
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÝ PŘEDPIS 
pro užívání přístavního území 

v souvislosti s užíváním přístavu plavidlem 

 

č. j.: 59/031/15 
 

 

 

platný od 1. 1. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30.prosince 2015 

 

 

Tento cenový předpis (dále jen „předpis“) vydává akciová společnost České přístavy 

s odvoláním na „Provozní řád pro užívání přístavů“ a na „Základní pravidla plavebního 

provozu v přístavech Českých přístavů, a. s.“ jako předpis pro smluvní i bezesmluvní 

uživatele přístavního území v souvislosti s užíváním přístavu plavidlem.1 

 

                                                           
1 § 6b odst. (1) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
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A. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 

1. Dle tohoto předpisu je provozovatel plavidla povinen zaplatit náhradu za použití 

přístavního území (dále jen „náhrada“) za: 

a) krátkodobý pobyt plavidla v přístavu, 

b) střednědobý pobyt plavidla v přístavu, 

c) poskytnutí stálého stanoviště v přístavu (na základě smlouvy), 

d) umožnění manipulace a využití přístavního území pro manipulaci prováděnou 

vlastními jeřáby či jinou zdvihací technikou, použití sjezdu do vody a skluzu pro 

sypké substráty, 

e) použití přístavu za zvláštních okolností (dle vyhlášky č. 222/1995 Sb.). 

 

2. Za krátkodobý pobyt v přístavu se považuje každý započatý kalendářní den, nejdéle však 

doba po sobě jdoucích třiceti kalendářních dnů, a to z důvodu stání nebo manipulace 

s plavidlem bez ohledu na jejich účel (vyjma nakládky a vykládky plavidla, pokud tyto 

manipulace provádějí České přístavy, a. s., přečerpávání pohonných hmot, čerpání vody a 

přečerpávání odpadních vod do kanalizace). 

 

3. Za střednědobý pobyt v přístavu se považuje doba pobytu delší než třicet kalendářních 

dnů po sobě jdoucích až do šesti měsíců od počátku přistavení plavidla. 

 

4. Poskytnutí stálého stanoviště platí pro plavidla, u nichž je doba pobytu v přístavu delší 

než šest měsíců, a to bez ohledu na to, jedná-li se o poskytnutí stálého stanoviště na dobu 

určitou nebo neurčitou. 

 

5. Pro stanovení nosnosti, obsaditelnosti, plochy plavidla či jiných jeho parametrů jsou 

rozhodující údaje uvedené v lodním osvědčení nebo cejchovním průkazu, které musí být 

současně s ostatními předepsanými údaji uvedeny na přihlášce i odhlášce plavidla. 

Rozměry plavidla se výhradně uvádějí dle lodního osvědčení nebo cejchovního průkazu – 

délka (L), šířka (B), ponor (T). 

 

6. Náhradu vyměřuje za České přístavy, a. s. podle tohoto předpisu příslušná přístavní 

správa. 

 

7. Náhrada je splatná v hotovosti buď od vůdce plavidla, nebo od jeho vlastníka či 

provozovatele, nebo převodem na bankovní účet určený Českými přístavy, a. s. na 

základě faktury splatné do 14 dnů po jejím vystavení (viz článek C.). Náhrada se platí 

v českých korunách nebo v EUR (dle aktuálního kurzu ČNB v den vystavení daňového 

dokladu). 

 

8. Tohoto předpisu se nepoužije v případě cen sjednaných dohodou nebo dosažených v 

soutěži (např.  soutěže na poskytnutí stálého stanoviště pro malá plavidla). Ceny se 

sjednávají dohodou, pokud se v konkrétním případě jedná o atypické podmínky v užívání 

přístavního území (např. nadrozměrná plavidla a náklady, hausbóty s více užitnými 

palubami, pro plavidla určená k ubytovací nebo restaurační živnosti,  velké zábory 

přístavního území, omezení přístavního provozu).  

