
 

Znalecký posudek  
 
 
 

číslo 5962/2018 
 

na ocenění pohledávek 
 
 
 
Účel zpracování znaleckého posudku: 
 
 Znalecký posudek na ocenění pohledávek z majetku insolvenčního správce 
JUDr. Lukáše Holého, dlužník – Iveta Andrásiková, rodné číslo 685605/0883, bytem 
Hradec Králové, Severní 758/38, PSČ 500 03 je zpracováván pro účely zjištění 
aktuální hodnoty pro připravovanou dražbu této majetkové hodnoty. 
 
 
Zadavatel znaleckého posudku: 
 
 Znalecký posudek je zpracováván na základě objednávky insolvenčního správce 
JUDr. Lukáše Holého dlužníka Iveta Andrásiková ze dne 22. dubna 2018. 
 
 
Termín ocenění: 
 
 Ocenění je provedeno k datu zpracování znaleckého posudku. 
 
 
Předložené dokumenty: 
 
• soupis pohledávek dlužníka Iveta Andrásiková, rodné číslo 685605/0883 

zpracovaný advokátem, insolvenčním správcem JUDr. Lukášem Holým 
• smlouva o postoupení pohledávek, smluvní strany Česká kreditní a. s., IČ 

28154720, postupitel a postupník JUDr. Lukáš Holý, insolvenční správce dlužníka 
Iveta Andrásiková, rodné číslo 685605/0883 

• dokumentace k pohledávce za JUDr. Zuzanou Vávrovou 
• sdělení exekutorského úřadu Kladno, JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor ve 

věci povinného Vratislav Kulštejn, rodné číslo 540731/2933 ze dne 7. března 2018 
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• sdělení exekutorského úřadu Kladno, JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor ve 
věci povinného Irena Lejsková, rodné číslo 515523/068 ze dne 7. března 2018 

• dražební vyhláška spisové značky 050 EX 1602/09-330 proti povinnému Miroslav 
Maliňák, Vlasta Maliňáková k vymožení pohledávky Kč 150 000,- s příslušenstvím 

• exekuční příkaz číslo jednací 050 EX 1762/09-132 proti povinnému Karel 
Hostinský k uspokojení pohledávky Kč 18 000,- s příslušenstvím  

• exekuční příkaz číslo jednací 203 EX 48718/11-94 proti povinné Alena Štefcová 
k uspokojení pohledávky Kč 200 000,- s příslušenstvím  

• sdělení exekutorského úřadu Kladno, JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor ve 
věci povinného Monika Adeltová, rodné číslo 715704/0308 ze dne 7. března 2018 

• exekuční příkaz číslo jednací 131 EX 1850/10-231 proti povinným Štefan Zahustel 
a Martina Zahustelová k uspokojení pohledávky Kč 1 490 363,- s příslušenstvím  

• oznámení insolvečního správce INDRA – ŠEBESTA ze dne 25. srpna 2017 o 
popření přihlášky pohledávky vůči dlužníkům Karel Zeman a Jana Zemanová 

• usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. ledna 2018, číslo 
jednací 42 1 Cm 10/2018-26 ve věci žalovaných Indra – Šebesta, v. o. s., 
insolvenční správce dlužníků Karel Zeman a Jana Zemanová o určení pravosti, 
výše a pořadí přihlášené pohledávky 

• usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 13. července 2017, číslo 
jednací 10 EXE 351/2011-39, oprávněný JUDr. Lukáš Holý, insolvenční správce 
dlužníka Iveta Andrásiková, proti povinným Karel Zeman, Jana Zemanová 

• dostupné informace na příslušných webových stránkách 
• příslušná zákonná ustanovení a odborná literatura z archivu znalce 
 
Prohlášení znalce: 
 
