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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Muzeum Praga – navrácení vozu Praga R4S

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost půjčitele o navrácení vozu.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

12.3-1 Název: bod 12.3 priloha 1 black.pdf
Smlouva o výpůjčce č. 
19/SML2346/SoV/MAJ včetně dodatku 
č. 1

U

12.3-2 Název: bod 12.3 priloha 2.pdf Žádost p. Příhody ze dne 16. 5. 2022 U

12.3-3 Název: bod 12.3 priloha 3 black.pdf
Smlouva o výpůjčce p. Příhody ze 
dne 4. 5. 2012 včetně výpovědi z této 
smlouvy

U

12.3-4 Název: bod 12.3 priloha 4 black.pdf Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ U

12.3-5 Název: bod 12.3 priloha 5.pdf Fotodokumentace vozu - OMCH U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ mezi Ústeckým krajem a 
Zuzanou Heroldovou, bytem: ***************************************************** dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení.



B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022

Důvodová zpráva:
Předmětem Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ (Smlouva o výpůjčce) je úprava práv a povinností
smluvních stran vyplývajících z dočasného užívání sbírky historických vozidel Praga a s ní souvisejících
předmětů. Smlouva o výpůjčce byla již změněna dodatkem č. 1. (Příloha č. 1 předloženého materiálu)
Dne 16.5.2022 doručil pan E. Příhoda, zástupce půjčitele, žádost o vrácení závodního vozu Praga R4S (bez
motoru), které je součástí předmětu výpůjčky – viz. položka V1 Závodní vůz od p. Ptáčka F1 2013 v příloze č.
1 Smlouvy o výpůjčce. K žádosti přiložil i fotografie vozu. (Příloha č. 2 předloženého materiálu)
Půjčitel v čl. I. odst. 2 Smlouvy o výpůjčce ohledně předmětu výpůjčky uvedeného v příloze č. 1 smlouvy
prohlásil, že je v jeho vlastnictví. Očividně tomu tak není.
Odbor KP ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutov, příspěvkovou organizací (OMCH), provedli
ověření, zdali předmětný vůz byl od půjčitele skutečně převzat a je uložen v objektech ve správě OMCH, kde
je převzatá sbírka uskladněna.
Dne 14. 6. 2022 předal pan Příhoda vypůjčiteli smlouvu o výpůjčce s PRAGA Cars s.r.o. o přenechání
předmětného vozu označeného jako PRAGA R4S ze dne 4. května 2012 a výpověď ze dne 10. 2. 2022, kdy
výpovědní lhůta končí dne 10. 3. 2022. Vlastník požaduje vrácení vozidla zpět. (Příloha č. 3 předloženého
materiálu)
Jelikož Smlouva o výpůjčce neobsahuje možnost jiného než dočasného vypůjčení části předmětu výpůjčky se
souhlasem rady kraje (viz čl. VI odst. 2,3 Smlouvy o výpůjčce), je nutné ke změně rozsahu předmětu výpůjčky
uzavřít dodatek. Dodatek č. 2 (Příloha č. 4 předloženého materiálu) obsahuje ujednání o ponížení předmětu
výpůjčky o popsané vozidlo na žádost půjčitele, technické podmínky pro převzetí vozidla (vozidlo je
zastavěné v areálu, k němuž přístupová komunikace je rekonstruovaná), lhůtu pro ohlášení stěhování a
skutečnost, že převzetí a převoz vozidla je v režii a na odpovědnost půjčitele s tím, že vypůjčitel nenese
žádné náklady a odpovědnost.
Zástupce OMCH při osobní návštěvě pana Příhody jej informoval o složitých podmínkách vyvezení vozu s
ohledem na probíhající rekonstrukci příjezdové komunikace i jeho umístění v areálu. (Příloha č. 5
předloženého materiálu) Bude věcí vypůjčitele, jak se s těmito překážkami vypořádá. Je však nezbytné, aby
OMCH o dnu stěhování bylo včas informováno prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve smlouvě.

Vyjádření LP:
Půjčitel svým smluvním prohlášením o vlastnictví vozu a jeho předání v rámci předmětu výpůjčky uvedl
vypůjčitele v omyl. OMCH a odbor KP vozidlo identifikovali, stanovili podmínky pro jeho vrácení s tím, že s
nimi byl seznámen i zástupce půjčitele.
Z předložené smlouvy o výpůjčce (Příloha č. 3 předloženého materiálu) je zřejmé, že vlastníkem vozu, který
je součástí předmětu výpůjčky, je PRAGA Cars s.r.o. Dle Čl. III. této smlouvy vypůjčitel (tedy pan Příhoda),
není oprávněn přenechat věc bez souhlasu půjčitele do užívání třetí osoby. Ústecký kraj o udělení souhlasu
nebyl informován.
Navrženým dodatkem č. 2 na základě dohody je vůz ve vlastnictví třetí osoby vracen půjčiteli (jeho zástupci)
za účelem jeho vrácení původnímu vlastníkovi.

Vyjádření KP:
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s vrácením vozidla Praga R4S zástupci půjčitele panu Emilu
Příhodovi dle stanovených podmínek v dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru 
kultury a památkové péče
JUDr. Simona Hejnová, vedoucí odboru
legislativně-právního
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí
odboru majetkového

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)   Ing. Martin Kohl 23. 6. 2022

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Simona Hejnová 23. 6. 
2022

3 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Ing., Mgr. Jindřich Šimák 23. 
6. 2022

4 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 24.6.2022

Podpis zpracovatele:  Veronika Ficencová 23. 6. 2022


