
 

 
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2016 

Smluvní strany 

1.   Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 
IČO: 47673168 
DIČ: CZ47673168 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 
se sídlem: Na Jízdárně 7, čp. 1245, 702 00 Ostrava 
jejímž jménem jednají: Ing. Petra Chovanioková, MBA, statutární ředitelka 
pracovník pověřený technickým jednáním: Ing. Hana Šandová 
tel.: 595 691 231, fax: 595 691 204 
e-mail: sandova@arr.cz   
bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrava, č. ú. 373791183/0300 
(dále jen „objednatel“) na straně druhé 
 

2. 2C Analytics s. r. o. 
IČO: 49827189,  
DIČ: CZ49827189 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34011 
se sídlem: Křemencova 178, 110 00 Praha 1 
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Tošer, jednatel  
pracovník pověřený technickým jednáním: Ing. Šárka Cicvárková 
tel.: 210 210 610 
e-mail: sarka.cicvarkova@dataserver.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 27-9662460277/0100 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených 
skutečnostech v  souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
tento 

 

dodatek, 

kterým se mění Článek I, odst. 3 a Článek II. Doba plnění předmětné smlouvy a nahrazuje se 
následujícím ustanovením: 

 

Článek I. 

3. Dodavatel zpracuje Marketingovou strategii v období 8/2016 - 1/2017 včetně vypořádání 
případných připomínek objednatele, termín předání Marketingové strategie objednateli dle č. II. 
odst. 2 zůstává nedotčeno. Objednatel si vyhrazuje kontrolu a konzultace dílčích podkladů, min. 
1x14 dní. 

Článek II. 

Doba plnění 

1. Dodavatel provede, zpracuje a předá objednateli plnění aktivit v termínech dle čI. I odst. 3. 

2. Dodavatel zpracuje a předá objednateli Marketingovou strategii do 10. 1. 2017, a to v tištěné 
podobě (2x) a v elektronické podobě (ve formátu doc aplikace MS Word). 
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Závěrečná ustanovení dodatku 

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pro objednatele a zhotovitele po jednom 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel zavazuje k uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po 
jejím uzavření. 

 

 

Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s celým jeho obsahem a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Praze dne: 10.11.2016                                                               V Ostravě dne:                          

 
 
 

................................................... 
Ing. Jiří Tošer 

jednatel 
2C Analytics, s.r.o. 

 
 
 

  
 
 

………………………………….. 
Ing. Petra Chovanioková, MBA 

Statutární ředitelka 
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

 
 

  
 

 


