
 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – Pronájem dopravních prostředků  
společnosti NH Car, s.r.o. (dále jen „VOP“) 

 

      I. Úvodní ustanovení 
 

Tyto obchodní podmínky společnosti NH Car, s.r.o., se sídlem 
Chodecká 2341/2, 16900 Praha 6, IČ: 25114719, (dále jen 
„pronajímatel“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze 
smluv o nájmu či podnájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“). 
Smlouvu sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném 
formuláři pronajímatele. Individuálně sjednaná ustanovení Smlouvy mají 
přednost před těmito obchodními podmínkami. Pronajímatel se zavazuje 
přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a 
nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za tuto službu oboustranně 
sjednané a odsouhlasené nájemné ve stanovený termín. Předmětem 
nájmu je dopravní prostředek, specifikovaný v předávacím protokolu, 
popřípadě ve Smlouvě, a to včetně příslušenství a náplní (dále jen 
dopravní prostředek). Dopravní prostředek předá pronajímatel 
nájemci, pokud nebude v objednávce či Smlouvě uvedeno jinak, v 
prostorách provozovny pronajímatele v pracovní době. O převzetí 
dopravního prostředku bude vždy sepsán předávací protokol 
zachycující stav dopravního prostředku. Předávací protokol je 
nedílnou součástí Smlouvy. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv v 
průběhu trvání Smlouvy dopravní prostředek, po předchozím 
upozornění nájemce, vyměnit za druhově stejný. Nájemce je povinen na 
výzvu pronajímatele bez zbytečného odkladu přistavit dopravní 
prostředek do provozovny pronajímatele, popřípadě do 
pronajímatelem určeného servisního střediska. V případě nesplnění 
této povinnosti je pronajímatel oprávněn s okamžitou platností odstoupit 
od Smlouvy. 

                II. Závazky pronajímatele 
 

Pronajímatel se zavazuje: 
1. Předat nájemci dopravní prostředek v technicky způsobilém stavu a  

k užívání určeném ve Smlouvě, a to společně s dokladem 
prokazujícím platně sjednané pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla a dokladem o registraci vozidla. 

2. Zajistit u dopravního prostředku možnost provedení servisních 
prohlídek v servisním intervalu. 

3. V případě nutnosti provedení opravy nebo servisní prohlídky v 
tuzemsku nebo zahraničí poskytnout telefonicky nájemci 
informace a závazné doporučení k zajištění opravy v 
autorizovaném servisu značky výrobce pronajatého dopravního 
prostředku. 

4. Zajistit administrativní provedení likvidace nájemcem řádně 
nahlášených pojistných událostí. 

                 III. Povinnosti nájemce 

1. Používat dopravní prostředek v souladu s návodem k obsluze a 
výhradně k účelům, k nimž byl dopravní prostředek výrobcem 
určen, a nepřetěžovat jej. Nájemce nesmí zatížit dopravní 
prostředek zástavním právem, užívat dopravní prostředek k 
provozování činností majících povahu taxislužby, k účasti na 
závodech, soutěžích, k tlačení či vlečení přívěsů nebo jiných aut a 
předmětů či jej užívat mimo běžnou pozemní komunikaci. 

2. Bez písemného souhlasu pronajímatele nepřenechat řízení 
dopravního prostředku jiné osobě s výjimkou svých zaměstnanců, 
nestanoví-li Smlouva jinak, a nesmí umožnit řízení dopravního 
prostředku osobě bez příslušného řidičského oprávnění. 

3. Udržovat dopravní prostředek v čistém stavu, respektovat zákaz 
užívání tabákových výrobků v dopravním prostředku a pravidelně 
kontrolovat stav provozních náplní. 

4. Oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli jakoukoli poruchu či 
potřebu oprav dopravního prostředku. 

5. Dodržovat instrukce výrobce vozidla o řádném provozu dopravního 
prostředku. 

6. Nájemce je povinen dopravní prostředek chránit proti krádeži a 
zneužití v maximální možné míře a zamezit přístup třetím osobám  
k  autoklíči od dopravního prostředku. 

7. Zdržet se provádění jakýchkoliv technických či vizuálních změn na 
dopravním prostředku bez písemného souhlasu         pronajímatele. 

8. Na žádost pronajímatele přistavit dopravní prostředek do 
provozovny pronajímatele bez zbytečného odkladu, a to za účelem 

provedení kontroly, zda je dopravní prostředek řádně užíván  
v  souladu se Smlouvou. 

9. Přistavit včas dopravní prostředek k provedení opravy či servisní 
prohlídky a v potřebném rozsahu strpět omezení v užívání 
dopravního prostředku. Pokud nájemce neumožní včasné 
provedení servisní prohlídky dopravního prostředku, odpovídá za 
případnou související škodu v plném rozsahu. Při překročení 
kilometrového limitu servisního intervalu o více jak 500 kilometrů se 
nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1%  
z  pořizovací ceny dopravního prostředku za každých 100 kilometrů. 

