VŠEOBECNÉ NÁJEMNÍ PODMÍNKY

SYNOT REAL ESTATE, k.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Sokolovská 541, PSČ 180 00, IČ: 26221276, jako výlučný vlastník budovy
bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 721/8 a pozemku parc. č. 1458/14, v katastrálním území a obci Uherské Hradiště (dále
„Slovácká tržnice“), vydává tyto Všeobecné nájemní podmínky (dále „VNP“), které stanovují v objektu Slovácká tržnice základní
pravidla nájemních vztahů mezi Pronajímatelem a Nájemcem a dále upravují vzájemná práva a povinnosti Pronajímatele a
Nájemce k předmětu nájmu, pojištění, ukončení nájmu, poskytování služeb spojených s nájmem, stanovují práva a povinnosti
Pronajímatele a Nájemce, stanovují podmínky kauce a dále postup při provádění změn VNP.
I.

II.

DEFINICE POJMŮ
Pronajímatel = SYNOT REAL ESTATE, k. s. se sídlem Sokolovská čp. 541, Praha–Libeň, PSČ 180 00, IČ: 26221276, DIČ:
CZ26221276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudu v Praze, oddíl A, vložka 76194, bankovní
spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2771722/0800
Nájemce = právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu o nájmu prodejního místa
Slovácká tržnice = budova bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 721/8 a pozemku p.č. 1458/14, v k.ú. a obci Uherské Hradiště
Budova = Slovácká tržnice
Smlouva = Smlouva o nájmu prodejního místa uzavřená mezi Nájemcem a Pronajímatelem
Prodejní prostory = pronajaté vnitřní prodejní místo či prodejní místa dle Smlouvy, a to do výše 3 m
Prodejní místo = prodejní prostor umístěný ve Slovácké tržnici a vymezený projektovou dokumentací
Venkovní prodejní prostory = venkovní prodejní místo či místa umístěná na parc. č. 1458/14 v k.ú. a obci Uherské
Hradiště a vymezené projektovou dokumentací
Předmět nájmu = pronajaté Prodejní prostory, Venkovní prodejní prostory či kombinace uvedeného
Ostatní služby = služby a jiná plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním Prodejních prostor dle Smlouvy
Úpravy = stavební nebo jiné úpravy Prodejních prostor nebo rekonstrukce či modernizace Prodejních prostor

PŘEDMĚT NÁJMU
Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat Prodejní prostory v Budově a Venkovní prodejní prostory i
s příslušenstvím do nájmu.
2. Předmětem nájmu jsou Prodejní prostory či Venkovní prodejní prostory včetně přípojek elektrické energie a vody.
Pronajímatel za podmínek stanovených Smlouvou Předmět nájmu do nájmu Nájemci odevzdává a Nájemce Předmět
nájmu do nájmu přejímá. Dále je Nájemce oprávněn užívat vstupní vchody do Budovy a společné prostory Budovy,
jako je sociální zařízení a šatny.
3. Nájemce se zavazuje, že bude Předmět nájmu užívat v souladu s kolaudačním souhlasem, v případě požadavku na jiný
účel užívání je Nájemce, po předchozím písemném odsouhlasení záměru Pronajímatelem, povinen na vlastní náklady
zajistit všechna potřebná povolení a vyjádření dotčených orgánu státní správy. Pronajímatel poskytne Nájemci
nezbytnou součinnost.
1.

III. DOBA NÁJMU
1. Doba nájmu se sjednává ve Smlouvě.
2. Nájem Smlouvy končí:
a) uplynutím smluvené doby trvání nájmu, nebo
b) písemnou dohodou smluvních stran o oboustranném odstoupení od Smlouvy i bez uvedení důvodu, a to ke dni
v této dohodě určenému,
c) písemným vypovězením Smlouvy dle odst. 2, 3 tohoto článku VNP,
d) z jiných důvodů stanovených platnou právní úpravou.

3.

