
Telefonování, náběry, pozemky, byty ….. za 0,5% z ceny nemovitosti 

Za vyřízení dotace z programu 100% ceny za byty pro obce  

od státu platíte 50% předem po podpisu ……... 25.000,- Kč / 1 byt 

Za vyřízení dotace z programu 100% ceny za byty pro obce  

od státu – doplatek  50% ……………………….. 25.000,- Kč / 1 byt 

 

Telefonování, jednoduché ……….………….... za 160,- Kč / hod.  

Telefonování, středně těžké …………....…….. za 240,- Kč / hod.  

Telefonování, těžké, odborné ………………… za 300,- Kč / hod.  

CENÍK SLUŽEB  

PROJEKTOVÉ REALITY 

Předrezervační smlouva ……………….… za poštovné, zásilkovné 

Příprava stanov nového družstva …  5.000,- Kč / 1 člena družstva 

Přípravné inženýrské práce ……… 10.000,- Kč / 1 člena družstva  

Založení nového bytového družstva..5.000,- Kč / 1 člena družstva 

Základní členský vklad do družstva.10.000,- Kč / 1 člena družstva  



DIRECT MARKETING,  

Získávání souhlasu …. Lehké otázky ………………….… 60,- Kč  

Získávání souhlasu …. Středně těžké otázky .………… 140,- Kč  

Získávání souhlasu …. Vážné odpovědi  ……………… 240,- Kč 

Dotazníky 4 otázky pro investory … od 150,- do 600,- Kč / dot.   

INZERCE NA SREALITY.CZ  

1 – 5 půdorysů …………………………………. 72,- Kč / na 1 den 

6 půdorysů …………………………. 13,- Kč až 17,- Kč / na 1 den 

Ke smlouvě na 15.000,- Kč za 1 klienta………… za 100,- Kč/měs. 

Ke smlouvě na 22.500,- Kč za 1 klienta ……...… za 200,- Kč/měs. 

Ke smlouvě na 40.000,- Kč za 1 klienta ...……… za 500,- Kč/měs. 

Ke smlouvě na 80.000,- Kč za 1 klienta ……… za 1.000,- Kč/měs. 

Ke smlouvě na 120.000,- Kč za 1 klienta ….… za 1.500,- Kč/měs. 

INZERCE NA IDNES.CZ  

1 půdorys  ………………………………………. 150,- Kč na 1 týden 



PROJEKTY A INŽENÝRING: 

STUDIE …………………………………………... 3 % z ceny stavby 

DOKUMENTACE PRO ÚZ. ROZHODNUTÍ ….. 6 % z ceny stavby 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZ. ROZHODNUTÍ….. 9 % z ceny  

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ SÍTÍ .. 15% z ceny  

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 7 % z ceny 

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY …………….… 33% z ceny  

INŽENÝRSKÁ ČINNOST - výběrová řízení …………... 6 % z ceny  

TECHNICKÝ DOZOR ……………………………….….. 17% z ceny  

ZPRACOVÁNÍ DOK. SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ … 4 % z ceny 

Zajištění geodetických prací …………………………………….  

Zajištění koordinace,  

pronájem systému na evidenci ……………….. 2,6% až 4% z ceny 

Výkon dohledové organizace …….…………… 2% až 10% z ceny 

činnost průběžného sledování všech informací, dohled 

činnost informačního servisu investorům, členům družstva 

Zajištění realitní činnosti a prací ……...………… 3% až 4% z ceny 



STAVBY: 

