
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NH Car, s.r.o. – NÁJEM 
(dále jen „VOP“) 

1. Vymezení pojmů 

1.1 „Pronajímatelem“ se rozumí společnost NH Car, s.r.o., IČ: 
25114719, se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, 
vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 50929.  

1.2 „Zákazníkem“ se rozumí vždy druhá smluvní strana uvedená 
v Objednávce, jež se zavazuje zaplatit Pronajímateli za dočasné 
užívání Předmětu nájmu nájemné v dohodnuté výši. Zákazník se 
zavazuje oznámit Pronajímateli jakékoliv změny jeho adresy, sídla 
či jiných fakturačních údajů. Zákazníkem je podnikatel. Podnikatelem 
je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 
záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

1.3 „Objednávkou“ se rozumí objednávka platně učiněná Zákazníkem a 
potvrzená ze strany Pronajímatele, na základě které došlo k uzavření 
nájemní smlouvy mezi Pronajímatelem a Zákazníkem za sjednaných 
podmínek a podmínek uvedených v rámci těchto VOP.  

1.4 „Smlouvou“ se rozumí nájemní smlouva uzavřená mezi 
Pronajímatelem a Zákazníkem formou Objednávky za podmínek 
ujednaných v těchto VOP. V případě Smlouvy uzavírané 
v provozovně Pronajímatele je Smlouva uzavřena podpisem 
Objednávky ze strany Pronajímatele a Zákazníka. V případě 
Smlouvy uzavřené distančním způsobem je Smlouva uzavřena 
potvrzením Objednávky ze strany Pronajímatele. Každou změnu 
Smlouvy musí Pronajímatel a Zákazník písemně potvrdit v souladu s 
těmito VOP, jinak je změna neplatná. 

1.5 „Předmětem nájmu“ se rozumí motorové vozidlo, jež má být na 
základě Smlouvy pronajato Zákazníkovi ze strany Pronajímatele.  

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1 Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zákazníka a Pronajímatele 
při nájmu Předmětu nájmu, včetně práv a povinností smluvních 
stran, a to jak během doby trvání nájmu, tak i po skončení tohoto 
nájmu.  

2.2 Vztahy mezi Pronajímatelem a Zákazníkem se řídí právem České 
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 
(dále jen „Občanský zákoník“). 

2.3 Pronajímatel se zavazuje přenechat Zákazníkovi k dočasnému 
užívání Předmět nájmu a Zákazník se zavazuje zaplatit za to 
Pronajímateli nájemné v dohodnuté výši. Práva a povinnosti tohoto 
nájmu stanoví Smlouva a tyto VOP, které jsou její nedílnou součástí. 

 
3. Objednávka a nájem 

3.1 Provedením Objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito 
VOP a že s nimi souhlasí.  

3.2 Platnou Objednávku provádí Zákazník formou elektronické 
komunikace nebo osobně v provozovně Pronajímatele. 
V Objednávce Zákazník určí termín nájmu Předmětu nájmu, o který 
má zájem. 

3.1 Nelze-li Smlouvu uzavřít z důvodu nedostupnosti Předmětu nájmu 
v termínu určeném Zákazníkem, vyrozumí o tom Pronajímatel 
Zákazníka a po domluvě s ním bude Objednávka stornována nebo 
aktualizována. 

3.2 Pronajímatel je oprávněn odmítnout Objednávku, uzavření Smlouvy 
či předání Předmětu nájmu jakémukoli Zákazníkovi, a to i v případě 
termínu, kdy je Předmět nájmu k dispozici, bez udání důvodu. 
V případě zaplacení nájemného Zákazníkem a pozdějšího odmítnutí 
předání Předmětu nájmu, vrátí Pronajímatel zaplacené nájemné 
Zákazníkovi bez zbytečného odkladu způsobem, kterým byla platba 
přijata. V případě odmítnutí dle výše uvedeného nemá Zákazník 
nárok na náhradu vzniklé škody. 

3.3 Doba trvání nájmu je stanovena na konkrétní termín na základě 
platně provedené a potvrzené Objednávky. Pokud Zákazník 
z jakéhokoli důvodu přesáhne dobu trvání nájmu bez předchozího 
písemného souhlasu Pronajímatele, je Zákazník povinen zaplatit 
Pronajímateli nájemné odpovídající dvojité výši nájemného 
za všechny započaté dny od okamžiku ukončení doby trvání nájmu 
a veškeré náklady a poplatky které vznikly Pronajímateli v souvislosti 
s nevrácením Předmětu nájmu. 

