SP Praha s.r.o., Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11
IČ: 26714591, tel.: 281 932 666, 281 930 708

Všeobecné smluvní podmínky pro plavby v rámci balíčku

Kapitánem na den
I.

Úvodní ustanovení

Smluvní podmínky společnosti SP Praha s.r.o., se sídlem Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11,
IČ: 26714591 (dále jen SP Praha) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi společností SP Praha
a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.
II. Průběh jednodenního pronájmu rekreačního plavidla pro trasu Praha-Holešovice –
Roztoky a zpět v rámci plavby „Kapitánem na den“
Doba pronájmu plavidla je 10:30h – 16:00h, výchozím a cílovým přístavem je přístav Praha
Holešovice. Stanovená trasa je Praha Holešovice – Roztoky u Prahy a zpět, vodní cesta Vltava,
mezi říčními km 49,5 - 37,5. Uvedenou trasu je možné zkrátit, nikoli však prodloužit. V případě
zájmu a po předchozím odsouhlasení je možné využít přenocování na lodi před nástupem za
1500 Kč/loď. Jedná se o nocleh bez možnosti vyplutí. Vratná kauce ve výši 5000 Kč je splatná v
hotovosti nebo blokací částky na bankovním účtu přes platební karty (EC/MC, VISA, JCB,
DINERS) při převzetí plavidla. Navrácení kauce je podmíněno včasným vrácením lodě,
dodržením předepsané trasy a nepoškozením plavidla. Loď musí být ve stejném stavu, v jakém
byla na začátku pronájmu - včetně kompletního vybavení a vystrojení. Navrácení kauce proběhne
při odevzdání plavidla. Pobyt domácích zvířat na lodi je možný pouze na základě odsouhlasení
pronajímatelem.
III. Cenové a platební podmínky
Společnost SP Praha má právo na zaplacení služby před jejím poskytnutím a zákazník je
povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedena v
nájemní smlouvě. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny uváděny včetně DPH ve výši 21%.
Výše záloh a časový rozvrh plateb je obvykle sjednán takto:
Závdavek (záloha) ve výši 50% je při hotovostní platbě splatná ihned okamžikem vzniku
smluvního vztahu (podpis závazné objednávky rekreačního plavidla, resp. nájemní smlouvy). Při
bezhotovostní platbě je závdavek (záloha) ve výši 50% splatná do 3 pracovních dnů od vzniku
smluvního vztahu (podpis závazné objednávky plavidla, resp. nájemní smlouvy). Další možností
je bezhotovostní platba na základě závdavkového (zálohového) listu automaticky generovaného
při on-line objednávce na webových stránkách.
Doplatek je nutno uhradit na základě faktury nejpozději 7 dnů před pronájmem.
Cena pronájmu rekreačního plavidla pro trasu Praha-Holešovice – Roztoky a zpět zahrnuje též
úhradu pohonných hmot. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě závdavku (zálohy), stává se
objednávka nebo smlouva neplatnou a objednaná služba je bez upozornění zákazníka
stornována.
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Vznikne-li smluvní vztah mezi SP Praha a zákazníkem ve lhůtě kratší než 7 dnů před prvním
dnem začátku plnění objednané služby, je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny služby
ihned při vzniku smluvního vztahu, nebo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Neučiní-li tak,
stává se smlouva (objednávka) neplatnou a objednaná služba je stornována.
Způsob úhrady objednané služby:




hotově v síti provozoven společnosti SP Praha s.r.o. nebo u autorizovaných prodejců
bankovním převodem nebo vkladem, ale pouze na základě vystavené faktury SP Praha
nebo faktury vystavené autorizovaným prodejcem, příp. na základě vygenerovaného
zálohového listu. Jako variabilní symbol je vždy nutné uvádět číslo vystaveného dokladu
platební kartou ve stanovených případech

