
ceny jsou uvedeny včetně DPH ceník platný od 1.2.2019

do 275 cm 275cm a vyšší

a) protiproudní plavba 0,00 Kč 3 700,00 Kč
b) poproudní plavba

ba) s návazností vlečení proti proudu s maximální čekací dobou 

do 3 hodin
0,00 Kč 0,00 Kč

bb) bez návaznosti vlečení proti proudu 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč
0,00 Kč* 4 900,00 Kč

2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

* v případě nevyužití potvrzené služby 4.900,-Kč

a) protiproudní plavba 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč
b) poproudní plavba 3 700,00 Kč 3 700,00 Kč

4 900,00 Kč 4 900,00 Kč

2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

4 900,00 Kč 4 900,00 Kč
2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Poznámka:

d) stání a pohotovost při čekání nad 1 hodinu od objednaného termínu 

zahájení služby 

d) stání a pohotovost při čekání na zahájení služby nad objednaný 

termín

c) přistavení plavidla

b) odvlečení do přístavu 4 900,00 Kč
c) přistavení plavidla

4. po započetí nádledující hodiny se počítá vždy celá následující hodina

2. cena služby je uvedena za 1 hodinu
3. délka služby je počítána vždy na celé hodiny

Vlečný remorkér je majetkem státu, s nímž je příslušné hospodařit Ředitelství vodních cest ČR.

Zajištěný vodní stav                      na 

vodočtu Ústí nad Labem 

Sazebník vydává: Ředitelství vodních cest ČR, jako vlastník a provozovatel plavidla

Podmínky užívání služeb a "Sazebník úhrad" za služby 

vlečného remorkéru BESKYDY

d) čekání plavidla na výkon

1. při větším počtu současně vlečených plavidel se cena dělí mezi jednotlivá plavidla ve stejném poměru

3. Ostatní

2. Vlečení mimo úsek Hřensko - Děčín - Ústí nad Labem (pod plavební 

komoru Střekov)

Služba

1. Vlečení v úseku Hřensko - Děčín - Ústí nad Labem (pod plavební 

komoru Střekov)

c) přistavení plavidla

a) vyprošťování 4 900,00 Kč



a) do předmětu e-mailové zprávy napsat: Beskydy
b) název a IČ provozovatele plavidla (objednatel)

c) jméno, ENI, druh plavidla/plavidel, druh sestavy, délka, ponor

d) kontakt na posádku (telefon)
e) druh služby – přípřež/vyprošťování/…
f) úsek přípřeže (od – do)
g) místo a čas zahájení

trasa letní provoz zimní provoz
Hřensko - Děčín do 16:00 do 14:00

Hřensko - Ústí n/L do 10:00 do 8:00
Děčín - Ústí n/L do 12:00 do 10:00

vydáno: 15.1.2019

6. Zahájení přípřeže je možné nejpozději v uvedeném čase (hod):

Letní provoz: od poslední neděle v březnu do poslední neděle v září

5. Po uskutečnění výkonu služby v případě vyúčtování vyšším než 0,- Kč ŘVC ČR vystaví provozovateli 

plavidla (objednateli služby) fakturu za služby vůči provozovateli plavidla (objednateli služby) dle tohoto 

ceníku.

Podmínky pro využívání služeb
1. Objednání služby musí být PÍSEMNĚ na e-mail beskydy@rvccr.cz nebo přes webový formulář na 

www.rvccr.cz  (použijte jen jednu formu!) nejpozději 96 hodin před zahájením výkonu služby (kromě 

výjimečných havarijních situací) s údaji:

2. Potvrzení konání a termínu služby musí být provedeno telefonicky na +420 723 554 584 a zároveň e-

mailem na e-mail beskydy@rvccr.cz nejméně 18 hodin před výkonem služby, avšak nejpozději do 14:00 

hodin den před výkonem služby, s tolerancí ±1/2 hodiny.
3. Při nepotvrzení termínu služby dle bodu 2 je služba stornována.
4. Při nevyužití potvrzeného termínu služby jsou objednateli služby vyúčtovány vyvolané náklady na 

přistavení plavidla.

e-mail: rvccr@rvccr.cz

Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě

Ing. Lubomír Fojtů v.r.

ředitel Ředitelství vodních cest ČR

Zimní provoz: od poslední neděle v září do poslední neděle v březnu

Telefon a e-mail na plavidlo pro objednání služeb:
+420 723 554 584, beskydy@rvccr.cz

Ředitelství vodních cest ČR
adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

tel. : +420 225 131 732


