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Krajský úřad 

Číslo půjčitele:  
Číslo vypůjčitele:   
 
 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE 
uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

smluvní strany: 

Půjčitel: 

(dále jen „půjčitel“) 
 
a 

 
Vypůjčitel: 
Ústecký kraj 

se sídlem  :  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupený :  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO :  70892156 
DIČ   :  CZ70892156 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800 
Kontaktní osoba :  Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru  
E-mail/telefon  :  simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407  
 

(dále jen „vypůjčitel“) 

(společně jen jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE  

(dále jen „smlouva“): 

  

mailto:simak.j@kr-ustecky.cz
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I. 
Předmět Smlouvy 

1.  Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících  
z dočasného užívání sbírky movitých věcí popsané v čl. I. odst. 2 této smlouvy (výpůjčka) 
za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. 

2.  Půjčitel je vlastníkem těchto movitých věcí: sbírky historických vozidel Praga a s ní  
souvisejících předmětů, zejména (nikoli však výlučně) projektové dokumentace, archiv-
ních materiálů, dílů historických vozidel, dílenského vybavení – včetně čerpadel pohon-
ných hmot, dobového nábytku a jiných upomínkových předmětů; která je blíže specifiko-
vána v příloze č. 1 této smlouvy – inventurním soupise (dále jen „předmět výpůjčky“). Pří-
loha  
č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

3.  Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět výpůjčky bude umístěn na pozemcích ve 
vlastnictví vypůjčitele v areálu ulice Ctiborova v Chomutově, konkrétně na: 

 pozemku p. č.  4426/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez 
č. p./č. e. – stavba občanského vybavení, 

 pozemku p. č. 4426/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez  
č. p./č. e. – stavba občanského vybavení, 

 pozemku p. č. 4424/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez  
č. p./č. e. – garáž, 

 pozemku p. č. 4424/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez  
č. p./č. e. – garáž,  

 pozemku p. č. 4424/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez  
č. p./č. e. – garáž, 

 pozemku p. č. 4424/5, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez  
č. p./č. e. – garáž, 

 pozemku p. č. 4424/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez  
č. p./č. e. – garáž, 

 pozemku p. č. 4424/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez  
č. p./č. e. – garáž, 

 pozemku p. č.4425/3, ostatní plocha, 

 pozemku p. č. 4425/4, ostatní plocha, 

 pozemku p. č. 4425/5, ostatní plocha, a  

 pozemku p. č. 4425/6, ostatní plocha,  
 

to vše v katastrálním území Chomutov I, zapsáno na listu vlastnictví č. 2148 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov (dále jen  
„pozemky“). 

4.  Pozemky jsou vypůjčitelem svěřeny k hospodaření Střední škole technické, gastronomic-
ké a automobilní Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 18383696, se sídlem Pražská 
702/10, 430 01 Chomutov. 

5.  Půjčitel prohlašuje, že se seznámil se skutečností, že část pozemků, na nichž bude před-
mět výpůjčky dle této smlouvy umístěn, je částečně zatížena věcnými břemeny, a to tak, 
jak jsou uvedena na listu vlastnictví č. 2148 pro k. ú. Chomutov I ke dni uzavření této 
smlouvy. Půjčitel se zavazuje tato břemena a práva a povinnosti z nich vyplývající beze-
zbytku respektovat.  

6.  Předmět výpůjčky je v současné době umístěn na adresách Pod Kaštany 14 a Pod 
Kaštany 32, ve Zbuzanech, 252 25 Jinočany, na nemovitostech ve vlastnictví slovenského 
sdružení Reflexia, združenie, IČO: 45734071, Zámocká 2128/47, 811 01 Bratislava – No-
vé město, Slovenská republika. 
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7.  Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli do užívání předmět výpůjčky za účelem  
zřízení a provozování muzea historických vozidel na pozemcích uvedených výše v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, a dále za účelem uchování a prezentace předmětu výpůjčky a pro 
potřeby edukace, vzdělávání a rozvoje znalostí v dané oblasti.  

