
TECHNICKÁ KOMISE 
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU 
Korespondenční adresa: Havlíčkovo nám. 726/21, 708 00 Ostrava, e-mail: tk@hokejbal.cz  

Předseda komise: Jaroslav Pikula, tel: +420 773 781 123, e-mail: pikula@hokejbal.cz 
 

 

 Českomoravský svaz hokejbalu tel./fax: +420 266 313 766 bankovní spojení:   
 Zátopkova 100/2 mobil: +420 603 469 494 Moneta Money Bank, a. s. 
 PO BOX 40 email: hokejbal@hokejbal.cz číslo účtu: 1724200504/0600 
160 17 Praha 6                             web: www.hokejbal.cz IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485 

 

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

ČLEN MEZINÁRODNÍ 
HOKEJBALOVÉ FEDERACE 

www.isbhf.com 

Str. 1 / 2 

  

Projekt Technické komise ČMSHb 

„Tablety pro ELZ“ 
 

 
Technická komise ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti projekt s názvem „Tablety pro ELZ“. 

Přihlásit se do projektu a ucházet se o materiální podporu mohou všechny kluby, jejichž týmy 

startují v soutěžích ČMSHb v soutěžním ročníku 2020/2021 dle níže stanovených kritérií. 
 

1. Podmínky pro zapojení do projektu 
 

a) O podporu v rámci projektu mohou žádat výhradně kluby sdružené v ČMSHb, které vedou 

účetnictví, proti kterým není vedeno disciplinární řízení, a které mají uhrazeny všechny 

závazky vůči ČMSHb. 
 

b) Projekt pro získání tabletu je zdarma bez spoluúčasti po splnění jednotlivých kritérií. 
 

c) Do projektu se může zapojit každý klub hrající oficiální soutěž ČMSHb, který bude mít v 

době vyhlášení projektu proškoleného alespoň 1 zapisovatele pro práci s elektronickým 

zápisem (dále jen ELZ) nebo případně na hřišti, kde hraje svoje domácí utkání, bude 

prokazatelně působit v rámci zapisování utkání více týmů minimálně dvojice různých 

zapisovatelů, případně se odpovídající počet zúčastní do 6.11.2020 vypsaných webinářů pro 

práci s ELZ (termíny naleznete na stránce treneri.hokejbal.cz v sekci Rozhodčí a 

zapisovatelé). 
 

d) V případě působení více klubů na jednom hřišti může podporu získat pouze 1 klub 

z vyšší soutěže, neboť je obsluhováno většinou stejným okruhem zapisovatelů, případné 

druhé zařízení bude záviset na individuálním posouzení žádosti. 
 

e) Priorita rozdělení úspěšných žadatelů:  

1. Kluby s minimálně jedním týmem v soutěži ELM nebo 1. Ligy nebo ELJ nebo ELD, dále 

pak se dvěma dalšími týmy v mládežnických soutěžích.  

2. Kluby s jedním týmem v soutěži mužů a minimálně jedním týmem v soutěži mládeže. 

3. Kluby s jakýmkoliv týmem v jakékoliv soutěži mužů, ELJ, ELD a Ligy SŽ až do konečného 

rozdělení počtu tabletů. 
 

Pozn.: V rámci projektu mohou kluby také využít zvýhodněné datové tarify v rámci hokejbalové 

sítě Vodafone OneNet, využití datových tarifů však není podmínkou zapojení do projektu. 

V rámci použití ELZ je spotřeba dat v rozmezí cca 5-10 MB na zpracování jednoho zápisu. 
 

OneNet mobilní připojení 500 MB SIM karta 1 Kč Cena tarifu:  90 Kč 

OneNet mobilní připojení 1,5 GB SIM karta 1 Kč Cena tarifu: 120 Kč 

OneNet mobilní připojení 4 GB SIM karta 1 Kč Cena tarifu: 190 Kč 
 

Datové tarify lze použít k datovému připojení jak v tabletech, tak také samostatně, např. v 

notebooku nebo mobilním telefonu.  

Uvedené ceny jsou za měsíc bez DPH (21 %), ČMSHb není plátce DPH – fakturace bude včetně 

DPH. 
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2. Proces realizace projektu  
 

a) Do 8. 11. 2020 odešle klub žádost o podporu zpracovanou na předepsaném formuláři, 

kompletně vyplněném ve všech rubrikách, na emailovou adresu: tk@hokejbal.cz. 
 

b) Do 15. 11. 2020 posoudí Technická komise ČMSHb všechny zaslané žádosti a navrhne 

předsednictvu ke schválení všechny ty, které budou splňovat předepsané náležitosti. 

Výběrová komise je složena z členů Technické komise ČMSHb, případně z další pověřené 

osoby.  
 

c) V případě vyššího počtu uchazečů o podporu rozhoduje posloupnost kritérií v rámci 

odstavce 1 d), následně komplexnost vyplnění žádosti a termín jejího doručení.  
 

d) Po obdržení přihlášky bude provedena kontrola startů jednotlivých týmů žadatele 

v soutěžním ročníku 2020/2021 dle kritérií, uvedených v čl. 1, odst. d). 
 

e) Do konce listopadu 2020 bude realizována podpora žadatele. 
 

 

3.  Povinnosti žadatele o podporu 
 

a) Kompletní a řádné vyplněná žádost o podporu v rámci projektu. 
 

b) Úhrada zbylé části nákladů projektu nad rámec podpory ČMSHb (měsíční nebo čtvrtletní) 

– týká se pouze v případě využití jednoho z datových tarifů v rámci hokejbalové sítě 

Vodafone OneNet. 

c) Povinnost používání ELZ v minimálně 90 % všech utkání týmů klubu (soutěže mužů, ELJ, 

ELD, Liga žen, Liga SŽ, případně Přebor MŽ) od obdržení zařízení do konce sezóny 

2020/2021 a všech utkání v sezónách následujících. V případě nedodržení této podmínky 

nebo nepřihlášení se do soutěží v následujících ročnících je povinností žadatele zařízení 

vrátit, v případě poškozeného zařízení pak zaplatit jeho plnou původní cenu.  

d) Povinností žadatele je po obdržení zařízení zaslat na adresu is@hokejbal.cz podepsaný 

předávací protokol potvrzující převzetí a souhlas s výše stanovenými povinnostmi.  

 

V Ostravě, 15. října 2020 
 
 

 
 
 
 
 

Jaroslav Pikula, v.r. 
předseda TK ČMSHb 
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