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Základny administrativy 

Následující body popisují současná očekávání ze strany potencionálních nájemců v České republice s ohledem na standardy a služby 

poskytované moderními budovami. Proměnnost požadavků však nedovolí vytvořit generální návod na zaručeně úspěšný administrativní 

development. Následující body tak popisují základní pravidla administrativního developmentu, která je nutné vložit do kontextu lokality, 

potenciální poptávky atd. a případně adaptovat požadavky na projekt v souvislosti s těmito. 

 

Technická očekávání 

Ke zvýšení budoucího úspěchu projektů je nezbytné připravovat objekty v nejvyšším dosažitelném standardu, tedy třídě “AAA”. Proces 

zastarávání budov v průběhu přípravy a výstavby totiž nedovoluje jinak. Příprava a realizace administrativních objektů trvá mezi 3 – 5 lety, tedy 

jakýkoliv ústupek v kvalitě v přípravné fázi není možný, neboť předmětná budova technologicky zastará již samotný procesem tvorby. Dopady 

ústupků k průměrnosti jsou poté po dokončení fatální. 

 

Budova  

• Konstrukce budovy  

o Řešení flexibility budovy, která umožní jak horizontální tak vertikální dělení na nájemce 

o Hloubka oboustranně osvětleného traktu 18 – 21 metrů 

o Sloupový modul ideálně 7,5 nebo 8,1 m (návaznost na fasádní modul 1,35 m) 

o Fasádní modul mezi 1,25 – 1,35 m (ideální 1,35 m) 

o Technologická dělitelnost kanceláří po 2,3,4 . . . . fasádních modulech 

o Sociální zázemí, schodiště, výtahové šachty, ostatní šachty vždy umísťovat mimo osvětlenou zónu 

o Kvalitní zvuková izolace 

• Velikost  

o patro nejméně 1 000 m2, ideálně 2000m2 + 

o 1 komunikační vertikální jádro co 1 000 m2 ploch na patře   

o Skladovací prostory o 3-5 % z celkové kancelářské plochy (pokud možno) 
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• Parkování 

o Podíl parkovacích míst 1:50 m2 pronajímatelné plochy, limitní 1:80 m2 pronajímatelné plochy 

o Parkovací místa pro návštěvníky (venkovní, nebo visitors v budově) 

• Přízemí a recepce  

o Plně funkční a reprezentativní prostory recepce (add on faktor do 5% GLA) 

o Nepřetržitý provoz bezpečnostní agentury 

o Denní provoz recepce 

o Možnost umístění obchodních prostor pro další potřeby kanceláří (zasedací místnosti, klientská centra, vzorkové prodejny) – 

ideálně na viditelné straně budovy z hlavní ulice, nebo „náměstí“  

o V případě méně rozvinuté okolní infrastruktury musí pro nájemce být zajištěny v rámci projektu základní služby, jako jsou, 

kantýna, kavárna, bankomat, tabák atd.  

o Vyjma podružných služeb pro objekt, na přízemí umístit prostor budoucí pobočky, kontaktní místa klientů atd.  

• Bezpečnost 

o Zabezpečený přístup do budovy s možnou identifikací   

o Turnikety na přízemí 

o Programování výtahů na mag. karty 

o Přístup do prostor nájemce na mag. karty 

o Moderní protipožární systém  

• Ochrana CCTV (kamery)  

o Plášťová kamerová ochrana  

o Kontrola hlavních přístupů do budovy a garáží 

o Kontrola výtahových lobby 

• Konektivita 

o Digitální telefonní připojení (ISDN) 

o Optické kabely přivedené do objektu (centrální bod) 

o Páteřní rozvod, případně příprava pro propojení prostor optikou, nebo metalickým rozvodem 

o Místo pro umístění mikro-pojítka na střechu objektu  

• Záložní zdroj 

o Volná limitovaná kapacita energie na diesel agregátu objektu pro nájemce 

o Prostor pro další záložní generátor  

• Odpadové hospodářství 

o Umístění odpadu poblíž propojujícího výtahu (zkrácení trasy kancelář – kontejner) 
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o Umístění odpadu s dostupností pro KUKA vůz, nebo s dopravou na povrch a přímím dojezdem KUKA vozů 