Kterákoli ze smluvních stran má právo Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3
měsíce, s výjimkou případů uvedených v následujícím odstavci, kdy výpovědní lhůta činí 7 dnů, nebo kdy je možno
vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby. Tříměsíční výpovědní lhůta se počítá od prvého dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně a nájem podle Smlouvy skončí uplynutím výpovědní lhůty, sedmidenní
výpovědní lhůta se počítá od prvého dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a nájem podle
Smlouvy skončí uplynutím výpovědní lhůty.
4. Výpovědní lhůta činí 7 dnů v případě, vypoví-li Smlouvu Pronajímatel z některého z níže uvedených důvodů:
a) Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu se Smlouvou,
b) Nájemce je v prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku vzniklého ze Smlouvy,
c) Nájemce podstatně poruší Smlouvu, přičemž podstatným porušením Smlouvy Nájemcem se pro účely Smlouvy
rozumí zejména porušení kterékoli z povinností Nájemce uvedených v čl. 5, 6 nebo 7 Smlouvy,
d) Nájemce ztratí způsobilost k provozování činnosti uvedené v čl. 1 Smlouvy,
e) Nájemce porušil ustanovení čl. 10 odstavec 3 VNP.
5. Vypovědět bez výpovědní doby jsou strany oprávněny pouze z důvodů uvedených v §2227, §2228 občanského
zákoníku. Strany Smlouvy sjednávají, že výpověď podle tohoto odstavce musí být písemná a musí v ní být přesně
specifikován její důvod, jinak je výpověď neplatná.
6. Vypovězení smlouvy, se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ani smluvních ustanovení,
která podle vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Na vztahy smluvních stran
založené Smlouvou se ustanovení §2315 zákona č. 89/2012 Sb. nepoužijí.
IV. NÁJEMNÉ
1. Nájemné se sjednává ve Smlouvě.
2. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli každou měsíční splátku nájemného vždy ve lhůtě do 15. dne kalendářního
měsíce, za který se příslušná měsíční splátka nájemného hradí, a to v hotovosti nebo bankovním převodem, na účet
určený Pronajímatelem ve faktuře, jinak na účet Pronajímatele uvedený v záhlaví Smlouvy.
3. Datem zdanitelného plnění se pro každou splátku nájemného pro účely Smlouvy rozumí 1. den kalendářního měsíce,
za který se příslušná splátka nájemného hradí. Pronajímatel vystaví pro každou splátku nájemného daňový doklad a
zašle jej nájemci ve lhůtě nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce, přičemž se připouští zaslání dokladu
elektronicky e-mailem.
4. Pronajímatel má právo jedenkrát ročně jednostranně upravit nájemné za nájem Předmětu nájmu podle Smlouvy, a to
o hodnotu roční míry inflace určenou podle úhrnného indexu spotřebitelských cen (CPI), vyhlášenou Českým
statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející roku, pro který se nájemné upraví. Bude-li tento ukazatel
nahrazen jiným obdobným údajem, pak se pro určení roční míry inflace užije tento obdobný údaj. Pronajímatel je
povinen upravit nájemné formou písemného oznámení nebo faktury doručené Nájemci. Nově upravené nájemné platí
vždy od splátky nájemného nejblíže splatné po doručení oznámení o úpravě nájemného Nájemci. Pro účely úpravy
nájemného podle tohoto odstavce se vždy hodnota platného nájemného, které má být upraveno, považuje za 100%.
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 4 tohoto článku je možné uplatnit nejdříve za rok 2018.
V. OSTATNÍ SLUŽBY
1. Nájemce je povinen hradit služby a jiná plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním Předmětu nájmu dle Smlouvy
(dále jen „Ostatní služby“), a to za:
a) dodávku el. energie do Předmětu nájmu, a to cenu vypočtenou dle skutečné spotřeby el. energie za předcházející
měsíc, zjištěné ze samostatných odpočtovým měřidel měřících spotřebu el. energie v Předmětu nájmu,
b) dodávku vody do Předmětu nájmu a odvod vody z Předmětu nájmu, a to cenu vypočtenou dle skutečné spotřeby
vody za předcházející měsíc, zjištěné ze samostatných odpočtových měřidel měřících spotřebu vody v Předmětu
nájmu,
c) jiné služby představující kominické služby v Budově, revize hasicích přístrojů, elektroměrů a vodoměrů ve
společných prostorách Budovy, internet, správce, ostraha, úklid, rozhlasové a televizní poplatky, likvidace odpadů
vyjma biologického (rostlinného i živočišného) a případně jiné Ostatní služby, které se kdykoli v budoucnu ukážou
jako nezbytné pro zajištění řádné údržby a provozu Budovy, a to formou paušální částky vyčíslené pro jedno
Prodejní místo, která je vynásobena počtem Prodejním míst, jež tvoří Prodejní prostory daného Nájemce.
2. Nájemce je povinen hradit pravidelné platby Pronajímateli vždy ve lhůtě do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví Smlouvy, pod variabilním

