Obchodní podmínky pro používání přístavních karet
Č.j. ŘVC/81/2015/OSE-6 JID: RVCCR-eO-01473/18

I.

Všeobecná ustanovení a vysvětlení pojmů

1. Tyto obchodní podmínky pro používání přístavních karet jsou vydány Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR,
organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České
republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 a 12), se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801, DIČ: CZ67981801, (dále jen „ŘVC ČR“).
2. ŘVC ČR je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy České republiky, jejímž účelem a předmětem činnosti je
mimo jiné zabezpečit provozování a správu součástí dopravně významných vodních cest a dalšího majetku nutného pro provoz na
nich a pro jejich správu a údržbu, výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím nově zřizované součásti vodních cest a
provozování veřejných přístavů za podmínek stanovených zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
3. ŘVC ČR je s ohledem na uvedené mimo jiné provozovatelem veřejných a neveřejných přístavů, přístavišť a zařízení pro zásobování
a obsluhu plavidel (dále jen „přístavy“), jejichž aktuální seznam je uveden na webové stránce http://www.rvccr.cz/pristavy-a-sluzby.
4. ŘVC ČR jako provozovatel předmětných přístavů uvedených v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek pro používání
přístavních karet poskytuje třetím osobám v předmětných přístavech služby, a to:
a)
b)
c)
d)
e)

stání plavidel za stanovenou cenu,
odběr elektrického proudu za stanovenou cenu,
odběr vody za stanovenou cenu,
odkládání pevných a tekutých odpadů z plavidel za stanovenou cenu,
případně další služby pro zásobování a obsluhu plavidel za stanovenou cenu,

dále jen „přístavní služby“.
5. Seznam konkrétních přístavních služeb, které jsou v jednotlivých přístavech poskytovány, je uveden na webové stránce
https://pristavnikarta.rvccr.cz.
6. Třetí osoby za užívání předmětných přístavních služeb platí ŘVC ČR cenu, která je stanovená sazebníkem cen přístavních služeb
v jednotlivých přístavech vydaných ŘVC ČR, který je zveřejněný na webové stránce https://pristavnikarta.rvccr.cz, s tím, že cenu
čerpaných přístavních služeb je možné uhradit prostřednictvím použití čipové předplatné karty na odběr přístavních služeb (dále jen
„přístavní karty“) vydané ŘVC ČR. Výjimkou jsou přístavy, kde ŘVC ČR zastupuje správce přístavu.
7. Přístavní karta je čipová karta vydaná ŘVC ČR a ve vlastnictví ŘVC ČR, která opravňuje třetí osoby (dále jen „držitele přístavní
karty“), které si dopředu předplatily přístavní služby, za což jim byla vydána přístavní karta, k odběru (čerpání) přístavních služeb
v hodnotě, na níž je přístavní karta předplacena (nabita).
8. Předmětem těchto obchodních podmínek pro používání přístavních karet je úprava právních vztahů mezi ŘVC ČR a držiteli
přístavních karet při pořízení přístavních karet a při jejich užívání použitých přístavních karet ŘVC ČR s tím, že tyto obchodní
podmínky pro používání přístavních karet stanoví vzájemná práva a povinnosti ŘVC ČR a držitelů přístavních karet. Tyto obchodní
podmínky pro používání přístavních karet jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi ŘVC ČR a držitelem přístavní karty při
jejím pořízení a současném předplacení přístavních služeb, majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
9. Od těchto obchodních podmínek pro používání přístavních karet se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné
dohody mezi smluvními stranami.
10. Držitel přístavní karty byl před uzavřením smlouvy s ŘVC ČR a tedy před převzetím přístavní karty a současném předplacení
přístavních služeb s obsahem těchto obchodních podmínek pro používání přístavních karet seznámen a bylo mu předáno písemné
vyhotovení těchto obchodních podmínek pro používání přístavních karet. Tyto obchodní podmínky pro používání přístavních karet
jsou dále uveřejněny na webové stránce http://www.rvccr.cz/karta.
11. ŘVC ČR vydává přístavní karty v určité hodnotě včetně DPH, která je na přístavní kartě uvedena. Každá přístavní karta obsahuje
čip a je na ní uvedeno její sériové číslo, které je jedinečné.

II.

Předplacení přístavních služeb a pořízení přístavní karty

1. Třetí osoby si mohou přístavní služby předplatit a přístavní karta jim bude vydána přímo u ŘVC ČR nebo u některého z distributorů
ŘVC ČR, jejichž seznam je uveden na webové stránce http://www.rvccr.cz/karta. Distributor přijímá platbu za přístavní služby,
vydává přístavní kartu a příjmový daňový doklad v zastoupení ŘVC ČR na základě jeho zmocnění.
2. Přístavní karta bude třetí osobě vydána po zaplacení částky, na jejíž hodnotu je přístavní karta vystavena, která představuje
předplacení přístavních služeb.
3. Po zaplacení částky na přeplacení přístavních služeb a převzetím přístavní karty se třetí osoba stává držitelem přístavní karty a je
uzavřena smlouva mezi ŘVC ČR a držitelem přístavní karty.
4. Spolu s přístavní kartou obdrží třetí osoba písemné vyhotovení těchto obchodních podmínek pro používání přístavních karet a
příjmový daňový doklad prokazující zaplacení výše uvedené částky. Daňový doklad obsahuje mimo jiné údaj o sériovém číslu
přístavní karty.
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III.

