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PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI 

ve vztahu k osobě _____________________________________________________ (dále jen „Účastník“). 

Tímto prohlašuji, že Účastník se zúčastní sportovní akce „CZECH PARA BADMINTON EMIL OPEN 2023“ 

pořádané v Praze 27. - 28. 5. 2023 (dále jen „Akce“) jako sportovec a účastník. 

Tímto potvrzuji, že beru na vědomí, že Akci pořádá Badminton Sharks Brno, z.s., sídlem: Merhautova 

697/66, 613 00 Brno, spisová značka: L 17653 vedená u Krajského soudu v Brně a Emilova sportovní z.s., 

sídlem: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, spisová značka: L 23497 vedená u Krajského soudu  

v Brně. (dále jen „Pořadatelé“). 

Tímto se vůči Pořadatelům jménem Účastníka výslovně vzdávám veškerých nároků Účastníka za vznik 

jakékoli případné budoucí újmy vzniklé v souvislosti s Akcí a způsobené třetí osobou nebo vlastním, byť 

i částečným, přičiněním Účastníka, ledaže taková újma vznikla v bezprostředním důsledku výslovného  

a přímého pokynu Pořadatelů. 

Tímto Účastníka zavazuji, že veškeré újmy, které Účastník v souvislosti s Akcí svým jednáním způsobí, 

uhradí poškozenému sám a bez jakékoli spoluúčasti Pořadatelů a veškerých případných nároků vůči 

Pořadatelům se tímto Účastník výslovně vzdává.  

Tímto prohlašuji, že Účastník je plně způsobilý k tomu, aby posoudil následky svého jednání a že byl ze 

strany Pořadatelů náležitě poučen o průběhu Akce. Zároveň potvrzuji, že neumožňuji Pořadatelům, aby 

nad Účastníkem vykonávali po celou dobu Akce dohled. V důsledku toho nejsou Pořadatelé oprávněni 

udílet Účastníkovi pokyny, s výjimkou pokynů, týkajících se samotných závodů a jejich bezproblémového 

organizačního průběhu. Současně potvrzuji, že Účastník není slabší smluvní stranou a že měl příležitost 

ovlivnit obsah této dohody a tohoto prohlášení. 

Tímto prohlašuji, že jsem oprávněn zavazovat Účastníka v rozsahu práv a povinností obsažených v tomto 

dokumentu. 

Pořadatelé veškerá shora uvedená prohlášení a závazky akceptují a přijímají. 

Účastník a Pořadatelé se tímto dohodli, že veškeré právní vztahy mezi Účastníkem a Pořadateli se budou 

řídit českým právem a budou v případě sporu rozhodovány českými soudy. 

V Brně dne 18. 1. 2023, 

                                                                         

Tomáš Voves, předseda Badminton Sharks Brno, z.s. a Pavel Zbožínek, předseda Emilova sportovní, z.s. 

V ________________________________ dne_______________________________    

_________________________________________________________________________ (podpis) 

_________________________________________________________________________ (jméno) 