3.
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5.
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symbolem odpovídajícím číslu faktury, kterou Pronajímatel pro příslušnou pravidelnou platbu vystaví. K pravidelné
platbě bude připočteno DPH v sazbě, která se uplatňuje u ceny Ostatní služby, na jejíž úhradu se příslušná pravidelná
platba platí.
Nájemce má právo na základě své žádosti nahlédnout do podkladů, ze kterých Pronajímatel při výpočtu ceny za
Ostatní služby dle bodu 1., odst. a) a b) vycházel.
Pronajímatel má právo jednostranným písemným oznámením doručeným nájemci upravit výši paušálních plateb, a to
v případě, že jejich dosavadní výše nepokryje cenu za skutečnou spotřebu takto hrazených Ostatních služeb
Nájemcem a dále při změně cen těchto Ostatních služeb účtovaných Pronajímateli dodavatelem.
Pronajímatel neposkytuje níže uvedené služby, proto je Nájemce povinen v případě zájmu o tyto služby přihlásit se
svým jménem k jejich odběru a tyto odebírat přímo od jejich dodavatelů:
a) telekomunikační služby,
b) revize el. zařízení v Předmětu nájmu a revize elektrospotřebičů vnesených do Předmětu nájmu Nájemcem,
c) úklid Předmětu nájmu,
d) odvoz a likvidace rostlinného i živočišného biologického odpadu.
Nájemce je povinen platit řádně a včas úhrady za Ostatní služby dle odst. 5 tohoto článku přímo jejich dodavatelům.
V případě potřeby se Pronajímatel zavazuje vyvinout součinnost nezbytnou k zajištění dodávky shora uvedených
Ostatních služeb od dodavatelů přímo Nájemci.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE
1. Nájemce se dále touto smlouvou zavazuje:
a) převzít od Pronajímatele Předmět nájmu podpisem Předávacího protokolu,
b) zajišťovat opravy a údržbu svého majetku v Předmětu nájmu na své náklady,
c) plnit v Prodejních prostorách a ve společných prostorách Budovy povinnosti na úseku požární ochrany, na své
náklady instalovat v Prodejních prostorách předepsané prostředky požární ochrany pokud to provozní činnost
Nájemce vyžaduje a zajistit jejich pravidelnou revizi. Nájemce je povinen, před podpisem Smlouvy seznámit se se
závaznou protipožární dokumentací Budovy a zavazuje se tuto dokumentaci dodržovat a zajistit, aby tuto
dokumentaci dodržovali i jeho zaměstnanci jakož i jiné osoby navštěvující Budovu z podnětu Nájemce,
d) dodržovat při užívání Předmětu nájmu příslušné obecně závazné právní předpisy, to je zejména předpisy,
