
NÁVRHY PROSTOR, VIZUALIZACE  
A PROJEKČNÍ SLUŽBY 

CENÍK
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Od myšlenky po realizaci

MYŠLENKA 
požadavek na vybudování urnového háje, urnové stěny
- telefonát, e-mail
- konzultace s našim obchodním zástupcem
- návštěva showroom-u v Nových Zámcích
- návštěva urnového háje Dominum na hřbitově v Nových Zámcích
- inspirace už hotovými návrhy – vizualizacemi na www.modual.eu
- návštěva místa, kde je produkt MODU-AL realizován

VÝBĚR A ZAMĚŘENÍ PROSTORU
- zaměření a odfotografování prostoru, který bude zvizualizován si

může zákazník udělat sám
- zaměření prostoru může zrealizovat projektant MODU-ARCH

VŠECHNO POD JEDNOU STŘECHOU … 
potřebné kroky připravíme za Vás …

NÁVRH A VIZUALIZACE PROSTORU
- projektant vytvoří návrh a vizualizaci prostoru

ZÁKAZNÍK

MODU-ARCH

ZÁKAZNÍK

VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO POVOLENÍ NA STAVBU 
- projektová dokumentace

VYBUDOVÁNÍ ZÁKLADŮ
- zpravidla si tuto fázi zabezpečuje zákazník na základě technických

požadavků dodavatele

OBJEDNÁVKA, VÝROBA A REALIZACE

POŽADAVEK NÁVRHU PROSTORU
- po konzultaci s obchodním zástupcem je zákazník rozhodnut,

o jaký produkt má zájem (v tom případě se může přistoupit k objednávce)
- po konzultaci s obchodním zástupcem má zákazník zájem o vytvoření

návrhu prostoru (pro lepší představu, pro odkomunikování myšlenky se
zastupitelstvem nebo občany)

https://modual.eu/galeria/vizualizacie/
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obsah objednávky

prostor do 100 m²
bez zaměření projektantem 
bez návrhu terénních úprav  
s vybranými produkty

obsah objednávky

prostor do 100 m²
se zaměřením a konzultací projektantem 
s návrhem terénních úprav
s vybranými produkty

obsah objednávky

prostor do 100 m²
se zaměřením a konzultací projektantem 
s návrhem terénních úprav
bez vybraných produktů
další alternativa

Projekt prostoru do 100 m²

PŘED

PŘED

PŘED

PO

PO

PO

alt 1

alt 2

cena návrhu

od 7500 Kč bez DPH 
prohlédnout návrh

cena návrhu

od 14700 Kč bez DPH 
prohlédnout návrh

cena návrhu

od 18000 Kč bez DPH 
prohlédnout návrh

https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/03/MODUAL_SK_TREBISOV_navrh_R01_20210316_web.pdf
https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/05/MODUAL_SK_KROMPACHY_navrh_R01_20210518_web-1.pdf
https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/05/MODUAL_HU_DEBRECIN_navrh_R02_20210510_web-1.pdf
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Projekt prostoru nad 100 m²

Výkresová dokumentace prostoru

obsah objednávky

prostor s rozlohou 1000 m²
se zaměřením a konzultací projektantom 
s návrhem terénních úprav
bez vybraných produktů

obsah objednávky

prostor s rozlohou 310 m²
se zaměřením a konzultací projektantem 
s návrhem terénních úprav
s vybranými produkty
další alternativa
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2000 ! nutné zaměření projektantem !

4000 Kč bez DPH

půdorysné zakreslení se základními rozměry 
podklady pro stavebný úřad
digitální soubor DWG

PŘED

PŘED

PO

PO

alt 1

alt 2

cena návrhu

od 34500 Kč bez DPH
prohlédnout návrh

cena návrhu

od 21500 Kč bez DPH
prohlédnout návrh

https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/03/MODUAL_SK_SMIZANY_navrh_R02_20210318_web.pdf
https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/03/MODUAL_SK_OSLANY_navrh_R01_20210326_web.pdf
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prostor nad 100 m²
se zaměřením (vycestování 120 km) 
s návrhem terénních úprav
s vybranými produkty

prostor nad 100 m²
se zaměřením 
s návrhem terénních úprav
bez vybraných produktů

1. PROSTOR
17360 bez DPH

2. PROSTOR
17850 Kč bez DPH

Víc prostor v rámci jednoho hřbitova nebo obce = VÍC NÁVRHŮ, ALE JEDNO VYCESTOVÁNÍ

6700 Kč + 220 x 5 Kč 
4000 Kč + 120 x 13 Kč  

4000 Kč
0 Kč

6700 Kč + 90 x 5 Kč 
4000 Kč
 4000 Kč 
2700 Kč

PROSTOR 1
320 m2

PROSTOR 2
190 m2

Příklady výpočtu ceny návrhu

1. příklad

2. příklad

6700 Kč 
800 Kč 

0 € 

prostor do 100 m² 
bez zaměření projektantem 
bez návrhu terénních úprav 
s vybranými produkty 0 €

7500 Kč bez DPH

PŘED PO
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* terénní úpravy obsahují vytvoření chodníků a cest. Každý m² nad 100 m² je účtován částkou 5 Kč / m²
** má-li zákazník vybrány produkty, které chce použít v návrhu, je povolena jedna změna návrhu. Každá další

změna je zpoplatněna, jako nová alternativa
*** jestliže zákazník ponechá návrh na projektanta, je úprava návrhu zpoplatněná jako další alternativa částkou 
2700 Kč           

6700 Kč

6700 Kč + 5 Kč / každý další m2

4000 Kč +13 Kč / km

800 Kč

4000 Kč

2700 Kč

2700 Kč

8000 Kč

5400 Kč

900 Kč / hod

800 Kč / kus

Ceník služeb

návrh a zvizualizování prostoru do 100 m²

návrh a zvizualizování prostoru nad 100 m²

zaměření priestoru + konzultácia projektantom MODU-ARCH 

zpracování dat od zákazníka (zaměření prostoru a fotografie dělá zákazník) 

návrh terénních úprav prostoru do 100 m²*

další alternativa návrhu**

návrh prostoru bez vybraných produktů zákazníkem***

návrh a skladba zeleně (práce krajinného architekta)

vypracování podkladů k výběrovému řízení 

konzultace 

tištěná forma dokumentu s návrhem prostoru
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