PROVOZNÍ ŘÁD - všeobecné smluvní podmínky
Provozovatel:

Půjčovna plavidel s.r.o., IČ0 2209543 se sídlem Růžová 3953, 276 01 Mělník

Půjčovna je situována na vodním toku Labe v přístavu Mělník, levá strana u vjezdu do 2. přístavního
bazénu.
tel:

777 293 593,

e-mail: odehnalb@seznam.cz,

Provozní doba:

www.lodenalabi.cz

od 1.4 do 30.10

Důležitá telefonní čísla:
-

lékařská pohotovost (služba): 155

-

policie ČR: 158

-

městská policie: 156

-

hasiči: 150

-

jednotné tísňové voláni: 112

-

Státní plavební správa, pobočka Praha : 606 690 011

-

Státní plavební správa, pobočka Děčín : 606 690 012

-

Státní plavební správa – nehody: 840 111 254

-

Povodí Vltavy: mimořádné události ........ 724 067 719

-

Povodí Labe: 495 088 730
1. Obecné podmínky

Vztah mezi osobou najímající si plavidlo (dále jen nájemce) a firmou Půjčovna plavidel s.r.o., (dále jen
pronajímatel) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
Nájemce je povinen dodržovat platné právní předpisy.
Nájemce je povinen dodržovat „Provozní řád“, půjčovní podmínky, stejně jako další smluvní ujednání.
Je povinen respektovat pokyny a příkazy nájemce, jejího zástupce a zaměstnanců.
S vypůjčenými plavidly se lze pohybovat po Vltavě mezi ř. km 0,0 (Soutok Labe / Vltava) a ř.
km 239,0 (České Budějovice) a po Labi mezi ř. km 768 (Ústí nad Labem - Střekov) a ř. km 949,0
(Přelouč - Labské Hrčáky)
Pokud dojde k dosažení limitních vodních stavů bude nájemce telefonicky upozorněn, aby se s
plavidlem zdržoval pouze v určeném úseku vodní cesty, popřípadě bez zbytečných odkladů plavidlo
zakotvil v nejbližším chráněném přístavu. Nájemce je povinen mít neustále zapnutý mobilní telefon.
2. Vznik vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem
Nájemní vztah je detailně upraven nájemní smlouvou. V případě, že je v nájemní smlouvě sjednáno
něco jiného, než je uvedeno v tomto Provozním řádu, má přednost smluvní ujednání.
Půjčovna může po nájemci požadovat úhradu zálohové faktury, kterou mu v případě, že jeho
objednávku akceptuje, zašle. Tato úhrada činí 50 % předpokládané výše nájemného. Neuhradí-li
nájemce tuto zálohu ve lhůtě ujednané, není půjčovna jeho objednávkou dále vázána.

