
SPONZORSKÁ ZMLUVA 

 

Táto Zmluva o poskytovaní sponzoringu (ďalej len “Zmluva”) bola uzatvorená v Prahe dňa …….. medzi nižšie 

uvedenými stranami: 

 

obchodné meno:     ACTIVE 24, s.r.o. 

sídlo príp. miesto podnikania:   Sokolovská 394/17, 186 00, Praha 8 

zastúpená:     Ing. Petr Šmída   
IČO:      25115804 

DIČ:      CZ25115804 

Spis. značka:     C.51029 vedená na mestskom súde v Prahe 

(ďalej len ako „Sponzor“) 

 

a 

 

obchodné meno:     

sídlo príp. miesto podnikania:   

zastúpená:     

IČO:      

(ďalej len ako „Sponzorovaný“) 

 

(spoločne ďalej ako Strany) 

 

I. 
 

Sponzor poskytne Sponzorovanému pri podpise tejto zmluvy bezplatnú prevádzku webhostingového balíčka 

HOME. Webhosting je určený na prezentáciu Sponzorovaného pod doménou ......................................, ktorá  

musí byť registrovaná a počas celého obdobia sponzoringu vedená u Sponzora. 

 

II. 
 

Sponzorovaný sa zaväzuje, že bude propagovať logo Sponzora na svojich webových stránkach 

......................................,. Logo Sponzora bude viditeľne umiestené na hlavnej stránke Sponzorovaného spoločne 

s textom: Tento projekt podporuje ACTIVE 24 v rámci START UP sponzoringu. Ak Sponzorovaný nesplní 

ustanovenie čl. II této zmluvy, a to ani na opakované upozornenie Sponzora, Sponzor si vyhradzuje právo ihneď 

previesť prevádzku služieb na komerčnú prípadne ukončiť prevádzku služieb a zmluvu zrušiť. 

 

III. 
 

Sponzor má právo uvádzať Sponzorovaný projekt (doménu, ukážky z obsahu servera atď.) ako svoju referenciu 

na webe, v tlačových materiáloch a v ďalšej komunikácii. 

 

IV. 
 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu a uzatvára sa na tri roky. Zrušená môže byť písomnou dohodou 

oboch Strán alebo písomnou výpoveďou jednej zo Strán s výpovednou lehotou 1 mesiac od doručenia výpovede. 

Táto zmluva je vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane Sponzor a druhé Sponzorovaný. Túto zmluvu 

je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Strán. 

 

 

Na dôkaz toho, že si Strany túto Zmluvu dôkladne prečítali, že táto Zmluva predstavuje riadny prejav ich 

slobodnej vôle a že Strany túto Zmluvu neuzatvorili v tiesni alebo za inak nevýhodných podmienok, pripájajú 

Strany svoje podpisy. 

 

 

 

Sponzor        Sponzorovaný 

Ing. Petr Šmída         

 

 

………………………….                                                 .………………………….. 


