
Interní předpis
SIN-IP-2017/4 Zikova 13, Praha 6 – 160 00

sin@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz

Předpis o čerpání peněz klubu Sincoolka

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Tento předpis upravuje způsob čerpání financí klubu Sincoolka.
2. Pod pojmy Představenstvo, Předseda a Správce se rozumí pojmy tak, jak je definují Stanovy 

klubu Sincoolka v platném znění (dále jen „Stanovy“).
3. Administrátor je definován v IP Pravidla užívání počítačové sítě klubu Sincoolka.
4. Pro účely tohoto dokumentu je klub Sincoolka označen jako „Klub“.
5. „Pokladníkem“ je označen Předseda či jím pověřený člen Představenstva, který má na sta-

rosti finance Klubu.

Čl. 2
Čerpání peněz

1. Členové klubu mohou zažádat Představenstvo o nákup z peněz Klubu.
2. Představenstvo může schválit:

a. rozpočty jednotlivých částí Klubu, a to vždy na aktuální semestr,
b. rozpočty na konkrétní akce nebo projekty, a to na šest měsíců, neurčí-li Představenstvo 

jinak,
c. obecný rozpočet pro nákupy, které nespadají do ostatních rozpočtů, a to vždy na ak-

tuální semestr.
3. Rozpočet musí mít určeného správce z řad Představenstva a musí být schválen v konkrétní 

výši.
4. Nákup z příslušného rozpočtu vždy schvaluje správce rozpočtu.
5. Správce rozpočtu vede přehled čerpání rozpočtu a musí jej být schopen na požádání člena 

Klubu předložit.
6. Rozpočet nesmí být překročen. Pokud by hrozilo překročení rozpočtu, může správce zažádat 

Představenstvo o navýšení rozpočtu.
7. Se  skončením  období,  na  které  byl  rozpočet  schválen,  odevzdá  správce  rozpočtu 

Představenstvu přehled čerpání rozpočtu.

Čl. 3
Proplacení nákupu

1. Účtenky a faktury přebírá správce rozpočtu a proplácí Pokladník.
2. Jedná-li  se o pokladní  blok či  paragon,  je  zapotřebí,  aby obsahoval  všechny  náležitosti. 

Jedná-li se o fakturu, musí faktura obsahovat správné fakturační údaje. V opačném případě 
nebude účet či faktura proplacena.

3. Datum  na  účetním  dokladu  nesmí  předcházet  datu  schválení  příslušného  rozpočtu 
Představenstvem. Výjimku z tohoto pravidla uděluje Předseda.

4. Jedná-li se o nákup nad 3000 Kč, je primárním způsobem placení platba přes fakturu. Jiný 
způsob placení může povolit pouze Pokladník.

5. Nebude-li nákup splňovat podmínky stanovené tímto předpisem, nebude proplacen.
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.

Schváleno představenstvem klubu Sincoolka dne 17. 12. 2018.

Pavel Valach
Předseda klubu Sincoolka
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