Zemní práce …………………………….……………….. 3 % z ceny  

Základy………………………………….…………….. 6,94 % z ceny 

Svislé konstrukce …………………….….…………. 17,89 % z ceny 

Vodorovné konstrukce + věnce …….……….….….. 6,12 % z ceny 

Konstrukce betonové ……………….…….…………….. 2 % z ceny 

Skelet a úpravy ……………………..…………..….. 10,82 % z ceny 

Ostatní konstrukce,…………………..………………….. 6 % z ceny 

Izolace proti vodě………………….…………………. 1,42 % z ceny 

Izolace tepelné ……………………….………………. 2,25 % z ceny 

Kanalizace ………………………………..……….….. 0,89 % z ceny 

Vodovod …………………………………….……….... 0,83 % z ceny 

Plyn ………………………………………….…..…….. 1,57 % z ceny 

Zařizovací předměty ZTI …………………………….. 0,80 % z ceny 

Ústřední vytápění…………………………………...… 6,29 % z ceny 

Konstrukce tesařské …………………………………. 5,34 % z ceny 

Konstrukce klempířské…………………………..…… 2,56 % z ceny 

Krytiny tvrdé ………………………………….……….. 6,41 % z ceny 



Konstrukce truhlářské ……………………..………… 6,53 % z ceny 

Kovové stavební doplňkové konstrukce…..……..…….. 1 % z ceny 

Podlahy z dlaždic …………………………………….. 0,85 % z ceny 

Podlahy z PVC ………………………………..……    0,93 % z ceny 

Obklady keramické ……………………………………0,87 % z ceny 

Elektroinstalace ………………………….……….….. 2,88 % z ceny 

Nátěry …………………………………….………..….. 0,98 % z ceny 

Malby a tapetování ……………………….………….. 0,80 % z ceny 

Venkovní úpravy …………………………………………. 1 % z ceny 

Zařízení staveniště ……………………………...……….. 3 % z ceny 

  

Inženýrské sítě, přípojky……………………………………..  

Inž. činnost, geodet. práce, úprava PD, ost. náklady …….. 

Osazení projektu do terénu …………………………………..  

  

Zelené stěny, odpadní jímky a rozprašování vody ………  

Montáž FTV panelu na fasádu panelového bytu ……….  

Montáž tepelného čerpadla do panelového bytu ………  



TELEFONOVÁNÍ: 

Telefonování, jednoduché 

Na klientskou linku, kde mají naši agenti zodpovědět pouze 

několik dotazů, nebo si nechat potvrdit objednávku od zákazníka 

se hodí operátoři úrovně Basic. 

  

Telefonování, středně těžké 

Na klientskou linku s technickými dotazy, prodejem, získáním 

informací nebo veřejného mínění. Operátory nezaskočí je 

nečekaná otázka, informace si případě nutnosti dokáží dohledat 

sami a jsou samostatní. 

  

Telefonování, těžké, odborné  

Pro telemarketingovou kampaň, která je zaměřená na prodej 

nového nebo nepopulárního produktu, je nutný profesionál. 

Kampaň s otázkami na tělo, nebo citlivými daty, kde je potřeba 

empatie, praxe, přehled a samostatnost musí být v rukou 

odborníků. 



PRO STAVEBNÍ FIRMY  A PRO PŘÍMÉ PRODÁVAJÍCÍ 

NEMOVITOSTÍ (POZEMKY, BYTY)  

 

NABÍDKA 01  

zveřejnění inzerátu na dobu 1 měsíc…………….. 2.000,- Kč/ měs. 

Cílem této realitní inzerce je získání potenciálního klienta nebo 

více potenciálních klientů na Vámi prodávanou nemovitost nebo 

pokud jste stavební firma, tak získání klienta na výstavbu 

rodinného domu   

NABÍDKA 02 

Direct marketing, zasíláním SMS …………….….. 6.000,- Kč/ měs.  

Nabízíme získávání dalších a jiných předběžných zájemců na 

Vámi inzerovanou nemovitost.  Cca 600,- Kč za 1 klienta.  

NABÍDKA 03 

Úvěr na bytový dům a 20 klientů a služby……….. 12.000,- Kč/ rok  

Nabízíme službu prodej 20 předběžných klientů na byty k 

zajišťování úvěrů od banky. Úvěru pro nové bytové družstvo, 

které Vám dá stavební zakázku na výstavbu bytového domu.  


