Všeobecné smluvní podmínky
Smluvní podmínky společnosti MUDr.Jan Suchý platné pro pronájem hausbótů a rekreačních
motorových lodí na řece Pád.

I. Úvodní ustanovení
Smluvní podmínky společnosti MUDr.Jan Suchý se sídlem Plamínkové 1563/7,Praha 4 140
00,IČ:64924688 upravují vzájemné smluvní vztahy mezi společností MUDr. Jan Suchý jakožto
provozovatele či zprostředkovatele hausbótů a plavidel 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 pronájmů
Doba pronájmu je vždy přesně vymezena v příslušné smlouvě o pronajmu hausbótu a
rekreačního plavidla. Základním výchozím a cílovým přístavem je přístaviště Porto Viro
/Itálie/.Víkendový pronájem začíná ve čtvrtek mezi 10-12 hodinou a končí -v neděli
mezi 12-14 hodinou.Týdenní pronajem začína v sobotu mezi 9-13 hodinou dle předchozí
telefonické dohody a končí následující sobotu mezi 9-12 hodinou.Vratná kauce je splatná
v hotovosti při převzetí hausbótu,plavidla a je ve výši /25000,-Kč/.Navrácení kauce je
podmíněno vrácením hausbótu,lodě ve stejném stavu,v jakém mu byl/a na začátku pronajmu
předána –včentě kompletního vybavení a výstrojení.Navrácení kauce proběhne při odevzdání
hausbótu,lodě.Závěrečný úklid provede zákazník(nájemce) a to tak včas a řádně,aby hausbót
loď mohl/a být předán/a zpět pronajimateli v předávací hodinu uvedenou v příslušné
smlouvě o pronajmu hausbótu,lodě čistý/á a uklizený/á.Pokud zákazník(nájemce) nepředá
hausbót,loď řádně uklizený/ou bude mu účtován paušální poplatek ve výši /3000,-Kč/.
Domácí zvířata:pobyt domácích zvířat na haustótě ,lodi je možný pouze ne základě
předchozího odsouhlasení pronajímatelem.

III. Cenové a platební podmínky
Firma MUDr.Jan Suchý 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.
Výše zálohy a časový rozvrh platby je sjednán takto:
Záloha ve výši/10000,-Kč/je při hotovostní platbě splatná ihned okamžikem vzniku smluvního
vztahu(podpisem závazné ojednávky haustótu,lodě, resp. nájemní smlovy.).Při bezhotovostní
platbě je záloha ve výši /10000,-Kč/ splatná do 5 pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu
(podpisem závazné objednávky hausbótu,lodě resp. najemní smlouvy ).Doplatek je nutno
uhradit na základě faktury 14 dnů před prvním dnem pronájmu,nebo při převzetí hausbótu,lodě
na místě pronájmu.
Náklady přímo související s plavbou (např. Přístavní poplatky jakož i úhrada pohonných hmot)
NEJSOU zahrnuty v ceně pronájmu a jsou hrazeny v hotovosti zákazníkem v místě plnění
služby.Úhrada pohonných hmot je prováděna buď prostřednictvím tzv.motohodin,což je fixní
sazba za jednu hodinu chodu lodního motoru,nebo jsou po návratu doplněny pohonné hmoty,
které jsou ihned vyúčtovány (způsob je dán typem,hausbótu,lodě).Výše jedné motohodiny
je uvedena v konkrétní smlouvě o pronájmu hausbótu,lodě.

Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě zálohy,stává se objednávka nebo smlouva neplatnou
a ojednaná služba je bez upozornění zákazníka stornována.
Způsob úhrady:
- bankovním převodem nebo vkladem,ale pouze na základě vystavené faktury firmou
MUDr.Jan Suchý.Jako variabilní symbol je vždy nutné uvádět číslo vystavené faktury.