 

9. Všechny ceny uvedené v tomto předpisu jsou cenami bez DPH dle platné právní úpravy. 
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B. VÝŠE NÁHRADY  
1. Krátkodobý pobyt: (s výjimkou článku A/8) 

a) plavidla s vlastním pohonem (s výjimkou malých plavidel): 

- o nosnosti do 500 tun 600 Kč/1 den 

- o nosnosti 501 – 1000 tun 1 000 Kč/1 den 

- o nosnosti 1001 a více 1 200 Kč/1 den 

 

b) plavidla bez vlastního pohonu (s výjimkou malých plavidel): 

- o nosnosti do 500 tun 600  Kč/1 den 

- o nosnosti 501 – 1000 tun 1 000  Kč/1 den 

- o nosnosti 1001 a více 1 200  Kč/1 den 

 

c) tlačné a vlečné remorkéry 700  Kč/1 den 

 

d) plavidla určená pro přepravu osob 

- s kapacitou do 250 cestujících 1 800  Kč/1 den 

- s kapacitou nad 250 cestujících 2 900  Kč/1 den 

 

e) malá plavidla a plovoucí zařízení do 50 m2  

z toho: 

i) sloužící k trvalému i přechodnému 

bydlení, ubytovacím, pohostinským, 

rekreačním, sportovním a jiným 

obdobným účelům (pro účely tohoto 

předpisu dále jen „hausbóty“) 1 000 Kč/1 den 

ii) můstky 500 Kč/1 den 

 

f) plovoucí zařízení nad 50 m2 (s nástavbou i bez nástavby)  

z toho: 

i) hausbóty 1 200 Kč/1 den 

ii) můstky 600 Kč/1 den 

 

 

2. Střednědobý pobyt: (s výjimkou článku A/8) 

a) plavidla s vlastním pohonem (s výjimkou malých plavidel): 

- o nosnosti do 500 tun 9 200  Kč/měsíc 

- o nosnosti 501 – 1000 tun 10 400  Kč/ měsíc 

- o nosnosti 1001 a více 11 500  Kč/ měsíc 

 

b) plavidla bez vlastního pohonu (s výjimkou malých plavidel): 

- o nosnosti do 500 tun 9 200  Kč/ měsíc 

- o nosnosti 501 – 1000 tun 10 400  Kč/ měsíc 

- o nosnosti 1001 a více 11 500  Kč/ měsíc 

 

c) tlačné a vlečné remorkéry 4 600  Kč/ měsíc 

 

d) plavidla určená pro přepravu osob (bez ohledu na kapacitu) 9 200  Kč/ měsíc 
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e) malá plavidla (do 7 m délky) a plovoucí zařízení do 50 m2  

z toho: 

i) malá plavidla 3 000 Kč/měsíc 

ii) plovoucí zařízení 1 500 Kč/měsíc 

 

f) malá plavidla (nad 7 m délky) a plovoucí zařízení  nad 50 m2 (s nástavbou i bez 

nástavby)  

z toho: 

i) malá plavidla 4 000 Kč/měsíc 

ii) plovoucí zařízení 2 000 Kč/měsíc 

 

 

3. Poskytnutí stálého stanoviště: (s výjimkou článku A/8) 

a) plavidla s vlastním pohonem (s výjimkou malých plavidel): 

- o nosnosti do 500 tun 7 000 Kč/měsíc 

- o nosnosti 501 – 1000 tun 9 000 Kč/měsíc 

- o nosnosti 1001 a více 11 000 Kč/měsíc 

 

b) plavidla bez vlastního pohonu (s výjimkou malých plavidel): 

