Smluvníbpřepravníbpodmínkyblodníbdopravy
Povinnostibcestujících
①VOsobyVvstupujícíVnaVpřístavníVzařízeníVneboVnaVloďVjsouVpovinnyVpřiVnastupováníKVpoVcelouVdobuVpobytuVnaVlodiVaVpřiVvystupováníVdodržovatVustanoveníVtěchtoV
SmluvníchVpřepravníchVpodmínekVproVplavbuTVJsoubpovinnybuposlechnoutbpokynybčlenůblodníchbposádekKVdávanéVvVzájmuVbezpečnostiVosobVaVplavbyTV
V

②VNablodibplatíbzákazbkouření.V·estujícímVjeVpovolenoVzdržovatVseVpouzeVnaVčástechVpalubyVaVvVprostoráchVlodiKVkteréVjsouVproVněVvyhrazenyTVVstupovatVdoV
kormidelnyV aV doV služebníchV prostorV lodiV jeV zakázáno!V NastupovatV naV loďV aV vystupovatV zV níV jeV povolenoV pouzeV poV vyzváníKV aV toV vchodemV obsluhovanýmV
posádkouTV
V

③VZastávky,bmimobkonečných,bjsoubnabznamení.V·estujícíKVkterýVchceVvystoupitKVoVtomVmusíVvčasVuvědomitVposádkuVlodiKVtakVabyVbyloVmožnéVloďVbezpečněV
zastavitTV ·estujícíKV kterýV chceV nastoupitKV dáváV kapitánoviV přijíždějícíV lodiV včasV znameníV otáčenímV návěstníhoV terčeV naV přístavnímV můstkuTV VstupV naV přístavníV
můstekVjeVpovolenVpouzeVzaVúčelemVdáváníVnávěstíVaVkVnastupováníVaVvystupováníTVNaVpřístavníVmůstekVvčetněVlávkyVjeVpovolenoVvstoupitVažVpoVpřistáníVlodiV
aVpoVvystoupeníVcestujícíchTV
V

④VPrávobnabpřepravubmábcestujícíbsbplatnoubjízdenkou,VaVtoVpouzeVtehdyKVpokudVneníVloďVplněVobsazenaTVOVobsazenostiVlodiVrozhodujeVkapitánTVPřepravaVdětíV
doV3VletVbezVdoprovoduVosobyVstaršíVZUVletVjeVzakázanáTVOsobyKVkteréVporušujíVSmluvníVpřepravníVpodmínkyVproVplavbuKVjsouVpovinnyVnaVnejbližšíVzastávceVloďV
opustitKVaVtoVbezVnáhradyVjižVzaplacenéhoVjízdnéhoVneboVudělenéVsankceTV
V

⑤VPoVdobuVpobytuVvVlodiVaVpřiVvýstupuVzVlodníhoVzařízeníVnaVbřehVjeVkaždýVcestujícíVpovinenVmítVuVsebeVplatnouVjízdenkuTVNaVvýzvuVkontrolníhoVorgánuVneboV
posádkyVlodiVjeVpovinenVjiVpředložitVkeVkontroleTV·estujícíVseVslevouVneboVosobaVcestujícíVpodleVtarifuVzdarmaVpředkládáVsVjízdenkouVdokladVnaVslevuVneboVnaV
jízduVzdarmaTVKontrolnímVorgánemVjeVzaměstnanecVdopravceVvVuniforměVlodníVdopravyVneboVzaměstnanecVdopravceVsVkontrolnímVprůkazemTV
V