- nemáme, ani v budoucnu nebudeme mít osobní zájem na majetku, který je 

předmětem tohoto ocenění 
- znalec při odhadu ceny vycházel ze svých databází, obecně dostupných podmínek a 

z informací a prohlášení o pravosti a platnosti předložených podkladů 
- je vyloučeno jakékoli personální propojení či jiné důvody, které by mohly 

zpochybnit nezávislost znalce 
- předpokládáme plný soulad se všemi zákony a předpisy České republiky a 

odpovědné vlastnictví a správu vlastnických práv 
- podklady poskytnuté objednatelem pro účely ocenění nebyly prověřovány a jsou 

považovány za správné a pravdivé 
- veškeré změny informací nebo základních předpokladů, z nichž je pro ocenění 

vycházeno, by mohly mít vliv na výslednou hodnotu ocenění 
- znalecký posudek respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a 

daní, které jsou v platnosti v době zpracování znaleckého posudku 
- znalecký posudek respektuje veškeré podstatné skutečnosti, které byly známé 

v době zpracovávaného ocenění 
- výsledná hodnota respektuje podmínky trhu k datu ocenění 
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Zadání znaleckého posudku: 
 
              Úkolem znaleckého posudku je odhadnout aktuální hodnotu předložených 
pohledávek v hodnotě Kč 7 426 624,- + příslušenství za následujícími dlužníky: 
 

Dlužník Pohledávka v Kč 
JUDr. Zuzana Vávrová 1 943 000 

Vratislav Kulštejn 455 000 
Irena Lejsková 9 021 
Radek Kovařík 0 
Růžena Pulková 425 000 

Miroslav a Vlasta Maliňákovi 150 000 
Karel Hostinský 291 000 

Luděk a Alena Štefcovi 200 427 
Monika Adeltová 37 500 

Zdeňka a Bohuslav Cepkovi 206 115 
Štefan Zahustel 1 228 000 

Štefan a Martina Zahustelovi 1 490 363 
Karel a Jana Zemanovi 226 198 

Celkem 6 661 624 
 
              Předmětné pohledávky byly získány do majetkové podstaty insolvenčního 
správce JUDr. Lukáše Holého – dlužník Iveta Andrásiková na základě smlouvy o 
postoupení pohledávek uzavřené dne 12. února 2016 postupitelem Česká kreditní, a. s., 
IČ 28154720 a postupníkem JUDr. Lukáš Holý, insolvenční správce dlužníka Iveta 
Andrásiková. Z předmětné smlouvy mimo jiné vyplývá: 
 
- postupitel je věřitelem a vlastníkem následujících pohledávek 

 
a) dlužník Vratislav Kulštejn, rodné číslo 540731/2933, Kč 455 000,- 

s příslušenstvím 
b) dlužnice Irena Lejsková, narozena 23. května 1951, Kč 9 021,- s příslušenstvím 
c) dlužník Radek Kovařík, narozen 13. března 1969, Kč 6 000,- s příslušenstvím 
d) dlužnice Růžena Pulková, rodné číslo 575902/7403, KC 425 000,- 

s příslušenstvím 
e) dlužník Miroslav Maliňák, rodné číslo 600405/6388 a Vlasta Maliňáková, 

rodné číslo 775213/2740, Kč 150 000,- s příslušenstvím 
f) dlužník Karel Hostinský, narozen 6. ledna 1962, Kč 291 000,- s příslušenstvím 
g) dlužník Luděk Štefec, narozen 12. srpna 1953 a Alena Štefcová, narozena 12. 

února 1959, Kč 200 427,- s příslušenstvím 
h) dlužník Monika Adeltová, rodné číslo 715704/0308, Kč 37 500,- 

s příslušenstvím 
i) dlužník Zdeňka Cepková, rodné číslo 615213/0292 a Bohuslav Cepek, rodné 

číslo 531021/090, Kč 206 115,- s příslušenstvím 
j) dlužník Štefan Zahustel, rodné číslo 701123/7981, KC 1 228 000,- 

s příslušenstvím 
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k) dlužník Štefan Zahustel, rodné číslo 701123/7981 a Martina Zahustelová, rodné 
číslo 725929/2733 Kč 1 490 363,- 

l) dlužník Karel Zeman, rodné číslo 550707/2142 a Jana Zemanová, rodné číslo 
605819/1623, Kč 226 198,- s příslušenstvím 