- o nosnosti do 500 tun 7 000 Kč/měsíc 

- o nosnosti 501 – 1000 tun 9 000 Kč/měsíc 

- o nosnosti 1001 a více 11 000 Kč/měsíc 

 

c) tlačné a vlečné remorkéry 4 500  Kč/měsíc 

 

d) plavidla určená pro přepravu osob (bez ohledu na kapacitu) 6 900  Kč/měsíc 

 

e) malá plavidla (do 7 m délky) a plovoucí zařízení do 50 m2  

i) malá plavidla 2 500 Kč/měsíc 

ii) plovoucí zařízení 1 200 Kč/měsíc 

 

f) malá plavidla (nad 7 m délky) a plovoucí zařízení nad 50 m2 (s nástavbou i bez 

nástavby)  

i) malá plavidla 3 000 Kč/měsíc 

ii) plovoucí zařízení 1 450 Kč/měsíc 

 

 

4. Umožnění manipulace na přístavním území, použití sjezdu do vody a skluzu pro 

sypké substráty 

a) běžná (jednorázová) manipulace 1 500 Kč 

(např. složení plavidla na vodu pomocí vlastního jeřábu) 

 

 

b) použití sjezdu do vody 500 Kč 

(buď složení plavidla na vodu, nebo naložení plavidla z vody) 

 

c) použití skluzu na sypké substráty 2 000 Kč/den 
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C. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Krátkodobý pobyt 
Hotově po skončení pobytu. 

 

2. Střednědobý pobyt 

Zálohová faktura ve výši min. 50 % ceny za pobyt před uplynutím jednoho měsíce 

pobytu, splatnost 14 dnů. 

Doplatek proti faktuře vystavené po uplynutí poloviny dohodnuté doby pobytu, splatnost 

14 dnů. 

 

3. Poskytnutí stálého stanoviště 

Splatnost měsíčně proti vystavené faktuře (splatnost 14 dnů) nebo dle splátkového 

kalendáře, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 

 

4. Umožnění manipulace na přístavním území, použití sjezdu do vody a skluzu pro 

sypké substráty 

Hotově před provedením úkonu. 

 

5. Použití přístavu za zvláštních okolností 

Hotově při potvrzování odhlášky před opuštěním přístavu2. 

 

 

 

 

D. OSTATNÍ PODMÍNKY 
 

1. Ohlašovací a odhlašovací povinnost a dodržování Provozního řádu pro užívání přístavů 

v majetku Českých přístavů, a. s. a Základních pravidel plavebního provozu v přístavech 

Českých přístavů, a. s. jsou pro všechny provozovatele plavidel závazné. 

Nepřihlásí-li vůdce nebo provozovatel plavidlo k pobytu v přístavu, nezbavuje se tím 

povinnosti uhradit náklady za použití přístavního území. Provozovatel přístavu má 

v takovém případě právo vyúčtovat i náklady, které mu vznikly v souvislosti je 

zjišťováním skutečností rozhodných pro výpočet náhrady. 

 

2. Stálé stanoviště se na základě písemné smlouvy s provozovatelem přístavu poskytuje 

pouze plavidlům způsobilým k plavbě (s platným lodním osvědčením) nebo majícím 

zvláštní povolení k pobytu na dobu určitou v konkrétním přístavu. Dojde-li v průběhu 

užívání stálého stanoviště ke změně vlastníka nebo provozovatele plavidla, přebírá nový 

vlastník nebo provozovatel veškeré povinnosti a platební závazky vyplývající z této 

písemné smlouvy. 

 

3. Tento předpis nabývá platnosti dnem 1. 1. 2016, tímto dnem se zároveň nahrazuje 

v plném rozsahu „Cenový předpis o užívání přístavního území v souvislosti s užíváním 

                                                           

2 § 23 odst. (2) vyhlášky Ministerstva doprava č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu 

v přístavech, společné havárii a dopravně nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů 
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přístavu plavidlem č. j.: 24/421/10“ z 31.12.2010. Smluvní vztahy platné ke dni účinnosti 

tohoto předpisu se nemění. České přístavy, a. s. si vyhrazují právo provést změny tohoto 

předpisu buď vydáním dodatku k tomuto předpisu, nebo vydáním nového cenového 

předpisu. 

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav Černý 

předseda představenstva a generální ředitel 

České přístavy, a. s. 


