PRÁVA A POVINNOSTI MANAŽERA
A-MUŽSTVA
2. Stručný popis práce manažera A-mužstva SC Kolín:
-

-

Manažer A-mužstva zajišťuje personálně, organizačně, technicky a materiálně chod Amužstva a řídí jej.
Podílí se na finančním zajištěním A-mužstva.
Zodpovídá za veškeré hospodaření a dodržování rozpočtové kázně A-mužstva.
Podléhá rozhodnutím Správní rady klubu, vyjma věcí, svěřených výhradně do jeho
kompetence. Správní radu informuje o dění v A-mužstvu, vykazuje jí svou činnost a
předkládá jí dokumenty, dále má právo jí žádat, nebo jí navrhovat.
Manažerovi A-mužstva za jeho činnost náleží odměna a má nárok na provizi a úhradu
nákladů spojených s touto činností.

3. Detailní povinnosti manažera A-mužstva SC Kolín:
-

Je zodpovědný za hospodaření a dodržování rozpočtové kázně A-mužstva.
Zajišťuje bezvadný průběh domácích utkání A-mužstva a veškeré úkony k tomu potřebné a
s tím spojené.
Zajišťuje propagaci činnosti A-mužstva.
Zajišťuje a řídí veškeré provozní, organizační a technické záležitosti A-mužstva.
Řídí A-mužstvo a osoby, které tvoří jeho realizační tým. Ve věcech sportovně- odborných
neřídí trenéra(y) A-mužstva.
Hospodaří s finančními a materiálními prostředky A-mužstva.
Žádá Správní radu klubu o souhlas s výdajem přesahující částku výdajového maxima na
dané období, schválenou Správní radou klubu.
Podílí se na získávání finančních a dalších prostředků pro chod A-mužstva.
Předává účetní doklady účetnímu klubu, ostatní dokumenty Správní radě klubu.
Informuje Správní radu klubu o dění v A-mužstvu a vykazuje jí svou činnost.

4. Detailní práva a kompetence Manažera A-mužstva SC Kolín:
-

-

-

Má právo Správní radě klubu navrhovat a má právo Správní radu klubu žádat.
Má výhradní, svrchovanou kompetenci a právo rozhodnout v odměňování hráčů, trenérů a
vedoucího A-mužstva. V případě kustoda A-mužstva má právo navrhovat Správní radě
klubu úpravu jeho odměny.
Má právo se vyjadřovat a udělovat souhlas s přestupy, hostováními a střídavými starty
kmenových i ostatních hráčů v A-mužstvu ve smyslu vnitro klubové Směrnice o přestupech,
která upravuje pravomoci jednotlivých členů a orgánů klubu při přestupech. Směrnice je
přiložena k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Klub se zavazuje tuto směrnici
dodržovat a provádět změny jejích částí, které ovlivňují vztah k manažerovi A-mužstva, jen
s jeho souhlasem.
Má právo navrhovat trenérovi (trenérům) A-mužstva.
Má právo realizovat potřebné jednotlivé výdaje do výše částky výdajového maxima na
dané období, schválenou Správní radou klubu.

