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Interní předpis Studentské unie ČVUT 

Fond projektů 
Interní předpis upravuje žádost o podporu a pravidla rozdělování a čerpání finančních            
prostředků z Fondu projektů Studentské unie ČVUT (dále jen “FP”).  

Článek I. 
Vymezení pojmů 

1. Pod pojmy Prezident, Centrála, Klub a Studentský parlament (dále jen Parlament)           
se rozumí pojmy tak, jak je definují stanovy Studentské unie ČVUT (dále jen             
“SU”). 

Článek II. 
Fond projektů 

1. FP slouží k podpoře studentských projektů. FP je tvořen finančními prostředky,          
které jsou odváděny Kluby dle interního předpisu Odvody do centrálního rozpočtu.           
Do FP mohou být odvedeny i další finanční prostředky. Pro účely FP je zřízen              
oddělený bankovní účet SU. 

2. Právo žádat o podporu z FP mají členové, Kluby a orgány SU (dále jen “řešitelé              
projektů”). 

3. Fond projektů není určen pro financování fixních provozních nákladů. 
 

Článek III. 
Žádosti 

1. Žádosti o podporu z FP přidávají řešitelé projektů jako bod zasedání Parlamentu. 
2. Žádost musí obsahovat: 

a. řešitele projektu, který bude prostředky čerpat, 
b. název a anotaci projektu, 
c. spoluřešitele projektu, 
d. definovaný účel čerpání, 
e. cíle a rozsah projektu, 
f. předpokládané ceny požadovaných produktů a služeb, 
g. celkový rozpočet projektu (včetně jiných zdrojů příjmů), 
h. období trvání projektu. 
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Článek IV. 
Rozdělování a čerpání prostředků 

 
1. Žádosti o přidělení prostředků z FP schvaluje Parlament. 
2. Schválené prostředky se nepřevádí na bankovní účet řešitele projektu. Mohou být           

řešitelem projektu čerpány v plné výši, a to na základě předložených dokladů           
v souladu se schváleným rozdělením prostředků. O oprávněnosti nároku na         
čerpání dle řešitelem předložených dokladů rozhoduje Prezident. 

3. Čerpání nebude schváleno v případě, že o něj bylo zažádáno po skončení projektu. 
4. Pokud člen SU požádá o informaci o aktuálním stavu projektu čerpajícího z FP, je              

mu Prezident nebo jím pověřený člen Centrály povinen sdělit aktuální výši čerpání. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento interní předpis je považován za důležitý interní předpis dle stanov SU. 
 

 

Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 21. 6. 2018 

Schváleno Shromážděním klubů SU ČVUT dne 21. 6. 2018 

 

 

 

 

 

Bc. Jozef Šebák 

Prezident SU ČVUT 
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