
Soubor usnesení 30.VH ČUS konané dne 27. září 2014 

SOUBOR  USNESENÍ 
30. VALNÉ HROMADY ČESKÉ UNIE SPORTU 

konané dne 27. září 2014 v SC Nymburk  
 

 
 
Usnesení č.1 

 
K Řešení majetkových vztahů v areálu Strahov – II. etapa 
 

 
 
30. valná hromada ČUS 
 
s c h v a l u j e  
 

1. vzájemnou směnu nemovitého majetku mezi Českou unií sportu, Fotbalovou asociací 
České republiky a hl.m. Prahou za účelem využití areálu Strahov v Praze 6, konkrétně 
schvaluje směnu, jejímž předmětem jsou pozemky ve vlastnictví hl.m.Prahy, a to pozemky 
parc.č. 2473, 2475, 2477, 2442/9, 2442/35, 2442/31, 2442/36, 2442/32, 2474, 2472, 
2471, 2478/5, 2478/4, 2478/7, 2476/1, 2478/6, 2478/8, 2469/1, 2442/12, 2470/1, 2442/33, 
2479/4, 2485/10, 2485/9, 2479/1, 2442/11, 2482/5, 2481/17, 2481/18, 2485/1, 2485/7, 
2485/8 a části pozemků parc.č. 2442/2, 2442/37, 2481/5, 2442/21 zapsané na LV č. 1762 
(dle geometrického plánu č. 3080-31/2014 ze dne 15.4.2014 oddělené a nově označené 
jako pozemky parc.č. 2442/38, 2442/39,. 2442/40 a 2481/39) v k.ú. Břevnov v hodnotě 
249,7 mil Kč a pozemek parc.č. 1102 v k.ú. Podolí v hodnotě 723 996 Kč dle znaleckého 
posudku ing. Arch. Vladimíra Soukeníka uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení; dále 
pozemky ve vlastnictví Fotbalové asociace České republiky, Diskařská 2431/4, 160 07 
Praha 6, IČ: 00406741, a to pozemky parc.č. 2467/3, 2481/14, 2481/26, 2481/27, 2354/1, 
3692/2, 3692/11, 3692/13 v k.ú. Břevnov v hodnotě 28 331 667 Kč dle znaleckého 
posudku ing. Arch. Vladimíra Soukeníka uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení; a dále  
nemovitý majetek ve vlastnictví České unie sportu, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, IČ: 
00469548, a to stavba bez čp. na pozemku parc.č. 2461, stavba na pozemku parc.č. 
2442/22  k.ú.  Břevnov, stavba čp. 1082 na pozemku parc.č. 1850/16 v k.ú. Bubeneč a 
pozemek parc.č. 2590/3 v k.ú. Kyje v hodnotě 109 285 000,00 Kč dle znaleckých posudků 
ing. Arch. Vladimíra Soukeníka uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení  

2. uhradit hl.m. Praze rozdíl hodnoty směňovaného nemovitého majetku ve výši 
723 996,-Kč. Valná hromada současně b e r e  n a  v ě d o m í, že celkový cenový rozdíl 
hodnoty majetku hl.m.Prahy vstupující do vzájemné směny činí 112 786 268 Kč s tím, že 
částku přesahující 723 996,-Kč, tj. částku ve výši 112 062 272,-Kč uhradí hl.m. Praze 
Fotbalová asociace České republiky 

3. návrh dohody o vzájemném vypořádání dle přílohy č. 3 tohoto materiálu ohledně 
vypořádání pohledávky ČUS vůči FAČR, která vyplývá ze vzájemné směny nemovitého 
majetku, uzavírané mezi ČUS a FAČR v návaznosti na uzavření směnné smlouvy mezi 
hl.m. Prahou, ČUS a FAČR 

4. darování pozemků parc. č. 2468 – ostatní plocha, zeleň – o výměře 54 m2 („trojúhelník u 
plotu“), parc. č. 2469/3 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 88 m2 (pozemek pod 
pokladnou 1), parc. č. 2470/3 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 88 m2 (pozemek 
pod pokladnou 2) Fotbalové asociaci České republiky (i jednotlivě), a to za předpokladu, 
že tyto pozemky budou ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  na 
ČUS převedeny bezplatně. V případě, že by došlo ze strany Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových k úplatnému převodu shora uvedených pozemků, s c h v a l u j e 
valná hromada prodej těchto pozemků Fotbalové asociaci České republiky za stejnou 
cenu, za jakou je nabyla ČUS s tím, že náklady na převod vč. případné daně z nabytí 
nemovitého majetku uhradí Fotbalová asociace České republiky ve prospěch ČUS. 

 
z m o c ň u j e  
 

a. Výkonný výbor ČUS, aby realizoval uvedené převody nemovitého  majetku, tedy zejména, 
aby v souladu s rozhodnutím valné hromady zpracoval příslušné smlouvy, případně 
dopracoval či jinak upravil návrhy smluv (při zachování schválených finančních a věcných 
parametrů), které tvoří součást materiálu pro jednání valné hromady, a učinil další potřebné 
úkony směřující k převodu nemovitého majetku 

b. statutární zástupce ČUS k podpisu smluv 
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K bodu Různé: 
 
 
Usnesení č. 2 

   
K  Problematice podfinancování sportu v ČR     
                                                                                      

 

30. valná hromada ČUS  
 

b e r e   n a   v ě d o m í 
 

Informaci o průběhu a závěrech veřejné odborné rozpravy na téma „Sport a regiony“  
ze dne 17. 9. 2014, 
 

k o n s t a t u j e , 
 

že odborná veřejná rozprava jasně prokázala kritické podfinancování sportu v ČR, 
 

u k l á d á 
 

předsedovi a místopředsedům ČUS 
 

jednat s představiteli vlády ČR, Parlamentu ČR a samospráv o nezbytnosti narovnání 
kritického podfinancování českého sportu; 
 

a) informovat o kritické situaci ve financování sportu prezidenta ČR a požádat jej o 
součinnost při nápravě stávajícího stavu; 

 

b) na zasedání Národní rady ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro sport informovat 
její členy o průběhu, výsledcích a závěrech veřejné odborné rozpravy „Sport a regiony“. 

 

 
 
Usnesení č. 3 

   
K Dopisu nově zvoleným zastupitelům obcí k podpoře financování sportu 
                                                                                              

 

30. valná hromada ČUS 
 

s c h v a l u j e 
 

Dopis nově zvoleným zastupitelům obcí k podpoře financování sportu 
 

u k l á d á 
 

1. rozeslat dopis regionálním sdružením ČUS (SCS) s úkolem obeslat starosty a 
zastupitelstva obcí 

 
2. předsedovi ČUS jednat na všech politických úrovních o posílení podpory sportu. 
 