⑥V·estujícíVjsouVpovinniVzakoupitVsiVjízdenkuVnaVmístěVkVtomuVurčenémKVnejpozdějiVvšakVnaVpokladněVlodiVihnedVaVbezVprodleníVpoVvstupuVnaVloďTV·estujícíVbezV
jízdenkyVjeVpovinenVpoVnástupuVnaVloďVvyčkatVuVpokladnyVnaVpříchodVlodníkaVaVjízdenkuVneprodleněVzakoupitTVVVpřístavištiV:ystrcVseVprodávajíVjízdenkyVrovněžV
vVpokladněVpředVnástupemVdoVlodiTVTarifVlodníVdopravyVjeVvyvěšenVvVpřístavištiV:ystrcKVnaVvšechVlodíchVaVnaVwwwTdpmbTczTV·estujícíVsVprávemVnaVslevuVneboVnaV
přepravuV zdarmaKV jeV povinenV předložitV pokladníkoviV dokladV oV tomtoV právuV aV odebratV siV jízdenkuTV ·estujícíKV kterýV jeV majitelemV dokladuV oV nárokuV naV slevuKV
případněVoVnárokuVnaVbezplatnouVpřepravuKValeVnemáVhoVuVsebeVaVnemůžeVhoVtedyVpředložitVkeVkontroleKVnemůžeVtakovéVslevyVvyužítT
b

Přepravníbkontrolab
①VCestujícíbbezbplatnéhobplavebníhoblístkubjebpovinenbzaplatitbdopravcibsankcibvebvýšib500bKčb+bzákladníbjízdnéVveVvýšiVjednohoVplavebníhoVúsekuTV
VV případěKV žeV cestujícíV bezV platnéhoV plavebníhoV lístkuV uhradíV udělenouV sankciV vV hotovostiV přímoV naV místěV kontrolyV neboV platebníV kartouV přímoV naV místěV
kontrolyKVuhradíVpouzeVsankciVbezVjízdnéhoTVJízdnéVseVvVtakovémVpřípaděVnebudeVvymáhatTV
V

②VZaVostatníVporušeníVSmluvníchVpřepravníchVpodmínekVbrněnskéVlodníVdopravyVjeVcestujícíVpovinenVuhraditVdopravciVsankcibvebvýšib500bKčTV
V

③VNeprokážeBliVseVcestujícíVplatnýmVplavebnímVlístkemVzVpříčinVnaVsvéVstraněVaVneuhradíBliVsankciVstanovenouVtímtoVpředpisemVvVhotovostiKVpřípadněVneuhradíBliV
stanovenouVsankciVplatebníVkartouKVjeVpovinenVprokázatVsvéVosobníVúdajeVpotřebnéVproVvymáháníVsankceV1jménoKVpříjmeníKVdatumVnarozeníVaVmístoVnarozeníKV
uvedenéV vV osobnímV dokladuV cestujícíhoV vydanéhoV příslušnýmV správnímV úřademKV aV adresaV proV doručování5TV TytoV údajeV jeV cestujícíV povinenV prokázatV
hodnověrnýmVaVnezaměnitelnýmVzpůsobemTVNeuhradíBliVcestujícíVuloženouVsankciVvVhotovostiVzaVostatníVporušeníVSmluvníchVpřepravníchVpodmínekVbrněnskéV
lodníVdopravyKVpřípadněVneuhradíBliVstanovenouVsankciVplatebníVkartouKVjeVpovinenVprokázatVsvéVosobníVúdajeVpotřebnéVproVvymáháníVsankceV1jménoKVpříjmeníKV
datumV narozeníV aV místoV narozeníKV uvedenéV vV osobnímV dokladuV cestujícíhoV vydanéhoV příslušnýmV správnímV úřademKV aV adresaV proV doručování5TV ·estujícíV jeV
povinenV setrvatVnaVmístěVpoV celouVdobuV projednáváníV jehoVplavbyV bezV platnéhoV plavebníhoV lístkuV případněV poV celouV dobuV projednáváníVostatníhoVporušeníV
SmluvníchVpřepravníchVpodmínekVbrněnskéVlodníVdopravyTV
V