IV. Práva a povinnosti
Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně
veškerých informací těchto služeb se týkajících.
Řídit hausbót,loď může pouze osoba starší 18 let.Během pronájmu je nutné dodržovat
veškerá platná ustanovení předpisů týkajících se lodního provoz,zejména pak Řádu
plavební bezpečnosti.
Na hausbótu,lodi se nesní kouřit ani používat jiné návykové látky.
Zákazník(nájemce) je povinen používat hausbót,plavidlo řádným způsobem.podle svých
možností a je povinen zabranit jakékoliv škodě na hausbótě,plavidle(plavidlech),jakož
i na ostatních zařízeních,vodní cesty apod.Nájemce je rovněž povinen dbát o svojí
bezpečnost a ochranu majetku na hausbótě,lodi.
Nájemce nesmí přenechat hausbót,loď třetí osobě.Nájemce je povinen dodržovat
maximalní počet osob každého housbótu,lodě dle typu.Nájemce rovněž nesmí provádět
jakékoliv úpravy hausbótu,lodě nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy
hausbótu,lodě.Veškeré závady a škody na hausbótě,lodi je nájemce povinen bezodkladně
ohlásit pronajímateli.
Nájemce(resp. vůdce plavidla,tj. ten,kdo v době vzniku případné události plavidlo řídil)
nese tresně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných
plavebních předpisů,proto je nájemce povinen uzavřít před nástupem na hausbót,loď
pojištění odpovědnosti za škodu (tzv. pojistka na blbost ).
Nájemce je povinen vrátit hausbót,loď včas na stanovené místo v řádném stavu.Po celou
dobu nájmu je nájemce povinen udržovat pořádek na hausbótě,lodi a v jeho okolí po
břehu a na chytacích molech.Pronajímatel je opravněn při zjištění závad požadovat od
nájemce finanční náhradu.
Konkrétní nájemní smlouva může některé body tohoto odstavce doplňovat 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 hausbót,loď.

V. Stornovací podmínky:
Na objednaný pronájem hausbótu ,lodě má klient právo uzavřít pojištění stornovacích
poplatků,toto pojištění je nutné uzavřít v okamžiku sjednání služby.Pozdejší uzavření
pojištění stornovacích poplatků není možné.
Výše stornovacích poplatků:
–
–

do 60 dní před začátkem pronájmu 30% z ceny pronájmu
do 7 dnů před začátkem pronájmu 50% z ceny pronájmu
- 6 a méně dnů před začátkem pronájmu 100% z celkové ceny pronájmu
Tyto podmínky neplatí,navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro obě strany.
Vrátí-li nájemce hausbót,loď pozdě nebo na jiné místo,má pronajímatel právo na náhradu
škody.

VI. Reklamace:
Zakazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznamit.V případě reklamace
je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo
u firmy MUDr.Jan Suchý tak,aby mohly být případné nedostatky odstraněny ihned na
místě.Pokud nebude reklamace podána okamžitě,zmenšuje se nebo zaniká nárok
zákazníka na náhradu pozdejší vzniklé škody,kterým by mohlo včasným podáním
zabránít.
Případné reklamace nemohou být následující skutečností:škoda na majetku nájemce,
změny provozních dob plavebních komor,omezením plavby vzniklé nepřízní počasí,
znemožnění chytaní ryb nepřízní počasí,neodpovídajícímu počtu ulovených ryb
předpokládaním nájemcem apod....

VII. Závěrečná ustanovení
Předáním podepsané nájemní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím,aby firma
MUDr. Jan Suchý v souladu s ustanovením § 5,odst. 2 zák. č. 101/2000Sb.
Zpracovávala chráněná osobní data zákazníka včetně rodných čísel:Zákazník má právo
souhlas se zpracovaním jeho osobních dat písemně odvolat.Tyto podmínky vstupují
v platnost a učinost dne. …............. .Zákazník svým podpisem na nájemní smlouvě
stvrzuje,že těmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

V Praze dne......................

Nájemce:

Pronajimatel:
MUDr. Jan Suchý
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