Nájemce může převzít předmětné plavidlo pouze v případě, že uhradí řádné nájemné a složí
současně v plné výši kauci.
3. Předání a převzetí plavidla
Předání plavidla nájemci proběhne v přístavišti Půjčovny plavidel Mělník . Předání plavidla bude
zapsáno v předávacím protokolu. Datum, čas a místo vrácení plavidla je stanoveno ve smlouvě o
pronájmu.
Není-li ve smlouvě o pronájmu dohodnuto jinak, platí:
Týden – doba pronájmu plavidla od neděle 18,00 hod. do neděle 15,00 hod.
Prodloužený víkend – doba pronájmu plavidla od čtvrtka 18,00 hod. do neděle 15,00 hod.
Krátký týden – doba pronájmu plavidla od neděle 18,00 hod. do čtvrtka 15,00 hod.
Pokud nájemce bez předchozího oznámení nepřevezme plavidlo ani po uplynutí 24 hodin od
dohodnutého času, půjčovna je oprávněna vypovědět s okamžitou platností smlouvu a nájemce nemá
nárok na vrácení již uhrazeného nájemného. Nájemce má právo loď nepřevzít z důvodu nefunkčnosti
plavidla, chybějícího vybavení nebo nečistoty.
Pokud pronajímatel z jakéhokoliv důvodu není schopen v dohodnutém čase a sjednaném místě předat
nájemci rezervované plavidlo, má 24 hodin na zajištění náhradního plavidla stejných nebo lepších
vlastností. Nezajistí-li takové plavidlo ve stanovené lhůtě, má nájemce právo odstoupit od smlouvy a
požadovat vrácení všech plateb. Jakákoliv jiná odpovědnost půjčovny je vyloučena.
Pronajímatel se zavazuje nájemci předat technicky bezchybné a kompletně vybavené plavidlo
s plnými nádržemi vody a pohonných hmot, čisté a připravené k plavbě.
Nájemce se při předání plavidla zavazuje přezkoumat a pečlivě ověřit celkový stav plavidla a
vybavení, zkontrolovat stav inventáře podle předávacího protokolu. Případné námitky je možné podat
pouze před převzetím plavidla. Případné skryté vady a nedostatky plavidla, jeho příslušenství a
vybavení, které pronajímateli nemohly být známy při předání plavidla, stejně tak veškeré závady,
poškození a nedostatky, které vzniknou po předání plavidla nájemci, nejsou důvodem ke snížení ceny
pronájmu.
Pronajímatel zodpovídá za to, že plavidlo bylo předáno nájemci v pořádku, jeho stav i vybavení
odpovídá pravidlům pro provoz půjčovny malých plavidel. Nájemce je povinen vrátit plavidlo
v dohodnutém čase, na sjednaném místě, nepoškozené, včetně všech doplňků, vybavení a
dokumentů v jakém je převzal od pronajímatele. V případě, že plavidlo není uklizeno tak, jak je
pronajímatel předal nájemci, má pronajímatel právo účtovat 500,- Kč za úklid.
Chybějící pohonné hmoty budou vyúčtovány při převzetí plavidla pronajímatelem na základě ujetých
motohodin. Výše ceny za jednu motohodinu je ve smlouvě o nájmu lodi.
Při vrácení plavidla zkontroluje pronajímatel celkový stav, příslušenství a vybavení včetně všech
dokladů.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli všechny škody, závady či nedostatky, k nimž během doby
pronájmu došlo nebo mohlo dojít. Pokud škoda nebo závada vznikla na podvodní části plavidla nebo
se dá předpokládat, že taková škoda či závada vznikla, je potřeba provést detailní prohlídku plavidla.
O způsobu, kterým se provede prohlídka, rozhoduje pronajímatel a náklady na tuto prohlídku nese
nájemce.
IV. Stornovací podmínky:
31 - 180 dní před začátkem pronájmu 10% z celkové ceny pronájmu
8 - 30 dnů před začátkem pronájmu 50% z celkové ceny pronájmu
7 a méně dnů před začátkem pronájmu 100% z celkové ceny pronájmu

V případě výpovědi, zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy, je nájemce povinen učinit
písemně nebo potvrzeným e- mailem. Jiné formy výpovědi, zrušení objednávky nebo odstoupení od
smlouvy nájemcem jsou neplatné.
Pro určení výše poplatku je určující datum, ke kterému byla výpověď, odstoupení od smlouvy či
zrušení objednávky pronajímateli skutečně doručeno.
Storno poplatky se nehradí v těchto případech:
1. nepříznivé vodní podmínky (záplavy, nízký stav vody)
2. nepříznivé povětrnostní podmínky (dlouhotrvající silný déšť, vichřice)
V takových případech se pronajímatel dohodne s nájemcem na novém termínu. Nepříznivé vodní
(plavební) ani povětrnostní podmínky nejsou důvodem nájemce k odstoupení od smlouvy.
Tyto podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro obě strany. Vrátí-li
nájemce plavidlo pozdě nebo na jiném místě, má pronajímatel právo na náhradu škody.
V. Odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele
Pronajímatel může od smlouvy s nájemcem odstoupit nebo tuto vypovědět s okamžitou platností v
případě, kdy se nájemce, či posádka plavidla chovají v době jeho pronájmu v rozporu s Provozním
řádem, s Půjčovním řádem, s pravidly plavebního provozu nebo s platnými právními předpisy.
Nájemce je povinen v takovém případě okamžitě vrátit najaté plavidlo. Pronajímatel má právo
předmětné plavidlo odebrat.
VI. Kauce
Před převzetím plavidla je nájemce povinen složit pronajímateli kauci. Tato může být použitá na
úhradu jakékoliv pohledávky (včetně škod či újmy) pronajímatele za nájemcem nebo na úhradu škod
způsobených nájemcem nebo posádkou plavidla v době, kdy byla nájemcem pronajata třetím osobám.
Výše kauce jsou zveřejněny na internetových stránkách: www.lodenalabi.cz
Kauce se vrací nájemci zpět poté, co je plavidlo řádně vráceno v dohodnutém čase, na sjednaném
místě, nepoškozené včetně všech doplňků, vybavení a dokumentů a za podmínky, že za nájemcem
neexistují žádné pohledávky, které souvisejí s pronájmem předmětného plavidla. Pronajímatel si může
část nebo celou kauci ponechat v případě, kdy jsou již známy uplatnitelné nároky třetích stran, které
vznikly v souvislosti s jednáním nájemce.
V případě poškození plavidla (popřípadě ztráty některých jeho dílů) hradí nájemce veškerou škodu a
náklady. Pronajímatel si může ponechat část kauce ve výši odpovídající hodnoty.
Pronajímatel si může ponechat část kauce ve výši odpovídající ušlému zisku.
VII. Pojištění
Plavidlo je pojištěno za škodu způsobenou provozem motorového plavidla třetím stranám.
Vzniklé škody či újmu, popř. i náklady, které nejsou kryty pojistným plněním, hradí nájemce.
Všechny škody musí být nahlášeny ihned po vzniku pronajímateli.
VIII. Odpovědnost za škody vzniklé během pronájmu lodi
Za škody způsobené na plavidle odpovídá nájemce pronajímateli v plném rozsahu.
Za dodržování právní předpisů pravidel plavby i ostatních předpisů během pronájmu plavidla odpovídá
nájemce a tato odpovědnost se řídí příslušnými předpisy a nekončí uplynutím nájemního vztahu.
Pronajímatel neodpovídá za škody, které vznikly nájemci v době, kdy měl předmětné plavidlo v držení,
a které jsou přímým následkem hrubého porušení povinností ze strany pronajímatele.