- postupitel postupuje pohledávky s veškerým příslušenstvím 
- postupitel a postupník se dohodli, že postupitel pohledávky postupníkovi 

postupuje bezúplatně 
 
                Z doložených podkladů je zřejmé, že do data vypracování znaleckého 
posudku byly vymoženy následující částky: 
 

Dlužník Vymoženo Pohledávka v Kč 
Radek Kovařík 16 843 0 

Zdeňka a Bohuslav Cepkovi 35 497 206 115 
Karel a Jana Zemanovi 17 647 226 198 

Celkem 69 987 * 6 661 624 
tj. v % z celkové hodnoty 1,05 %  

 
*pozn.: pohledávka v Kč celkem představuje celkovou hodnotu pohledávek, nejsou 
zde uváděny pohledávky, u kterých nebyla vymožena žádná peněžní částka 
 
Charakteristika pohledávek: 
 
              Z doložených dokladů je zřejmé, že předmětné pohledávky jsou po lhůtě 
splatnosti a jsou také předmětem soudního popř. exekutorského řízení, což 
dokumentuje následující přehled: 
 

Dlužník Kč + příslušenství Soud/Exekutor spisová značka  
JUDr. Zuzana 

Vávrová 
1.943.000,-Kč s 

přísl. OS v Litoměřicích 10 C 42/2014 
Vratislav Kulštejn 455.000,-Kč s přísl. JUDr. Ing. Kučera 150 EX 1999/12 

Irena Lejsková 9.021,-Kč s přísl.  JUDr. Ing. Kučera 150 EX 1748/11 
Radek Kovařík   JUDr. Ing. Kučera 150 EX 1464/11 

Růžena Pulková 425.000,-Kč s přísl. KS v Ústí nade Labem 
KSUL 85 INS 

533/2016 
Miroslav a Vlasta 

Maliňákovi 150.000,-Kč s přísl. Mgr. Molák 050 EX 1602/09 
Karel Hostinský 291.000,-Kč s přísl. Mgr. Molák 050 EX 1762/09 
Luděk a Alena 

Štefcovi 200.427,-Kč s přísl. JUDr. Jícha 203 Ex 48718/11 
Monika Adeltová 37.500,-Kč s přísl. JUDr. Ing. Kučera 150 EX 1945/12 

Zdeňka a Bohuslav 
Cepkovi 206.115,-Kč s přísl. Mgr. Polanský 131 EX 1852/10 

Štefan Zahustel 
1.228.000,-Kč s 

přísl. Mgr. Polanský 131 EX 1851/10 
Štefan a Martina 

Zahustelovi 
1.490.363,-Kč s 

přísl. Mgr. Polanský 131 EX 1850/10 
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Karel a Jana 
Zemanovi 226.198,-Kč s přísl. 

KS v Českých 
Budějovicích/Mgr. 

Polanský 

KSCB 26 INS 
2939/2017 / 131 EX 

4710/10 

Obecné předpoklady k ocenění pohledávek 
 
              Zpracovávané ocenění pohledávek vychází z určitých obecných předpokladů 
jako je forma podnikání, právní systém, účetní a daňové předpisy, apod. Při 
podstatných změnách těchto předpokladů je třeba výsledky ocenění upravit, aby byla 
zachována vypovídací schopnost daného ocenění souboru pohledávek. Při vlastním 
odhadu ceny specifického majetku dlužníka – pohledávky vycházíme z  příslušných 
ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena je obecně vymezena v § 1 odst. 2: 
 
Cena je peněžní částka 
- sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 
- zjištěná podle zvláštního předpisu (zákon číslo 151/1997 Sb. o oceňování majetku) 
k jiným účelům než prodeji 
 
Obvyklá cena 
pro účely zákona o oceňování majetku se rozumí cena, která by byla dosažena při 
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo služby v obvyklém 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 
 
