
Potvrzení o poskytnutém sponzorského daru

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Se sídlem
IČO
Zastoupená

Dalimilova 6, Praha 3
71339698

tímto potvrzuje převzetí sponzorského daru od dárce:

Spoje.Net s. r. o.
Se sídlem: Závěrka 473/8, Praha 6
IČ:29034736
Zastoupená: Bc. Matějem Machálkem

ve formě poskytované služby, konkrétně serverhousing. Výše ceny poskytované služby činí
10890,- Kč.

Obdarovaný potvrzuje využívání služby v období za rok 2013.

V Praze dne 4.3.2014

.......... ~~\).~ ..~ .
za obdarovaného

SPOJE.NET spol s r.o., Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6-Břevnov

Tel.: +420 233 358 050 / Mobil: +420 608 233 232
IČO: 29034736/ DIČ: CZ29034736
obchod@spoje.net / www.spoje.net
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SMLOUVA O SPONZORSKÉM DARU

Smluvní strany

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Se sídlem
IČO

Zastoupená

(dále jen obdarovaný)

Dalimilova 6, Praha 3
71339698
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SPOJE.NET s. R. o.
Se sídlem
IČO
Zastoupený/á

(dále jen sponzor)

Závěrka 473/ 8, Praha 6
29034736
Bc. Matějem Machálkem

uzavírají v souladu s § 628 občanského zákona smlouvu o sponzorském
daru s následujícími podmínkami:

1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí sponzorského daru ve formě
služby, konkrétně serverhousingu. Sponzorský dar se týká období za
jeden kalendářní rok.

2) Sponzorský dar poskytuje sponzor obdarovanému dobrovolně. Za
tento dar sponzor nevyžaduje žádnou protislužbu ze strany
obdarovaného.

3) Obdarovaný přijímá dar do svého vlastnictví a zavazuje se použít
poskytnutou službu v souladu s odst. 1 této smlouvy.

4) Sponzor má právo žádat obdarovaného o předložení příslušných
dokladů osvědčujících užití tohoto sponzorského daru.

5) Sponzor má právo požadovat vrácení finanční kompenzace daru
pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení odst. 3
této smlouvy.

SPOJE.NET spol s r.o., Závěrka 473/8, 169 00 Praha ě-Břevnov

Tel.: +420 233 358 050 / Mobil: +420 608 233 232
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6) Další ujednání:

7) Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž po 1
vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

8) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu před
podpisem řádně přečetli a že tato smlouva byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Praze dne 1. 1. 2013
Za obdarovaného:
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Razítko obdarovaného:
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Razítko sponzora:
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15=: 29034736, DIČ - CZ29034736

}avtI'ka 8. 16900 Pr-e h a 6 • IHevlIOV
4:20 G03 1172 631, obchod@,poJe.net

STRANA 2 (CELKEM 2)


