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otázkaz

Jaká je hodnota portálu investment-center.org?

NÁL,nz:
Portál investment-center.org ťrrmy ToP Economy holding LLC byl vytvořen
na základě nakoupeného know-how od společnosti FinanciĚre Privěe dé Louis
D. Edmont & Cie Ltd. Tato kupní smlouva byla uzavřena7.5.2017 aceflaza
poskytnutí tohoto know-how byla určena na ó70.000,- ELIR. Následně byla
TOP Economy holding LLC lyvinuta online obchodní platforma na
'firmou
ba1korlní služby, obsahujícíinvestičnídluhopisy' spořící účtyá investiční
příležitosti s nejvyššímzúročeníma kompletní strukturu a specifikaci služeb.
Jedná se o velmi robustní systém, kteý splňuje všechna kriteria pro portál
elektronické banky.

V dalšíčásti je uvedena funkcionalita
nastavení.

portálu' její popis, parametry služeb a

Funkce portálu:
Registrace uživatele a nastavení
Registrovat se můžekaždý uživatel intemetu. Při registraci a vyplňovríní
registračníhoformuláře si uŽivatel vybere o jaký typ účtumáž$em
(osobní/firemní) tento údaj je následně využívánpři procesu ,r.iifiku""
uživatele.
Jakmile uživatel odešle registračníformulář, je mu automaticky odesláno
potvrzení na email , kde j e rekapitulace j eho Žádosti o otevření účtua také
ýzva
k piatbě poplatku za otevření účtu.
Po provedení platby zaotevření účtuse můžeklient přihlásit do své
administrace účtua je mu přiděleno čísloúčtu.

Zároveí je uživatel vymán, aby provedl minimální vklad, tato částka sloužíjako
kauce nákladů účtu.

Tento software je sofistikovaný online obchodní nástroj, kteď eliminuje
klienty,
kteří mají zájem o online účet,ale nechtějí za služby platit.

V okamŽiku přidělení číslaúčtuuživateli, si můžeuživatel posílat peníze na
účet'ale do doby verifikace uživatele nemůžeuživatel pe.ri'e od"sílut.
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Verifikace uživatele
automďizovaný proces, kde uŽivatel musí doplnit své
osobní údaje a také
uložit do.systému kopie sých dokladů' případně také
firemních a"tr"a,r,
jestiiŽe si zvolil firemní účet.
-

Nastavení a editace účtu
Klient má možnost si editovat svůj uživatelský profil a spravovat
nakoupené
dluhopisy.

Předplacené karty
K'ient má možnost si ke svému účtuobjednat platební karty,
d.e aktuální
nabídky. Každá platební karta je zpoplátněna á pro
objednání kafry j; |otr"uu
verifikace uživatele, aby se karta neposílala zayteatna
neorrere.rá., uá..r,'.
Poplatky za objednání karly a zapÍípadnédobití karty
si volí provozovatel
porkílu ve svém kmenovém zéznami.

Moje investičníúčty

Kl]:i:-{-rn91191

si objednat více účtův ruzných měnách' dle aktuální
naoldky. Kazdý účetjezpoplatněn dle aktuálního
ceníku poplatků, které
nastavuj e provozovatel (Banka).

Poplatky se strhávají z účtuuživatele automaticky.

Historie transakcí a výpisy
Všechny pohyby na účtu'klientavčetně všech poplatků
vyúčtovanýchklientovi
nalezne uŽivatel v Historii transakcí.

Klient má také možrost si objednat qýpis z ilčti
zapoplatek ve formátrr pdf.
Investice a spoření
Uživatel má možnosti zhodnocovat své vklady dvěma
způsoby. Buď část svého
zůstatku převede na tzv spořící účetnebo investqe
:i:el:*L'ního
olunoplsu.
"ákú;;
Jestliže převede peníze naspořící účet,peníze
se mu odečtou z disponibilního
a zablokují se na zvolené obdoii na spořícím
účtu,aby
1slatku
Á.',l"
banka pracovat a na konci období přičístuživateli
"iÁi
nastaveni úrok' zhodnocení.
Během tohoto procesu má klient možrost požádat
o předčasne uto're"nisioi"ni

-3-

61/2021

_ peÍízemu budou vráceny naběžný účet(do disponibilního zustatku), ale bez
úroků.
Parametry spořícího účtunastavuje provozovatel v kmenovém ziznamu.
JestliŽe se roáodne investovat peníze do nákupu dluhopisů, peníze se mu
odečtou z disponibilního zůstatku a zablokují se na zvolené období na
investičnímúčtu,aby s nimi mohla banka pracovat a na konci období přičíst
uŽivďeli nastavený úrok zhodnocení. Během tohoto procesu má klient možnost
požáďat o předčasný zpětný odkup dluhopisů _penize mu budou vráceny na
běžný účet(do disponibilního zůstatku), ale bez úroků.

