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Protokol č. 2 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“. 

Dne 1. 4. 2022 podepsaly Strany Protokol č. 1 o vymezení dílčího plnění, kterým dohodly dílčí plnění 
závazku společnosti CBD dle čl. 5 písm. B Dohody, a to do výše 3 000 000,- Kč (dále jen „Protokol č. 
1“) formou poskytnutí příspěvku společností CBD ve prospěch MČP1 na dočasnou úpravu prostoru 

v Havlíčkově ulici.  

Současně Protokolem č. 1 Strany dohodly i dílčí konkrétní práce, na jejichž úhradu společnost CBD 
přispěje MČP1 formou úhrady nákladů na jejich provedení (tj. postupem dle bodu (ii) čl. II. Protokolu 
č. 1), a to práce dle nabídky č. 018/22 společnosti DAP. a.s., IČO 26508583. Na jejich uhrazení 
společnost CBD zaplatila společnosti DAP. a.s. celkovou částku 1 245 489,75 Kč. Z celkové 
dohodnuté částky příspěvku na dočasnou úpravu prostoru v Havlíčkově ulici po této úhradě zbývá 
k poskytnutí ze strany společnosti CBD částka 1 754 510,25 Kč.  

Tímto protokolem mají Strany zájem dohodnout další práce v rámci dočasných úprav, jejichž úhradu 
společnost CBD provede v souladu Protokolem č. 1.  
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II.  

Předmět dílčího plnění 

V souladu s podmínkami Dohody a Protokolu č. 1 se Strany dohodly, že v rámci provádění dočasných 
úprav veřejného prostoru v Havlíčkově ulici budou pro MČP1 provedeny společností DOZNA s.r.o. 

práce jejichž bližší specifikace je připojena v příloze tohoto protokolu  

Společnost CBD v rámci limitu příspěvku na dočasné úpravy dohodnuté v Protokolu č. 1 uhradí 
společnosti DOZNA s.r.o. náklady na práce specifikované v přiložené nabídce společnosti DOZNA 

s.r.o. ve výši 360 788,12 Kč, a to v souladu s podmínkami a způsobem uvedeným v čl. II bod (ii) 

Protokolu č. 1. 

Po úhradě nákladů na práce provedené společností DOZNA s.r.o. dle tohoto článku bude z celkové 
dohodnuté částky příspěvku na dočasnou úpravu prostoru v Havlíčkově ulici zbývat k poskytnutí ze 
strany společnosti CBD částka 1 393 722,13 Kč.  

 

III.  

Závěrečná ustanovení 
Tento protokol byl sepsán ve dvou vyhotoveních s tím, že každé ze Stran náleží po jednom 
vyhotovení. 
Příloha:  Cenová nabídka č. 22NA0119 společnosti DOZNA s.r.o. 
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