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Rozdělování finančních prostředků z Fondu projektů
Studentské unie ČVUT
Článek I.
Základní ustanovení
1. Fond projektů Studentské unie ČVUT (dále jen FP, nebo fond projektů) je fond k podpoře
projektů a fungování jednotlivých klubů Studentské unie ČVUT (dále jen SU ČVUT).
2. Přihlášeným klubem se rozumí klub SU ČVUT, který podal přihlášku do fondu projektů.
Článek II.
Fond projektů
1. Fond projektů vyhlašuje prezident SU ČVUT.
2. Přihlášky do fondu projektů podávají předsedové jednotlivých klubů SU ČVUT.
3. Přihlášky posuzuje centrála SU ČVUT spolu se zástupci klubů SU ČVUT na svolané
schůzce.
4. Projekty podpořené v rámci FP jsou řešeny během 8 měsíců od udělení finančních
prostředků.
Článek III.
Finanční prostředky
1. Finanční prostředky přidělené klubu jsou určeny pouze k úhradě nákladů na řešení
schválených projektů a jsou účtovány na základě předložených dokladů jednotlivými kluby
SU ČVUT.
2. Množství prostředků přidělených do fondu projektů schvaluje Studentský parlament SU
ČVUT v rámci rozpočtu.
3. Za účelné a hospodárné využití prostředků odpovídá předseda klubu.
4. V případě nevyužití všech přidělených finančních prostředků musí předseda klubu
informovat centrálu SU ČVUT a ta má právo požadovat vrácení nevyčerpané částky. Tato v
takovém případě zůstává k dispozici pro další FP.
Článek IV.
Přihlášky do fondu projektů
1. Přihlášky do fondu projektů podávají předsedové klubů elektronicky do konference
su@su.cvut.cz a v kopii do konference parlament@su.cvut.cz
2. Přihláška musí obsahovat:
● název klubu, který bude čerpat prostředky
● jasně definovaný účel čerpání
● ceny požadovaných produktů/služeb
3. Přihlášky se podávají do termínu stanoveného centrálou SU ČVUT.
Článek V.

Posuzování projektů
1. Projekty jsou posuzovány na zvláštní schůzce.
2. Schůzku svolává prezident SU ČVUT na základě domluvy se zástupci přihlášených klubů.
Schůzku svolává buď telefonicky, elektronickou poštou, nebo osobně.
3. Schůzky se účastní centrála SU ČVUT a zástupci přihlášených klubů.
4. Ze schůzky je pořízen zápis, k němuž všichni zůčastnění na souhlas připojí svůj podpis.
Zápis musí obsahovat následující položky:
● seznam přítomných
● seznam přihlášených projektů a požadované finanční prostředky
● seznam částek, kterými byly jednotlivé projekty podpořeny.
5. V případě neshody má rozhodující slovo při přidělování finančních prostředků centrála SU
ČVUT.
Článek VI.
Změny v projektech
1. Změny účelu čerpání finančních prostředků podléhají schválení centrály SU ČVUT.
Článek VII.
Vyplácení finančních prostředků
1. Přidělené finanční prostředky jsou do 1 měsíce od uskutečnění schůzky převedeny na účet
klubu, popřípadě předány hotově do rukou předsedy klubu proti podpisu dokladu.
Článek VIIl.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento předpis vstupuje v platnost dnem podpisu prezidenta SU ČVUT
Projednáno a schváleno Studentským parlamentem SU ČVUT dne
V Praze 5. 11. 2008
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Zdeněk Horák
Prezident SU

