PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU PLAVIDEL ZA POMOCI LODNÍHO VÝTAHU
NA VODNÍM DÍLE ORLÍK A ZAŘÍZENÍ PRO PŘEVOZ LODÍ NA VODNÍM DÍLE SLAPY
pro období 1. května 2021 – 30. září 2021
(dále jen „Podmínky“):
Pro účely těchto Podmínek:
„Zájemce“

znamená osobu mající zájem o přepravu plavidla;

„Povodí Vltavy“

znamená Povodí Vltavy, státní podnik, IČO: 70889953, se sídlem Holečkova
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, správce vodní cesty
a provozovatel vodních děl.

1.

ÚVODNÍ STRUČNÉ INFORMACE O PŘEPRAVĚ PLAVIDLA LODNÍM VÝTAHEM
VD ORLÍK A ZAŘÍZENÍM PRO PŘEVOZ LODÍ NA VD SLAPY
A.

Zájemce je povinen rezervovat jím zvolený termín pro přepravu plavidla;

B.

Za účelem řádné rezervace je Zájemce povinen vyplnit elektronický rezervační
formulář na http://rezervace.pvl.cz/ (blíže v části 1.1 Podmínek);

C.

Plavidlo není možné přepravit, nedošlo-li Zájemcem k Řádné rezervaci termínu (jak
je tento pojem definován níže);

D.

Nedostaví-li se Zájemce k převozu do pěti (5) minut po sjednaném čase pro převoz,
nebude již možné ho uskutečnit;

Pro vyloučení všech pochybností, výše uvedené stručné shrnutí základních informací přepravy plavidel
za pomoci lodního výtahu nebo zařízení pro převoz lodí má pouze za účel usnadnit orientaci
v nadcházejícím textu v částech 1.1 až 1.7, kde jsou jednotlivě stanovená závazná práva a povinnosti
pro přepravu plavidel lodním výtahem vodního díla Orlík nebo zařízením pro převoz lodí na vodním
díle Slapy.
1.1

Postup při zajištění přepravy plavidla

Zájemce je povinen vyplnit elektronický rezervační formulář za účelem provedení rezervace termínu
pro přepravu plavidla na adrese:
http://rezervace.pvl.cz/
Chce-li být Zájemce přepraven v jím vybraném termínu, musí dojít z jeho strany k Řádné rezervaci
Termínu, nejpozději 24 hodin, avšak nejdříve 7 dní, před plánovaným začátkem jím zvoleného Termínu.

V případě výpadku rezervačního systému se rezervace termínu provádí telefonicky (+420 257 329 425)
na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy v době od 8,00 do 19,00 hod. v pracovních dnech
a v době od 7,00 do 11,00 hod v sobotu, neděli a ve státní svátky. Pro provedení rezervace správcem
systému v zastoupení je třeba mít/znát přihlašovací údaje do systému pro dané plavidlo.
Za účelem provedení Řádné rezervace Zájemcem zvoleného termínu v případě objednávání telefonicky,
je Zájemce povinen sdělit zaměstnanci Povodí Vltavy na výše uvedené telefonní lince, následující:
a) Zájemcem vybraný termín;
b) jméno a příjmení Zájemce;
c) název a/nebo označení plavidla;
d) evidenční číslo plavidla;
e) telefonní kontakt.
Informaci o volných termínech a jejich rezervaci v den přepravy podá obsluha zařízení telefonicky, a to
pouze v den přepravy (+420 724 730 829 na VD Orlík a +420 606 656 432 na VD Slapy).
Momentem potvrzení o rezervaci ze strany Povodí Vltavy dochází k Řádné rezervaci termínu (dále jen
„Řádná rezervace termínu“).
V případě, že Zájemce neučiní Řádnou rezervaci termínu v souladu s těmito Podmínkami, je Povodí
Vltavy oprávněn Zájemce (resp. plavidlo) nepřepravit. Za tímto účelem Zájemce bere na vědomí, že
Povodí Vltavy v takovém případě není odpovědný za jakoukoliv škodu, újmu a/nebo jakoukoliv jinou
ztrátu, která tím Zájemci může vzniknout.
1.2

Přeprava Zájemce (plavidla)

Zájemce je povinen se dostavit k přepravě nejpozději v sjednaný čas pro přepravu. Nedostaví-li se
z opodstatněných důvodů do 5 minut po začátku jeho Řádně rezervovaného termínu, nebude možné
přepravu uskutečnit.
1.3

Porušení povinností zájemcem

Nedodržením podmínek a povinností dle těchto Podmínek může Zájemce vystavit možnosti postihu
nebo právních kroků proti Zájemci.
1.4

Odpovědnost

Zájemce je srozuměn, že s ohledem na přepravu plavidla může dojít ke škodám na majetku. Zájemce se
tímto vzdává nároku na náhradu škody a jakékoliv jiné ztráty způsobené v důsledku přepravy plavidla
lodním výtahem nebo zařízením pro převoz lodí.
1.5

Ochrana osobních údajů

Zájemce tímto bere na vědomí, že pro účely zajištění přepravy budou zpracovány jeho osobní údaje
v rozsahu jeho jména, telefonního čísla, kontaktního e-mailu a dále jména, evidenčního čísla, rozměrů
a výtlaku plavidla. Zájemce tímto Povodí Vltavy uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním
osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu dle těchto Podmínek, které od Zájemce získá na základě
těchto Podmínek. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
1.6

Závaznost Podmínek

Momentem provedení Řádné rezervace termínu se Zájemce zavazuje k povinnostem uvedeným
v těchto Podmínkách.
1.8

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností
nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek.

V Praze dne 21. dubna 2021
Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