3.4 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, smluvní strany uzavírají 
Smlouvu na dobu určitou pro konkrétní dobu trvání nájmu na základě 
platně provedené a potvrzené Objednávky nebo jiným způsobem 
určeným dohodou smluvních stran. Ukončením její účinnosti nejsou 
dotčena vzájemná práva smluvních stran týkající se dorovnání 
vzájemných závazků ani případné nároky smluvních stran 
na náhradu vzniklé škody podle platných právních předpisů. 

 
4. Identifikace Zákazníka 

4.1 Za účelem nájmu je Zákazník povinen předložit Pronajímateli 
minimálně jeden platný doklad totožnosti a doklad prokazující 
oprávnění k řízení Předmětu nájmu, a to nejpozději do předání 

Předmětu nájmu. Pronajímatel je oprávněn vyžádat si další potřebné 
doklady za účelem ověření totožnosti Zákazníka. 

 
5. Nájemné a další poplatky 

5.1 Výše nájemného je stanovena na základě ceníku uvedeného 
na internetové stránce Pronajímatele nebo na základě dohody 
smluvních stran a je uvedena v potvrzené Objednávce.  

5.2 Platby se hradí způsobem určeným Pronajímatelem, přednostně 

převodem na předem určený účet Pronajímatele. 

5.3 V případě zajištění přepravy Předmětu nájmu na místo určené 
Zákazníkem se Zákazník zavazuje uhradit Pronajímateli vedle 
nájemného také náklady vynaložené na zajištění přepravy. 

 
6. Předání Předmětu nájmu 

6.1 Po uzavření Smlouvy se Pronajímatel zavazuje k předání Předmětu 
nájmu Nájemci v termínu stanoveném v potvrzené Objednávce. 
O předání Předmětu nájmu sepíše pověřený pracovník 
Pronajímatele předávací protokol, který bude podepsán Zákazníkem 
a pověřeným pracovníkem Pronajímatele. 

6.2 Má-li být Pronajímatelem zajištěna přeprava Předmětu nájmu 
z provozovny Pronajímatele na místo určené Zákazníkem za účelem 
nájmu a z místa určeného Zákazníkem zpět do provozovny 
Pronajímatele po skončení doby trvání nájmu, musí být takto 
uvedeno v potvrzené Objednávce.  

6.3 Pro účely přepravy Předmětu nájmu z provozovny Pronajímatele 
na místo určené Zákazníkem se Předmět nájmu považuje 
za předaný Zákazníkovi, jakmile je dán k dispozici Zákazníkovi 
na příchozím dopravním prostředku připravený k vykládce v místě 
určeném Zákazníkem. Veškerá rizika spojená s vykládkou Předmětu 
nájmu nese Zákazník. 

6.4 Při přepravě Předmětu nájmu z místa určeného Zákazníkem 
do provozovny Pronajímatele přebírá Pronajímatel Předmět nájmu 
k přepravě až v okamžiku, kdy je řádně připraveno na přívěsu 
k přepravě. Veškerá rizika spojená s přípravou Předmětu nájmu 
k přepravě, tj. naložení na přívěs, nese Zákazník.  

6.5 Bude-li k přepravě Předmětu nájmu užit přívěs Zákazníka, není 
Pronajímatel odpovědný za škodu vzniklou na Předmětu nájmu 
v důsledku vad přívěsu. V případě vzniku škody v důsledku vad 
přívěsu Pronajímateli či třetím osobám je za tuto škodu plně 
odpovědný Zákazník. 

6.6 Pronajímatel předá Zákazníkovi Předmět nájmu v odpovídajícím 
stavu a v souladu s platnými právními předpisy způsobilý k provozu 
na pozemních komunikacích.  

6.7 Pronajímatel je oprávněn odmítnout předání Předmětu nájmu 
Zákazníkovi bez udání důvodu. V případě zaplacení nájemného 
Zákazníkem a pozdějším odmítnutím předání Předmětu nájmu, vrátí 
Pronajímatel zaplacené nájemné Zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu způsobem, kterým byla platba přijata. V takovém případě 
nemá Zákazník nárok na náhradu vzniklé škody. 

