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Interní předpis Studentské unie ČVUT 
 

Odvody na centrální účty 
 

 
Článek I 

Předmět interního předpisu 
 
Interní předpis stanovuje pravidla pro odvod příspěvků do rozpočtu Centrály 
Studentské unie ČVUT a na účty Rezervy a Fondu projektů. Interní předpis dále určuje 
podíl interních klubů na platbě provozních nákladů Studentské unie ČVUT (dále jenom 
SU). 
 

Článek II 
Vymezení pojmů 

1. Pod pojmy Prezident, Centrála, Klub se rozumí pojmy tak, jak je definují            
stanovy SU. 

 
Článek III 

Povinnost odvodu 
 

1. Povinnost odvádět příspěvek mají všechny interní kluby SU. Kolejní kluby odvádí 
na všechny centrální účty a podílejí se na úhradě provozních nákladů dle výše 
členských příspěvků, zájmové kluby odvádí do rozpočtu centrály a podílí se na 
úhradě provozních nákladů. 

2. Odvod se provádí vždy jednou za půl roku v termínu dle tohoto předpisu. 
 

Článek IV 
Termíny odvodů 

 
1. Kluby musí odvést příslušnou částku do centrálního rozpočtu SU, do Rezervy 

a do Fondu projektů v následujících termínech: 
a. za první pololetí kalendářního roku do 31. 7. daného roku, 
b. za druhé pololetí kalendářního roku do 31. 1. následujícího roku. 

2. Kluby musí odvést příslušnou částku provozních nákladů SU v následujících 
termínech: 

a. za první pololetí kalendářního roku do 21. 8. daného roku, 
b. za druhé pololetí kalendářního roku do 21. 2. následujícího roku. 
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Článek V 
Odvody 

 
1. Velikost odvodů je podílem vybraných členských příspěvků na základě seznamu 

členů klubu v daném pololetí. 
2. Výše odvodu do centrálního rozpočtu činí 5 % všech vybraných členských 

příspěvků za dané pololetí, viz čl. IV, bod 1. Tato částka je uhrazena na účet 
Centrály SU. 

3. Výše odvodu do Rezervy činí 1 % všech vybraných členských příspěvků za dané 
pololetí, viz čl. IV, bod 1. Tato částka je uhrazena na separátní transparentní 
účet Rezervy SU. Pokud aktuální výše rezervy je větší než 1,5 mil. Kč, nejsou 
kluby povinny odvody do rezervy odvést. Povinnost těchto odvodů se 
nevztahuje na zájmové kluby. 

4. Výše odvodu do Fondu projektů činí 1 % všech vybraných členských příspěvků 
za dané pololetí, viz čl. IV, bod 1. Tato částka je uhrazena na účet Fondu 
projektů SU. Povinnost těchto odvodů se nevztahuje na zájmové kluby. 

 
Článek VI 

Provozní náklady 
1. Provozní náklady jsou náklady existenčně spjaty s fungováním SU. Provozními 

náklady mohou být například právní služby, účetnictví, celoroční pronájem 
prostor nebo provoz kanceláře. 

2. Na platbě provozních nákladů se podílí zájmové kluby částkou dle bodů 3 a 4, 
na zbylé částce pak kolejní kluby přímo úměrně vybraným členským 
příspěvkům. 

3. Zájmové kluby odvádí částku vypočtenou za úhrn všech příjmů mimo členské 
příspěvky, dotace a platby mezi součástmi SU (pokud nejde o převod 
prostředků klubu zaslaných zvenčí na účet Centrály) za uplynulé pololetí. Výše 
odvodů se vypočítá následovně: 

a. úhrn do 25 000 Kč včetně je od odvodů osvobozen, 
b. při úhrnu nad 25 000 Kč je odvod ve výši 7 % z částky nad 25 000 Kč. 

4. Jestliže zájmový klub nevyužije zcela 25 000 Kč osvobozených od odvodů, 
převádí se nevyužitý rozdíl do pololetí přímo následujícího. V daném pololetí se 
čerpá prvně limit pro dané pololetí, až poté limit převedený z pololetí 
předcházejícího. 

5. Konkrétní částku společně s vyúčtováním provozních nákladů oznámí Prezident 
nejdéle v následujících termínech: 

a. za první pololetí kalendářního roku do 7. 8. daného roku, 
b. za druhé pololetí kalendářního roku do 7. 2. následujícího roku. 

6. Výjimku v podílu na provozních nákladech tvoří platba za mzdu sekretářky. 
Podíl platby za mzdu sekretářce určuje Tabulka 1. Na těchto nákladech se 
zájmové kluby nepodílí.  
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Tabulka 1: Procentuální podíl na platbě za sekretářku pro jednotlivé kluby. 

KLUB PODÍL 

Silicon Hill 90,00 % 

Pod-O-Lee 4,00 % 

Buben 1,60 % 

Masařka 1,60 % 

Sincoolka 1,30 % 

Orlík 0,50 % 

Hlávkova kolej 0,60 % 

Fakultní klub BION 0,40 % 

 
 

Článek VII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento interní předpis je považován za důležitý interní předpis dle stanov SU. 
2. Tento interní předpis nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021 a ruší tím interní předpis              

„IP 2017-P5 Odvody do centrálního rozpočtu“. 
3. Z příjmů zájmových klubů ve druhém pololetí roku 2020 se odvody dle čl. VI              

bodu 3 neodvádí. 
4. Pro první pololetí roku 2021 se všem zájmovým klubům za druhé pololetí roku             

2020 převádí 25 000 Kč dle čl. VI bodu 4.  
 
 
Schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne 22. 6. 2020. 
Schváleno Shromážděním klubů SU ČVUT dne 22. 6. 2020. 
 
 

 
 
 

 
 

………………………………… 
 

Ing. Stanislav Jeřábek 
Prezident SU ČVUT 
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