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Protokol č. 1 vymezení dílčího plnění  

poskytovaného dle 

Dohody o podmínkách rozvoje území areálu Masarykova nádraží a revitalizaci přilehlých 
částí MČ Praha 1 ze dne 12. 5. 2020 

 

sepsaný mezi  

(1) společností Prague CBD, s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 
110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 047 23 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 252657 (dále jen „CBD“); 

a 

(2) Městskou částí Praha 1, se sídlem Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1, IČO: 00064410 (dále 
jen „MČP1“) 

 (CBD a MČP1 jsou společně označovány jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“) 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

Dne 12. 5. 2020 uzavřely společnost CBD a MČP1 Dohodu o podmínkách rozvoje území areálu 
Masarykova nádraží a revitalizaci přilehlých částí MČ Praha 1 č. 2020/285 (dále jen „Dohoda“), 
jejímž předmětem je závazek Stran oboustranné spolupráce při plánování a realizaci záměrů 
specifikovaných ve Dohodě. 

V čl. 5 písm. b) Dohody se společnost CBD zavázala k následujícímu plnění:  

„dle výsledků architektonické studie odsouhlasených s MČP1 a následně převzatých do 
projektové dokumentace společnost CBD přispěje na revitalizaci veřejného prostoru v ulici 

V celnici, případně i veřejného prostoru ulice Havlíčkova a Hybernská, a to v případě 
požadavku ze strany MČP1, a to až do hodnoty 10 mil Kč celkem“. 

 

II.  

Předmět dílčího plnění 

MČP1 má zájem na zahájení výše popsané revitalizace, a to formou dočasné úpravy veřejného 
prostoru v Havlíčkově ulici, jejíž bližší specifikace je připojena v příloze tohoto protokolu (dále jen 
„dočasná úprava“. 

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na následujícím dílčím plnění závazku 
společnosti CBD dle čl. 5 písm. b) Dohody: 

Společnost CBD přispěje MČP1 na základě její žádosti na dočasnou úpravu veřejného prostoru 

v Havlíčkově ulici, a to  

(i) formou úhrady účelově vázaného finančního příspěvku na bankovní účet MČP1 do 
30 dnů po předložení vyúčtování nákladů vynaložených MČP1 na provedení 
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dočasné úpravy, přičemž částka finančního příspěvku bude odpovídat částce 
vynaložených nákladů dle předloženého vyúčtování, nejvýše však bude činit 
3 000 000,- Kč,  

nebo  

(ii) formou přímé úhrady ceny stavebních prací až do celkové výše 3 000 000,- Kč 
(včetně DPH) konkrétnímu dodavateli provádějícímu ve prospěch a pro MČP1 
dočasnou úpravu, a to dle stranami odsouhlasené konkrétní specifikace 
prováděných prací. 

Za zajištění projektové dokumentace a veškerých potřebných správních povolení a souhlasů pro 
dočasné úpravy odpovídá MČP1. 

Zbývající část příspěvku smluveného v čl. 5 písm. b) Dohody (tj. až do hodnoty 10 mil. Kč za 

revitalizaci celkem) poskytne společnost CBD v souladu s Dohodou po odsouhlasení příslušných 
plnění. 

Výše skutečně provedeného plnění a smluvního zůstatku bude písemně stvrzena oběma smluvními 
stranami. 

III.  

Závěrečná ustanovení 
Tento protokol byl sepsán ve dvou vyhotoveních s tím, že každé ze Stran náleží po jednom 
vyhotovení. 
Příloha:  Specifikace dočasné úpravy dle zadání MČP1 

 

V Pra     

Pragu    

Podpi     

Jméno      

Funkc     

V Pra    

Městs     

 

Podpi     

Jméno        

Funkc      

  