Tržní hodnota 
se rozumí v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGoVA (The European Group 
of Valuers of Fised Assets) „finanční částka,  kterou je možno získat prodejem 
majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím. 
Přitom obě zúčastněné strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny 
jakýmkoliv nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, ať již ze strany 
kupujícího nebo prodávajícího a znají všechna relevantní fakta o předmětném 
majetku“ 
 
Likvidační hodnota 
je zvláštním případem pro ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty, která již plně neodpovídá 
definici obvyklé ceny ve smyslu zákona. Ocenění metodou likvidační hodnoty má 
proto omezené použití a to jen pro majetek v likvidaci a pro majetek prodávaný v tísni, 
protože jde o promptní prodej pod časovým tlakem, tzn. s důrazem na rychlou 
likviditu i za cenu slevy, resp. prémie pro kupujícího 
 
              Obecně lze konstatovat, že pohledávkou je oprávnění věřitele, závazkem 
(dluhem) povinnost dlužníka ze závazkového právního vztahu. Povinnost jedné strany 
odpovídá právu druhé strany a naopak. Věřitel je oprávněn vyžadovat od dlužníka 
splnění povinností, má-li dlužník povinnosti vůči věřiteli. 
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              Oceňování pohledávek patří k nejnáročnějším úkolům při stanovení ceny 
tohoto specifického majetku, neboť při jejím stanovení nebývají k dispozici veškeré 
potřebné podklady a informace o dlužníku, resp. o jeho majetkové pozici. Pohledávka 
má svou cenu totožnou s účetní hodnotu v době svého vzniku. Má tedy svou nominální 
hodnotu. Pokud však není uhrazena v termínu může její hodnotu zvýšit příslušenství 
(úrok, penále, smluvní pokuta apod.), tj. pohledávka v čase narůstá (možné inkaso 
však závisí na bonitě dlužníka). Při vlastním oceňování pohledávky, tj. odhadu 
aktuální hodnoty, je hlavním úkolem odhadnout přiměřenou výši úplaty za postoupení 
– jde vlastně o ocenění cese pohledávky. Proto také souvislosti mezi příčinou právní 
povahy a jejím důsledkem v ekonomické rovině nabývají zásadní význam. 
 
              Základní faktory, které ovlivňují hodnotu pohledávek: 
 
- právní stav dokumentů, týkajících se pohledávky (klíčová analýza, na které závisí 

výsledek rozhodnutí) 
- zajištění pohledávky (zástava, zajišťovací převod práva, ručení, popř. další možná 

zajištění apod.) 
- bonita dlužníka (právní forma dlužníka, předpoklady jeho další existence apod.) 
 
              Metodika ocenění cese pohledávky se opírá o poznatky prezentované 
Institutem oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze, publikované 
v knize Jaroslava Šantrůčka Pohledávky, jejich cese a hodnota. II aktualizované 
vydání (ISBN 80-245-0873-7, Praha 2005). 
 
              Proces tržního ocenění cese pohledávky je rozdělen do dvou na sebe 
navazujících kroků. V prvém kroku je třeba se na základě všech dostupných materiálů 
vyjádřit k otázce vymahatelnosti oceňované pohledávky zejména pak, je-li možné 
postihnout předmětnou pohledávku výkonem rozhodnutí. V případě pozitivního 
názoru na vymahatelnost pohledávky je možné přistoupit k samotnému ocenění cese 
pohledávky. 
 
             Samotné ocenění cese pohledávek je možné dále rozčlenit do dalších dílčích 
kroků. V prvé řadě je nutné stanovit jmenovitou hodnotu oceňované pohledávky (dále 
jen JhP(x)) a začlenění do jedné z oceňovacích kategorií, určujících konkrétní 
výpočtovou metodu. V zásadě lze pohledávky členit do následujících kategorií: 
 

Kategorie Specifikace 

A  Existující pohledávka nebo její část splatná nebo pohledávka teprve budoucí. 
Pohledávka je ve lhůtě splatnosti. Je zde přiměřeně bonitní dlužník, který dosud 
aktivně spolupracoval s cedentem a vždy plnil termíny splátek. 

