


Opero je vytvořeno na 
míru vyspělým profe-
sionálům a podnikatelům, 
kteří hledají svoji pracovní 
a společenskou základnu 
v centru hlavního města. 

„Dnes pracuji relativně izolovaně, 
doma, po kavárnách. Potřebuji změnu.“

„Chci být tam, kde se věci dějí, 
kde se můžu dozvědět něco nového.“ 

„Hledám obchodní a 
společenské příležitosti.“ 

„Hledám 100% servis pro sebe 
a svoji práci a atraktivní prostředí.“

„V Praze jsem aspoň dvakrát do měsíce. Hledám zázemí pro schůzky 
v centru města. Ideálně s dobrou kávou.“ 

∙ Být součástí komunity Opero

∙ Odborné a společenské akce v Opero 

∙ Kavárna pouze pro členy a jejich hosty

∙ Služby 24/7 recepce

∙ Různé typy pracovního zázemí – kanceláře, vlastní stoly, 

volné stoly pro občasné využití

∙ Různé typy zasedacích a seminárních místností, 

prostory pro soukromé a společenské akce

∙ Vysokorychlostní internet

∙ Tisk a kopírování 

∙ Zřízení sídla společnosti

∙ Zajištění agendy pošty

∙ Služby asistentky a administrativní práce

∙ Možnost parkování

Členové Opera mohou využít následující výhody a služby:



Opero je
pracovnou, 
místem
setkávání, 
sdílení
myšlenek 
a příležitostí. 

„…v tiché uličce 
Salvátorské, vzdálené 
sotva sto kroků od 
velkého střediska 
pražského a přece tak 
nerušené jako spící 
zátoka.“ 
Jan Štenc // nakladatel a jednatel Spolku výtvarných umělců Mánes

redaktor RČK Josef Mrkvička, 1912

 „…na pohled jednoduchá, beze všech 
vnějších zbytečných architektur 
postavená budova architekta 
Novotného. Její krásný, naprosto 
umělecký vzhled dává nám tušiti, že 
uvnitř musí sídliti něco skutečně 
uměleckého a vznešeného.“ 

Dům v Salvátorské ulici číslo 8 na Praze 1 vybudoval v roce 1909 nakladatel Jan 

Štenc. O Štencovi se vždy říkalo, že je renesanční člověk. Jeho podnik byl ve své 

době nejmodernějším tiskařským domem, kde se však zároveň scházela jedinečná 

společnost významných kulturních a společenských osobností, jako Max Švabinský, 

Jan Štursa nebo Jan Kotěra. Rodila se zde zásadní díla české umělecké historie, 

tříbil společenský život. 



„Po celou dobu se snažím dědečkův 
odkaz důstojně udržet. O využití 
domu se zajímala řada lidí, ale 
s prostorem ateliérů industriálního 
charakteru si nevěděli rady, 
nedokázali jej uchopit. S Pavlem 
a jeho týmem to je ale jiné, má jasnou 
vizi, jak místu vrátit jedinečnost 
a zároveň zachovat kontinuitu 
s minulostí…“ 

Viola Škabradová // vnučka Jana Štence 



„Opero je zázemím pro činorodé a renesanční lidi. Naším hlavním 
cílem je, aby kypělo energií, inspirací a komunitním životem. Aby se 
stalo institucí, která promlouvá do širšího společenského života.“ 

„Znám mnoho pražských 
i mimopražských 
podnikatelů, kterým 
chybí základna v centru 
města, reprezentativní 
pro důležitá obchodní 
jednání a pohodlná pro 
chvíle mezi nimi. Těším 
se na to, až se s nimi, 
společně s dalšími 
inspirativními lidmi, 
v Operu potkám.“ 

„Chceme vytvořit prostor, 
kde se pro pracující profesionály 
z různých oborů skloubí 
modernost a účelnost s historií 
a elegancí, kde můžete samostatně 
pracovat, a zároveň být ve 
společnosti, místo, které bude 
klidné i živé - podle toho, 
co zrovna potřebujete.“ 

Pavel Přikryl // spoluzakladatel Opero
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Luboš Černý // spoluzakladatel Opero

Otevřené dílo, 
paleta možností, 
síť vztahů, 
zdroj inspirace...



Balíčky 
služeb 
pro 
profesio-
nály
na volné 
noze 
a firmy

Balíčky 
služeb 
pro lidi 
v pohybu

Jednání 
a akce

Všechny ceny jsou uváděny v Českých korunách bez DPH.  Zaváděcí ceny s garancí do 31.12.2017.

