
JAK VYBRAT REPASOVANÝ POČÍTAČ, A KDY 

JE LEPŠÍ SÁHNOUT PO NOVÉM ?

První  a  zřejmě  nejzásadnější  otázkou  při  nákupu  nového  či 
repasovaného počítače je rozpočet.  Peníze,  které jsme ochotní do 
nákupu takového stroje investovat. Hodně lidí dělá chybu v tom, že 
si řeknou určitou částku, kterou nepřekročí a přitom by si s menším 
příplatkem  nad  hodnotu  této  částky  mohli  pořídit  mnohem 
zajímavější  nebo  vhodnější  stroj  pro  jejich  použití.  Zvolte  si  tedy 
spíše přibližnou částku.

Druhá  otázka  je:  jaký  druh  počítače  pořídit.  Potřebujete  opravdu 
notebook?  Obecně  platí,  že  pokud  vyloženě  nepotřebujete  stroj, 
který  budete  přenášet,  nebo  s  Vámi  bude  cestovat,  pořízení 
„klasického“ počítače bude vhodnější.  Jednak z důvodu pořizovací 
ceny, protože stejně výkonný stolní pc je levnější  než notebook, a 
také pro případný servis nebo upgrade. Ten se u stolních počítačů 
provádí  díky  lepšímu  přístupu  ke  komponentům  a  architektuře 
mnohem  jednodušeji.  Také  u  notebooku  například  na  výměnu 
grafické karty můžete zrovna zapomenout. Pokud zvolíte notebook, 
dobře si rozmyslete jeho velikost a podle typu práce také například 
to, jestli má samostatnou numerickou klávesnici. Pro školáka nebo 
účetní je to nutná výbava. Ty menší ji většinou nemají. Dejte pozor i 
na  rozlišení  obrazovky,  existuje  spoustu  typů,  které  mají  stejnou 
výbavu ale jiný panel. Pokud Vás netrápí problémy s očima, volte u 
stejné výbavy typ s vyšším rozlišením (například full hd 1920x1080).



Repasované  počítače  nejsou  kusy  techniky  z  bazaru.  Repasovaný 
počítač  je  bezpečnější  varianta,  jak  získat  kvalitní  počítač  jak  na 
doma  tak  i  pro  podnikání.  Jsou  důsledně  vyčištěné,  upravené  a 
otestované  pod  zátěží.  Poškozené  nebo  jinak  vadné  komponenty 
jsou  vyměněné.  Můžete  se  setkat  jak  13  měsíční  zárukou,  tak  i 
prodlouženou až na 49 měsíců. 

Na běžné brouzdání  po internetu a  vyřizování  e-mailů  Vám dnes 
obecně stačí téměř jakékoliv pc s alespoň 4GB operační paměti a 
nejméně  dvou-jádrovým  procesorem.  Rychlé  reakce,  start 
operačního  systému  v  sekundách  a  ne  v  minutách  a  rychlé 
spouštění  aplikací  dnes  zajišťuje  SSD  disk.  Pokud  je  to  alespoň 
trochu možné, volte variantu počítače s SSD diskem. Počítač s SSD 
diskem,  ale  jen  4GB  ram,  bude  při  kancelářské  práci  (internet, 
emaily, youtube, filmy, atp.) pocitově fungovat mnohem rychleji, než 
počítač  s  klasickým  diskem  a  8GB  nebo  více  operační  paměti. 
Chtějte alespoň procesor core i3. Procesorům core 2 duo, některým 
pentiím G,  Celeronům či  Atomům bych  se  úplně  vyhnul.  Mnoho 
neušetříte  a  výkon  mají  dnes  už  spíše  nevalný.  Takové  postačí 
opravdu jen těm nejméně náročným uživatelům.



Jako  takové  základní  minimum  požadujte variantu  s  procesorem 
core i3, 4-8GB ram a alespoň 120GB SSD disk. 

Stroj s procesorem core i5, 8GB ram a 240GB SSD už bude velmi 
slušně rychlý na kancelářskou práci či domácí využití. Nehledě na to, 
jaký grafický čip obsahuje, pokud vyloženě nebudete hrát náročné 
3D hry.

Nezapomeňte ani na monitor. Výběr je obrovský a dnes už opravdu 
není móda 19“ lcd. Ideální poměr cena výkon a velikost je dnes u 24“ 
monitorů.  Chcete-li  lepší  obraz,  hledejte  minimálně  VA  panely, 
ideálně  však  IPS.  TN  poskytuje  většinou horší  kvalitu  obrazu  a 
pozorovací úhly. 

Firemní zákazníky bude zajímat prodloužená doba záruky. Například 
rePC.cz nabízí  u  některých  kusů  až  49  měsíců  záruky  a  vyřešení 
případné  reklamace  do  týdne.  Nemusíte  tak  čekat  měsíc  jako  u 
nového zboží a to je opravdu velký benefit. Obzvláště ve firemním 
prostředí, kde je výpadek výpočetní techniky vždy choulostivý,

Hledáte-li  počítač  pro  hraní  nejnovějších  3D  her,  bude  lepší  se 
poohlédnout  po úplně novém stroji  s  výkonnou grafickou kartou, 
dostatečně velikým SSD diskem (moderní hry zaberou desítky GB 
prostoru na disku) a alespoň 16GB operační paměti. U volby nového 

https://repc.cz/


počítače požadujte procesor AMD. Intel dnes na poli nových strojů 
nedokáže  technologicky  konkurovat  AMD  a  jejich  procesorům 
Ryzen,  které  jsou  levnější,  výkonnější  a  zároveň  úspornější.  Intel 
prostě zaspal dobu a spoléhá na určitou setrvačnost a neznalost lidí.

Některé počítače jsou dražší,  ikdyž mají  horší  parametry než jiné. 
Cena není jen o výkonu ale také o kvalitě provedení a spolehlivosti. 
Mnoho repasovaných notebooků jsou z tzv. „business“ třídy. Kvalita 
provedení  je  mnohem  lepší,  než  u  leckterých  nových  levných 
notebooků.  U  kvalitního  dodavatele  se  můžete  spolehnout  i  na 
pozáruční servis. 

Pořád  si  nevíte  rady?  Neváhejte  mě  kontaktovat  na  emailu 
info@repc.cz
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