B  Do této kategorie spadají již pohledávky nebo jejich části, mající zpravidla splátkový 
kalendář, který není dlužníkem plněn v termínech, nebo je jejich splatnost ohrožena 
dočasným poklesem bonity dlužníka. 

Pohledávky v této kategorii jsou ve lhůtě splatnosti popř. po lhůtě splatnosti, kdy je 
dlužník nejen ochoten, ale i schopen, dostát svým závazkům 
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C  Jedná se o pohledávku nebo její části obvykle po lhůtě splatnosti. Pohledávky z této 
skupiny bude třeba uspokojovat prodejem likvidního majetku, který sloužil jako 
zástava. 

Základem pro ocenění pohledávek v této kategorii tedy bude věcná hodnota 
zastaveného majetku popř. zabavitelného předmětu plnění pohledávky. 

D  Do této kategorie budou zařazeny pohledávky obvykle po lhůtě splatnosti. Dlužník je 
zpravidla nebonitní nebo již v procesu likvidace a obvykle není schopen aktivní 
spolupráce s věřitelem. Rovněž ručitel aktivně nespolupracuje s věřitelem na úhradě 
dluhu. 

Do této kategorie budou rovněž zahrnuty pohledávky se závažnými právními 
nedostatky, které však nesmí zapříčinit jednoznačnou ztrátu aktivní legitimace 
věřitele. 

 
              Dalším krokem je stanovení délky diskontovaného období pro jednotlivé výše 
uvedené kategorie (dále jen T(x)). Délku diskontovaného období je možné definovat 
jako časový úsek od okamžiku postoupení pohledávky do okamžiku inkasa předmětné 
pohledávky.  Třetím krokem při ocenění cese pohledávky je stanovení diskontní sazby 
(KX). Diskontní sazbu je možné obecně vypočíst na základě vztahu 
 

K = Rf + Rz + Rx 
 
kde Rf .............. bezriziková úroková míra 
 Rz .............. základní prémie  
 Rx ............. riziková prémie 
 
              Bezrizikovou úrokovou míru je možné určit jako průměr platné referenční 
sazby ČNB platné k datu ocenění (Rfmin) a stanovených výnosů dlouhodobých státních 
dluhopisů s dobou splatnosti delší, než je nejdelší interval T(x) (Rfmax). 
 
Pro stanovení Rz zavádí Šantrůček pomocné hodnoty  
 

K´m in = Rfm in  + Rzm in  
 

K´ma x = Rfma x + Rzma x ,  
 
přičemž Rz je vypočteno jako průměr Rzmin a Rzmax. Hodnota K´min je přitom 
definována jako obvyklá výše úroků platná k datu ocenění (obvykle 140 % referenční 
sazby ČNB). Pro K´max platí sazby pro náklady na vlastní kapitál podle charakteru 
odvětví, ve kterém podnik působí. Výsledná hodnota Rz je tedy definována vztahem  
 

( ) ( )
100

2
RfKRfK

Rz maxmaxminmin ×
−′+−′

=  

 
Pro výpočet hodnoty Rx pro kategorii A, B a C platí vztah 
 

VPRx ×=  
 



© MONTEKALA – znalecký ústav  Strana 8 (celkem 12) 
 

Pro kategorii D se odhaduje rovnou celá hodnota K. 
 
              Koeficient P vyjadřuje právní stav dokumentů, vztahujících se k pohledávce, 
přičemž hodnota P = 1 představuje zcela bezrizikový výnos. Stanovení výsledné 
hodnoty P je výsledkem multikriteriálního hodnocení, přičemž výchozí hodnota 
koeficientu je 15 procentních bodů a na základě splnění jednotlivých kritérií dochází 
ke snižování popř. zvyšování základní hodnoty P.  
 
