
Sazebník vydává:

ceny jsou uvedeny včetně DPH

Sazby za rezervaci stání a služby spojené se stáním plavidla

Období

Délka lodi v m Sazba
Paušální 

kauce
Celkem Sazba

Paušální 

kauce
Celkem Sazba

Paušální 

kauce
Celkem

do 11,9 m 6 000 Kč     není 6 000 Kč     1 350 Kč     není 1 350 Kč                     70 Kč            není 70 Kč          

12 m a více 10 000 Kč   není 10 000 Kč   2 250 Kč     není 2 250 Kč                     110 Kč         není 110 Kč        

V rámci stání plavidla jsou k dispozici zdarma následující služby:

nonstop WC, umývárna

možnost krátkodobého parkování 1 osobního automobilu za účelem zásobování plavidla

ukládání tříděného tuhého komunálního odpadu souvisejícího s užíváním stání 

Ceník dalších služeb:

Sazba
Paušální 

kauce
Celkem

Připojení na elektrickou energii za 1 kWh 10 Kč           - Kč               10 Kč          

Připojení na vodovod za 50 l 5 Kč             - Kč               5 Kč             

Použití výlevky chemické toalety 10 Kč           - Kč               10 Kč          

Vyčerpání nádrže odpadních nebo nádních vod 30 Kč           - Kč               30 Kč          

Zapůjčení hadice na připojení k vodovodu za den 20 Kč           200 Kč         220 Kč        

Prodej předplatných "přístavních karet" na odběr elektřiny, 

vody a odčerpání odpadních vod

 100 Kč

300 Kč

500 Kč 

další služby budou brzy následovat

Kontakty: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

tel. : +420 225 131 732 +420 602 284 379

e-mail: rvccr@rvccr.cz

vydáno: 15.3.2016

Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě

Ing. Lubomír Fojtů v.r.

ředitel Ředitelství vodních cest ČR

Telefon do přístavu pro objednání služeb:

Správce na základě informací od 

žadatele vyplní doklad

žadatel uhradí Správci poplatek

žadatel vyplní vzor smlouvy u Správce nebo 

zašle na ŘVC poštou (1 výtisk) či emailem 

vyplněný vzor smlouvy

v případě vyplnění smlouvy u Správce, 

žadatel i správce smlouvu podepíší a 

žadatel uhradí rezervační poplatek; v 

ostatních případech žadatel obdrží poštou 

nebo na e-mail návrh znění smlouvy a 

pokyny pro platbu

žadatel zpětně obdrží poštou podepsanou 

smlouvu

žadatel využívá stání pro své plavidlo

IČ: 74553941, e-mail: zuzana@puzova.cz

žadatel návrh smlouvy vytiskne v 

předepsaném množství, podepíše a 

zašle na ŘVC ČR poštou; současně 

uhradí předepsaný rezervační 

poplatek

žadatel návrh smlouvy vytiskne v 

předepsaném množství, podepíše a zašle 

na ŘVC ČR poštou; současně uhradí 

předepsaný rezervační poplatek

Sazebník úhrad za služby Veřejného přístavu Petrov

Ředitelství vodních cest ČR, jako vlastník a provozovatel přístavu

Veřejný přístav Petrov je majetkem státu, s nímž je příslušné hospodařit Ředitelství vodních cest ČR.

Ředitelství vodních cest ČR:

Správce přístavu:

žadatel obdrží poštou nebo na e-

mail návrh znění smlouvy a pokyny 

pro platbu

žadatel zašle na ŘVC emailem, 

případně poštou (1 výtisk), vyplněný 

vzor smlouvy

žadatel zpětně obdrží poštou 

podepsanou smlouvu

Postup rezervace/sjednání služby:

formuláře ke stažení na www.rvccr.cz

sezóna 1.5.-30.10. 1 měsíc
1 den (více než 4 hodiny včetně stání 

přes noc)

+420 778 751 569

Ing. Zuzana Půžová,  Čeladná 644, 739 12 Čeladná 

mailto:rvccr@rvccr.cz

