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Upozornění  
pro vlastníky námořních jachet a námořních obchodních lodí plujících pod státní vlajkou 

České republiky a zapsaných v Námořním rejstříku ČR 
Upozorňujeme vlastníky námořních jachet plujících pod státní vlajkou České republiky a zapsaných 

v Námořním rejstříku ČR na povinnost zaplacení ročního poplatku, ve smyslu Nařízení vlády č. 412/2000 Sb.,   
o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky (dále jen „poplatek“), ze dne 1. listopadu 2000. 

Výše poplatku dle § 2 Nařízení vlády č. 412/2000 Sb. na 1 kalendářní rok činí pro námořní jachty: 

a) jejichž délka trupu nepřesahuje 12 metrů 
   1. s vymezenou oblastí povolené plavby I        3 000 Kč, 
   2. s vymezenou oblastí povolené plavby II   3 000 Kč, 
   3. s vymezenou oblastí povolené plavby III    2 500 Kč, 
   4. s vymezenou oblastí povolené plavby IV    2 500 Kč, 
   5. s vymezenou oblastí plavby V 2 000 Kč, 

b) jejichž délka trupu je 12 metrů a více 
   1. s vymezenou oblastí povolené plavby I     6 000 Kč, 
   2. s vymezenou oblastí povolené plavby II    6 000 Kč, 
   3. s vymezenou oblastí povolené plavby III   5 000 Kč, 
   4. s vymezenou oblastí povolené plavby IV     5 000 Kč, 
   5. s vymezenou oblastí plavby V 4 000 Kč, 
 
Výše poplatku dle § 3 Nařízení vlády č. 412/2000 Sb. na 1 kalendářní rok činí pro námořní obchodní loď 

 
a) jejichž vybavení  zahrnuje plachty, součet  základního poplatku ve výši  30 000 Kč a  poplatku za tonáž 
námořní     obchodní lodě, který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě 
   1. do          500 čistých          rejstříkových tun (NRT)                             20 Kč za 1 NRT, 
   2. do          501 NRT              do   5 000 NRT                                           18 Kč za 1 NRT, 

Pokud právo plout pod státní vlajkou České republiky vznikne nebo zanikne v průběhu kalendářního 
roku, činí výše poplatku jednu dvanáctinu ročního poplatku dle § 2 za každý započatý kalendářní měsíc, ve 
kterém trvalo právo plout pod státní vlajkou České republiky.  

Vlastník námořní jachty platí stanovený poplatek nejpozději do 31. ledna kalendářního roku 
bezprostředně následujícího po roce, na jehož konci trvalo právo plout pod státní vlajkou České republiky.  

Zanikne-li právo plout pod státní vlajkou České republiky v průběhu kalendářního roku, je poplatek 
splatný nejpozději do 30 dnů ode dne zániku práva plout pod státní vlajkou České republiky. 

Poplatek je příjmem státního rozpočtu a lze jej zaplatit poštovní poukázkou nebo bezhotovostní platbou - 
převodem z účtu na příjmový účet MD ČR  3711-22027001/0710, rejstříkové číslo námořní jachty bez 
písmen CZE, 

Konstantní symbol : 1149  při platbě poštovní poukázkou  nebo 1148  při bezhotovostní platbě . 

Od 1.1.2006 nutno platit na účet 3711-22027001/0710, Váš v.s (sdělí MDČR-NÚ)…… 

Sankce za nezaplacení poplatku dle § 6 Nařízení vlády č. 412/2000 Sb. 

Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené výši a ve výše uvedené lhůtě ( § 5 Nařízení vlády č. 412/2000 
Sb.) je vlastník námořní jachty povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši  0,1 % z nezaplacené 
částky a to počínaje dnem následujícím po dni splatnosti poplatku až do dne zaplacení včetně. 

Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč. 

Penále za opožděnou platbu, lze zaplatit poštovní poukázkou nebo bezhotovostní platbou převodem 
z účtu na příjmový účet MD ČR  3754-22027001/0710,  případně 3754002207001/0710. 

Variabilní symbol : sdělí MD ČR (tel. 225131345 nebo 225131344). 

Konstantní symbol : 1149  při platbě poštovní poukázkou  nebo 1148  při bezhotovostní platbě. 

Kopii potvrzení o platbě poplatku i penále je třeba doručit na adresu Ministerstva dopravy ČR, odbor 
plavby a vodních cest, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. 
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