6.8 V odůvodněných případech, zejména z důvodů nezaviněných 
Pronajímatelem, je Pronajímatel oprávněn odevzdat Zákazníkovi jiný 
Předmět nájmu, než byl Zákazníkem objednán a potvrzen platnou 
Objednávkou, ale Předmět nájmu musí být srovnatelného typu a 
Zákazník musí se změnou Předmětu nájmu souhlasit. 

6.9 Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se Předmětu 
nájmu je Zákazník povinen uplatnit v okamžiku převzetí Předmětu 
nájmu k nájmu a Pronajímatel je povinen je poznamenat 
do předávacího protokolu.  

 
7. Vrácení Předmětu nájmu při skončení nájmu 

7.1 Zákazník je povinen vrátit Předmět nájmu po uplynutí doby trvání 
nájmu v čase a v místě stanoveném ve Smlouvě. Zákazník je 
povinen vrátit Předmět nájmu ve stavu, v jakém mu byl předán 
Pronajímatelem s výjimkou obvyklého opotřebení odpovídajícímu 
užívání Předmětu nájmu v době trvání nájmu. Pokud Zákazník vrátí 
Předmět nájmu Pronajímateli před koncem doby trvání nájmu, nemá 
Zákazník nárok na vrácení již uhrazeného nájemného z nevyčerpané 
doby trvání nájmu za příslušný měsíc. 

7.2 Zákazník je povinen vrátit Pronajímateli Předmět nájmu (včetně 
veškerého příslušenství, dokumentů, dokladů a klíčů) odevzdáním 
pověřenému pracovníkovi Pronajímatele. Vrácení Předmětu nájmu 
vyznačí pověřený pracovník Pronajímatele do předávacího protokolu 
sepsaného při předání Předmětu nájmu Zákazníkovi. Vrácení 
Předmětu nájmu bude v předávacím protokolu podepsáno 
Zákazníkem a pověřeným pracovníkem Pronajímatele.  

7.3 Zákazník je povinen vrátit Předmět nájmu s plně doplněnými 
pohonnými hmotami, a to i v případě, že pohonné hmoty v Předmětu 
nájmu k okamžiku předání Pronajímatelem nebyly plně doplněny 
z důvodu přistavení Předmětu nájmu na místo odlišné od provozovny 
Pronajímatele na základě Objednávky. Zákazník je povinen 
doplňovat pohonné hmoty během doby trvání nájmu k užívání 
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Předmětu nájmu a to tak, aby z důvodu nedostatku nebo 
nevhodného typu pohonných hmot nedošlo k poškození Předmětu 
nájmu. 

7.4 Zákazník doplňuje pohonné hmoty na vlastní náklady. Pokud 
Zákazník nevrátí Předmět nájmu Pronajímateli s plně doplněnými 
pohonnými hmotami, je Pronajímatel oprávněn nárokovat náklady na 
doplnění pohonných hmot vůči kauci poskytnuté Zákazníkem. 

7.5 Zákazník je povinen vrátit Předmět nájmu v kompletně čistém stavu, 
který nenese známky znečištění či poškození, které by neodpovídalo 
stavu běžného opotřebení odpovídajícímu užívání Předmětu nájmu 
v době trvání nájmu. Pokud Zákazník nevrátí Předmět nájmu 
Pronajímateli v čistém stavu, je Pronajímatel oprávněn započíst 
náklady na vyčištění do výše 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
vůči kauci. 

7.6 Pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu, 
a to s 30-ti denní výpovědní dobou počítanou ode dne odeslání 
výpovědi na adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce. Ke dni 
marnému uplynutí výpovědní doby končí doba trvání nájmu dle této 
Smlouvy. 

7.7 Pokud Zákazník nevrátí Předmět nájmu po skončení doby trvání 
nájmu Pronajímateli ani na výzvu Pronajímatele a Pronajímatel ví, 
kde se Předmět nájmu nachází, je Pronajímatel oprávněn zajistit 
odebrání Předmětu nájmu na náklady Zákazníka, které je 
Pronajímatel oprávněn započíst vůči poskytnuté kauci. Pokud 
Zákazník nevrátí Předmět nájmu po skončení doby trvání nájmu 
Pronajímateli ani na výzvu Pronajímatele a Předmět nájmu není 
k nalezení, Pronajímatel je oprávněn ponechat si poskytnutou kauci 
v plné výši a Zákazník je povinen nahradit Pronajímateli plnou 
hodnotu Předmětu nájmu ve výši odpovídající jeho kupní ceně 
v okamžiku předání Předmětu nájmu Zákazníkovi.  