UŽivatel má možnost opakovaně dokupovat dluhopisy bez omezení.
Parametry jednotlivých dluhopisů nasta\'uj e provozovatel v kmenovém
záznamu.

Úvěry a půjčky
Klient má možnost podat žádost o úvěr. Žádost o úvěr je zpoplatněna azál,eží
jen na provozovateli, zda mu tuto půjčkuposkytne. Jestliže je žádost zarnítruta,
současně se zamítavým stanoviskem odchžuíklientovi také důvod zarnítnut|
Jestližeje úvěr schválen, automaticky se strhávají splátky úvěru z účtu,jestliže
není dost peněznaíčtu,tak to zasílá klientovi automaticky upozornění avýzýu
k nalýšenídisponibilního zůstatku, aby mohla b;iti odečtena splátka úvěru.
Veškeré informace o úvěru, nalezre uživatel v menu - Sekce ,,Půčkya úvěry"
Poplatky za ilvěr a úrokovésazby si volí provozovatel portálu ve svém
kmenovém záznaml.

Směnárna
Klient má možnost konvertovat své peníze na jinou měnu
spekulovat nákupem kryptoměn.

Aktuální kurzy a

a

případně také

ývoj vidí uživatel v menu _ Sekce,,Směnrímď'

Kurzy si volí provozovatel portálu ve svém kmenovém záznamu.

osobní bankéř
Kiient má možnost online chatu

bankéřem. Každéjednotlivé chaty se ukládají
do historie, aby v případě potřeby bylo možnéjednotlivépožadavky ze strany
klienta dohledat.
s

Tato funkce je samoďejmě přístupná pouze registrovaným klientům.
-4-
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Transakce uživatelskéhoúčtu:
Dobít investičníúčet- neboli vklad na svůj účet- podle možností
provozovatele je několik způsobů
- převod na sběmý účetprovozovatele pod variabilním symbolem * čísloúčtu

klienta

- platba kartou
- cash
- platba pomocí paypal

- ostatní možnosti

Odeslat platbu - zadat přil<az k úhradě - několik možností
- převod najiný účetv rámci banky
- odeslat platbu na email
- zadat klasiclgi příkaz k úhradě

Výběr z účfu_ zůádat o ýběr hotovosti _ několik moŽností podle možností
provozovatele

- cash osobně od bankéře

- odeslat hotovost například westem union
- ostatní dle dohody s bankéřem

Dobít kartu - několik možnostípoďe možnostíprovozovatele
- převod na sběrný účetprovozovatele pod variabilním symbolem

účtukiienta

- číslo

- platba kartou

- cash
- platba pomocí paypal
_

ostatní možnosti

Všechny transakce jsou zpoplatněny, tak aby byla pokryťy nráklady na transakci
a zároveťt banka generovala zisk.
-5-
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Zlor'eň všechny typy transakcí musí odsouhlasit bankéř v rámci kmenového

::Znamu tak' aby byla transakce provedena a klientovi bylo zasláno potvrzení o
-rsakci včetně vyúčtovránípoplatku spojených s transakcí. Všechny poplatky
--_._.taruj e provozovatel v kmenovém záznamu.

ostatní funkce a možnosti software.
- Generování

jednotliých plateb, včetně moálosti napojení na bránu tak, aby

iient banky mohl online inkasovat peníze zaprodané služby a produkty
- Grafické úpravy dle požadavkůprovozovatele
-

\apojení software na online platební bránu

- Exporíimport souboru formátu

XML

dle poŽadavků klienta

- _{utomatizace systému dle struktury sběmých účtůprovozovatele

Parametry služeb' moduly a nastavení:

}íenu stránky - nastavení jednotliqých menu software
- přidat menu

- menu

Jarykové mutace - nastavení překladů
- překlady

SEo

a

URL _ nastavení SEo

.