              Koeficient V vyjadřuje volatilitu dlužníka. Obecně platí, že pro stabilně 
bonitní dlužníky je hodnota koeficientu V rovna 0,5, v opačném případě je hodnota 
koeficientu rovna 1,5. Při výpočtu koeficientu je rovněž možné použít hodnotící 
kritéria s danou váhou na výsledném koeficientu, přičemž jednotlivá kritéria jsou 
hodnocena následujícími hodnotami: 
 
¾ 0,5 pro malé riziko a stabilní podmínky 
¾ 1,0 pro průměrné riziko 
¾ 1,5 pro značné riziko 
 
Dále uvádíme možný výběr kritérií: 
 
Finanční rizikové faktory spojené s dlužníkem 
 
¾ pravidelnost splácení jeho dluhů 
¾ odhad výnosnosti jeho podnikání 
¾ odhad likvidity dlužníka 
¾ odhad úpadku dlužníka 
¾ komunikace s dlužníkem 
¾ kvalita a stabilita řízení firmy dlužníka 
¾ dostupnost finančních informací o dlužníkovi 
 
Rizikové faktory odvětví  
 
¾ diverzifikace základny odběratelů 
¾ diverzifikace sortimentu produktů 
¾ geografická diverzifikace odběratelů 
¾ citlivost na konjunkturní výkyvy po produktech 
¾ konkurenční prostředí 
¾ státní regulace v odvětví 
 
Globální a makroekonomické rizikové faktory 
 
¾ míra inflace 
¾ úrokové sazby 
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¾ ekonomický vývoj národního hospodářství 
¾ směnné kurzy 
 
              V případě stanovení diskontní sazby pro kategorii pohledávek D je podle 
Šantrůčka potřeba vyjít z odhadu dosažitelné výše úhrady pro cesionáře, a to buď 
řešením pohledávky výkonem rozhodnutí, nebo uspokojením cesionáře z majetku 
v insolvenčním řízení. V případě nedostatku informací je nutné dojít alespoň k 
orientačnímu odhadu majetku pro konkurzní podstatu a stanovit hodnotu K na základě 
doporučených hodnot . 
 
              Jestliže jsme určili jmenovitou hodnotu pohledávek v jednotlivých 
kategoriích, délku diskontovaného období a diskontní sazbu pro jednotlivé kategorie 
pohledávek, je možné přistoupit k výpočtu současné hodnoty pro každou kategorii.  
 
Obecně platí následující vztah: 
 

( )( )T(x)K(x)11/JhP(x)(x) SH +×=  
 
              Výsledná celková tržní cena pro cesi pohledávky resp. pohledávek (COCe) je 
rovna součtu současných hodnot pohledávek v jednotlivých kategoriích. 
 

COCe = SH (A) + SH (B) + SH (C) + SH (D) 
 
              Pohledávky byly analyzovány na základě zjištěných údajů o jednotlivých 
dlužních a jsou oceňovány v návaznosti na odhadnutou likviditu dlužníků dle jejich 
majetkové resp. hospodářské situace popř. aktuálního ekonomického či právního stavu 
za použití koeficientů.  
 
              Dalším přístupem, který je při oceňování pohledávek možno využít, je 
ocenění dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., který v § 22 – Oceňování 
pohledávek a závazků, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se 
státním příspěvkem, stanoví: 
(1)  Peněžitá pohledávka a peněžitý závazek (dluh) se oceňují jmenovitou hodnotou, 

neodůvodňují-li zvláštní okolnosti, vyplývající zejména z rozhodnutí soudu, 
cenu vyšší nebo nižší. Ostatní pohledávky a závazky se oceňují způsoby 
uvedenými v tomto zákoně podle druhu předmětu pohledávky a závazku. 

 
              Je však zřejmé, že tento přístup lze využít pouze v případech přímo určených 
nebo v případech, kdy se jedná o kvalitně zajištěné pohledávky ve lhůtě splatnosti za 
velmi bonitními dlužníky, kde riziko nesplacení oceňované pohledávky je prakticky 
zanedbatelné.  
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Znalecký přístup ke stanovení hodnoty předmětných pohledávek: 
 
Analýza formálních nálež itost í pohledávky 
 
              K ocenění pohledávek byly poskytnuty dostupné podklady předané 
insolvenčním správcem a dostupné informace na příslušných webových stránkách. 
 
