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 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
ELTODO  

Lokalita 
Novodvorská 1010/14, 
142 01  Praha 4  

 
 

Základní informace 
 

Firma ELTODO, a.s. nabízí možnost pronájmu kancelářských 
prostor v administrativní budově  situované na adrese 
Novodvorská 1010/14, Praha 4. Areál má velmi dobrou 
dopravní dostupnost a to jak z dálnice D1, spojky D1 - D5, tak 
i MHD - budova je cca 7 min autobusem ze stanice metra 
Kačerov a zastávka autobusů je přímo před objektem. 
Kancelářské prostory, které nabízíme k pronájmu, vyhovují 
jak malým, tak velkým firmám, nejmenší kanceláře mají 
velikost 24 m2. Kanceláře jsou standardně vybaveny koberci 
a žaluziemi, počítačovou sítí a je zde možnost pronájmu 
telefonních linek. 
V administrativní budově můžeme nabídnout našim klientům 
nejenom kvalitní kanceláře za přijatelnou cenu, ale i širokou 
škálu služeb. Jedná se např. o služby nepřetržité recepce, 
noční ostrahu, úklidu, služby údržby objektů, podatelny. 
Vstup pro zaměstnance i návštěvníky do objektu je 
monitorován bezpečnostním systémem a je možný pouze 
s ID kartou.  
V přízemí budovy ELTODO nabízíme pronájem klimatizované 
zasedací místnosti s dataprojektorem s kapacitou 24 míst 
(místnost lze uspořádat jako přednáškový nebo zasedací sál, 
součástí je i malá kuchyňka).  
Naši nájemci, případně návštěvníci objektu mohou dále 
využít stání na přilehlém venkovním parkovišti (vjezd z ulice 
Chýnovská) s odpovídající kapacitou parkovacích míst, 
případně garážová stání v suterénu budov. 
V areálu naši nájemci mohou dále využít přítomnosti jídelny s 
kapacitou 180 míst, restauraci, obchod s občerstvením, 
prodej květin, fitness centrum, spinning, saunu a welness 
péči zahrnující kosmetiku, manikúru, pedikúru, kadeřnictví a 
masáže, případně mohou využít služeb Domyno sportovní 
akademie, nabízející beachvolejbal, pronájem hokejové haly 
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 a tenisových kurtů. Bližší informace a rezervace těchto služeb 
naleznete na www.domyno.cz 

Fotogalerie  
 
 

Budova ELTODO  

 
 
Recepce budovy ELTODO 

 
 

 Zasedací místnost 
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Kancelářské prostory 24 m2 
 

 
 
 
Kancelářské prostory 48 m2 
 

 
 
 
 
 

Adresa 
 

Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4, 

Kontaktní osoby 
 

Ing. Vladimír Podroužek 
vedoucí útvaru administrativní plochy 
ELTODO, a.s. 
Tel.: +420 261 341 149 
E-mail: podrouzekv@eltodo.cz 
 

 