URL

_

nastavení

Bankovní účty- výpis

a

URL

a nastavení

- přidat bankovní účet
-

účty

Poplatky - nastavení bankovních poplatlď
- přidat poplatek
-

poplatky

Transakce - výpis transakcí
- Příchozí transakce
_

odchozí transakce

- Poplatky bance
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Předplacené karty - správa

a nastavení karet

- přidat kartu
- požadavky na dobití karty
- požadavky na

vývoření karty

- kurty
- posky.tovatelé karet

Směnárna
-

-

správa měn

ko.ry

Zprávy _ odesílání zpráv
- zprálry

osobní bankéř- chaty apožadavky s klienty banky
- chaty

lnvestice a spoření _ správa

a

nastavení dluhopisů a spořícíchúčtů

- spoření uživatelů
- dluhopisy

- dluhopisy uŽivatelů
- nastavení spoření

Půjčky- nastavení a správa půjčeka úvěru
- žádosti o půjčky

- schválené půjčky

- nadcházející splátky

Stránky - nastavení a správa textoqfch stránek
- přidat strárrku

- zobrazit strránky

l{ovinky - nastavení a správa novinek
- přidat novinku
-

novinky

-'7 -
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Kategorie _ nastavení a správa kategorií
- přidat kategorii

- kategorie

fávatelé - nastavení a správa uŽivatelů
- přidat uŽivatele
- uŽivatelé
- verifikace

Ostatní nastavení systému:
Uživate|skéskupiny _ nastavení a správa obsluhy softwaru

Emailové šablony - nastavení a správa emailoých šablon

Faktury - nastavení a správa fakturačníchúdajůbanky

\a

doprogramování uŽivatelských rozhraní a dokončení systému elektronické
banky bylo podle fakturace spotřebováno 1340 hodin práce programátoru
z několika softwarol^ých firem za hodinovou sazbu 890'- Kč.
\- následující tabulce č.1 . je provedené rozdělení počtu hodin v letech 2017 a
1018 pro konečnou úpravu předmětného software'
Tab.č.1. Rozdělení počtu hodin programátora

Časovéobdobí

(hod)

květen - posinec 2017

1660

leden - únor 2018

300

Celkem

1960

\' tabulce č.2. jsou uvedené použitékurzy z měny EIJR na českou korunu
z portálu Ceské národní banky a qýše inflace v roce2017 vzatáz webových
stránek Českéhostatistického úřadu.

Tab.č'2. Měnoqý kurz EUR/CZK a
Datum
7

.5.2017

ýše inflace v rcce

2017

Kurz l€ (Kč)

Inflace (%)

26,67

2,5

-8-

6112021

WPOCET:
ocenění portálu jsem provedl nákladovou metodou, protože nejsou k dispozici
údaje o qinosech, jelikož byl tento portál nedávno otevŤen k pouŽívání.
){ákladová metoda:

C,:IN;x
j:1

(

I+ i,)'

,

C"je hodnota určená nákladoqým způsobem,
N je hodnota nákladové položky na vytvoření původního nehmotného akiva o

počtuj:1aŽnpoložek,
I,

je míra inflace v roce r,

t

rozdíl mezi obdobím vynaloŽení nrákladů a datem ocenění.

Podle tohoto vzorce je tedy možréspočítathodnotu přidaných
programátorslcých prací :
1660 x 890 * (1 + 0,025) +

300x 890

:

l.781.335' Kč

Hodnota již vytvořené části, jak je uvedeno vyše' je částka 670'000,- € a
lynásobením kurzem ze 7.5.2OI7 a vynásobenímloeficientem inflace, tedy:

670000 x26,67 x (

1+

0, 025

):

18.315.623

Kč

Součtem obou dílčíchhodnot je hodnota oceňovaného software a činítedy
20.096.958 Kč.
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\TYSLEDEK:
Hodnota portálu investment-center.org

je dána qipočtem pomocí

nákladové metody popsané výše a činí20.09ó.958' - Kč'
slotry dvacetmiliónůdevadesátšesttisícdevětsetpadesátosm korun českých.

V Pardubicích dle 25'bŤezna 2027
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Znalecká doložka:
Znalecký posudek jsem podal jako znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu vHradci Králové ze dne 2L3.L996 ěj. Spr. 3rBl95 pro ákladní obor
ekonomika - odvětví ceny a odhady výpočetnítechniky a obor kybernetika odvětví v.ýpočetnítechnika a software.
Znaleclcý úkonje zapsán pod poř. číslem6\12021 znaleckého deníku a Jsem si
r'ědom následlď vědomě nepravdivého zraleckého posudku.
Znalečnéúčtujipřipojenou fakurou.
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