Balíček Cena 
za měsíc 

Zaváděcí 
cena 
za měsíc 

Podmínky balíčku služeb

Předplacené
 hodiny za měsíc
/ Otevírací doba

Zasedací 
místnosti 
(kreditů/měsíc) 
/ Sleva na 
dodatečné
kredity

Služby
asistentky 
(hod/měsíc)

Admini-
strativní 
podpora 
(hod/měsíc)

Zdarma v rámci balíčku

Kancelář

Vlastní stůl

Židle 24/7 

Židle 80

Židle 40

Kolega

5 500,-

4 000,-

3 000,-

   700,-

neomezeně

neomezeně

neomezeně

80 / 8:00–18:00

40 / 8:00–18:00

8 / 8:00–18:00

4 / 50%

4 / 50%

4 / 50%

0 / 50%

0 / 50%

0 / 20%

0

2

2

0

0

0

0

4

4

0

0

0

2–6 členství v Opero
Sídlo firmy
Zajištění agendy pošty
Možnost zřízení pevné linky

Uzamykatelné kancelářské 
   úložné prostory
Zajištění agendy pošty
Možnost zřízení pevné linky

24 000,-
–35 000,-

7 500,-

6 500,-

4 500,-

3 500,-

1 000,-

Balíček Cena 
za měsíc 

Zaváděcí 
cena 
za měsíc 

Podmínky balíčku služeb

Předplacené
 hodiny za měsíc
/ Otevírací doba

Zasedací 
místnosti 
(kreditů/měsíc) 
/ Sleva na 
dodatečné
kredity

Služby
asistentky 
(hod/měsíc)

Administrativní 
podpora 
(hod/měsíc)

Parkování
(hod/měsíc)

Základna Praha

Základna Praha +

3 500,-

4 500,-

16 / 8:00–18:00

24 / 8:00–18:00

4 / 50%

6 / 50%

2

3

4

6

16

24

4 000,-

5 000,-

Zasedací místnosti / Prostory pro akce Cena

Pracovní zasedací místnosti pro 4–6 osob (vhodná pro pracovní schůzky)

Zasedací místnost pro 15–20 osob (vhodná pro kreativní workshopy a semináře)

Zasedací místnost  „Štenc” pro 10 osob (reprezentativní, vybavená moderní audiovideo technikou)

Cena kreditu

Hlavní prostor (170 m2 s audiovizuální technikou, pódiem a možností zajištění řady doplňkových služeb)

1 kredit

2 kredity

3 kredity

300,-

Dle poptávky



Služba Cena

Zasedací místnosti / Prostory pro akce Cena

Asistentka (příprava schůzek, zápisy ze schůzek, obecné sekretářské práce, rovněž osobní služby jako zajištění květin, vstupenek, dárků, čistírna, sportovních aktivit)

Administrativa (vytištění, svázání dokumentů, kopírování, skartace)

Sídlo společnosti

Poštovní agenda (přebírání a zapisování došlých poštovních zásilek, zařazení do složek společnosti, odnos drobných poštovních zásilek na poštu 1x denně)

Parkování

Uzamykatelná schránka

Dodatečná hodina v prostoru flexi

Tisk a kopírování 

400,-/hodina (min. 1/2 hodiny)

200,-/hodina (min. 1/2 hodiny)

1 500,- společnost/měsíc

800,-/měsíc

40,-/hodina

500,-/měsíc; 5,-/hodina

100,-/hodina

černobílá A4 1,50-/strana 

černobílá A3 2,-/strana 

barevná A4 3,-/strana 

barevná A3 4,-/strana 

scanování 0,-/strana

Služby

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.

Zasedací místnosti Maxmilián / 6 osob, Viola / 4 osoby 

Zasedací místnost Salvátor / až 20 osob

Zasedací místnost Štenc / 10 osob

Cena kreditu

Prostor Flexi

1 kredit

2 kredity

3 kredity

300,-

dle poptávky



přízemí

1. patro

kancelář

kancelář

kancelář

kavárna

kancelář

židle/akce
terasa
/relax

terasa

dvorana
/relax

vlastní 
stůl

zasedací
místnost (worshopy)

zasedací
místnost

zasedací
místnost

židle
/akce

zasedací
místnost
„Štenc”



info@opero.cz
+420-777-1-OPERO
Salvátorská 931/8
110 00 Praha 1 opero.cz