• Vertikální komunikace 

o Dostatečný počet výtahů v objektu 

o Jeden výtah propojující NP a PP s možností uzamčení (nákladní – stěhování) 

o Přestupní výtah propojující PP na a 1NP pro návštěvy (1x na jádro, nebo recepci)   

• Firmení označení a viditelnost 

o Možnost umístění loga nájemce na fasádu nebo střechu (především pro hlavní a velké nájemce)  

o Citlivě navržený a viditelný navigační systém v objektu, zejména navigační tabule se jmény nájemců na přízemí a ve 

výtahových lobby 

o V případě více fázových projektů s méně viditelnými budovami by jejich nájemci měli mít možnost umístit jejich loga taktéž na 

čelní fasádu 

 

Kanceláře  

Následující body indikují základní požadavky a očekávání potencionálních nájemců ohledně kancelářských standardů: 

• Otevřené kancelářské prostory s možností vytvoření menších kanceláří 

o Nejefektivnější standardní hloubka kanceláře je 5,4 m – 6 m  

o V případě otevřených kanceláří české normy neumožňují umístit stálé pracovní místo více než 7 m od zdroje přirozeného 

světla – je tedy nutné se vyvarovat hlubokým prostorám  

• Klimatizace, topení  

o Čtyřtrubkový air-condition systém 

 4 trubková fanc oil, nebo chladící trámy 

 2 trubková chlazení stropem (fanc oil, nebo chladící trámy) + 2 trubkový systém topení podokenními radiátory (4 

trubkový dvouokruhový systém)  

o Individuálně ovladatelná tepelná pohoda, pro open space po sektorech s možností rozdělení na jednotlivé kanceláře 

• Zdvojené podlahy  

o Podlahové boxy (1 box na 10 – 12 m2) 

o Vysoce kvalitní antistatické koberce dodávané spolu se zdvojenou podlahou 

• Zavěšené podhledy  

• Zapuštěné, nebo zavěšené osvětlení dodržující normy osvitu  

• Čistá výška v kancelářích a na chodbách (ideálně) 3 m + 
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• Otevíratelná okna, nebo moduly v každé kanceláři, tj. každý druhý fasádní modul  

• Okenní rolety - venkovní nebo vnitřní v závislosti na designu a výšce budovy (externí stínění preferováno) 

• Kuchyňky (alespoň technicky umožnit připojení jednotlivě pro každou jednotku) 

• Technické umožnění vytvoření nejrůznějších velikostí jednotek od cca 200 m2 až po celou rozlohu patra 

• Sociální zázemí  

• Přístupné z výtahové lobby (flexibilita dělení patra) 

• Sociální zázemí 

o Toalety osazeny velkým zrcadlem (2 ženy a více) místo pro odložení kosmetické taštičky 

o Sprchy nejen u „kolárny“, ale i v rámci sociálních jader (minimálně 1x na patro) 

• Správa budovy v objektu  

 

Okolí projektu 

Bezprostřední okolí projektu je uvítací a relaxační zónou nájemce. Důležitost řešení zelených a odpočinkových zón, stejně jako 

reprezentativnosti a jednoduché identifikovatelnosti vstupu, je nemalá. Úpravě bezprostředního okolí objektu je dnes nájemcem připisována 

stejná důležitost jako samotné architektuře budovy, nebo dokonce celé lokality.   

 

Servisní poplatky 

V rámci tržního standardu je běžné, že se nájemce podílí úhradou servisních poplatků na nákladech spojených s chodem budovy. Obvykle jsou 

servisní poplatky hrazeny formou záloh, které jsou odhadovány na základě simulace budoucí spotřeby. Tyto poplatky podléhají tzv. principu 

otevřeného účetnictví a jsou každoročně rozúčtovávání, aby se vyrovnaly případné přeplatky či nedoplatky. Servisní poplatky nepokrývají úklid 

pronajatých prostor, datové a telekomunikační náklady nájemce. Běžné rozmezí servisních poplatků je mezi 85 a 105 Kč za m2 a měsíc včetně 

zálohy na přímou spotřebu el. energie nájemce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ekologické certifikáty  

Zelená certifikace, reps. zohlednění požadavků na dosažení certifikace je v současnosti zcela klíčové z pohledu exitu projektu, tedy přímo 

ovlivňuje uplatnitelnost projektu i jeho cenu ve všech životních fázích objektu. 
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