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Smlouva  mezi FC Hradec Králové a.s. a firmou Teamline s.r.o  

Preambule: 

1.   Firma Teamline  se specializuje na výrobu a prodej kvalitního sportovního oblečení, 
především v oblasti týmového sportu a  je výhradním dovozcem německé sportovní značky 
JAKO pro Českou republiku. 

2.  FC Hradec Králové  požaduje k vybavení hráčů svých  profesionálních mužstev kvalitní a  
funkčního oblečení pro tréninky, zápasy a volný čas. 

3. Podle předpisu evropského fotbalového svazu (UEFA) mohou být umístěny u 
profesionálního mužstva na sportovním oblečení reklamní odkazy výrobce výstroje v 
přesně předepsané formě a rozsahu. Tyto předpisy UEFA v souvislosti s výstrojí mužstev jsou 
smluvním partnerům známy. 

4.  Firma Teamline zamýšlí využít hodnotu reklamy FC Hradec Králové a vybavit FC 
Hradec Králové sportovním oblečením a oblečením na zápasy značkou  JAKO. 

5. V této souvislosti se dohodnou smluvní partneři na úzké spolupráci v oblasti výstroje a 
reklamy. Předmětem této smlouvy podle následující smlouvy jsou tyto základní oblasti: 

 

-  Firma Teamline  vybaví profesionální týmy  FC Hradec Králové  sportovním oblečením, 
oblečením na zápasy a volný čas a to značkou JAKO 

 Hráči včetně realizačního týmu A mužstva a funkcionáři FC Hradec Králové,  jsou 

povinni nosit a používat firmou Teamline  dodané sportovní oblečení s reklamním logem výrobce  

zn. JAKO v době utkání, tréninků a při oficiálních akcích klubu. 

 Firma Teamline obdrží od FC Hradec Králové dodatečně zvláštní reklamní a marketingové 

plnění 

- Teamline  a  FC Hradec Králové a.s. se budou vzájemně podporovat v uskutečňování svých v tu 
dobu platných cílů a zájmů. 
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Vzhledem k předchozímu uzavírají smluvní partneři následující: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouvu  

 

 

 

o kooperaci a výstroji 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Smlouva  mezi FC Hradec Králové a.s. a firmou Teamline s.r.o  

 

1.     Předmět smlouvy 

1.1   FC Hradec Králové  bude používat pro své profesionální mužstva při všech zápasech a 

trénincích výhradně a exkluzivně sportovní oblečeni  od firmy JAKO. 

1.2 Firma Teamline je během smluvní doby dodavatelem  klubového sportovního oblečení 

pro FC Hradec Králové a  to  zejména značkou JAKO 

 

2.       Dodání zboží firmy JAKO 

2.1      

Firma Teamline  dává  k dispozici FC Hradec Králové  po dobu trvání této smlouvy za každý 

rok platnosti smlouvy pro jejich fotbalové profesionální mužstva, realizační týmy a ostatní 

funkcionáře klubu  výstroj v celkové hodnotě 

      materiál pro ligu:   xxx,- Kč bez DPH 

 z toho uhradí FC Hradec Králové  částku     xxx,-Kč bez DPH 

Ceny jsou stanoveny  dle aktuálního platného ceníku firmy Teamline , ceník je nedílnou součástí 

smlouvy. 

 

2.2 FC Hradec Králové  rozhodne prostřednictvím svého managementu o výběru a druhu 
výstroje. FC Hradec Králové a objedná u firmy Teamline sportovní oblečení od značky 
JAKO.  Firma Teamline dodá  včas  FC Hradec Králové  objednané  zboží.  Podmínkou 
dodání je, že FC Hradec Králové včas a řádně uskuteční objednávku.  

2.3   Firma Teamline  dodá výstroj včas před začátkem sezóny, za předpokladu, že FC Hradec 
Králové včas splní všechny s tím související povinnosti a to zejména včasné objednání 
sortimentu.  

2.4  Dodací termíny budou mezi FC Hradec Králové  a firmou Teamline  srozumitelné a 

partnersky dohodnuty a stanoveny. V případě zhotovení zvláštního designu oblečení, je dodací 

lhůta 8 týdnů od závazné objednávky. 

2.5 FC Hradec Králové a.s. se zavazuje, že bude odebírat všechno potřebné zboží ( vyjma 
obuvi), sportovní výstroj a materiál na zápasy pro profesionální mužstva výlučně a 
exkluzivně od firmy JAKO. Dokupovaní zboží konkurenčních produktů firmy JAKO 
představuje závažné porušení smlouvy s možností jednostranného vypovězení této smlouvy.  
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3.     Výlučnost / exkluzivita 

3.1 FC Hradec Králové  se zavazuje, že profesionální mužstva s členy realizačního  týmu 
budou  používat během všech tréninků a zápasů po dobu trvaní smlouvy výlučně a exkluzivně 
textilie značky  JAKO. 

3.2 Toto zachování exkluzivity je podstatnou a hlavní povinností FC Hradec Králové. Toto 
platí  pro profesionální mužstva , jeho hráče, realizační týmy a funkcionáře klubu při všech 
jejich utkáních.  

3.3 Toto zachování exkluzivity a jednotnosti v používání výstroje FC Hradec Králové  a s 
tím spojena prezentace jména a loga firmy JAKO představuje vzájemnou službu FC Hradec 
Králové  podle této smlouvy. 

