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Smluvní podmínky pro výletní plavby 

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 a doba plavby 

    Termín, čas, trasa a délka plavby je vymezena v Objednávce plavby, resp. 
Smlouvě o zajištění lodní dopravy. Domluvená / inzerovaná trasa může být po 
dohodě se zákazníkem upravena vzhledem k aktuálním provozním a povětrnostním 
podmínkám.  

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. Forma úhrady je dána 
konkrétní Smlouvou o zajištění lodní dopravy, obvykle bezhotovostně na základě 
vystavené faktury (daňového dokladu) v době 14 dní před vyplutím. V případě 
dlouhodobých rezervací u zakázek většího rozsahu je možné rozdělit úhradu na 
zálohu a doplatek. Vznikne-li smluvní vztah mezi SP Praha a zákazníkem ve lhůtě 
kratší než 14 dní před objednanou plavbou, je splatnost faktury (daňového dokladu) 
nastavena na 2 pracovní dny. Není-li platba za objednanou službu provedena ve 
lhůtě splatnosti, stává se objednávka neplatnou a objednaná služba je stornována. 
Úhrada objednaných služeb může být provedena též v hotovosti nebo platební 
kartou v provozovně SP Praha, Komunardů 43, 170 00 Praha 7 – Holešovice.  

Veškeré ceny uváděné v cenících jsou včetně DPH. 
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IV. Práva a povinnosti 

Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednané a zaplacené služby. Ve 
výjimečných případech (extrémní nepřízeň počasí, chřipkové epidemie, nehody a 
uzavírky na plavební cestě, varování při smogové situaci, varování ČHMÚ) je možné 
po vzájemném odsouhlasení přeložit objednanou plavbu na jiný volný termín, 
v případně terorismu, povodní a jiných katastrof objednávku bezplatně stornovat. 

Zákazník nesmí bez vyzvání pracovníka dopravce vstupovat na nástupní molo ani do 
jeho bezprostřední blízkosti. Je zakázáno se nahýbat přes ochranné zábradlí, 
úmyslně rozhoupávat loď, vstupovat do vyhrazených prostor plavidla a bránit vůdci 
plavidla v bezpečném výhledu. Za děti odpovídá doprovod. Kapitán lodě je oprávněn 
udílet pokyny k zajištění naprosté bezpečnosti plavby, pedagogický doprovod je ve 
věcech bezpečnosti plavby povinen postupovat v součinnosti s těmito pokyny. 

Posádky plavidel jsou připraveny ochotně pomáhat a v rámci svých možností vyjít 
maximálně vstříc všech specifickým požadavkům Zákazníka, které vyplývají 
z charakteru dětských plaveb.   

V. Stornovací podmínky: 

Výše stornovacích poplatků: 

- do 5 dní před plavbou 5% z celkové ceny  
- v době kratší než 5 dní 50% z celkové ceny    

Storno není účtováno, jedná-li se o posun termínu po vzájemné dohodě, který musí 
být učiněn nejpozději 3 pracovní dny před plavbou. Storno rovněž není účtováno 
v případě přírodních katastrof, povodní a terorismu.   

 VI. Reklamace: 

    Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit., aby mohly být 
případné nedostatky odstraněny ihned na místě. Pokud nebude reklamace podána 
okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka. Předmětem reklamací 
nemohou být následující skutečnosti: změna trasy v závislosti na provozních a 
povětrnostních podmínkách, nejedná-li se o jednosměrnou plavbu a storno zakázky 
učiněné z provozních důvodů dopravcem, které již bylo vypořádáno návratkem plné 
částky na účet objednavatele. 

     

V Praze dne 30. listopadu 2015 

 
                                                                                  Petr Běhounek, jednatel společnosti 