živnostenské, hygienické, protipožární, bezpečnostní, o nakládání s odpady apod.,
e) zajistit dohodou s ostatními Nájemci nerušené užívání společných prostor tak, aby v Budově bylo vytvořeno
prostředí zajišťující všem Nájemcům výkon jejich práv, zachovat v Předmětu nájmu a ve společných prostorách
Budovy klid a pořádek,
f) na své náklady provádět úklid Předmětu nájmu, a to po skončení každého prodejního dne.
g) zpřístupnit Pronajímateli svoji provozovnu, farmu či výrobnu pro účely Certifikace Nájemce.
2. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu pouze za účelem dohodnutým ve Smlouvě.
3. Nájemce je povinen Předmět nájmu i ostatní majetek Pronajímatele v Budově i mimo ni chránit před poškozením.
Nájemce odpovídá za škodu na majetku Pronajímatele či majetku jiných Nájemců, kterou svou provozní činností
způsobí. Nájemce je povinen takovou škodu bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli a ve stejné lhůtě tuto
škodu na svůj náklad odstranit nebo finančně Pronajímateli či jiným nájemcům, jimž byla škoda způsobena, nahradit.
4. Nájemce nesmí přenechat Předmět nájmu nebo jejich část do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu Pronajímatele.
5. Nájemce je oprávněn užívat Prodejní prostory k jinému předmětu podnikání, než je uvedeno odst. 2 Smlouvy pouze
s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele.
6. Nájemce nemá právo umístit na Budovu vnější reklamní zařízení. Ke své reklamě je oprávněn využít pouze reklamních
zařízení instalovaných a schválených Pronajímatelem s tím, že ke každému jednotlivému umístění reklamy Nájemcem
je nutný předchozí písemný souhlas Pronajímatele. Toto omezení se netýká reklam v prostorách Předmětu nájmu,
které si Nájemce umístí na svém majetku/jednotce.
7. Ve všech případech, kdy nájem dle Smlouvy skončí je Nájemce povinen na vlastní náklady vyklidit Předmět nájmu a
takto vyklizený je předat Pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, a dále s ponecháním stavebních či jiných úprav, ke
kterým Pronajímatel udělil souhlas a Nájemce nebyl povinen je odstranit, a to písemným předávacím protokolem, ve
lhůtě nejpozději do posledního dne trvání nájmu dle Smlouvy.
8. Jestliže Nájemce ve shora uvedené lhůtě Předmět nájmu nevyklidí a nepředá Pronajímateli, jedná se o podstatné
porušení Smlouvy ze strany Nájemce a Nájemce je z důvodu tohoto porušení povinen zaplatit Pronajímateli k žádosti