8.  Smluvní strany si ujednaly, že přibližně za dva roky ode dne uzavření této smlouvy  
uskuteční osobní jednání, jehož předmětem bude diskuse o dosavadním průběhu  
spolupráce mezi smluvními stranami a způsobu plnění účelu této smlouvy. Z této debaty 
bude pořízen stručný zápis, který by měl obsahovat závěr o tom, zda bylo v mezidobí do-
saženo očekávaných úspěchů anebo naopak zda byly zjištěny evidentní nedostatky. 
Smluvní strany se následně dohodnou na tom, zda je stávající spolupráce dostačující 
anebo bude naopak vhodnější dohodnout se na změně této smlouvy tak, aby se dosáhlo 
vylepšení plnění účelu této smlouvy. Zároveň platí, že veškeré navrhované změny ze 
strany půjčitele musí být v praktických, finančních i legislativních možnostech vypůjčitele a  
eventuální nevylepšení dle tohoto odstavce smlouvy není hrubým porušením povinností 
vypůjčitele, pro něž je půjčitel oprávněn od této smlouvy odstoupit ve smyslu čl. V. odst. 1 
této smlouvy a není ani závazkem uzavřít budoucí smlouvu ve smyslu ust. § 1785 a násl. 
občanského zákoníku.   

 
II. 

Podmínky výpůjčky 

1. Půjčitel přenechává vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to na dobu 
30 let. Tato doba započne běžet dnem, v němž dojde k úplnému předání předmětu vý-
půjčky vypůjčiteli při jeho převozu dle čl. III. této smlouvy.  

2. Tuto smlouvu lze ukončit pouze: 

- uplynutím doby sjednaného trvání výpůjčky, 
- odstoupením dle čl. V. této smlouvy, případně 
- dohodou smluvních stran. 

3. Půjčitel přenechává vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezplatně.  

4. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze a výlučně k účelu uvedenému v čl. 
I. odst. 7 této smlouvy, tj. za účelem zřízení a provozování muzea historických vozidel, za 
účelem uchování a prezentace předmětu výpůjčky a pro potřeby edukace, vzdělávání a 
rozvoje znalostí v dané oblasti. 

5. Půjčitel je oprávněn k přístupu k předmětu výpůjčky, za účelem kontroly jeho stavu a  
způsobu jeho užívání. Zároveň platí, že v případě, že půjčitel v rámci této kontroly zjistí, 
že předmět výpůjčky resp. jeho prezentace vykazuje nedostatky anebo neodpovídá  
představám půjčitele co do plnění účelu této smlouvy, je vypůjčitel povinen se bez  
zbytečného odkladu s půjčitelem sejít, tyto problémy s půjčitelem konzultovat a najít 
vhodné řešení. Musí se však zároveň jednat o takový způsob řešení, který odpovídá 
možnostem vypůjčitele jak z hlediska finančního, tak i praktického a v neposlední řadě i 
s ohledem na technické možnosti areálu, v němž bude předmět výpůjčky dle této smlouvy 
umístěn.  

6. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přestěhovat, přenechat jiné osobě do užívání 
bez písemného svolení půjčitele nebo jej jakkoliv zatížit, a to ani zčásti. Současně platí, že 
půjčitel uděluje okamžikem uzavření této smlouvy vypůjčiteli svůj výslovný souhlas s tím, 
aby faktickou správu předmětu výpůjčky za výše vymezeným účelem (zejména otázky  
praktického a finančního charakteru) vykonávalo Oblastní muzeum v Chomutově,  
příspěvková organizace se sídlem Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČO: 00360571, 
avšak pouze za předpokladu, že pozemky, na nichž bude předmět výpůjčky v budoucnu 
umístěn, a které jsou specifikovány v čl. I. odst. 3 této smlouvy, vypůjčitel vyjme 
z hospodaření  
stávající příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní 
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Chomutov, IČO: 18383696 a svěří je nadále k hospodaření Oblastnímu muzeu  
v Chomutově, příspěvkové organizaci, IČO: 00360571.  

7. Vypůjčitel se zavazuje o předmět výpůjčky řádně pečovat a počínat si při tom tak, aby na 
předmětu výpůjčky nevznikla škoda. Vypůjčitel přitom není oprávněn bez výslovného  
souhlasu půjčitele v době trvání výpůjčky na předmětu výpůjčky provádět žádné zásahy, 
zejména v podobě prací, kterými by se měnila povaha, rozsah či změna dispozice před-
mětu výpůjčky, vyjma nezbytně nutných zásahů do konstrukcí sloužících k uchycení a 
umístění zařizovacích předmětů v majetku vypůjčitele, jež jsou nezbytné k realizaci účelu 
této smlouvy.   