 
8. Kauce 

8.1 Zákazník je povinen složit k zajištění nájmu kauci ve formě peněžité 
částky ve výši určené ke konkrétnímu Předmětu nájmu stanovené 
v potvrzené Objednávce nejpozději k okamžiku předání Předmětu 
nájmu.  

8.2 Kauce, která byla poskytnuta v hotovosti, má v případě dostání všech 
povinností vyplývajících ze Smlouvy a VOP funkci vratné kauce. 
Pokud dojde k poškození Předmětu nájmu či k porušení povinností 
Zákazníka vyplývající ze Smlouvy, je Pronajímatel oprávněn 
k započtení pohledávky Pronajímatele vůči Zákazníkovi ze vzniklé 
škody nebo z porušení podmínek Smlouvy nebo VOP s kaucí. 

8.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vrátí Pronajímatel kauci 
poskytnutou peněžitou částkou způsobem, kterým byla platba přijata, 
do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po vrácení Předmětu 
nájmu Pronajímateli ve stavu dle podmínek článku 7 (Vrácení 
Předmětu nájmu). Pokud dojde k poškození Předmětu nájmu, vrátí 
Pronajímatel kauci poskytnutou peněžitou částkou způsobem, 
kterým byla platba přijata po odečtení nákladů způsobených 
poškozením Předmětu nájmu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
a to do 3 pracovních dnů ode dne přesného vyčíslení nákladů 
způsobených poškozením Předmětu nájmu. 

 
9. Povinnosti související s nájmem 

9.1 Zákazník je oprávněn užívat Předmět nájmu pouze v závislosti 
na způsobilosti a typu Předmětu nájmu. 

9.2 Zákazník je povinen dodržovat platné právní předpisy, jejichž 
porušení by mohlo jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho závazky ze 
Smlouvy a nakládat s Předmětem nájmu s náležitou péčí a 
opatrností tak, aby nedošlo ke vzniku škody. 

9.3 Zákazník se zavazuje zaplatit veškeré pokuty za delikty a přestupky 
prokazatelně spáchané v době trvání nájmu a to do 7 dnů od výzvy 
doručené Pronajímatelem a neprodleně doručit Pronajímateli doklad 
o úhradě.  

9.4 Zákazník je povinen řídit se pokyny Pronajímatele a řádně se 
seznámit s obsluhou Předmětu nájmu. 

9.5 Zákazník se zavazuje neřídit Předmět nájmu pod vlivem alkoholu 
či jiných omamných látek. 

9.6 Zákazník se zavazuje neužívat Předmět nájmu za úplatu k účelu 
transportu osob nebo věcí. 

9.7 Zákazník je oprávněn užívat Předmět nájmu na území České 
republiky. V případě zahraniční cesty mimo území České republiky 
je povinen vyžádat si od Pronajímatele předchozí písemný souhlas 
se zahraniční cestou. 

9.8 Po dobu trvání nájmu není Zákazník oprávněn dát Předmět nájmu 

do zástavy nebo s Předmětem nájmu jakkoli disponovat ve vztahu 

ke třetím osobám (podnajmout Předmět nájmu třetí osobě, prodej 

apod.). Při zadržení Předmětu nájmu, jeho zabavení nebo jiném 

disponování či zásahu třetích osob je Zákazník povinen neprodleně 

vyrozumět Pronajímatele. 

 

10. Pojištění 
10.1 Nájemné zahrnuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

provozem motorového vozidla a havarijní pojištění dle specifikace 
uvedené v Objednávce. 

10.2 Pokud nastane pojistná událost, Pronajímatel je oprávněn zadržet 
vrácení kauce Zákazníkovi po předání nebo vrácení Předmětu nájmu 
až do doby vyřešení pojistné události s pojišťovnou. Po vyřešení 
pojistné události Pronajímatel započte peněžitou částku odpovídající 
hodnotě spoluúčasti Zákazníka na pojistné události vůči kauci. 