9.

Pronajímatele smluvní pokutu ve výši jednoho celkového měsíčního nájemného uvedeného ve Smlouvě a vedle toho
je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli veškerou škodu, která Pronajímateli z důvodu porušení této povinnosti
nájemcem vznikne.
Neuvolní-li Nájemce Předmět nájmu ke dni ukončení nájmu, zmocňuje tímto Nájemce Pronajímatele (přičemž
Pronajímatel je oprávněn, nikoli však povinen), aby je výhradně na náklady Nájemce vystěhoval z Předmětu nájmu a
výhradně na náklady Nájemce uvedl Předmět nájmu do stavu, v jakém je měl Nájemce Pronajímateli předat.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
1. Pronajímatel se dále touto smlouvou zavazuje:
a) zabezpečit Nájemci užívání Předmětu nájmu dle provozní doby a v čase vymezeném Tržním řádem Slovácké
tržnice, v jeho aktuálním znění,
b) udržovat Budovu ve stavu způsobilém k užívání smluvenému touto smlouvou a za tímto účelem na vlastní náklady
provádět opravy a údržbu Budovy,
c) zajišťovat úklid společných prostor Budovy,
d) zajistit provádění revizí stanovených obecně závaznými právními předpisy,
e) zabezpečit řádné plnění Ostatních služeb, které zajišťuje Pronajímatel.
2. Pronajímatel má právo za přítomnosti Nájemce nebo jím pověřené osoby každý den kontrolovat stav Předmětu nájmu
a dodržování Smlouvy ze strany Nájemce.
VIII. STAVEBNÍ A JINÉ ÚPRAVY
1. Nájemce nesmí provádět stavební nebo jiné úpravy Předmětu nájmu nebo rekonstrukci či modernizaci Předmětu
nájmu (dále jen „Úpravy“) bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. V případě provedení Úprav majících
charakter technického zhodnocení ve smyslu zákona o dani z příjmů je Nájemce oprávněn odpisovat náklady na tyto
Úpravy jen na základě předchozí písemné dohody s Pronajímatelem uzavřené ve formě dodatku ke Smlouvě.
2. Nájemce je povinen provádět jakékoli Pronajímatelem povolené Úpravy výlučně na své náklady, je povinen obstarat
pro provedení těchto Úprav předepsaná úřední povolení a odpovídá za provedení Úprav v souladu s těmito
povoleními a obecně závaznými právními předpisy. Nájemce nesmí při provádění Úprav způsobit Pronajímateli žádnou
škodu, zejména nesmí poškodit Budovu a dále nesmí při provádění těchto Úprav omezit činnost Pronajímatele ani
ostatních Nájemců v Budově a ve společných prostorách Budovy.
3. V případě skončení nájmu dle Smlouvy je Nájemce povinen ve lhůtě do skončení nájmu dle Smlouvy na své náklady
odstranit z Předmětu nájmu veškeré Úpravy provedené Nájemcem, pokud Pronajímatel písemně nájemci ve lhůtě
nejpozději do 15. dne před skončením nájmu dle Smlouvy neoznámí, aby určité úpravy provedené Nájemcem
v Předmětu nájmu zůstaly i po skončení nájmu dle Smlouvy.
4. Jestliže Nájemce poruší Smlouvu způsobem zakládajícím právo Pronajímatele Smlouvu z důvodu tohoto porušení
vypovědět nebo od ní odstoupit, a jestliže Pronajímatel tohoto práva využije, vznikne Nájemci v poslední den trvání
nájmu dle Smlouvy povinnost zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu za shora uvedené porušení povinnosti dle
Smlouvy Nájemcem, a to smluvní pokutu ve výši obvyklé ceny veškerých Úprav zjištěné k poslednímu dni trvání nájmu
dle Smlouvy. Vedle smluvní pokuty je Nájemce dále povinen nahradit Pronajímateli veškerou škodu, která
Pronajímateli v důsledku porušení shora uvedené povinnosti Nájemcem vznikne. Právo Pronajímatele na zaplacení
smluvní pokuty a náhradu škody dle tohoto ustanovení zůstává vypovězením Smlouvy anebo odstoupením od
Smlouvy nedotčena. Smluvní pokutu a náhradu škody dle tohoto ustanovení je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli
ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy bude Nájemci doručena písemná výzva Pronajímatele k jejich zaplacení.
IX. POJIŠTĚNÍ
1. Pronajímatel je povinen na vlastní náklady uzavřít pojištění Budovy pro případ škody způsobené živelní pohromou a
toto pojištění udržovat po celou dobu trvání nájmu dle Smlouvy.
2. V případě pojistné události se Pronajímatel zavazuje použít veškeré pojistné přijaté z důvodu poškození Předmětu
nájmu na opravu Předmětu nájmu a jejich uvedení do původního stavu.
3. Nájemci bylo doporučeno na vlastní náklady uzavřít pojištění pro právním předpisem stanovené odpovědnosti za
škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností Nájemce v Předmětu nájmu.
4. V případě pojistné události se Nájemce zavazuje uhradit tuto škodu z pojištění odpovědnosti za škodu, případně
z jiných, vlastních zdrojů.

