
Formulář k výjezdu na utkání UEFA Europa League 
 

Prosím, vyplňte níže uvedené údaje týkající se výjezdu do zahraničí na utkání, pozorně si prosím dále přečtěte 
část „Prohlášení.  

  

Trabzonspor A.Ş.- AC Sparta Praha, 15. 8. 2019    

 
 

Jméno: ………………………………………………………      Příjmení: …………………………………………………………………………………… 

 

datum narození:.…………………………………...        číslo dokladu (pas):……………………………………………… 

 

státní příslušnost: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mobil:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  

 

 
PROHLÁŠENÍ: 

Výše uvedené skutečnosti jsou mi zřejmé, jsem si vědom skutečnosti, že jsem povinen zdržet se 
jakéhokoliv jednání, majícího znaky trestné činnosti, hrubé neslušnosti či majícího charakter 
jednání odporujícího občanskému soužití, a to při cestě na zápas, v jeho průběhu a při návratu ze 
zápasu. Dále jsem si vědom, že svým protiprávním jednáním při zápase mohu způsobit společnosti 
AC Sparta Praha fotbal, a.s. škodu v podobě postihu ze strany UEFA a v případě vzniku takovéto 
škody jsem si vědom své odpovědnosti za tuto škodu.  
 
Jakékoliv protiprávní jednání v průběhu cesty na utkání a na stadionu, které by naplňovalo znaky 
trestné činnosti, je postižitelné právem státu, v němž se nacházíte a dále dle platného právního 
řádu České republiky. Ovlivní-li toto chování uložení a výši případné pokuty pro AC Sparta Praha 
fotbal, a.s. uložené ze strany disciplinární komise UEFA, je AC Sparta Praha fotbal, a.s. vzniklou 
škodu (pokutu) oprávněna vymáhat soudní cestou. 
 
Tímto se zavazuji vůči AC Sparta Praha fotbal, a.s., že vstupenku na výše uvedené utkání kupuji 
výhradně pro svoji potřebu a užití a že ji nepřevedu na žádnou další osobu. V případě porušení této 
povinnosti přebírám odpovědnost za veškerou škodu, jež by z takovéhoto jednání mohla vzniknout. 
Jsem srozuměn se skutečností, že v případě porušení všech shora uvedených skutečností a 
povinností, mi bude odmítnut prodej vstupenek na další fotbalová utkání a vysloven zákaz vstupu 
na stadiony, kde se uskuteční další venkovní utkání. 
 
Veškeré informace o zpracování osobních údajů majitele vstupenky na utkání UEFA Europa League 
konané v zahraničí najdete na www.sparta.cz/ochrana-soukromi. Tento formulář podepisuji se 
znalostí výše uvedené informace o zpracování osobních údajů. 
 
 

 
 

 
 

 
 

podpis ………………………………………………                                      datum …………………………………………………… 