10.3 Pojištění se nevztahuje na věci ponechané či zapomenuté 
v Předmětu nájmu během i po uplynutí doby trvání nájmu.  
 

11. Poškození Předmětu nájmu a náhrada škody 
11.1 V případě, že během doby trvání nájmu dojde k poškození Předmětu 

nájmu nebo způsobení škody třetí osobě Předmětem nájmu, 
Zákazník je povinen neprodleně kontaktovat Pronajímatele 
a příslušnou pojišťovnu. Pokud je v důsledku poškození Předmět 
nájmu neuživatelný, je Zákazník povinen zabezpečit Předmět nájmu 
vůči dalšímu poškození. V případě, že během doby trvání nájmu 
dojde k odcizení Předmětu nájmu, Zákazník je povinen neprodleně 
kontaktovat Pronajímatele a policii. 

11.2 Pokud dojde k poškození či poruše na Předmětu nájmu, Zákazník je 
povinen uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši odpovídající 
celkové hodnotě škody na Předmětu nájmu, která nebyla nahrazena 
v rámci pojistné události pojišťovnou či přesahuje rámec kauce 
poskytnuté Zákazníkem, a to včetně veškerých dalších nákladů 
spojených s nahlášením, vyřízením, ukončením pojistné události 
a veškerých oprávněných nároků či případných srážek pojišťovny, 
a poplatků a daní vyplývajících z platných právních předpisů. 
Zákazník je za podmínek tohoto článku povinen na vlastní náklady 
zajistit přepravu Předmětu nájmu na adresu určenou 
Pronajímatelem. Zákazník je povinen řídit se v případě pojistné 
události příslušnými pojistnými podmínkami pojišťovny, u které je 
Předmět nájmu pojištěn. 

11.3 Pokud během doby trvání nájmu dojde k odcizení Předmětu nájmu 
z důvodu zanedbání péče o Předmět nájmu Zákazníkem, zničení 
nebo jiné trvalé poškození Předmětu nájmu způsobem, který není 
možné nahradit v rámci pojištění Předmětu nájmu a odcizení 
Předmětu nájmu společně s doklady a evidenčními dokumenty, je 
Zákazník povinen uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši 
pořizovací ceny Předmětu nájmu, kterou Pronajímatel prokáže 
potřebnou dokumentací. 

11.4 Zákazník je v případě předcházejícího odstavce také povinen 
nahradit ušlý zisk spočívající v úhradě sazby denního nájemného 
do doby, než bude řízení o náhradě škody před orgány odpovědnými 
v souladu s platnými právními předpisy, pojišťovnou 
a Pronajímatelem zcela ukončeno.  

 
12. Smluvní pokuta 

12.1 Pokud dojde k porušení povinností Zákazníka ze Smlouvy, je 
Zákazník povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu.  

12.2 Zákazník je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ, kdy 
Předmět nájmu během doby trvání nájmu: 
(a) v rozporu se Smlouvou nebo bez předchozího písemného 

souhlasu Pronajímatele opustil území České republiky, 
(b) byl odcizen zaviněním Zákazníka, 
(c) byl odcizen společně s doklady a evidenčními dokumenty, 
(d) byl užíván způsobem, kterým Zákazník porušil některou svou 

povinnost uvedenou v čl. 9 těchto VOP. 
12.3 Zákazník je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu také pokud 

se dostane do prodlení se zaplacením sjednaného nájemné a/nebo 
dodatečných nákladů v souladu se Smlouvou, a to ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

12.4 Pokud Zákazník složil Pronajímateli kauci, je Pronajímatel oprávněn 
započíst vůči ní vzniklou pohledávku ve výši stanovené v souladu 
s tímto článkem. 

12.5 Nárokem Pronajímatele na smluvní pokutu, není dotčen jeho nárok 
na náhradu škody, a to v plné výši. 

 
13. Započtení pohledávek Pronajímatele 

13.1 Pronajímatel je oprávněn započíst veškeré pohledávky vůči 
Zákazníkovi vzniklé na základě Smlouvy i bez souhlasu Zákazníka, 
a to vůči kauci poskytnuté Zákazníkem. 

13.2 Započtení se vztahuje i na veškeré pohledávky a nároky vzniklé 
v případě porušení povinností ze Smlouvy a v případě poškození 
Předmětu nájmu. 

 
14. Vady Předmětu nájmu 

14.1 Předmět nájmu má být přenechán ze strany Pronajímatele 

Zákazníkovi tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu nebo 



obvyklému účelu. Pronajímatel se také zavazuje zajistit Zákazníkovi 

nerušené užívání Předmětu nájmu po dobu trvání nájmu. 

