Smlouvy o nájmu plavidla (charter)
1.1. Tato část VOP se použije na smlouvy uzavírané mezi společností KWS sports CZ
s.r.o. (dále též jen „Pronajímatel“) a objednatelem (dále též jen „Nájemce“), jejichž
předmětem je nájem plavidla, a na veškeré závazky z těchto smluv vzniklé (dále jen
„Smlouva“).
1.2. Jedná-li společnost KWS sports CZ s.r.o. při uzavírání Smlouvy a ve věcech
Smlouvy jako zástupce druhé smluvní strany, vznikají práva a povinnosti této druhé
smluvní straně a Pronajímatelem se rozumí tato druhá smluvní strana. Termín
„Pronajímatel“ se v tomto případě vztahuje na společnost KWS sports CZ s.r.o. v
rozsahu těch práv a povinností uvedených ve Smlouvě, ohledně kterých druhou
smluvní stranu zastupuje.
2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci na určitou dobu k užívání plavidlo.
Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli nájemné.
2.2. Při předání plavidla je Pronajímatel povinen se přesvědčit, že plavidlo je v dobrém
stavu a předvést Nájemci, že plavidlo je funkční. Pronajímatel seznámí Nájemce se
základními pravidly pro zacházení s plavidlem nebo mu pro to předá pokyny v písemné
formě.
2.3. Nájemce je povinen prokázat svou způsobilost a oprávnění k vedení plavidla a
způsobilost k ovládání námořní radiostanice platným dokladem. Pokud požadovaným
dokladem nedisponuje, zavazuje se, že zajistí, aby plavidlo vedl výhradně ten člen
posádky, který jej má.
2.4. V případě, že plavidlo bude pod vedením pověřené osoby sjednané
Pronajímatelem, vlastnící potřebné povolení k vedení plavidla, nese škody na plavidle
vzniklé jeho nesprávným vedením Pronajímatel.
2.5. Nájemce se dále zavazuje:
a) že nepoužije a ani nepřipustí, aby bylo plavidlo použito k jakékoli přepravě osob
anebo nákladu, neuvedených v příslušném povolení, k jakémukoli obchodnímu účelu
anebo k přepravě osob či nákladu, za kterou je nebo bude Nájemci poskytnuta nebo
přislíbena úplata, nebo naturální protiplnění anebo jiná výhoda;
b) že plavidlo nedá do pronájmu, ani k jinému užívání třetí osobě;
c) zacházet s plavidlem, jeho inventářem a vybavením svědomitě a pečlivě a zajistit,
aby tak činila i posádka;
d) toaletu používat dle návodu, v případě ucpání bude nájemci účtován poplatek 100
EUR za vyčištění;
e) užívat a vést plavidlo vždy a za všech okolností pozorně a odpovědně dle všech
platných pravidel a zákonů, jakož i námořních obyčejů a zvyklostí;
f) vést po celou dobu plavby lodní deník, který na konci plavby poskytne Pronajímateli;
g) v případě jakékoli škody na plavidle, vždy provést zápis do lodního deníku a zajistit
potvrzení zapsaných skutečností orgánem veřejné správy příslušného státu, nebo neníli to možné, alespoň způsobilé a nestranné osoby;
h) v případě ztráty jakékoliv součásti, příslušenství či vybavení plavidla vždy provést
zápis do lodního deníku a shodně tento obsah uvést do předávacího protokolu při
vrácení plavidla;
i) nezúčastňovat se regat či jiných soutěží bez písemného souhlasu Pronajímatele;
j) dodržovat a dbát všech předepsaných povolení a předpisů při hostování, pobytech v
jiných zemích a styku s přístavními úřady;
k) nemít a nepřipustit na plavidle žádné celně nezaopatřené nebo zakázané zboží a
předměty;
l) neopustit teritoriální vody domovského státu bez písemného souhlasu Pronajímatele;
m) nahlásit Pronajímateli přibližnou trasu plavby a informovat o případné změně trasy;
n) neopustit přístav či místo kotvení v případě nedostatku paliva, onemocnění
některého člena posádky, pokud jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, plavidlo není
v pořádku, nebo pokud přístavní úřady vydaly zákaz vyplutí.
3. PŘEDÁNÍ PLAVIDLA PRONAJÍMATELEM
3.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci plavidlo technicky bezchybné a kompletně
vybavené, s plnými nádržemi pohonných hmot, čisté, v pořádku a suché, připravené k
plavbě a v termínu uvedeném ve Smlouvě.