X. KAUCE
1. Nájemce je povinen před termínem předání Předmětu nájmu složit Pronajímateli kauci, jako jistotu k zajištění
Pronajímatelem vyúčtovaných platebních povinností Nájemce ze Smlouvy ve výši ujednané ve Smlouvě, a to vkladem
či převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví Smlouvy.
V případě prodlení Nájemce s jakoukoliv platbou nájemného či služeb spojených s nájmem dle této smlouvy je
Nájemce povinen složit kauci vkladem či převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a
to ve výši dvojnásobku aktuální výše nájmu včetně DPH, do deseti dnů od doručení písemné výzvy Nájemci.
2. Pro kauci platí následující ujednání smluvních stran:
a) za trvání nájmu dle Smlouvy je kauce zárukou na úhradu závazků Nájemce vůči Pronajímateli. Pro případ
jednostranného započtení smluvní kauce proti závazkům Nájemce po splatnosti je možno tuto kauci využít
v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku,
b) po skončení nájmu dle Smlouvy je Pronajímatel oprávněn kauci jednostranně užít k úhradě těch platebních
povinností Nájemce dle Smlouvy, se kterými bude Nájemce v prodlení a dále k úhradě škod vzniklých
Pronajímateli, za které odpovídá nájemce v souladu s Občanským zákoníkem,
c) nejpozději do 40-ti dnů od skončení nájmu dle Smlouvy je Pronajímatel povinen kauci vrátit Nájemci, ledaže
s kaucí bylo Pronajímatelem naloženo dle písm. a) nebo b) tohoto odstavce. Pronajímatel je oprávněn vydání
kauce zadržet do vypořádání všech závazků za poskytnuté služby.
3. Kauce bude po celou dobu trvání nájmu dle Smlouvy uložena u Pronajímatele a Nájemce nemá právo za trvání nájmu
na její vydání. Kauce není úročena.
4. Nájemce se zavazuje doplňovat kauci do shora uvedené výše vždy v případě, že Pronajímatel kauci v souladu s tímto
odstavcem použije, přičemž Nájemce je povinen doplnit kauci ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu Pronajímatel doručí
písemné oznámení o použití kauce.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Vzájemné práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy ze Smlouvy vzniklé, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem. Tato právní úprava se nepoužije tam, kde se smluvní strany Smlouvou dohodly odchylně.
2. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli skutečností týkajících se smluvních stran a uvedených v záhlaví Smlouvy, je
strana, u níž taková změna nastala, povinna ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, písemně o této
změně informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídá za škodu, která druhé smluvní straně v důsledku porušení
této povinnosti vznikne.
3. Pro všechny smluvní pokuty sjednané Smlouvou platí dále následující ujednání:
a) vedle smluvní pokuty sjednané Smlouvou má smluvní strana, které vznikl na smluvní pokutu nárok, vůči druhé
smluvní straně vždy dále i právo na náhradu veškeré škody způsobené porušením té smluvní povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta,
b) právo na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody zůstává ukončením Smlouvy nedotčeno,
c) smluvní pokuta a náhrada škody jsou splatné vždy ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy smluví strana, které vznikl na
tato plnění nárok, doručí druhé straně písemnou výzvu k zaplacení těchto plnění.
4. Jestliže kterákoli ze smluvních stran bude činit vůči druhé smluvní straně písemné podání či jiný úkon, jako např.
doručení faktury (dále jen „úkon“), je takovýto úkon vůči smluvní straně, které je úkon adresován (dále jen „adresát“)
řádně učiněn osobním doručením písemného vyhotovení tohoto úkonu oproti podpisu adresáta anebo jeho zasláním
ve formě doporučeného dopisu na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Smlouvy. Nebude-li možno takový dopis
doručit, považuje se za den doručení úkonu obsaženého v tomto dopisu pátý den po podání tohoto dopisu na poštu
k doporučenému odeslání na adresu adresáta uvedenou v záhlaví Smlouvy.
5. Jestliže po nabytí účinnosti Smlouvy dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, která ztíží či znemožní
řádné předmětu Smlouvy, jsou smluvní strany povinny uzavřít bez zbytečného odkladu dodatek ke Smlouvě, který
řádné plnění předmětu Smlouvy umožní.
6. Jestliže se po nabytí účinnosti Smlouvy ukáže kterékoli její ustanovení jako neplatné ve smyslu platné právní úpravy,
nepozbývá tím platnosti Smlouva jako celek, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena a neplatné ustanovení se
nahradí dodatkem ke Smlouvě, jinak příslušným ustanovením obecně závazného právního předpisu a nebude-li
takového ustanovení, pak úpravou obvyklou v obchodním styku.
7. Tyto všeobecné nájemní podmínky byly vydány ke dni 13.5.2015 (verze: 1.1), s účinností od 1.6.2015.