8. Vypůjčitel se zároveň zavazuje nést po celou dobu trvání výpůjčky veškeré provozní  
náklady na předmětu výpůjčky vzniklé, a to dle pokynů půjčitele. Vypůjčitel se zároveň  
zavazuje k tomu, že bude plně financovat provoz muzea historických vozidel tak, aby účel 
této smlouvy mohl být bezezbytku naplněn.   

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že 50 % výnosů získaných ze vstupného vybraného 
při plnění účelu výpůjčky náleží půjčiteli. Tento podíl bude půjčiteli vyplácen zpětně za 
každé uplynulé pololetí bezhotovostní formou – bankovním převodem na účet půjčitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
III.  

Převoz předmětu výpůjčky 

1. Půjčitel zajistí zástupcům vypůjčitele a jím pověřeným a sjednaným osobám vstup do  
nemovitostí uvedených v čl. I. odst. 6 této smlouvy, konkrétně do míst, kde se nachází  
předmět výpůjčky. 

2. Vypůjčitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit převoz předmětu výpůjčky z jejího  
současného umístění do areálu nacházejícího se na pozemcích specifikovaných v  čl. I. 
odst. 3 této smlouvy. Půjčitel předá vypůjčiteli metodické pokyny pro převoz předmětu  
výpůjčky a bude osobně tomuto převozu přítomen, stejně jako třetí osoby pověřené  
k tomuto úkolu vypůjčitelem, tj. zaměstnanci dopravní společnosti, která bude zajišťovat 
faktický převoz předmětu výpůjčky, osoby jednající jménem vypůjčitele, ale např. i  
zaměstnanci Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové organizace, IČO: 00360571 
apod. Bližší podmínky převozu předmětu výpůjčky dle tohoto článku smlouvy jsou uvede-
ny v Zápise o převozu sbírky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou sou-
částí.  

3. Půjčitel bere na vědomí, že vypůjčitel je v postavení orgánu veřejné moci vázán  
povinnostmi dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů. Při plnění těchto povinností vypůjčitelem pak může dojít k delší ča-
sové prodlevě mezi uzavřením smlouvy a započetím převozu předmětu výpůjčky, s čímž 
je  
půjčitel srozuměn a zavazuje se tyto povinnosti vypůjčitele plně respektovat.  

     
IV. 

Vady, škody, opravy a jiné servisní práce na předmětu výpůjčky 

1. Veškeré vady, které na předmětu výpůjčky v budoucnu vzniknou, jakož i protiprávní zása-
hy třetích osob, škody, opravy a další údržbové či servisní práce, které bude potřeba na  
předmětu výpůjčky provádět, budou v době trvání výpůjčky vždy řešeny v součinnosti 
obou smluvních stran po jejich vzájemné dohodě.  

2. Vypůjčitel se pro výše uvedené případy škod, oprav a jiných servisních prací na předmětu 
výpůjčky zavazuje bezprostředně po jejich vzniku či zjištění informovat půjčitele, který  
následně rozhodne o způsobu řešení. Vypůjčitel vždy uvede podrobný popis vady, škody, 
protiprávního zásahu, opravy či jiné potřeby prací, jejich povahu a rozsah, pokud jej bude 
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schopen bezprostředně určit a popřípadě také jejich projevy. Informování půjčitele  
vypůjčitelem dle tohoto odstavce smlouvy bude probíhat primárně telefonicky, ev. písem-
ně na výslovnou žádost půjčitele, a pokud se výše uvedené ukáže být nedostatečné, pak  
teprve osobně. 

3. Pokud činností v podobě zaviněného protiprávního jednání či opomenutí vypůjčitele, nebo 
jím pověřených osob, dojde ke způsobení jakékoliv škody na předmětu výpůjčky, odpoví-
dá za ni vypůjčitel a je povinen v součinnosti s půjčitelem ji bez zbytečného odkladu na-
hradit uvedením předmětu výpůjčky nebo jeho části v předešlý stav. Není-li to možné, je 
vypůjčitel povinen nahradit půjčiteli vzniklou škodu v penězích, jejichž výše bude stanove-
na dohodou smluvních stran a nedohodnou-li se, pak znaleckým posudkem, který na své 
náklady zajistí vypůjčitel. Výše uvedené neplatí, způsobí-li škodu vada věci, kterou půjčitel 
vypůjčiteli  
zatajil, a to v souladu s ust. § 2195 odst. 1 občanského zákoníku. V takovém případě  
nahradí škodu půjčitel. 

4. Vypůjčitel nenese odpovědnost za škody, jež na předmětu výpůjčky vznikly v důsledku 
vyšší moci či jednáním nebo opomenutím jiných osob, které nejednali z pověření nebo na 
pokyn vypůjčitele. 

5. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky pojistit, a to jak proti škodám způsobeným při 
jeho převozu a při jeho umístění jako exponátů muzea, tak generálně proti škodám způ-
sobených zásahem vyšší moci nebo v důsledku protiprávního jednání, včetně sjednání 
pojištění  
odpovědnosti. Půjčitel souhlasí s tím, že vypůjčitel může svou povinnost pojistit předmět 
výpůjčky plně delegovat na třetí osobu nebo osoby vypůjčitelem zvolené (např. na do-
pravní společnost, která bude předmět výpůjčky převážet ve smyslu čl. III. této smlouvy).   

6. Vypůjčitel se dále zavazuje komplexně zabezpečit místo umístění výpůjčky, včetně zajiš-
tění připojení elektrické zabezpečovací signalizace a elektronické požární signalizace  
v budovách a na pozemcích, na nichž bude předmět výpůjčky dle této smlouvy umístěn. 

 
 

V. 
Odstoupení od Smlouvy 

1. Půjčitel může od smlouvy odstoupit, jestliže vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v rozporu 
se sjednaným účelem užívání nebo poruší jiné povinnosti stanovené touto smlouvou 
zvlášť hrubým způsobem. 

2. Vypůjčitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy nemůže předmět výpůjčky  
reálně užívat, např. pro zásah vyšší moci, a nelze očekávat jeho obnovení do předešlého 
stavu, musí se však jednat o případ, kdy vypůjčitel nemůže nadále plnit účel této smlouvy 
ve smyslu čl. I. odst. 7 této smlouvy. 

3. Odstoupení dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nabývá účinnosti dnem uplynutí 1 měsíce 
ode dne, v němž byl doručen projev vůle o odstoupení vypůjčiteli. Smlouva se následkem 
takového odstoupení ruší ode dne nabytí účinnosti tohoto odstoupení. 

4. Odstoupení dle odst. 2 tohoto článku smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy byl doručen  
projev vůle o odstoupení půjčiteli. Smlouva se následkem takového odstoupení ruší ode 
dne účinnosti tohoto odstoupení. 

5. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že po ukončení této smlouvy uplynutím doby, na níž 
byla smlouva uzavřena, stejně tak i v případě odstoupení vypůjčitele dle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy, si odvoz předmětu výpůjčky zajistí Půjčitel výhradně na své náklady. Po-
kud by však důvodem ukončení této smlouvy bylo odstoupení půjčitele dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy, zajistí odvoz předmětu výpůjčky na své náklady vypůjčitel, a to na místo 
určené půjčitelem nacházející se na území České republiky. V případě ukončení této 
smlouvy  
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dohodou platí, že každá ze smluvních stran se na nákladech na převoz předmětu výpůjč-
ky bude podílet ½ (slovy: jednou polovinou), opět však platí, že se musí jednat o místo ur-
čené půjčitelem nacházející se na území České republiky, ledaže se smluvní strany do-
hodnou jinak.   

 
 
 

VI. 
Ostatní ujednání 

1. Pro případ, že půjčitel bude zdravotně indisponován a vypůjčitel se ocitne v situaci, která 
bude vyžadovat neodkladné řešení či rozhodnutí, které dle této smlouvy náleží výhradně 
půjčiteli, se smluvní strany dohodly na tom, že vypůjčitel kontaktuje  

 

2. S ohledem na sjednaný účel této smlouvy, zvláště vzhledem k potřebám kulturním,  
vzdělávacím a prezentačním, se smluvní strany dohodly na tom, že je v jejich společném 
zájmu, aby předmět výpůjčky, resp. jeho část, mohla být dále vypůjčována třetím osobám 
či jiným subjektům pro krátkodobé výstavní účely (např. muzea, školy apod.), avšak pou-
ze takovým způsobem, který nenaruší výstavní expozici a provoz muzea historických  
automobilů zřízených vypůjčitelem. Zároveň se smluvní strany výslovně dohodly na tom, 
že předmětem části předmětu výpůjčky dle výše uvedeného nesmí být listiny, doklady,  
seznamy, soupisy ani jiná papírová dokumentace nebo jejich listinné či elektronické kopie, 
obdobně ani žádná obrazová či zvuková dokumentace; ledaže se smluvní strany dohod-
nou jinak.   