3.2. Pokud Pronajímatel z jakéhokoli důvodu není schopen v dohodnutém čase a na
sjednaném místě předat Nájemci rezervované plavidlo, poskytuje se Pronajímateli
lhůta 24 hodin od dohodnutého času předání plavidla, aby dal Nájemci k dispozici
plavidlo stejných nebo lepších vlastností. Pokud by se to Pronajímateli nepodařilo, má
Nájemce právo odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení všech provedených plateb.
Pokud se Nájemce rozhodne čekat na náhradní plavidlo déle, než výše zmíněných 24
hodin, může požadovat vrácení částky v ekvivalentní hodnotě pronájmu za ten počet
dnů, během kterých nemohl disponovat plavidlem. Povinnost Pronajímatele k náhradě
škody vůči Nájemci je vyloučena.
3.3. Pokud během předchozího charteru byly poškozeny nebo ztraceny části vybavení
plavidla, a jestliže Pronajímatel nemůže obstarat jejich náhradu, stejně tak při
poškození plavidla anebo jejích součástí a nezbytného příslušenství v důsledku
nepředvídaných nebo nepředvídatelných událostí, živelných pohrom, nemá Nájemce
právo odstoupit od Smlouvy nebo požadovat slevu, jestliže tato škoda či ztráta
vybavení plavidla závažně a ve značném rozsahu nesnižuje provozuschopnost a
bezpečnost plavidla.
3.4. Případné skryté vady a nedostatky plavidla nebo vybavení, které Pronajímateli
nemohly být známy při předávání plavidla, jakož i nedostatky a poškození, které
vzniknou po předání plavidla, a které Pronajímatel nemohl předvídat, nedávají Nájemci
právo, aby požadoval snížení ceny pronájmu.
4. PŘEVZETÍ PLAVIDLA NÁJEMCEM
4.1. Při přejímání plavidla se Nájemce zavazuje odevzdat Pronajímateli voucher
(cestovní poukaz), který obdržel od Pronajímatele po zaplacení celé kupní ceny
charteru.
4.2. Nájemce se zároveň zavazuje přezkoumat a pečlivě ověřit celkový stav plavidla a
vybavení, jakož i zkontrolovat skutečný stav inventáře a vybavení z existujícího
inventárního soupisu (dle předávacího protokolu). Případné námitky je možné podat
pouze před začátkem plavby.
5. UKONČENÍ CHARTERU A VRÁCENÍ PLAVIDLA
5.1. Nájemce je povinen a zavazuje se vrátit plavidlo v bezvadném stavu nejpozději v
čase určeném Smlouvou a v místě, ve kterém plavidlo převzal, není-li výslovně
ujednáno místo jiné.
5.2. Až do okamžiku řádného odevzdání se plavidlo považuje za předmět pronájmu
Nájemce. Plavidlo je Nájemcem vráceno, je-li předáno Pronajímateli ve Smlouvou
vymezeném cílovém přístavu, v pořádku, čisté, s plnými nádržemi pohonných hmot,

připravené na další plavbu a je-li tento stav potvrzen v předávacím protokolu
Pronajímatelem.
5.3. Prodloužení doby charteru je možné pouze s výslovným písemným souhlasem
Pronajímatele.
5.4. Při překročení dohodnutého termínu se Nájemce zavazuje za každé zpoždění do
tří hodin uhradit částku denního pronájmu a za každé zpoždění trvající déle jak tři
hodiny, a za každý započatý kalendářní den prodlení uhradit trojnásobek denního
pronájmu a veškeré další výlohy, které tímto zpožděním Pronajímateli vznikly.
5.5. Pokud Nájemce zanechá plavidlo na jiném místě, než bylo dohodnuto, nese
veškeré náklady spojené s převezením plavidla do cílového přístavu, stejně tak
případné pokuty z prodlení, pokud k němu došlo.
6. ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTI
6.1. Při škodách, kolizích, nebo obdobných zde nejmenovaných událostech má
Nájemce následující povinnosti:
a) jestliže je zjištěn nedostatek nebo nastala-li jakákoli porucha, je Nájemce povinen
ihned informovat Pronajímatele a dát mu možnost nedostatek odstranit;
b) jestliže je zjištěn nedostatek nebo nastala-li jakákoliv porucha, může Nájemce
provést opravy, nebo nechat provést opravy třetí osobou pouze se souhlasem
Pronajímatele. Nájemce uhradí opravu a uschová účet, aby mu mohl být po předání
plavidla v plné výši proplacen.
6.2. O škodách na plavidle nebo zdraví osob na plavidle, nebo škodách způsobených
třetím osobám anebo na majetku třetích osob pořídí Nájemce přesný protokol, který
bude obsahovat zejména čas události, přesné místo, důvod vzniku škody, identifikaci
zúčastněných osob, přesný popis události a popis poškození a další důležité okolnosti.
