DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve
znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
1. Casua s r.o.
(dále jen „ Casua “)
se sídlem: Běžecká 2407 , PSČ: 169 00 Praha 6
IČO: 44846908, DIČ: CZ 44846908

a
2. EUROPAN CZ
(dále jen „ Europan“)
se sídlem: Josefská 34/6 , Praha 1 , PSČ: 118 00
vzhledem k tomu, že dospěly k úplné a vzájemné shodě v níže uvedených skutečnostech,
rozhodly se uzavřít následující sponzorskou smlouvu (dále jen „Smlouva“):
I.
Předmět smlouvy
1. Casua se zavazuje, že bezplatně přenechá ve prospěch Europan níže, v odstavci 2
článku II., specifikovanou finanční částku za podmínek a v rozsahu stanoveném
touto Smlouvou.
2. Europan se zavazuje k poskytnutí součinnosti při plnění předmětu této smlouvy a
k převzetí níže specifikované finanční částky.
II.
Práva a povinnosti Casua
1. Casua se zavazuje, že na účet Europan bezplatně přenechá jednorázovou finanční
částku ve výši 15 000 Kč, slovy patnácttisíckorunčeských, která bude uhrazena do
31. října 2014 na účet ZUŠ č.ú.: 2900136375/2010. Den úhrady se rozumí den
připsání příslušné částky na účet Europan. Vlastnické právo k této finanční částce
přechází na Europan dnem úhrady.
2. Casua má právo na poskytnutí součinnosti ze strany Europan při plnění předmětu
této Smlouvy.
III.
Práva a povinnosti Europan
1. Europan se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro výkon činnosti dle
odstavce 2 článku II. této Smlouvy.
2. Europan se zavazuje přijmout finanční částku specifikovanou v odstavci 1 článku
II. této Smlouvy.
IV.
1. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran,

b) jejím odvoláním ze strany Casua.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě písemné dohody
obou smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy se po jejich podpisu oběma
smluvními stranami stávají nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž po
jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Veškeré spory z této Smlouvy se smluvní strany pokusí vyřešit smírnou cestou.
Nebudou-li smírnou cestou vyřešeny, budou předloženy k věcně a místně příslušnému
soudu v České republice.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že její obsah je pro ně
jasný a srozumitelný a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz svého
souhlasu s obsahem této Smlouvy, smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne
Casua s r.o.
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