10. V případě jakékoli dopravní nehody je nájemce povinen přivolat 
Policii ČR a sepsat příslušný protokol. V případě, že nebude protokol 
k dispozici, hradí nájemce vzniklou škodu v plné výši. Neprodleně 
oznámit pronajímateli, popřípadě Policii ČR (nebo orgánu 
konajícímu vyšetřování mimo území ČR v případě zahraniční cesty), 
každou škodu, která na dopravním prostředku vznikla a vznik této 
škody srozumitelnou formou zadokumentovat, zpravidla 
protokolem o nahlášení, nebo protokolem o vzniku dopravní nehody 
na společném evropském formuláři. V případě prodlení se splněním 
této povinnosti, nese nájemce plnou odpovědnost za škodu tím 
způsobenou. 

11. V případě vzniku škody na dopravním prostředku v souvislosti s 
dopravní nehodou (odcizení dopravního prostředku, totální škoda, 
částečné poškození apod.) se podílet na likvidaci škody ve výši 
určené v položce označené "spoluúčast", vyjma případů, kdy 
škoda vznikne v důsledku porušení Smlouvy ze strany nájemce. 
V takových případech je nájemce povinen uhradit pronajímateli 
škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen uhradit 
pronajímateli v případě poškození dopravního prostředku 
nájemné po celou dobu trvání opravy vzniklého poškození, vyjma 
případu, kdy takové poškození vznikne v důsledku prokazatelně 
nájemcem nezaviněné dopravní nehody, kdy náhradu škody 
uplatní pronajímatel do odpovědnostní pojistky viníka dopravní 
nehody. 

12. Oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu písemně veškeré 
změny na straně nájemce, např. změnu jména obchodní firmy, 
jména, sídla, bydliště, kontaktního telefonu, e-mailu, statutárních 
orgánů společnosti a toto ohlášení změn učinit bezodkladně 

13. V případě ukončení nájmu vrátí pronajímateli dopravní prostředek 
včas, vyčištěný, umytý, a v původním stavu, v jakém jej převzal, s 
přihlédnutím k obvyklému opotřebení a s veškerou výbavou, 
kterou s ním převzal. Současně je nájemce povinen vrátit 
pronajímateli veškeré příslušenství včetně stavu PHM, se kterými 
byl dopravní prostředek předán nájemci na počátku nájemní 
smlouvy. Není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak, má se za 
to, že dopravní prostředek byl nájemci předán s plnou nádrží a 
nájemce je povinen jej v takovém stavu vrátit. 

14. V případě, že bude dopravní prostředek pronajímateli vrácen 
znečištěný, odpovídá nájemce i za případné poškození laku či jiné 
škody zjištěné až po vrácení dopravního prostředku po jeho umytí. 
O takovém poškození bude nájemce informován pronajímatelem 
neprodleně po učiněném zjištění rozsahu škody. 

15. Používat dopravní prostředek výhradně na území Evropy, přičemž jej 
nesmí používat na území Ruska, Ukrajiny a Turecka. 

16. V případě odcizení nebo zničení dopravního prostředku neprodleně 
vrátit pronajímateli klíče a doklady od dopravního prostředku.  
V případě porušení kterékoli povinnosti zde uvedené, nese nájemce 
odpovědnost za škodu tím způsobenou a zavazuje se zaplatit 
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny dopravního 
prostředku za každý den prodlení, a to do 14 dnů od jejího uplatnění 
pronajímatelem. 

17. Dodržovat pravidla silničního provozu a uhradit jakoukoli pokutu, 
která bude udělena v souvislosti s provozem dopravního prostředku v 
době, kdy měl vozidlo v nájmu. 

                IV. Nájemné a jeho splatnost 

1. Za užívání pronajatého dopravního prostředku se nájemce 
zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné od okamžiku převzetí 
dopravního prostředku, a to za každý započatý den. Výše 
nájemného sjednaná ve Smlouvě, je oboustranně dohodnuta na 
základě platného ceníku pronajímatele, se kterým se nájemce 
před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu seznámil. Nájemce je 
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povinen uhradit pronajímateli nájemné v plné výši i v případě, že 
závaznou rezervaci učiněnou v internetové aplikaci webových 
stránek pronajímatele nezruší s dostatečným předstihem, 
nejpozději však 24 hodin od termínu předání dopravního 
prostředku. V případě zrušení objednávky dříve jak 72 hodin před 
objednaným termínem, nevzniká pronajímateli právo na úhradu 
nájemného. V případě zrušení objednávky později jak 72 hodin 
před objednaným termínem a dříve jak 24 hodin před objednaným 
termínem, vzniká pronajímateli právo na úhradu částky ve výši 50% 
z ceny nájemného. 

2. V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady, které dle Smlouvy hradí 
pronajímatel. Ostatní náklady spojené s provozem dopravního 
prostředku, zejména pohonné hmoty, mytí a čištění vozidla, 
výměna poškozené pneumatiky a její pořízení, provozní kapaliny 
apod., hradí nájemce. 

3. Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu po vzniku nároku na 
nájemné, může tak učinit i souhrnnou fakturou za více dní. 
Maximální délka splatnosti faktury může činit 14 dnů. Pronajímatel 
je oprávněn požadovat po nájemci složení přiměřené zálohy na 
předpokládanou výši nájemného, splatnou před převzetím 
dopravního prostředku nájemcem. 

