Rada města Uherský Brod

PROVOZNÍ ŘÁD ÚSCHOVNY ZAVAZADEL
NA DOPRAVNÍM TERMINÁLU
Město Uherský Brod jako provozovatel úschovy zavazadel vydává tento řád, kterým závazně
upravuje podmínky využívání služeb úschovny zavazadel na Dopravním terminálu v Uherském
Brodě.
1. Město Uherský Brod (dále jen „schovatel“) provozuje úschovnu zavazadel (dále jen „úschovna“),
která slouží pro úschovu zavazadel ve stanovené provozní době a za podmínek zveřejněných
v tomto řádu. Využitím služeb úschovny vzniká mezi schovatelem a uschovatelem smluvní vztah, na
základě kterého jsou obě smluvní strany povinny řídit se tímto řádem a ostatními předpisy
souvisejícími s úschovou zavazadel.
2. Zavazadlem se rozumí všechny předměty a věci, které schovatel přijímá do úschovy. Vstup do
prostoru úschovny je povolen jen na vyzvání zaměstnance úschovny.
3. Do úschovy se přijímají snadno přenosná uzavřená zavazadla, která nemohou svým obalem nebo
obsahem poranit, znečistit nebo způsobit škodu osobám či zařízení nebo poškodit jiná uschovaná
zavazadla. Podle kapacity a vybavení úschovny se za zvláštních podmínek mohou přijmout do
úschovy i jiné předměty např. jízdní kola, dětské kočárky, motocykly s uzavřenou nádržkou na
pohonné hmoty, filmy ve speciálních k přepravě určených obalech apod.
4. Při ukládání zavazadel těžších než 15 kg může zaměstnanec úschovny požádat uschovatele o
výpomoc. Pokud uschovatel výpomoc odmítne, je zaměstnanec úschovny oprávněn odmítnout přijetí
zavazadla do úschovy.
5. Do úschovy nesmí uschovatel uložit:
- drahé kovy, mince a výrobky z drahých kovů, drahé kameny, klenoty, předměty umělecké,
historické nebo sběratelské ceny, peněžní hotovosti, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné
papíry a listiny, sbírky, osobní, cestovní a jízdní doklady,
- střelné zbraně, předměty nebezpečné výbuchem, látky samozápalné, snadno vznětlivé, jedovaté,
žíravé nebo radioaktivní látky a předměty vzbuzující odpor, předměty nedostatečně balené nebo
předměty navzájem k sobě svázané tak, že by se mohly snadno oddělit,
- předměty vojenské výzbroje (vojenské zbraně, munice všeho druhu, prostředky protichemické
ochrany apod.),
- zavazadla s hodnotou převyšující 15 000 Kč,
- živá zvířata,
- potraviny podléhající rychlé zkáze,
- extrémně křehké předměty,
- bezcenné předměty, které mohou být považovány za odpad.
6. Zavazadla, jejichž povaha vyžaduje obal, musí být řádně zabalena, aby byla chráněna před ztrátou
nebo poškozením. Pokud je obal nedostatečný nebo je poškozen, převezme schovatel zavazadlo do
úschovy pouze za předpokladu, že uschovatel potvrdí svým podpisem záznam o skutečném stavu
obalu na úschovním lístku. Za nedostatečně balená zavazadla se považují zavázané igelitové pytle.
7. Jsou-li do úschovny přijímány volné oděvní svršky, je uschovatel povinen vyprázdnit předem obsah
jejich kapes.
8. Uschovatel potvrzuje, že předměty uvedené v bodě 4. se nenacházejí ve vkládaném zavazadle
a uschovatel nese odpovědnost za jeho obsah.

