
položka popis sazba Kč/mj
parkování - krátkodobé - do 8 h parkování osobního vozu na operativních parkovacích stáních 150 Kč/stání/do 8 h
parkování - krátkodobé - od 8 do 24 h parkování osobního vozu na operativních parkovacích stáních 400 Kč/stání/8-24 h
parkování - dlouhodobé - měsíc parkování osobního vozu v podzemní garáži 4000 Kč/stání/měsíc
pronájem - sklad pronájem prostor pro skladování (sklepy, komory) 200 Kč/m2
pronájem - informační systém pronájem reklamní plochy na informačním systému v ulici Korunní 4000 Kč/pole/rok

položka popis sazba Kč/mj
přístup - čip - čipování změna nastavení čipu na základě požadavku rezidenta 150 Kč/ks
přístup - čip - nový dodání čipu ve formě přívěšku včetně čipování 250 Kč/ks
přístup - GSM klíč ovládání vjezdu a výjezdu (závor a garážových vrat) přes registrované 

telefonní číslo
500 Kč/ks

PCO - pult centralizované ochrany napojení EZS na ostrahu (recepci) včetně řešení do 3 poplachů za 
měsíc (za každý další 150 Kč)

500 Kč/měsíc

položka popis sazba Kč/mj
služby podatelny převzetí, uložení a předání zásilek zdarma
kopírování, tisk (A4, černobílé, oboustranně) 2 Kč/ks
scanování (A4, barevně, oboustranně) 2 Kč/ks
uložení klíčů/cenin (<5x/měsíc) zdarma
uložení klíčů/cenin (>5x/měsíc) 100 Kč/případ
uložení klíčů/cenin (rok) 1000 Kč/rok

položka popis sazba Kč/mj
údržba - elektro elektrikářské práce (bez využití subdodavatele) 400 Kč/hodina
údržba - instalatérské práce instalatérské práce (bez využití subdodavatele) 400 Kč/hodina
údržba - ostatní drobné údržbářské práce (zednické, montážní apod.)  (bez využití 

subdodavatele)
400 Kč/hodina

údržba - TZB údržbářské práce TZB (VZT, klimatizace, topení)  (bez využití 
subdodavatele)

400 Kč/hodina

údržba - dodání materiálu nákup materiálu pro provedení údržbových prací (viz výše) 10% z ceny materiálu

položka popis sazba Kč/mj
úklid - běžný (bez čistících prostředků) úklid v jednotce rezidenta bez dodání čistících prostředků od 

dodavatele služby
150 Kč/hodina

úklid - běžný (s čistícími prostředky) úklid v jednotce rezidenta včetně dodání čistících prostředků od 
dodavatele služby

250 Kč/hodina

úklid - mytí oken mytí oken v jednotce rezidenta (s výjimkou oken ve výšce nad 3 metry) 250 Kč/hodina

čistírna

Zvýhodněné služby externích firem
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