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Kverulant.org o.p.s.,  
k rukám Ing. Vojtěcha Razima, ředitele 
Pražská 1148 
102 00  Praha 10 
________________________________ 
 
e-mailem: info@kverulant.org 
 

V Praze 17. září 2019 
č. j.: 579/19 

 

Odpověď na Váš dopis ze dne 4. 9. 2019, doručený prostřednictvím e-mailu dne 4. 9. 2019,  
nazvaný jako žádost o poskytnutí informací  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

 

 

Vážený pane řediteli, 

dovolujeme si odpovědět na Váš dopis ze dne 4. 9. 2019, doručený společnosti TRADE CENTRE 
PRAHA a.s. (dále také i jen „TCP“) prostřednictvím e-mailu dne 4. 9. 2019, nazvaný jako žádost o 
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též 
„Dopis“). V uvedeném Dopise nás žádáte o podání dvou odpovědí na Vaše dotazy takto: 

 

1) Jaká je výše nájemného za kalendářní den u všech venkovních akcí na náplavce Rašínova a 
Hořejšího nábřeží, jako např. Asia food fest, Středomoří na náplavce, Chilli fest, Food truck show, 
Husobraní, Polívkování, Vepřobraní, Primátorky, Ratolest fest, Auta na náplavce, Pivo na Náplavce, 
Růžový máj, Vinaři na Náplavce, Česká vína na náplavce, Víno na náplavce, Vinobraní na náplavce a 
další venkovních akcí konající se v letech 2017, 2018 a 2019. (ideální by byla zase tabulka; sloupce: 
rok, akce, dodavatel, cena za jednotlivou akci). 

 

2) Jaká je výše nájemného za kalendářní rok u jednotlivých (více než 3 dny kotvících) lodí od 
Vyšehradské skály po galerii Mánes (Beach kajak, Avoid gallery, Loď tajemství, Dai Marinai, loď 
Bellevue, Trautenberk, Cargo gallery, loď Tyrš, Riverside bar, loď Petra, Captain Morgan a další lodě 
obvykle kotvící na náplavce Rašínova nábřeží) za roky 2017, 2018 a 2019. 
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K výše uvedené žádosti poskytujeme informace takto: 
 

K bodu 1) 

Výše nájemného u všech uvedených krátkodobých akcí na náplavce se řídí Obecně závaznou 
vyhláškou č. 5/2011 Sb. HMP o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění 
(dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška je například na webových stránkách hlavního města Prahy na 
tomto odkazu:  

http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2011-
vyhlaska_cislo_5_ze_dne_26_05_2011.html 

Pro úplnost uvádíme: 

Hořejší nábřeží  MČ P5 – nájemné 10 Kč/m2/den dle § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky 
Asia Food Fest, Středomoří na Náplavce, Chilli Fest, Food Truck Show, Husobraní, Polívkování, 
Vepřobraní – Food Event, s. r. o. 
 
Rašínovo a Hořejší nábřeží 
- „Primátorky“  Primátorská osmiveslice – Smlouva o výpůjčce části pozemku – Pražský veslařský 
svaz a RAUL, s.r.o. Nájemné je osvobozeno dle  § 6 odst. 1 písmeno f) vyhlášky  
- Ratolest Fest – Smlouva o výpůjčce části pozemku – RATOLEST FEST, s.r.o.  
Nájemné je osvobozeno dle  § 6 odst. 1 písmeno f) vyhlášky  
 
- Auta na náplavce – CZECH NEWS CENTER a.s.                      
nájemné za ponton velký 3.000 Kč/den (za účelem výstavy)  
nájemné za ponton malý 2.000 Kč/den (za účelem výstavy) 
nájemné 10 Kč/m2/den dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky (za účelem stavby, nekomerčních záborů) 
nájemné 100 Kč/m2/den dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
 
Rašínovo nábřeží MČ P2  
Pivo na náplavce, Růžový máj – Archetyp z. s. 
Česká vína na náplavce – Michal Závada 
- nájemné 25 Kč/m2/den dle § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky  
- nájemné 10 Kč/m2/den dle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
 
Vinaři na Náplavce, Víno na náplavce a Vinobraní na náplavce – žádné tyto akce pod tímto názvem 
tyto akce v letech 2017 – 2019 neproběhly. 
 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2011-vyhlaska_cislo_5_ze_dne_26_05_2011.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2011-vyhlaska_cislo_5_ze_dne_26_05_2011.html
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K bodu 2) 

Provozování a kotvení/parkování lodí na pražských náplavkách je záležitost, která je primárně 
v působnosti hlavního města Prahy a částečně i dalších subjektů jako je například Státní plavební 
správa (úřad dohledu nad plavbou) a Československý LLoyd (organizace, kontrola a dohled 
technického stavu plavidel). Dlouhodobé nájemní vztahy týkající se využití břehové hrany k umístnění 
plavidel jsou uzavírány hlavním městem Prahou dle cen a podmínek, které jsou stanoveny 
usnesením Rady HMP č. 1925 ze dne 22. 10. 2013 (k dispozici na webových stránkách hlavního 
města Prahy, archív usnesení Rady hl. m. Prahy). 

Dovolíme si Vás odkázat s Vaší žádostí přímo na hlavní město Prahu, neboť společnost TCP jako 
správce náplavek nemá se subjekty uvedenými v Dopise uzavřené dlouhodobé smlouvy na nájem 
břehové hrany. S ohledem na předcházející větu však sdělujeme, že loď Beach kajak má roční 
nájemné ve výši 80.532 Kč; Avoid gallery roční nájemné ve výši 75.223 Kč a Loď Tajemství roční 
nájemné ve výši 59.397 Kč. Loď Petra a Captain Morgan spadají pod nájemce Pražská paroplavební 
společnost.  

Společnost TCP jako správce náplavek na základě smluvního vztahu s hlavním městem Prahou 
zajišťuje zejména nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání a části pozemků na pražských 
náplavkách s dobou nájmu kratší než 30 dnů tzn., že zajišťuje pouze krátkodobé nájmy (kulturní, 
gastronomické atd.). Současně však i zajišťuje využívání pozic, které jsou definovány v Tržním řádu 
pro malá plavidla s komerčním provozem na krátkodobé využití břehové hrany, a to v souladu s tímto 
Tržním řádem.  

 
S pozdravem 
 
 
 
 

  JUDr. Michaela Švarcová 
zástupce generálního ředitele 

          a právník společnosti 
 
 

 

 