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že k vypůjčení části předmětu výpůjčky třetímu 
subjektu vypůjčitelem je zapotřebí udělení zvláštního souhlasu půjčitele a zároveň, pokud 
by chtěl půjčitel vypůjčit část předmětu výpůjčky třetímu subjektu dle předchozího odstav-
ce, podléhá takové jednání udělení souhlasu Rady Ústeckého kraje.   

4. Rovněž platí, že v případě vypůjčení části předmětu výpůjčky třetímu subjektu, které bude 
iniciovat půjčitel, tento přebírá veškerou odpovědnost za takto vypůjčenou část předmětu 
výpůjčky a sám či prostřednictvím jiných osob zajistí veškeré vyřízení potřebné  
dokumentace a uhrazení všech s tím souvisejících nákladů. 

5. Půjčitel deklaruje, že svou sbírku hodlá i nadále rozšiřovat. Pokud se půjčitel rozhodne o 
tyto přírůstky rozšířit předmět výpůjčky, bude taková situace řešena pouze předávacím  
protokolem podepsaným půjčitelem a osobou oprávněnou za vypůjčitele tento protokol  
podepsat. Výslovně se sjednává, že v takovém případě se nejedná o změnu smlouvy, 
resp. její přílohy č. 1 ani o její dodatek.  

 

VII. 
Doplňující ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že část předmětu výpůjčky – archiv – bude umístěna 
v budově č. p. 4132, která je součástí pozemku p. č. 4886 v katastrálním území Chomutov 
I, zapsaném na listu vlastnictví č. 2148 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov, a to konkrétně v jejím 2. nadzemním podlaží, které se sestává 
z celkem 10 místností o celkové výměře 263 m².  

2. Výše specifikovaná stavba č. p. 4132, která je součástí pozemku p. č. 4886 v katastrálním 
území Chomutov I (dále jen „stavba“), je vypůjčitelem svěřena k hospodaření Střední ško-
le technické, gastronomické a automobilní Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 
18383696, se sídlem Pražská 702/10, 430 01 Chomutov.  
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3. Vzhledem k tomu, že pro účely archivace části předmětu výpůjčky se v době jednání  
o uzavření smlouvy počítá pouze s využitím 2. nadzemního podlaží výše specifikované 
stavby tak, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, dohodly se smluvní strany na 
tom, že tato stavba nadále zůstane svěřena k hospodaření stávající Střední škole  
technické, gastronomické a automobilní Chomutov, příspěvkové organizaci a neplatí pro 
ni ujednání čl. II. odst. 6 této smlouvy.  

 

4. Půjčitel je plně srozuměn se skutečností, že v průběhu doby může u stávající příspěvkové 
organizace Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, IČO: 
18383696, dojít k jejímu rozdělení, sloučení, splynutí či zrušení, kterážto změna však pro-
voz a fungování části předmětu výpůjčky – archivu – neohrozí.  

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Vypůjčitel tímto potvrzuje, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje si svým usnesením  
č. __________ ze dne __________ vyhradilo rozhodnout o uzavření této smlouvy ve 
smyslu ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.  

2. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. __________ ze dne __________.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. V otázkách 
a vztazích touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní vztahy řídí příslušnými  
ustanoveními občanského zákoníku a předpisy upravujícími hospodaření územních  
samosprávných celků. 

5. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděj-
ších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění smlouvy v registru smluv  
provede vypůjčitel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána půjčiteli 
na e-mailovou adresu: 
 

8. Půjčitel tímto potvrzuje, že jej vypůjčitel seznámil s odhadem nákladů na rekonstrukci  
areálu v ulici Ctiborova v Chomutově, na němž bude předmět výpůjčky dle této smlouvy 
umístěn, kdy tyto náklady byly předběžně ohodnoceny částkou ve výši 26 969 725,00 Kč 
bez DPH. Půjčitel je plně srozuměn s tím, že odhad těchto nákladů může v průběhu času 
doznat změn (i podstatných), neboť vypůjčitel je v postavení orgánu veřejné moci  
při budoucí realizaci této rekonstrukce vázán povinnostmi vyplývajícími ze zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
- příloha č. 1: Specifikace předmětu výpůjčky – inventurní soupis  
- příloha č. 2:  Zápis o převozu sbírky 
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IX. 
Podpisy smluvních stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo  
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
Následuje podpisová strana 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne …………………………… V Ústí nad Labem dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………………… 
 Půjčitel Vypůjčitel 
 Oldřich Bubeníček 
 hejtman Ústeckého kraje 


