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               CENÍK REGISTRAČNÍCH SÍDEL & SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB:  
 

 

*zahrnuje: poskytnutí registračního sídla, příjem a úschovu pošty, avízo o příchozí poště e-mailem a osobní odběr pošty v Business Centru v Praze. Služby „Osobní odběr pošty“, „Dosílka pošty“ a „Přeposílání   pošty“ nelze kombinovat;    
dále nelze kombinovat službu „Dosílka pošty“ a „Scanování pošty“. Služby jsou fakturovány na 12/24 měsíců předem, hotové výdaje (poštovné apod.) se fakturují zpětně. **měsíčně, k částce jsou 1x za rok přefakturovány hotové výdaje  

    (poštovné, balné, poštovní služby a služby přepravců atp.). Tento ceník je platný od 1.9.2021, všechny ceny jsou uvedeny „od“ a v CZK bez DPH.   Všechna Office Centra jsou způsobilá splnit požadavky kladené českou i evropskou   

    legislativou – zejm. Nařízením Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
 

  Pro více informací se s námi neváhejte spojit. Tel: +420 267 997 708; e-mail: info@smartcompanies.cz  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

    

Office Centrum: 
Praha 1 

  Politických vězňů 912/10 
vhodné i pro plátce DPH 

Praha 4 
Holušická 2221/3 

velký objekt 

Praha 4 
Doudova 258/3 

sídlo u advokátní kanceláře 

Praha 4 
Antala Staška 1859/34 

výborný poměr cena/výkon 

Praha 10 
Počernická 272/96 

velký objekt 

Brno 
Mariánské nám. 617/1 

TOP volba v regionu 

Plzeň 
Husova 1250/71 

TOP volba v regionu 
Cena služeb měsíčně /při platbě 12 měs. 
předem/* 

2 000 750 450 450 1 500 750 550 

Cena služeb měsíčně /při platbě 24 měs. 
předem - zvýhodněno/* 

1 500 650 350 350 1 000 650 450 

poplatek za označení sídla na budově, 
zápisy do evidencí pro FÚ a ŽÚ a České 
pošty s.p., zajištění souhlasu s umístěním 
sídla, ověřování listin) 

3 000 3 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 

Osobní odběr pošty v centrále SMART 
Office Praha 8 + avízo o došlé zásilce                       
e-mailem 

v ceně služeb v ceně služeb v ceně služeb v ceně služeb v ceně služeb v ceně služeb v ceně služeb 

Dosílka pošty - služba České pošty s.p. na 
Vámi zvolenou adresu 

v ceně služeb v ceně služeb sazba České pošty  sazba České pošty v ceně služeb v ceně služeb v ceně služeb 

Přeposílání pošty  
okamžitě/týdně/měsíčně ** 

300/200/100 300/200/100 300/200/100 300/200/100 300/200/100 300/200/100 300/200/100 

Skenování pošty vč. přístupu k poště on-
line /cena za měsíc/ 

250 250 250 250 250 250 250 

Přidělení telefonního čísla + operátorka 
/cena za měsíc/ 

750 750 750 750 750 750 750 

Krátkodobý pronájem zasedací místnosti 600 / hod. 600 / hod. 1 500 / hod. 600 / hod. 600 / hod. 600 / hod. 600 / hod. 
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