14.2 Zjistí-li Zákazník vadu Předmětu nájmu, oznámí to neprodleně 

Pronajímateli. Zákazník není oprávněn provádět opravy Předmětu 

nájmu, nejedná-li se o vadu Předmětu nájmu, jejíž nezbytnou opravu 

nelze odložit z důvodu bezpečnosti a ochrany života a zdraví 

Zákazníka a dalších osob užívajících Předmět nájmu nebo 

v důsledku existující hrozby dalšího vážného zhoršení stavu 

Předmětu nájmu. Zjistí-li Zákazník vadu, jejíž oprava nesnese 

odkladu a Pronajímatel nebude schopen provést opravu včas, zajistí 

provedení opravy Zákazník sám. V takovém případě je Zákazník 

oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu účelně vynaložených 

nákladů na opravu. 

14.3 Zákazník má povinnost uplatnit práva z vadného plnění při převzetí 

Předmětu nájmu či bez zbytečného odkladu po převzetí, nejpozději 

však při vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli. 

14.4 Pronajímatel neodpovídá za vady Předmětu nájmu, o kterých 

smluvní strany v době uzavření Smlouvy nebo předání Předmětu 

nájmu věděly a které nebrání užívání Předmětu nájmu. 

14.5 Ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, 

kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji Zákazník 

strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí 

užívání věci. V případě takové vady nemá Zákazník právo na slevu 

z nájemného.  
14.6 Uplatňuje-li třetí osoba vlastnické nebo jiné právo k Předmětu nájmu 

nebo žádá-li vydání nebo vyklizení Předmětu nájmu Zákazník to 

Pronajímateli oznámí; požádá-li o to, poskytne mu Pronajímatel 

ochranu. Neposkytne-li Pronajímatel Zákazníkovi dostatečnou 

ochranu, může Zákazník nájem vypovědět bez výpovědní doby. 

Bude-li Zákazník rušen v užívání Předmětu nájmu nebo jinak dotčen 

jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, 

pokud takové jednání třetí osoby Pronajímateli včas oznámil. 

15. Závěrečná ustanovení 
15.1 Zákazník má právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo 

státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce a příslušný 
živnostenský úřad. 

15.2 Tyto VOP se mohou v případě dalších, v budoucnu uzavřených 
smluv odlišovat. Tím není dotčena tato Smlouva. 

15.3 Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Pronajímatele 
a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto, 
a v potvrzené Objednávce uvedeno něco jiného. 

15.4 Dohodne-li se Pronajímatel a Zákazník v konkrétní Smlouvě 
na jiných (odchylných) podmínkách, než jsou uvedeny v těchto VOP, 
pak se tyto VOP uplatní pouze subsidiárně. Případné obchodní 
podmínky Zákazníka platí pouze v případě, že s nimi Pronajímatel 
při uzavření Smlouvy vyjádřil svůj výslovný písemný souhlas. 
V případě, že obchodní podmínky Zákazníka podmiňují použití 
těchto VOP výslovným písemným souhlasem Zákazníka, uplatní se 
kolizní ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku. 

15.5 Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto 
VOP rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně 
s podpisem nebo formou e-mailu. Byla-li zpráva odeslána z emailové 
adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití 
emailové adresy. U sdělení faxem je písemná forma dodržena pouze 
v případě, že Zákazník předem Pronajímateli písemně sdělil 
kontaktní faxové číslo. Písemná vyrozumění, schválení apod. se 
v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za 
doručená třetím pracovním dnem od prokazatelného odeslání. 

15.6 Jestliže jakýkoliv závazek nebo ujednání vyplývající ze Smlouvy je 
nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak 
taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní 
ostatní ujednání. Smluvní strany nahradí tento neplatný, 
nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního 
odděleného závazku. 

15.7 Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků, 
odsouhlasených Pronajímatelem a Zákazníkem. 

15.8 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.  Nebyla-li by z jakéhokoliv 
důvodu dána příslušnost Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, budou 
všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní 
rozhodovány obecnými soudy České republiky. 

15.9 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 
5. 9. 2018. 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsem přečetl/a a souhlasím s nimi. 

Datum:  

Kupující:   datum narození/IČO:  

 

Podpis:  

 

Prodávající: NH Car, s.r.o.  IČO: 25114719 

 

Podpis: 

 