Stanovení jmenovité hodnoty pohledávky 
 
              Podle poskytnutých informací a doložených podkladů činí hodnota 
pohledávek Kč 7 426 624,- + příslušenstsví za různými dlužníky v následující 
struktuře: 
 

Dlužník Pohledávka v Kč 
JUDr. Zuzana Vávrová 1 943 000 

Vratislav Kulštejn 455 000 
Irena Lejsková 9 021 
Radek Kovařík 0 
Růžena Pulková 425 000 

Miroslav a Vlasta Maliňákovi 150 000 
Karel Hostinský 291 000 

Luděk a Alena Štefcovi 200 427 
Monika Adeltová 37 500 

Zdeňka a Bohuslav Cepkovi 206 115 
Štefan Zahustel 1 228 000 

Štefan a Martina Zahustelovi 1 490 363 
Karel a Jana Zemanovi 226 198 

Celkem 6 661 624 
 
Stanovení délky diskontovaného období 
 
              Délku diskontovaného období, které zahrnuje časový interval od data 
postoupení resp. realizované dražby do odhadovaného data inkasa, které je velmi 
obtížné přesněji specifikovat a to z důvodů probíhajících soudních řízení resp. exekucí 
v návaznosti na reálný majetek dlužníků dle podaných informací exekutorů 
 
Stanovení diskontní sazby 
 
              Dle doložených podkladů je možno zařadit předmětné pohledávky do 
kategorie „C“ a „D“, kdy veškeré předmětné pohledávky jsou předmětem soudního 
popř. exekučního řízení a při vypracování znaleckého posudku nebyly k dispozici 
žádné bližší údaje o aktuálním ekonomickém stavu resp. bonitě dlužníků. 
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Stanovení tržní hodnoty pohledávek: 
 
              Na základě doložených podkladů odhadujeme aktuální hodnotu předmětného 
souboru pohledávek insolventního správce JUDr. Lukáše Holého dlužníka Iveta 
Andrásiková v úrovni 2 – 4 % celkové hodnoty pohledávek tj. Kč 148 – 297 tis. Tuto 
hodnotu odvozujeme z probíhajících exekučních řízení, aktuálního stavu soudních 
řízení a také bereme v úvahu, že předmětné pohledávky byly získány do bilance 
insolventního správce dlužníka bezúplatně. 
 
Rekapitulace ocenění pohledávek: 
 
             Na základě uvedených výpoč tů stanovujeme aktuální hodnotu 
oceňovaných pohledávek v celkové nominální hodnotě Kč  7 426 624 pro 
účely připravované dražby na částku v rozpět í Kč 148 000 – 297 000  
 
              Platnost tohoto ocenění je omezena na max. 6 měsíců od data ocenění, po této 
lhůtě je nezbytná verifikace analýz, resp. výpočtů. Během této doby se mohou změnit 
relevantní skutečnosti ovlivňující dílčí závěry. 
 

 
Z á v ě r : 

 
 

Na základě doložených podkladů a provedených analýz 
odhadujeme předmětné pohledávky insolventního správce JUDr. 

Lukáše Holého dlužníka Iveta Andrásiková za jednotlivými 
dlužníky (viz výše uvedený seznam) pro účely veřejné dražby  

 
na aktuální obvyklou cenu v rozpětí 

 

148 000,- až 297 000,- K č 
 
 
Odpovědný pracovník ing. Jaroslav Karásek, jednatel společnosti 
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Znalecká doložka 
 
              Znalecký ústav MONTEKALA, spol. s  r. o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, 
PSČ 190 15, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 8794, IČO: 44846762, zapsaný ve smyslu § 21 zákona 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, do I. oddílu seznamu ústavů 
pro obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování movitých věcí, 
nemovitostí, motorových vozidel, nehmotného investičního majetku, cenných papírů, 
podniků a obchodních společností.  

 
              Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5962/2018 znaleckého 
deníku. 

 
              Znalečné a náhrada nákladů je účtována na základě likvidace dle daňového 
dokladu – faktury ve smluvní ceně. 
 
V Praze dne 2. dubna 2018 

      
 