④VPokudVcestujícíVvVrozporuVseVSmluvnímiVpřepravnímiVpodmínkamiVbrněnskéVlodníVdopravyVodmítneVzaplatitVjízdnéVaVsankciVzaVnezaplaceníVjízdnéhoKVpřípadněV
sankciV zaV ostatníV porušeníV SmluvníchV přepravníchV podmínekV brněnskéV lodníV dopravyV aV odmítneV prokázatV svéV osobníV údajeV uvedenéV vV osobnímV dokladuV
cestujícíhoVvydanéhoVpříslušnýmVsprávnímVúřademKVjeVpovinenVnaVvýzvuVpověřenéVosobyVjiVnásledovatVnaVvhodnéVpracovištěVorgánuVveřejnéVsprávyVkeVzjištěníV
totožnostiVneboVnaVvýzvuVpověřenéVosobyVsetrvatVnaVvhodnémVmístěVdoVpříchoduVosobyVoprávněnéVtotožnostVzjistitTV
V

⑤VUloženouVsankciVjeVpovinenVcestujícíVuhraditVnejpozdějiVdoV(JVdnůVodVjejíhoVvznikuTVPokudVcestujícíVtentoVtermínVnedodržíKVmůžeVbýtVpohledávkaVpředánaV
kVvymáháníVjinémuVsubjektuKVpřípadněVmůžeVbýtVpohledávkaVpostoupenaVnaVjinýVsubjektTV
V

⑥VZaVdatumVsplatnostiVseVpovažujeVdatumVuloženíVpovinnostiVzaplatitVjízdnéVaVsankciVkVjízdnémuKVpřípaděVdatumVuloženíVpovinnostiVzaplatitVsankciVzaVostatníV
porušeníVSmluvníchVpřepravníchVpodmínekVbrněnskéVlodníVdopravyTV
V

⑦VVVpřípaděVprodleníVsVúhradouVjízdnéhoVaVsankceVkVjízdnémuVjeVdopravceVoprávněnVpožadovatVzákonnýVúrokVzVprodleníVzaVkaždýVzapočatýVdenVprodleníV
sVúhradouVjízdnéhoVaVsankceVzaVnezaplaceníVjízdnéhoT
V

⑧V NevyužijeBliV cestujícíV možnostV zaplatitV uloženouV sankciV aV jízdnéV nejpozdějiV doV (JV dnůV odV dataV uloženíV sankceKV jeV dopravceV oprávněnV využítV kV vymáháníV
pohledávkyVzaVcestujícímVslužebVadvokátaTVVVtakovémVpřípaděVjeVcestujícíVpovinenVzaplatitVdopravciVnáhraduVnákladůVzaVmimosoudníVvymáháníVpohledávkyVažV
doVvýšeVvypočítanéVpostupemVdleVvyhláškyVMinTVspravedlnostiVčTVZ00wZ773VSbTKVoVodměnáchVadvokátůVaVnáhradáchVadvokátůVzaVposkytováníVprávníchVslužebV
1advokátníVtarif5KVveVzněníVpozdějšíchVpředpisůTV
V

⑨VNevyužijeBliVcestujícíV možnostVzaplatitV uloženouVsankciVkVjízdnémuVaVjízdnéVnejpozdějiV doV(JVdnůV odVdataVuloženíVsankceKVjeVdopravceVoprávněnVpřiV mimoB
soudnímViVsoudnímVvymáháníVpohledávkyVzaVcestujícímVuplatnitVnákladyVnaVvymáháníVdleVpříslušnýchVustanoveníVObčanskéhoVzákoníkuTV
V

⑩VSubjektKVkterýVprovádíVpřepravníVkontroluKVzpracováváVoVcestujícíchVosobníVúdajeVvVrozsahuVuvedenémVnaV„ZápisuVoVprovedenéVpřepravníVkontroleVnaVlodníV
dopravěV óPM:KV aTV sT“TV ÚdajeV mohouV býtV zpřístupněnyV jinýmV subjektůmV stanovenýmV zvláštnímV zákonemV neboV zaV účelemV plněníV povinnostíV stanovenýchV
zvláštnímiVzákonyTV
V