IX. Ztráta majetku
Pronajímatel, jeho zaměstnanci ani zástupci neodpovídají za vnesené věci, předměty či dokumenty
(včetně dokladů) na palubu plavidla, ani za škody na nich vzniklé, ani za případnou újmu vzniklou
nájemci či ostatním osobám zdržujícím se na najatém plavidle. Stejně tak neodpovídají za škody či
újmy způsobené nájemcem nebo ostatními osobami na jím najatém plavidle třetím osobám.
X. Reklamace
Reklamaci je nutno uplatnit neprodleně, nejpozději při vrácení plavidla zpět pronajímateli. Reklamace
se uplatňuje písemně a je třeba přiložit potřebnou dokumentaci. Z reklamace musí být jasný důvod,
kdo je reklamující a musí být podepsaná nájemcem. Pronajímatel je povinen na přijatou reklamaci
odpovědět písemně do třiceti dnů od jejího přijetí. V případě, kdy je k posouzení reklamace potřebný
technické posudek, či jiné odborné vyjádření, běží tato třicetidenní lhůta ode dne, kdy byl tento
technický posudek, či vyjádření dodán půjčovně. Výše náhrady na základě reklamace může
dosáhnout maximální hodnotu reklamované části služeb.
XI. Závěrečné ustanovení
Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění v registru klientských informací Půjčovny plavidel s.r.o. a souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Jakákoliv komunikace odeslaná na emailovou adresu
nájemce, se považuje za doručenou týž den, kdy byla odeslána.

Potvrzení o seznámení s provozním řádem Půjčovny plavidel s. r. o., s bezpečnostními
předpisy vztaženými k provozu a vedení malého plavidla a Řádem plavební bezpečnosti na
vodních cestách ČR.
Plavidlo: VIKING 800 ....................................................................................................
Nájemce (vůdce) malého plavidla:

............................................................................

tel. +420..............................
Číslo OP: ...................................

Termín pronájmu: .......................................

V souladu s požadavky Státní plavební správy stvrzuje nájemce (vůdce) malého plavidla svým
podpisem na této listině, že byl při předávce plavidla proškolen a seznámen pracovníkem Půjčovny
plavidel s. r. o. s obsluhou plavidla a že mu byla loď předvedena také přímo na vodě při zkušební
plavbě. Nájemce (vůdce) malého plavidla také potvrzuje, že byl seznámen s povinnostmi vůdce
plavidla ve vztahu k bezpečnosti plavby a osobám na plavidle, s chováním vůdce plavidla za
zvláštních okolností a v případě zhoršení povětrnostní situace, se značením vodní cesty, významem
signálních znaků a povinnostmi z nich vyplývající, se zvukovými signály dle př. 6 ŘPB, se systémem
potkávání, křížení směru plavby a předjíždění plavidel, s obraty a odplouvání od břehu, s
problematikou rychlosti plavby ve vztahu k vytváření vlnobití, se vzájemným vztahem malého plavidla
k ostatním plavidlům, ke koupajícím se osobám, rybářům, potápěčům ... Dále nájemce (vůdce)
malého plavidla potvrzuje, že byl seznámen s principem proplouvání plavebními komorami, s
vyvazováním a chováním v plavebních komorách a s povinnostmi vztaženými k orgánům státního
dozoru na vnitrozemské plavbě.
Nájemce rovněž stvrzuje, že byl proškolen z obsluhy plynových spotřebičů na plavidle včetně
bezpečnostních pravidel vztahujících se k provozu veškerých instalovaných plynových zařízení.

V Mělníku:

………………

Předávající pracovník: ……………………........

Podpis nájemce (vůdce) malého plavidla: ……………………………………….