Užívání přístavní karty

1. Přístavní karta zůstává po celou dobu ve vlastnictví ŘVC ČR. Držitel přístavní karty je povinen přístavní kartu chránit před
odcizením, ztrátou, zničením či poškozením.
2. Držitel přístavní karty použije při odběru služeb v konkrétním přístavu přístavní kartu k zaplacení čerpaných přístavních služeb, a
to jejím přiložením k tzv. odběrnému sloupku v daném místě spolu s volbou čerpaných služeb a jejich množství v souladu s postupem
stanoveným návodem na obsluhu odběrného sloupku a provozním řádem přístavu. Držitel přístavní karty si může nechat na přístavní
kartu vrátit nevyčerpané přístavní služby, které již byly přístavní kartou zaplacené (vrácení nevyčerpaného kreditu nebo vrácení
přeplatku) postupem stanoveným návodem na obsluhu odběrného sloupku a provozním řádem přístavu.

IV.

Užívání přístavní karty

1. Po vyčerpání její hodnoty je držitel přístavní karty oprávněn přístavní kartu vrátit nezničenou a nepoškozenou ŘVC ČR nebo
některému z jeho distributorů.
2. Držitel je oprávněn přístavní kartu ŘVC ČR nebo některému z jeho distributorů vrátit i před vyčerpáním hodnoty přístavních služeb,
na níž je přístavní karta vystavena; v takovém případě však držitel přístavní karty nemá nárok na vyplacení nevyčerpané hodnoty
přístavní karty za neodebrané přístavní služby. Hodnota předplacených služeb, která nebyla držitelem přístavní karty vyčerpána před
její ztrátou, zničením, odcizením apod. se nevrací.
3. Držitel je oprávněn po přihlášení na web pristavnikarta.rvccr.cz zakoupit pomoci e-shopu další předplacené přístavní služby a ŘVC
ČR přijímá platbu za tyto přístavní služby a vydává příjmový daňový doklad. Hodnota předplacených služeb na přístavní kartě je
zakoupením těchto předplacených přístavních služeb navýšena..

V.

Doba využití předplacených přístavních služeb

1. Přístavní služby předplacené držitelem přístavní karty mají omezenou dobu využití, a to 10 let ode dne předplacení přístavních
služeb. Uplynutím této doby možnost využití předplacených přístavních služeb končí a držitel přístavní karty již nebude oprávněn
čerpat dosud nevyčerpané přístavní služby.
2. Držitel přístavní karty nemá po skončení doby využití předplacených přístavních služeb nárok na vyplacení nevyčerpané hodnoty
neodebraných přístavních služeb; hodnota předplacených služeb, která nebyla držitelem přístavní karty vyčerpána před skončením
doby jejich využití, se tedy nevrací.
3. Držitel je povinen přístavní kartu vrátit nejpozději do 1 roku ode dne skončení doby využití přístavních služeb nepoškozenou ŘVC
ČR nebo některému z jeho distributorů.

VI.

Výměna přístavní karty

1. ŘVC ČR je oprávněno ukončit plošně platnost všech dosud vydaných přístavních karet k určitému datu, a to bez ohledu na dobu
využití předplacených přístavních karet dle čl. V. těchto obchodních podmínek (zejména z důvodu technickým změn systému
přístavních karet apod.), přičemž ukončení platnosti přístavních karet oznámí zveřejněním této informace na webové stránce
http://www.rvccr.cz/karta a dále všech přístavech, a to nejméně 6 měsíců před datem ukončení platnosti přístavních karet.
2. V takovém případě mají držitelé přístavních karet, jejichž platnost byla podle odst. 1 tohoto článku ukončena, nárok na vrácení
finanční částky, které odpovídá hodnotě dosud nevyčerpaných přístavních služeb dané přístavní karty, a to oproti vrácení nezničené a
nepoškozené přístavní karty ŘVC ČR.
3. Držitelé přístavních karet, jejichž platnost byla ukončena podle odst. 1 tohoto článku, mají nárok na vrácení finanční částky dle
odst. 2 tohoto článku, pokud nepoškozenou a nezničenou přístavní kartu vrátí ŘVC ČR nejpozději do skončení doby využití
předplacených přístavních karet dle čl. V. odst. 1 těchto obchodních podmínek, tj. do doby 3 let ode dne předplacení přístavních
služeb.

V Praze dne 1.5.2018
Ing. Lubomír Fojtů, v.r.
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR
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