Úschovní lístek
9. Dokladem o převzetí zavazadla do úschovny je vystavený úschovní lístek. Uschovatel je povinen se
přesvědčit při přebírání úschovního lístku o správnosti v něm uvedených údajů. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel. Uschovatel ve vlastním zájmu úschovní lístek chrání před
poškozením nebo ztrátou.
Úschovné
10. Při uložení zavazadla je vybíráno úschovné předem. Ceník úschovného je zveřejněn v bezprostřední
blízkosti poskytované služby. Při uložení zavazadla na více dnů je možno zaplatit dopředu na více
dnů nebo zaplatit na jeden den a pak zbývající dny při vyzvednutí zavazadla doplatit. V případě
zaplacení úschovného předem na více dnů a nevyužití celé úschovní doby se již uhrazené úschovné
nevrací.
Úschovní doba
11. Schovatel ponechá zavazadlo v úschovně nejdéle 30 dnů. Po uplynutí této úschovní doby jsou
neodebraná zavazadla otevřena k případnému zjištění osobních údajů uschovatele. Vykazuje-li však
zavazadlo příznaky, že obsah zavazadla podléhá zkáze, může být otevřeno již po uplynutí 48 hodin.
12. Pokud jsou při otevření zavazadla zjištěny osobní údaje uschovatele, popř. údaje dostačující k tomu,
aby byl uschovatel vyrozuměn, schovatel jej urychleně vyzve, aby si zavazadlo do 30 dnů
v úschovně vyzvedl.
13. K zavazadlům neodebraným ani po této lhůtě se přistupuje jako k nalezené věci.
Výdej uschovaných zavazadel
14. Úschovna vydá uschovateli uschovaná zavazadla po předložení úschovního lístku a po zaplacení
úschovného za celou dobu úschovy. Úschovna není povinna zkoumat, zda osoba, která předkládá
úschovní lístek, je oprávněna k odebrání uschovaného zavazadla.
15. Uschovatel není oprávněn odebírat uschovaná zavazadla po částech nebo z nich vyjmout část
obsahu, případně doplnit. Zavazadla zapsaná v jednom úschovním lístku musí být vydána vždy
společně. Při opakovaném uložení stejných předmětů ve stejný den se vystaví uschovateli nový
úschovní lístek.
16. Nemůže-li uschovatel předložit úschovní lístek nebo předkládá-li úschovní lístek poškozený nebo
znečištěný tak, že údaje v něm nejsou čitelné, vydá úschovna uschovaný předmět po vyplnění
a podepsání Žádosti o vydání zavazadla s prohlášením, ve kterém se zavazuje uhradit schovateli
škody, které by jim výdejem předmětů do rukou neoprávněné osoby vznikly. Za ztrátu úschovního
lístku uschovatel zaplatí poplatek ve výši 100 Kč.
Odpovědnost
17. Schovatel nezkoumá obsah zavazadel. Odpovědnost za škodu vzniklou porušením článků 3. a 5.
tohoto řádu nese uschovatel.
18. Schovatel odpovídá uschovateli za ztrátu, poškození nebo zničení zavazadla převzatého do
úschovy, pokud neprokáže, že škodu nezavinil. Prokázanou škodu hradí schovatel nejvýše do
částky 15.000 Kč na jeden úschovní lístek.
19. Schovatel neodpovídá:
- za ztrátu, poškození nebo zničení zavazadel, která nesmějí být do úschovny ukládána (čl. 3 a 5),
- za ztrátu, poškození nebo zničení obsahu zavazadla, jehož obal při předání do úschovy chyběl
nebo byl vadný a uschovatel závadu potvrdil podpisem na úschovním lístku,
- za věci ponechané v kapsách uložených oděvních svršků,
- za poškození nebo zničení zavazadla, způsobené obsahem, rychle podléhajícím zkáze,
- za ztrátu nebo poškození snadno odnímatelných součástí jízdního kola,
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- za ztrátu zavazadla, které odebrala neoprávněná osoba z toho důvodu, že uschovatel úschovní
lístek ztratil nebo mu byl odcizen.
20. Při zjištění poškození, zničení nebo při ztrátě zavazadla je uschovatel povinen tuto skutečnost ihned
při výdeji ohlásit zaměstnancům úschovny, kteří sepíší zápis. Reklamaci nutno uplatnit podle
příslušných právních předpisů.
21. Reklamace musí být uschovatelem uplatněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří
měsíců ode dne vydání nebo požádání o vydání uschovaného zavazadla.
22. Reklamace může být podána na základě předložených dokladů písemně nebo ústně. Oprávněným
k podání reklamace je držitel úschovního lístku.
23. Pokud není stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi uschovatelem a schovatelem při použití
úschovny obecná ustanovení občanského zákoníku.
23. Tento řád nabývá platnosti schválením Radou města Uherský Brod dne 09.05.2016, usnesením
č. 1354/R41/16 a je účinný od 01.07.2016.
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Ceník služeb
Dopravní terminál Uherský Brod

Úschova zavazadla [Kč]
období

do 15 kg, dětské kočárky

započatý den

20.00

týden

90.00

měsíc

250.00

nad 15 kg

Ztráta úschovního lístku [Kč]

100.00

Poplatek za použití WC [Kč]

5.00
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