4. Nájemné nebo zálohu platí nájemce v hotovosti v pokladně 
pronajímatele, nebo bankovním převodem. Výběr způsobu úhrady je 
oprávněn určit pronajímatel. 

5. V případě vrácení dopravního prostředku před uplynutím sjednané 
doby uvedené ve Smlouvě z důvodu vzniklého na straně nájemce, se 
nájemce zavazuje pronajímateli uhradit pronajímateli skutečnou i 
jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením Smlouvy 
vznikla. Nájemci nevzniká právo na vrácení nájemného a 
souvisejících poplatků. 

6. Pro případ prodlení nájemce s placením svých závazků vůči 
pronajímateli, se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč a dále 0,05% 
denně z dlužné částky, a to do 14 dnů od jejích uplatnění 
pronajímatelem. 

7. V případě, že na majetek nájemce bude zahájeno insolvenční řízení 
nebo nájemce vstoupí do likvidace, stávají se tímto okamžikem 
všechny jeho závazky vůči pronajímateli splatnými. Výše uvedené 
skutečnosti opravňují pronajímatele k odstoupení od Smlouvy poté, 
co se o nich dozví. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
odstoupení nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání 
odstoupení na poslední známou adresu nájemce. 

          V. Ukončení nájmu 

1. Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou. Nájemní vztah zaniká 
uplynutím sjednané nájemní doby, uvedené ve Smlouvě. 

2. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že nájemce 
užívá dopravní prostředek v rozporu se Smlouvou či těmito 
obchodními podmínkami anebo se nájemce dostane do prodlení  
s plněním jakéhokoli svého závazku vůči pronajímateli. Odstoupení 
je účinné dnem jeho doručení nájemci, nejpozději však  třetím dnem 
od odeslání odstoupení na poslední pronajímateli známou adresu. 

3. Nájemce je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané 
doby nájmu s výpovědní lhůtou 5 dnů od doručení pronajímateli a 
vrátit dopravní prostředek i před uplynutím doby nájmu. Je však 
povinen zaplatit pronajímateli odstupné ve výši nájemného za dobu 
od ukončení Smlouvy do dne, kdy měl nájem skončit dle dohodnuté 
doby ve Smlouvě, pokud se strany oboustranně nedohodnou jinak. 

4. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen předat dopravní 
prostředek pronajímateli v místě, kde jej převzal, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Čas předání bude vždy upřesněn po telefonické 
dohodě. 

5. Pronajímatel potvrdí nájemci, po provedení technické prohlídky stavu 
dopravního prostředku a kontrolní jízdy, vrácení dopravního 
prostředku zápisem do předávacího protokolu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy. V případě, že nájemce nepotvrdí svým podpisem 
předání dopravního prostředku, je pronajímatel oprávněn učinit do 
předávacího protokolu zápis skutečného stavu dopravního 
prostředku s podpisem svědka. 

6. V případě, že nájemce nepředá pronajímateli dopravní prostředek po 
skončení nájmu řádně a včas, je pronajímatel oprávněn pronajatý 
dopravní prostředek nájemci odebrat a oznámit orgánům činným v 
trestním řízení protiprávní jednání pronajímatele, přičemž veškeré 
náklady s tím spojené, jakož i odpovědnost za škodu na dopravním 
prostředku případně vzniklou, nese v plném rozsahu nájemce. Nad 
rámec toho, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní 
pokutu za každý započatý den prodlení s předáním dopravního 

prostředku pronajímateli ve výši dvojnásobku denního nájemného dle 
Smlouvy. 

   VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
 

1. Nájemce, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen 
„ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní 
řešení sporu ze Smlouvy týkající se dopravního prostředku. 
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy 
orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e 
písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa 
České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.   

                   VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Na veškeré vztahy vzniklé z kupní smlouvy se použijí pouze tyto 
obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek 
je vyloučeno. 

2. Pronajímatel je oprávněn znění těchto obchodních podmínek 
měnit či doplňovat. Na již uzavřené Smlouvy se v takovém 
případě vztahují změněné podmínky, a to za předpokladu, že 
pronajímatel nájemci změnu písemně oznámil alespoň 14 předem 
a nájemce z důvodu této změny v této lhůtě od Smlouvy účinně 
neodstoupil. 

3. Uplatnění smluvní pokuty či jiné paušální náhrady škody nemá 
vliv na možnost pronajímatele uplatnit náhradu škody. 

4. Pro účely této Smlouvy, pokud se neprokáže něco jiného, se 
dnem doručení dle této Smlouvy rozumí třetí den ode dne 
odeslání. 

5. Pokud Smlouva či tyto obchodní podmínky užívají pojmu 
"neprodleně", rozumí se tím nejpozději do tří dnů. 

6. K projednání případných sporů z právních vztahů souvisejících  
s touto Smlouvou je příslušný obecní soud pronajímatele v České 
republice a tyto spory se řídí výhradně českým právem. 

 

 

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

 

Datum: 

 

 

Nájemce:    

 RČ/IČO: 

 

 

 

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

http://www.coi.cz/