Tento protokol předloží k potvrzení příslušným úřadům a místům (přístavní kapitanát,
lékař, havarijní komisař aj.) a předloží jej Pronajímateli.
6.3. Nájemce je povinen vždy a za všech okolností neodkladně informovat
Pronajímatele o všech mimořádných událostech, o zabrání plavidla ze strany úřadů
nebo jiném ohrožení plavidla a jednat podle pokynů Pronajímatele.
6.4. Nájemce je povinen v případech zvláštních událostí i při jiných neobvyklých
událostech jednat tak, aby vždy minimalizoval škody na plavidle a ostatním majetku,
a to i v případě nebezpečí z průtahů.
6.5. Nájemce je povinen vždy v případě požadavku na nutnou pomoc třetí osoby
vyžádat souhlasu Pronajímatele, jde-li však o nutnou pomoc třetí osoby, která nesnese
odkladu je oprávněn bez souhlasu Pronajímatele ji přijmout. Spočívá-li nutná pomoc
třetí osoby i v nevyhnutelném odtažení a Pronajímatel nemůže být o tomto průběhu
vyrozuměn, nesmí Nájemce použít cizí lanoví a je povinen za všech okolností použít
lanoví vlastní.
6.6. Nájemce je povinen vždy v případě požadavku na nutnou pomoc třetí osobě
vyžádat si souhlas Pronajímatele, jde-li však o nutnou pomoc třetí osobě, která nesnese
odkladu je oprávněn ji poskytnout bez souhlasu Pronajímatele; je však povinen o tom
Pronajímatele neprodleně informovat.
7. RUČENÍ
7.1. Jestliže porušením Smlouvy vznikne Pronajímateli škoda, je Nájemce povinen ji
nahradit.
7.2. Všechny škody a nedostatky, které vznikly v průběhu pronájmu, a které nejsou
následkem přirozeného opotřebení plavidla, hradí Nájemce osobně.
7.3. Všechny škody a nedostatky, které vznikly v průběhu pronájmu, a které jsou
následkem přirozeného opotřebení plavidla, pokrývá Pronajímatel.
8. ÚHRADY A VYÚČTOVÁNÍ
8.1. Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvenou cenu v daném termínu.
Pokud nebude platba provedena ani po zaslané upomínce, má Pronajímatel právo
odstoupit od Smlouvy a zároveň požadovat na Nájemci pokutu dle podmínek
uvedených v cestovní smlouvě.
8.2. Jestliže Nájemce nemůže svou cestu uskutečnit, je povinen neprodleně informovat
Pronajímatele. Při stornu podaném více než dva měsíce před termínem zahájení plavby,
je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli 30 % smluvní ceny. Při stornu provedeném
více než čtyři týdny před termínem zahájení plavby, je Nájemce povinen uhradit
Pronajímateli 50 % smluvní ceny. Při stornu provedeném méně než čtyři týdny před
termínem zahájení plavby hradí Nájemce Pronajímateli 100 % smluvené ceny.
8.3. Podaří-li se, v případě storna prvním Nájemcem Pronajímateli uzavřít smlouvu o
charteru s jiným nájemcem, budou vykonané platby, po odečtení vzniklých nákladů a
poplatků za zpracování ve výši 5 % ze smluvní ceny, vráceny Nájemci zpět.
9. KAUCE
9.1. Kauce smluvená ve Smlouvě musí být složena v hotovosti nejpozději při předání
plavidla.
9.2. Pokud nebude kauce složena, není Pronajímatel povinen předat plavidlo
Nájemci.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ
10.1. Případné spory mezi Pronajímatelem a Nájemcem řeší obecné soudy České
republiky.
10.2. Nájemce má právo obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního
dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a v
souvislosti s ochranou osobních údajů též Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.3. Nájemce, který je spotřebitelem, má bez ohledu na výše uvedené podle §
20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“)
právo na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy. 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/.
11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
11.1. Nájemce podpisem nebo písemným odsouhlasením Smlouvy potvrzuje, že
se seznámil zejména s jejím obsahem a s podmínkami úhrad Pronajímateli.
11.2. Nájemce souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uvedených v této Smlouvě, pro
potřeby Pronajímatele a za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu
Nájemci. Nájemce může Pronajímateli kdykoli sdělit, že chce ukončit zasílání
nabídek služeb v cestovním ruchu. Toto sdělení je možné učinit v jakékoliv
podobě a bez vzniku jakýkoliv nákladů.