⑪VOsobníVúdajeVcestujícíchKVkteříVseVpřiVkontroleVneprokázaliVplatnýmVjízdnímVdoklademVpodleVTarifuVbrněnskéVlodníVdopravyVaVneuhradiliVsankciVvVhotovostiVnaV
místěVkontrolyKVbudouVvedenyVvVautomatizovanémVsystémuVsubjektuKVkterýVprovádíVpřepravníVkontroluKVpodleVustanoveníV§VUVodstTV-VpísmTVe5VzákTVčTVZJZw-JJJV
SbTKVoVochraněVosobníchVúdajůKVveVzněníVpozdějšíchVpředpisůKVvVtěchtoVlhůtách/
VVVVV·VpohledávkyKVkteréVbylyVukončenyVneboVuhrazenyVvVplnéVvýšiVpředVpodánímVžalobyKVpoVdobuVUVletVodVdataVprovedeníVplnéVúhradyKVodVdataVpostoupeníVpohleB
dávkyKVneboVukončeníVvymáháníT
VVVVV·VpohledávkyKVkteréVbylyVuhrazenyVnaVzákladěVsoudníhoVrozhodnutíKVpoVdobuVUVletVodVdataVprovedeníVúhradyT
VVVVV·VpohledávkyKV uV kterýchV byloV ukončenoV vymáháníV naV základěV pravomocnéhoV rozhodnutíV souduKV poV dobuV ZJV letV odV dataV nabytíV právníV mociV soudníhoV
rozhodnutíTV
V

Přepravabzavazadel,bjízdníchbkolbabpsůb
①VPřepravabzavazadel,bjízdníchbkol,bpsůbabostatníchbzvířatbjebmožnábpodlebokamžitýchbprovozníchbpodmínek.VJeVzakázánoVvnášetVnaVloděVlátkyKVkteréVbyV
mohlyVznečistitVloďVaVživotníVprostředíVneboVzpůsobitVškoduVčiVzraněníVostatnímVcestujícímTVPřepravaVhořlavinVaVtopnýchVplynůVnaVlodiVjeVpřísněVzakázána!VPsiV
mohouV býtV přepravovániV pouzeV sV bezpečnýmV aV nasazenýmV náhubkemV aV jsouBliV drženiV naV krátkéV šňůřeTV OstatníV zvířataV jeV možnéV přepravovatV seV souhlasemV
lodníkaKVaVtoVpouzeVvVuzavřenéVschránceVsVnepropustnýmVdnemTVZavazadloVoVhmotnostiVnadVUJVkgVjeVzakázánoVpřepravovatTV
Schváleníbpřepravybzavazadel,bpsůbabjízdníchbkolbjebvbpravomocibkapitánablodi.
V

Ostatníb
①VZpátečníVjízdenkyVplatíVvVdenVprodejeVproVjednuVcestuVtamVaVproVjednuVcestuVzpětTVPřiVnástupuVcestyVzpětVjeVcestujícíVpovinenVneprodleněVpoVnástupuVdoVlodiV
seVprokázatVposádceVplatnouVzpátečníVjízdenkouTV·estuVtamVlzeVukončitVaVcestuVzpětVlzeVnastoupitVvVkterékolivVmezilehléVzastávceT
V

②V Zpožděníb nebob nekonáníb pravidelnéb jízdyb neníb důvodemb kb úhraděb škodyTV ·estujícíV máV nárokV naV vráceníV nevyužitéhoV jízdnéhoKV pokudV jízduV nemohlV
dokončitVzVpříčinVnaVstraněVdopravceVaVneníBliVzároveňVmožnoVpoužítVjinýVspojTV
V

③VTytoVSmluvníVpřepravníVpodmínkyVbrněnskéVlodníVdopravyVnabývajíVúčinnostiVodVzahájeníVplavebníVsezónyV-JZ7T

Tyto1Smluvní1přepravní1podmínky1pro1plavbu1jsou1zveřejněny1v1sídle1dopravce,1v1jeho1informační1
kanceláři1v1Brně1v1Novobranské1ulici118,1v1přístavišti1Bystrc,1na1lodích1a1na1www.dpmb.cz.

