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SPONZORSKÁ SMLOUVA 

Targa Team a.s.,  se sídlem na adrese Šlikova 20, 169 00 Praha 6, IČ: 27852121 , 

Zastoupená Michaelou Lovětínskou, předsedkyní správní rady, 

(dále jen „Sponzor“) 

a 

Migréna-help, Spojené hlavy, z.s., spolek řádně založený a existující podle právního řádu 
České republiky, se sídlem na adrese Mátová 252, Praha 10, 104 00, IČ: 08691924, zapsaný 
ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 72612, jednající 
paní Mgr. Terezou Blažejovskou, DiS., předsedkyní, narozenou 11. 10. 1986 bytem Práčská 
2669, Praha 10, 106 00. 

(dále jen „Spolek“) 

se dle § 1746 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva„) 
dohodly na následujícím:  

I.  

Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je propagace Sponzora Spolkem. 
2. Spolek se zavazuje umožnit Sponzorovi propagaci jeho výrobků na festivalu Migréna 

nás spojuje 24. 11. 2022 v Pacientském hubu, U Vršovického nádraží 30, Praha 10. 
3. Sponzor se zavazuje poskytnout Spolku finanční částku. 
 

II. 

Cena a platební podmínky 

1. Sponzor má povinnost uhradit finanční částku ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc). 
2. Částka bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy na bankovní účet 

Spolku uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
3. Spolek má povinnost bezprostředně po obdržení částky poskytnout Sponzorovi 

doklad o zaplacení. 
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III. 

Práva a povinnosti 

1. Spolek má povinnost použít finanční částku dle čl. III. na financování jeho činnosti. 
2. Sponzor má právo požadovat po Spolku písemné doložení použití částky. 

IV. 

Ukončení smlouvy 

1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Ukončení Smlouvy je totožné se čl. II. této 
Smlouvy. 

2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky obou stran. 
3. Strany mají právo odstoupit, pokud některá z nich hrubě poruší ustanovení této 

Smlouvy. 
4. Odstoupení musí být písemné a řádně doručené druhé straně. 
5. V případě odstoupení jedné ze stran, má druhá strana povinnost odevzdat ji veškeré 

již splněné plnění. 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především občanským 
zákoníkem. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po 
jednom. 

Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují 
smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne   

Za sponzora: 

 

Za spolek:  

Mgr. Tereza Blažejovská, DiS., předsedkyně 

Migréna-help, Spojené hlavy. z.s. 
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