
Property Particulars



Popis
V posledních třech patrech 
administrativní budovy, která 
navazuje na multifunkční prostor 
DOX, se nacházejí kanceláře k 
pronájmu o celkové rozloze  
1115 m2. Všechna tři patra 
nabízejí díky velkoformátovým 
oknům velkoryse prosvětlené 
prostory, z nichž se otevírá 
výhled na okolní zástavbu i 
inspirativní části Centra DOX. 
Kanceláře v nejvyšším patře jsou 
propojeny s prostornou terasou, 
která se nachází přímo nad 
zelenou střechou sálu. V  
1. patře je umístěná restaurace, 
kterou lze snadno spojit přímo 
se sálem a jeho foyer, nájemci 
ocení také možnost parkování ve 
vnitrobloku.

Description
Totaling 1,115 sq. m., the offices 
for lease are located on the top 
three floors of an administrative 
building that is part of the 
multifunctional DOX Centre for 
Contemporary Art complex. 
Thanks to their large-format 
windows, all three floors offer 
bright and airy office space 
with views of the surrounding 
buildings and the creative wing 
of the DOX Centre. The offices on 
the topmost floor are connected 
to a spacious terrace directly 
above the green roof of the hall. 
There is a restaurant on the 1st 
floor that can easily open onto 
the hall and its foyer and tenants 
will also appreciate being able to 
park in the courtyard.
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Centrum 
DOX

The DOX 
Centre

Centrum DOX představuje 
největší nezávislou instituci 
zaměřenou na současné umění 
v České republice. Vzniklo v 
industriální části Holešovic, 
na místě bývalé továrny, které 
prošlo během jednoho století 
mnohými proměnami. Tou 
poslední byla právě realizace 
projektu, za nímž stáli Leoš 
Válka a Robert Aafjes. V surově 
industriálním prostoru viděli 
výjimečný potenciál pro 
vybudování centra zaměřeného 
na současné umění – v roce 2008 
tak vzniklo Centrum DOX. Dnes 
je tvořeno prostorem s rozsáhlou 
výstavní plochou, knihkupectvím, 
kavárnou, designovým 
obchodem, multifunkčním sálem 
DOX+ a Vzducholodí Gulliver, 
která rozbíjí celý prostor a 
funguje jako architektonická 
intervence.

The DOX Centre is the largest 
independent institution focusing 
on contemporary art in the 
Czech Republic. Located in the 
industrial part of Holešovice 
on the site of a former factory 
that has gone through several 
transformations over the 
course of a century, its final 
appearance was the brainchild 
of Leoš Válka and Robert Aafjes. 
In its crude industrial space, 
they saw enormous potential 
for the establishment of a 
modern art gallery and the DOX 
Centre was founded in 2008. 
Today, it consists of a large 
exhibition space, a bookstore, a 
cafe, a design shop, the DOX+ 
multifunctional hall, and the 
Gulliver Airship, an interesting 
architectural object that 
creatively breaks up the space.
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Lokalita Location

Holešovice představují jednu 
z pražských čtvrtí, která 
v poslední dekádě prošla 
nebývalou proměnou. Část 
města zbudovaná továrníky se 
postupně zaplňuje moderními 
rezidenčními i administrativními 
projekty, trendy bistry a 
kavárnami či místy pro 
urban gardening. Plánovaná 
rekonstrukce Pražské tržnice ještě 
přispěje k rostoucí popularitě 
této městské části. Holešovice 
jsou navíc skvěle dostupné autem 
i MHD. Kanceláře DOX+ offices 
se nacházejí v docházkové 
vzdálenosti tramvajové zastávky 
Ortenovo náměstí či U Průhonu, 
v blízkosti je i stanice metra 
Nádraží Holešovice. 

The Prague neighborhood of 
Holešovice has gone through 
unprecedented changes in the 
last decade. The section that 
was previously built by factory 
owners is gradually filling 
up with modern apartment 
and office buildings, trendy 
bistros, cafes, or urban 
gardening spaces. The planned 
reconstruction of the Prague 
Market will also contribute to 
Holešovice’s growing popularity. 
The neighborhood is easily 
accessible by both car and 
public transport, and the DOX+ 
offices are within walking 
distance of the Ortenovo náměstí 
and U Průhonu tram stops. The 
Nádraží Holešovice metro station 
is also close-by.
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Půdorysy / Floorplan

4.NP /  3rd Floor 5.NP /  4th Floor 6.NP /  5th Floor
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Základní informace 
Basic overview

Obchodní podmínky 
Commercial terms

Technická specifikace 
prostor / Specifications

K dispozici od / Available from
Celkem k dispozici / Total available space
Minimální doba nájmu / Lease term

Add–on factor 6,5%

Měsíční nájemné za m2 / Monthly rent per sq.m. 

Kanceláře / Offices  EUR 12,50 - 13,50 EUR / m2  

Poplatky za služby (za m2) / Service charges per sq.m.  EUR 3,50 

Parkovací místa / Parking  1 800 Kč/pm/měsíc
                                                       CZK 1,800/space/month

 – Klimatizace / Air-conditioning
 – Otevíratelná okna / Openable windows 
 – Recepce 24/7 / Reception desk 24/7
 – Alarm / Alarm
 – Přístup na magnetické karty / Magnetic card access system
 – Výtah / Elevator
 – Toalety a kuchyňka v každé jednotce / Toilets  

and kitchenette in each unit
 – CCTV
 – EZS,EPS

ihned / immediately
 1 115 m2 / 1 115  sq.m.

 3 roky / 3 years

Volné prostory  
Available space
4.NP / 3rd floor 400 m2 / sq.m. 
5.NP / 4th floor  398 m2 / sq.m. 
6.NP / 5th floor  317 m2 / sq.m. + terasy/terraces 79 m2 / sq.m.

Lze dělit od 190 m2 / Can be divided starting from 190 sq. m.
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Kontakt / Contact

Sylva Turinská Kateřina Maratová
+ (420) 702 037 555

sylva.turinska@svoboda-williams.com

Na Perštýně 2, Praha 110 00 / svoboda-williams.com / info@svoboda-williams.com

+ (420) 724 485 947
katerina.maratova@svoboda-williams.com