IV. Práva a povinnosti
Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně
veškerých informací těchto služeb se týkajících.
Řídit plavidlo může pouze osoba starší 18 let. Během pronájmu je nutné dodržovat veškerá
platná ustanovení předpisů týkajících se lodního provozu, zejména zákona č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech lodního provozu a další navazující
legislativy. Zákazník (nájemce) je povinen používat plavidlo řádným způsobem, podle svých
možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech), jakož i na ostatních
zařízeních vodní cesty apod. Nájemce je rovněž povinen dbát o svoji bezpečnost a o ochranu
majetku na plavidle. Nájemce po dobu trvání pronájmu přebírá přiměřeným způsobem povinnosti
provozovatele plavidla (zejména povinnosti ve vztahu k ukládání odpadu vznikajícího během
provozu na plavidle, ve vztahu k povinnosti dohledu nad stojícím plavidlem tam, kde je to
nezbytné, dále ve vztahu k povinnostem vztahujícím se k činnostem před dosažením limitního
vodního stavu, při kterém je zakázána plavba apod.).
Nájemce nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Nájemce nesmí bez výslovného souhlasu SP
Praha používat plavidlo ke komerčním účelům. Nájemce rovněž nesmí provádět jakékoliv úpravy
plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Veškeré závady a škody na
plavidle vzniklé je nájemce povinen bezodkladně ohlásit pronajímateli.
Nájemce (resp. vůdce plavidla, tj. ten, kdo v době vzniku případné události plavidlo řídil) nese
trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních
předpisů. Nájemce je povinen vrátit plavidlo včas, na stanoveném místě a v řádném stavu.
Pronajímatel je oprávněn při zjištění závad požadovat od nájemce finanční náhradu za škody
vzniklé poškozením nebo pozdním odevzdáním.
Konkrétní nájemní smlouva může některé body Podmínek doplňovat nebo i pozměňovat.
Pokud zákazník (nájemce) závažným způsobem porušuje doplňkové ustanovení smlouvy o
pronájmu nebo tyto „Smluvní podmínky“, je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět a
okamžitě odebrat plavidlo.
Pronajímatel je v odůvodněných případech (porucha, nehoda, živelné pohromy) oprávněn
poskytnout náhradní plavidlo stejné nebo vyšší kategorie (parametrů), aniž by toto zakládalo
právo na reklamaci.
Společnost SP Praha s.r.o. je zapsána MS v Praze, oddíl C, vložka 89108

SP Praha s.r.o., se sídlem Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11
Telefon: +420 281 932 666
Fax:
+420 281 932 666
E-mail: sppraha@sppraha.cz

IČ: 26714591
DIČ: CZ26714591
Web: www.kapitanemnaden.cz

Provoz: Komunardů 43, 170 00 Praha 7
Skupina:

SP Praha s.r.o., Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11
IČ: 26714591, tel.: 281 932 666, 281 930 708

V. Stornovací podmínky:
Na objednaný pronájem může být pro zákazníka uzavřeno pojištění stornovacích poplatků u
pojišťovny Allianz, a.s. Podmínkou uzavření je včasné dodání potřebných podkladů společnosti
SP Praha s.r.o. zákazníkem.
Výše stornovacích poplatků:


do 7 dní před začátkem pronájmu 20% z celkové ceny pronájmu



do 4 dnů před začátkem pronájmu 50% z celkové ceny pronájmu



3 a méně dnů před začátkem pronájmu 100% z celkové ceny pronájmu

Tyto podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro strany obě.
Vrátí-li nájemce plavidlo pozdě nebo na jiném místě, má pronajímatel právo na náhradu škody a
úhradu prokazatelných vícenákladů.
Storno pronájmu pronajímatelem:
V případě zastavení plavby na vodní cestě (limitní průtoky, povodňové stavy, havárie, živelná
neštěstí, teroristické útoky apod.) nebo v případě závažné poruchy lodě má pronajímatel právo
zrušit objednaný pronájem plavidla. Učiní tak bez zbytečného odkladu ihned po vzniku důvodu
zrušení pronájmu. Klient má v těchto případech nárok na vrácení 100% uhrazeného nájemného,
a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení storna pronajímatelem. Storno pronájmu
dopravního prostředku - lodě ze strany pronajímatele však nezakládá nárok na další kompenzace
nad rámec uhrazeného nájemného, tzn. nelze uplatňovat náhradu škod za dopravu do přístavu,
psychické újmy za nerealizovaný pronájem, náklady na ubytování apod., a to ani v případě, kdy
ke zrušení pronájmu došlo v den, kdy měl pronájem započít.
VI. Reklamace:
Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je
zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u SP Praha
tak, aby mohly být případné nedostatky odstraněny ihned na místě. Pokud nebude reklamace
podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod,
kterým by mohl včasným podáním zabránit.
Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti: škody na majetku nájemce, změny
provozních dob plavebních komor, omezení plavby vzniklé nepřízní počasí či operativními
vyhláškami Státní plavební správy apod. Předmětem reklamace rovněž nemůže být délka trvání
předávky plavidla. Předmětem reklamací nemohou býti případné drobné odchylky lodě od
katalogového vyobrazení či závady na eventuální nadstandardní výbavě plavidla, která je
umístěna na lodi navíc, není uvedená v popisech lodě ani není jiným způsobem předem
inzerovaná.
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VII. Závěrečná ustanovení
Předáním podepsané nájemní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby SP Praha v
souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala chráněná osobní data
zákazníka včetně rodných čísel. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je SP Praha oprávněna
zpracovávat za účelem nabízení svých služeb a akviziční činnost. Zákazník má právo souhlas se
zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemně odvolat. Tyto podmínky vstupují v platnost a
účinnost dne 27.9.2016. Zákazník svým podpisem na cestovní, resp. nájemní smlouvě nebo na
předávacím protokolu stvrzuje, že těmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje

V Praze dne 27. září 2016

Petr Běhounek

SP Praha s.r.o.
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