
CENÍK 
PROJEKTOVÝCH  
SLUŽEB



TYP SLUŽBY TERMÍN ZPRACOVÁNÍ CENA BEZ DPH

Překreslení do .dwg 1 - 5 pracovních dnů Individuální cena

Překreslení návrhu do formátu.DWG se provede pouze v případě, že je v jiném formátu než .DWG.

Koncepční návrh .pdf 1 - 5 pracovních dnů 125 - 325 Kč/m²

Koncepční návrh neobsahuje detailnější řešení (rozměry-barva), které jsou specifikovány v technologickém 
návrhu. První koncept  v rámci spolupráce je vytvořen zdrama v černobílém provedení (pouze v případě, 
že byl odeslán návrh pro úpravu v DWG.).

Technologický návrh do 10 pracovních dnů 325 - 525 Kč/m²

Technologický návrh je kompletní návrh s rozměry v plném barevném provedení a odpovídajícímu typu 
zařízení. Cena technologického projektu závísí na mnoha faktorech. Patří zde plocha prostoru, specifikace 
s architektonickým uspořádaním, kvalita vstupních materiálů potřebných pro projekt. Každému zákaznikovi 
přizpůsobíme individuální, proveditelný projekt ve stanoveném termínu pro přípravu návrhu .

Komplexní návrh 1 - 3 pracovních dnů od 2 500 Kč

Návrhy se doplňují vytvořením náčrtu pro správné umístění zařízení. Tyto byly předem konzultovány 
s patřičnými techniky.

Do projektu jsou zaneseny vytyčené body:
• voda, kanalizace
• elektrické připojení
• plynové připojení

Termín projektů se stanoví s každým zákazníkem individuálně.

CENÍK PROJEKTOVÝCH SLUŽEB
platný od 2. 1. 2023 

 



KONTAKT: 
matej.funiok@rmgastro.com

Projektant: +420 607 017 512, 
Back Office: +420 281 926 604, 

 

POZOR!

Uvedené termíny dokončení jsou termíny, které projektant potřebuje k dokončení projektu. Nepočítá se od okamžiku, kdy nám zašlete   
inforamce s žádostí o projekt.Termíny a cena závisí na materiálech, které obdržíme , a na tom, zda jsou podklady v DWG nebo v jiném formátu, 
které potřebujeme převést JPG,PDF,papírová forma atd...
Projekt je majetkem RM GASTRO CZ  S.R.O.. Nesouhalsíme s žádnym zpracováním, kopírováním  nebo sdílením našich údajů.
Ceník obsahuje orientační ceny bez DPH 21%. 
Každý projekt se naceňuje individuálně .

Změny v projektu
z toho nevyplývá chyba 

projektanta 
Bude odsouhlaseno individuální cena

Změny projektu, které nejsou zaviněny projektantem (tj. projekt byl proveden s platnými předpisy) jsou prováděny 
za cenu na požadavek zákazníka. Náklady na změny závisí na množství a rozsahu  prací spojených s úpravou návrhu. 
Termín pro realizace projektů se stanoví individuálně se zákazníkem.

Technická zpráva 1 - 5 pracovních dnů 1 200 Kč  

Změny v projektu bude odsouhlaseno 125 - 325 Kč*

Pro technické zařízení budov bude odsouhlaseno 6 800 Kč*

Kompletní dokumentace 
(projekt, technická zpráva, razítko) 6 - 10 pracovních dnů 325 - 450 Kč/m²

Projekt 3D do 10 pracovních dnů individuální cena

Design interiéru do 10 pracovních dnů individuální cena

*U více podlažních budov se cena může změnit 
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KONTAKTY

RM Gastro CZ s.r.o
Náchodská 818/16
193 00 Praha 9 Horní Počernice
Česká Republika
 
Obchodní oddělení  

 obchod@rmgastro.cz 
 +420 281 926 604

Vedoucí obchodu B2C 
 Stepan.Holzner@rmgastro.com 
 +420 725 440 232

Projektový manager  
 matej.funiok@rmgastro.com 
 +420 607 017 512

Vedoucí servisu 
 matej.stoklasa@rmgastro.com 
 +420 702 159 126

Obchodní zástupce 
 jakub.chaloupka@rmgastro.com 
 +420 720 038 945

Gastro poradce 
 miroslav.duska@rmgastro.com 
 +420 776 332 313

 www.rmgastro.cz


