
 
 

 

PROJEKT VENKOVNÍ MOBILNÍ POVRCHY 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 1. kolo: do 20. 6. 2021 

2. kolo: od 21. 6. 2021 do výše alokované částky 

MÍSTO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Český florbal, Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4 

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: osobně, poštou nebo elektronicky e-mailem na kropackova@ceskyflorbal.cz 

UPOZORNĚNÍ:   na zařazení do projektu není právní nárok 

ALOKOVANÁ ČÁSTKA: 4 000 000 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÍL PROJEKTU 

Projekt je připraven proto, aby florbalový oddíl měl možnost získat venkovní povrch vhodný pro florbal 
bez nutnosti shromáždit najednou všechny potřebné finanční prostředky.   

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN 

- oddíly, jejichž cílem je nárůst členské základny a propagace florbalu   

POPIS PROJEKTU 

- oddíl zašle přihlášku do projektu, ve které uvede vybraný venkovní povrch z nabídky dodavatelů dle 
aktuálního ceníku 

- ČF uzavře s oddílem smlouvu o nájmu a následném odkupu povrchu oddílem po splacení konečné ceny 

- ČF poté vybraný venkovní povrch zakoupí a zajistí jeho předání oddílu 

- po dobu splácení bude venkovní povrch ve vlastnictví ČF 

- oddíl bude venkovní povrch splácet čtvrtletně po dobu 4 let, po celou dobu splácení oddíl ručí formou 
uzavřené směnky (stejně jako v projektu AKCE mantinely) 

- po zaplacení poslední splátky přejde venkovní povrch do vlastnictví oddílu 

PODMÍNKY PROJEKTU A POVINNOSTI ODDÍLŮ 

- určeno pouze pro oddíly (členy ČF)  

- oddíl musí vyplnit a odevzdat formulář „Přihláška do projektu“, který je k dispozici na internetové adrese 
https://www.ceskyflorbal.cz/venkovni-povrchy 

- oddíl může podat maximálně 1 přihlášku do projektu, v rámci, které získá 1 venkovní povrch o rozměru 
300 m2, tedy hřiště o velikosti cca 24 x 12 m 

- pokud je cena venkovního povrchu o velikosti 300 m2 nižší než 285 000 Kč bez DPH, může oddíl zakoupit 
i větší rozměr povrchu od stejného dodavatele, a to až do výše této částky 

- náklady za dopravu platí oddíl při dodání venkovního povrchu 

- náklady za dopravu nejsou součástí splátek 

- oddíly musí splnit nezbytné podmínky k zařazení do projektu:   

o oddíl musí mít zřízen účet k příslušné právní subjektivitě, pod kterou je registrován v ČF. Toto 
dokládá potvrzením z banky o zřízení bankovního účtu na příslušné IČ,   

o oddíl musí mít vyplněny všechny údaje o oddílu ve FISu a tyto údaje mít vždy aktuální. 
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KRITÉRIA VÝBĚRU 

- v rámci 1. kola přihlašování do projektu je stanovena garance min. 1 venkovního povrchu do každého 
regionu. V případě, že nezašle přihlášku do projektu žádný oddíl z regionu, bude dále rozhodovat o 
zařazení do projektu pořadí přijatých přihlášek 

- v rámci 2. kola přihlašování do projektu rozhoduje pouze pořadí přijatých přihlášek 

SEZNÁMENÍ ŽADATELŮ S VÝSLEDKY ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU PO SCHVÁLENÍ 

e-mailem na oficiální adresu oddílu do 15 dnů po schválení 
 

KONTAKTNÍ OSOBA A KONZULTACE 

Inka Kropáčková, kropackova@ceskyflorbal.cz, 736 178 057 
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