
„ Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“
Koordinátor BOZP ve fázi realizace 

Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-3388/2021/JSV 
číslo smlouvy koordinátora BOZP:
ISPROFIN/ISPROFOND: 5423510003

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst.
Roudnice n.L.“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zadavatel stavby

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:
a) ve věcech smluvních: ...................................................................................................................

........................................................(mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických: ........................... ........................................................................................

c) ve věcech BOZP: .......................................................................................................................
Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností
Správa železnic, státní organizace
stavební správa západ, Sokolovská 1955/278 Praha 9, PSČ 190 00 

Adresa pro doručování faktur a daňových dokladů:
- analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální 

finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 
IČ :26348764 DIČ: CZ26348764
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551 
jednající Ing. Danielem Tóthem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: ............ . ......... .... ...............................

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .................. ............... ....................
b) ve věcech technických: ............... ................. ....................

............................................................................................................................................................ 
............................................... ...........................

.......................................................................................................................................................... 
........................................................... ......................................

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:
Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00

(dále jen „koordinátor BOZP“)
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Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“
Koordinátor BOZP ve fázi realizace 

Dodatek č. 1
PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna osoby hlavního koodinátora 
BOZP na straně koordinátora BOZP. Tím byl nově jmenován Ing. Jak Kosař. Dokumentace o splnění kvalifikačních 
požadavků k hlavnímu koordinátorovi BOZP byla doložena.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.2. Smlouvy.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 10.4. 
Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. smlouvy zadavatele stavby: E618-S-3388/2021/JSV, takto:
1) ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

-  zrušuje se stávající text v odst. 1.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 
IČ :26348764 DIČ: CZ26348764
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551 
jednající Ing. Danielem Tóthem, jednatelem společnosti 

spojení:
Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:
b) ve věcech t e c h n ic k ý c h : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:
Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 326 00 
(dále jen „koordinátor BOZP“)

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: E618-S-3388/2021/JSV, nedotčená tímto 
dodatkem č. 1, se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 

němu připojují svoje podpisy.

V Praze V Plzni

Za zadavatele stavby: Za koordinátora BOZP:

I.

II

22.09.2021 11:13 
Po d ep sá n o el ektron i cky

Datum: 2021.09.10 
11:49:18 +0200'

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

Ing. Daniel Tóth
jednatel MANIFOLD GROUP s.r.o.
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