3.4  Smluvní partneři zajistí, že exkluzivita a jednotnost výstroje a jejich použití zahrnuje v širším 
smyslu všechny členy profesionálního hráčského a  funkcionářského týmu.  

4.    Reklama prostřednictvím firmy JAKO 

4.1   Firma Teamline má během smluvní doby s FC Hradec Králové  dovoleno propagovat 
značku a logo  FC Hradec Králové na svých produktech  a to po dohodě s představiteli FC 
Hradec Králové 

4.2   Obzvláště je firmě Teamline umožněno, po dobu trvání  smlouvy používat  a využívat níže 
uvedené odkazy. 

,,Oficiální dodavatel výstroje  mužstev klubu   FC Hradec Králové a.s." 

,,Partner FC Hradec Králové " 

Firma Teamline může i po ukončení smlouvy používat tato  označení v katalozích a 

dalších reklamních tiskovinách po dobu nejdéle  6 měsíců od ukončení smlouvy.  

 

5.    Platnost smlouvy 

5.1   Tato smlouva začíná 1.7.2017 

5.2   Tato smlouva končí  30.6.2021 s možností prodloužení po dohodě obou smluvních stran 

5.3   Rok smlouvy začíná 01.07.2017.  a končí 30.06. 2021 

5.4 Právo obou smluvních partnerů na okamžitou výpověď smlouvy z důležitého 
důvodu zůstává nedotčeno, výpovědní lhůta činí 6 měsíců 
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 6.   Vzájemná služba FC Hradec Králové a.s. 

6.1   Firma Teamline obdrží reklamní plochu pro umístění reklamního banneru u hrací plochy.Tento 

banner  dodá po určení rozměrů plochy firma  (velikost 60x1m). 

6.2   Firma Teamline  bude mít  logo značky JAKO  na oznamovacích plakátech. 

6.3   Firma Teamline má nárok  před každým zápasem a v poločasové pauze na  reklamní hlášení s 

prezentací značky JAKO. 

6.4   FC Hradec Králové a.s. se zavazuje prezentovat na oficiální roční fotografii mužstva 
značku  JAKO.   

6.5 FC Hradec Králové a.s. bude během smluvní doby stále podporovat obchodní a 
reklamní zájmy firmy Teamline  a v přiměřené formě prezentovat značku JAKO , jako 
oficiálního dodavatele výstroje při všech veřejných prezentacích klubu. Teamline  obdrží 
příležitost prezentovat se a představit se na zvláštních, vybraných akcích klubu se vztahem k 
veřejnosti. 

6.6 FC Hradec Králové a.s. se vyvaruje všeho, co by mohlo poškodit vážnost a 
pověst firmy Teamline a jejich produktů 

6.7 FC Hradec Králové a.s. se zavazuje během trvání smlouvy dokoupit od firmy 
Teamline  sportovní zboží pro mládežnická  mužstva ve výši xxx,- Kč za jeden smluvní 
rok,    za platné obchodní ceny firmy JAKO se slevou xxx %. Dle platného ceníku, který je 
součástí   smlouvy. 

6.8 FC Hradec Králové a.s. má možnost během trvání smlouvy dokoupit od firmy 
Teamline  sportovní zboží pro mužstva dospělých za platné obchodní ceny firmy JAKO se 
slevou – až  xxx %. Dle platného ceníku, který je součástí   smlouvy. 

6.9 FC Hradec Králové se zavazuje, že za dodané zboží uhradí na základě vystavené faktury 
zboží do 21 dnů 

7.   Ostatní 

7.1   Oba smluvní partneři jmenují jednoho zástupce, který se bude starat o vykonání a průběh 

smlouvy. 

7.2   Pokud dojde během účinnosti  smlouvy k potížím popř. rozdílnosti názorů, pokusí se na jedné 
straně zástupce firmy Teamline , na druhé straně zástupce FC Hradec Králové  tyto 
problémy shodně a přátelsky odstranit. 

7.3 FC Hradec Králové  se zavazuje k šetrnému zacházení s dodaným zbožím od 
firmy Teamline  a k prezentaci produktů firmy JAKO ve stále čistém a udržovaném stavu. 

7.4 FC Hradec Králové a.s. se zavazuje dávat při všech výstupech svých mužstev 
pozor na dodržování sportovní čestnosti a sociální snášenlivosti. FC Hradec Králové  bude 
obzvláště dodržovat předpisy UEFA v souvislosti  s dopingovými stanovami. 
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7.5         Platí písemná forma. 

7.6 Ústní domluvy neexistují. 

7.7 Změny a doplnění této smlouvy vyžadují k jejich účinnosti písemnou formu. Toto platí 

také pro výpověď ze smlouvy. 

7.8  Níže podepsaní prohlašují, že jsou zmocněni podepsat tuto smlouvu za své strany, a že 

pro její  účinnost předcházel požadovaný souhlas vnitřních grémií, a že oni a tato grémia vše 

provedli  podle stanov, obchodního řádu nebo zákonem vyžadovaných jednání, aby umožnili a 

zajistili  ujednání a průběh této smlouvy. 

 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po jednom originálním vyhotovení. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 1. 7. 2017                                          V Hradci Králové dne 1. 7. 2017 

 

----------------------------------------                                          -------------------------------------------- 

FC Hradec Králové a.s.                                                                          Teamline s.r.o 

Mudr. Jan Michálek – předseda představenstva                    Roman Čáp – jednatel společnosti 

 

Ing. Richard Jukl – místopředseda představenstva 

 

 

 


