
S M L O U V A 
o výkonu funkce sportovního manažera 

 

 

FC Hradec Králové,a.s.,Všesportovní stadion,Úprkova 473/1,500 09 Hradec 

Králové.Zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové oddíl 

B,vl,2450,zastoupená Ing.Richardem Juklem. 

 

 

a 

 

 

pan Ladislav Škorpil   

Bytem :  

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku následující smlouvu : 

 

 

 

I. FC Hradec Králové,a.s.je oprávněn provozovat profesionální fotbalové mužstvo jako 

licenční klub podle příslušných předpisů FAČR. 

 

II. Pan  Ladislav Škorpil, je oprávněn vykonávat manažerskou činnost ve fotbalových 

klubech. 

 

III. Touto smlouvou se zavazuje pan Ladislav Škorpil, vykonávat funkci sportovního 

manažera v klubu FC Hradec Králové,a.s.,a to v době od 1.7.2017 do 31.12.2017. 

 

 

IV. Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 

 

A) Sportovní manažer je podřízen představenstvu společnosti a sportovnímu řediteli klubu 

a na základě této smlouvy se zavazuje plnit následující povinnosti: 

 

a)    sledovat tréninkový a zápasový proces všech  týmů FC Hradec Králové a.s.  

b)    vést hráče k dodržování stanoveného režimu a k tomu, aby soutěžili čestně, dodržovali 

   pravidla a řády, a aby šetřili materiál a majetek klubu, který mají v užívání                                  

c)    dbát na to, aby hráči dodržovali zásady správné výživy a životosprávy, a aby se    

   podrobili  stanoveným lékařským, regeneračním a rehabilitačním procedurám 

d)    podílet se na přestupech a náborech hráčů  

e)    zúčastňovat se odborných školení a seminářů organizovaných klubem a FAČR 

f)    zabezpečovat spolupráci klubu s příslušnými výchovně vzdělávacím zařízením(i) 

g)    zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkající se činnosti klubu,jejichž zveřejnění si  

   klub nepřeje, zejména o platových podmínkách funkcionářů, trenérů, hráčů a o výši 

h)    prémií, připravovaných přestupech, systému přípravy a o vnitřní situaci v klubu. 

i)    respektovat a plnit rozhodnutí vedení klubu a příkazy sportovního ředitele klubu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

B) Sportovní manažer má na základě této smlouvy následující práva: 

 

a) v době od 1.7.2017 na základní měsíční odměnu ve výši     ,-Kč , odměna je splatná ve 

výplatních termínech klubu, t. j. do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce za 

měsíc, kdy vznikl na odměnu nárok.  

b) zapůjčení sportovních pomůcek k tréninkům i utkání,o jejich množství a kvalitě rozhoduje 

vedení klubu 

c) v případě finanční krize klubu, kdy klub nebude schopen dodržet stávající podmínky, 

může dojít k úpravě základního platu. 

 

C) 

 

a) finanční částka,kterou sportovní manažer na základě této smlouvy obdrží,podléhá dani 

z příjmu a sportovní manažer  je povinen tuto daň sám uhradit podle příslušných obecně 

závazných právních předpisů 

b) pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se sportovní manažer  považuje 

za osobu samostatně výdělečně činnou 

 

D) 

 

a) smluvní strany se zavazují,že budou dodržovat předpisy FAČR, jakož i mezinárodních 

fotbalových organizací 

b) smluvní strany se zavazují,že případné spory z této smlouvy budou řešit smírnou 

cestou.Nedojde-li k dohodě,je k rozhodování sporů příslušná smírčí komise 

FAČR,ustanovená podle zvláštních předpisů.Smluvní strany se zavazují,že se podřídí 

jejím rozhodnutím 

c) smlouva se řídí dle právního řádu České republiky. 

 

 

E) Platnost této smlouvy končí: 

 

a) uplynutím doby,na kterou byla uzavřena 

b) dohodou 

c) uplynutím výpovědní lhůty 

d) úmrtím sportovního manažera   

e) zánikem klubu 

f) sportovní manažer  opětovně porušil kázeň nebo smluvní povinnosti,ač byl v předchozí 

době na porušení kázně či smluvní povinnosti upozorněn 

 

 

 

 

 

 



 

 

F) Klub  je oprávněn ukončit platnost této smlouvy výpovědí,jestliže: 

 

a) Sportovní manažer není trvale schopen pro zdravotní nezpůsobilost plnit povinnosti 

vyplývající z této smlouvy 

b) Sportovní manažer neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy,tedy povinnosti podle 

č.IV / A, písm. a až  n 

 

 

V. Výpovědní lhůta činí pro obě strany 2 měsíce a počíná běžet 1.dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doporučení písemné výpovědi druhé smluvní straně.Po dobu 

výpovědní lhůty náleží sportovnímu řediteli sjednaná měsíční odměna. 

 

VI. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně prostudovaly,přičemž jim nejsou známy žádné 

překážky,které by bránily jejímu uzavření.  

 

 

 

V Hradci Králové dne  1. 7. 2017 

 

 

 

 

      Ladislav Škorpil                  Ing. Richard Jukl 

      Sportovní ředitel                                                                     místopředseda představenstva           

 

 

                                                             

                                                                                                           MUDr. Jan Michálek 

                                                                                                     

                                                                                                          předseda představenstva           

 
 


