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Věc: Předběžné hlášení škod, způsobených červnovými povodněmi na sportovních zařízeních 
 
     
     Vážení sportovní přátelé, 
 
     v souvislosti se škodami způsobených sportovním klubům a tělovýchovným jednotám 
červnovými povodněmi, zajišťuje ČUS, z pověření Českého olympijského výboru, sběr dat o 
rozsahu a povaze způsobených škod. K tomuto účelu je k dispozici formulář „Předběžné vyčíslení 
škod“. Žádáme národní sportovní svazy a okresní sdružení ČUS v oblastech, kde k povodňovým 
škodám došlo, aby zajistily rozeslání této informace všem svým sportovním klubům a 
tělovýchovným jednotám. Poškozené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou tímto žádány o 
vyplnění potřebných údajů. 
 
Tento servis je určen SK/TJ ve Vaší působnosti, kterým byly způsobeny povodňové škody na 
sportovních zařízeních v jejich vlastnictví, dlouhodobém pronájmu nebo výpůjčce. V případě nájmu 
nebo výpůjčky platí stejné podmínky jako při poskytování dotací z programu IV na údržbu a provoz 
sportovních zařízení (dlouhodobý pronájem / výpůjčka může být pouze od vlastníka, kterým je obec, 
město nebo státní instituce a smlouva o nájmu/ výpůjčce musí být uzavřena na dobu vyšší než 10 let 
od 1.1. 2013). 
 
Při vyplňování údajů ve formuláři postupuje sportovní klub nebo TJ podle pokynů v něm 
uvedených.  On-line formulář  se  vyplňuje  přímo na počítači  a  je umístěn  na  internetu na adrese: 
https://docs.google.com/forms/d/1Fef7T5hUxzVCUvwrZZ_wGzlVI4_c0jh6mpTDMJS2ZUo/viewform,   
a lze jej nalézt také přes internetové stránky www.cuscz.cz nebo www.olympic.cz . Dotazník je 
nutné vyplnit do termínu  1.7.2013 
 
Dotazy k vyplnění formuláře lze zasílat na adresy janous@cuscz.cz  a  vrbova@cuscz.cz . 
  
Poskytnuté údaje budou sumarizovány s využitím krajských Servisních center sportu ČUS a budou 
použity jako podklad pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti 
poskytnutí mimořádných dotací sportovním organizacím  na odstranění povodňových škod.   
 
  
 Děkujeme za součinnost. 
 
 

   Mgr.Jan Boháč, v.r. 
generální sekretář ČUS 
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