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Cenové podmínky pro užívání překladiště v přístavu Děčín – Rozbělěsy pro rok 

2017 

 

 

1) Poplatky za používání překladní plochy v přístavu Děčín Rozbělěsy se účtují za každý 

zmanipulovaný kus přeložený z kamionu do plavidla, případně přes rampu a následně 

do plavidla. Cena se účtuje v EUR/t, nebo 1m2  -  překládané zásilky (rozhodující je 

vyšší kalkulace). Plocha potřebná pro překladní techniku se neúčtuje. 

Objednání překladní plochy musí být provedeno nejpozději 4 týdny před plánovanou 

realizací. 

 

Cena překladní plochy = 32,00 EUR/t nebo 1m2 

 

2)  Uskladnění zásilky se účtuje za stejných podmínek dle bodu 1) 

 

3)  Skladné – volná skladovací lhůta 1 týden, po uplynutí volné skladovací lhůty se    

 účtuje skladné ve výši 0,30 EUR/m2 za každý i započatý den. Skladné končí   

 opuštěným plochy přístavu poslední technikou a zařízením nájemce, úklidem a   

 uvedením do původního stavu. 

 

4)  Při návozu zásilky do přístavu musí být příjezdová cesta z hlavní silnice do areálu    

 přístavu řádně zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí pod     

 komunikací. Zabezpečení vozovky a průjezdního profilu si zajišťuje objednavatel   

 překladní plochy na vlastní náklady. O technickém provedení zabezpečení musí být   

 ČSPL, a.s. před provedením včas informována (min. 2 týdny před plánovaným   

 provedením). 

 Manipulační technika musí být na překladní ploše řádně vypodložena tak, aby      

 nedošlo k jejímu i jinému poškození. 

 Příjezd techniky a zboží spolu s rozmístěním na ploše musí být odsouhlaseno    

 pracovníkem ČSPL, a.s. před zahájením přepravy. 

 

5)  ČSPL, a.s. si vyhrazuje právo uplatnit vůči objednavateli překladní plochy veškeré  

škody způsobené objednatelem na pozemku přístavu a jeho zařízení. Objednavatel je  

povinen mít řádné pojištění odpovědnosti, respektive všech škod způsobených třetím 

osobám, v důsledku podnikatelské činnosti ve výši min. 20 mil.Kč. Tento stav je 

povinen doložit ČSPL, a.s.  

 

6)  Pro uskladněné zásilky – v případě vyšší moci (zatopení překladní plochy apod.), 

bude ČSPL ,a.s. neprodleně informovat objednavatele, ten se  zavazuje k okamžitému 

vyklizení překladní plochy na své náklady. 
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7)  V případě objednání říčního dovozného u ČSPL, a.s. (případně u spol. NAVISPED)    

 objednavatelem překladní plochy pro danou zásilku, bude objednavateli poskytnuta  

 sleva z ceny překladní plochy ve výši 20% a dle podmínek bodu 1) 

 

 

8) Na základě závazné objednávky objednavatele, se všemi údaji o zásilce, specifikacích 

manipulační techniky a případně jiné techniky (SPZ, apod.) vyhotoví ČSPL návrh 

smluvního ujednání (Smlouvu). Smluvní vztah se tak bude řídit výhradně podmínkami 

uvedenými ve „Smlouvě“ 

 

9) Zajištění překladní techniky fy CSPL a.s. 

 

a) Překlad kusových zásilek do 6 t a sypkých substrátů plovoucím jeřábem J – 5  

Cena 2000,- EUR/den 

b) V případě požadavku na zajištění překladu jinou překladní technikou je nutné včas 

dodat – přesné požadavky na typ a délku lan, způsob zavěšení – tj. technický 

výkres s vyznačenými úchyty a těžiště. Cenová nabídka na zajištění překladu bude 

vystavena po dodání specifikace zásilky (technický výkres, počet kusů a případné 

další požadavky spojené s překladem). Objednávka pro zajištění překladu musí být 

zaslána s dostatečným předstihem s ohledem na povahu překládané zásilky.  

 

Ostatní : 

- Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné do min.kurzu 27,00 Kč/EUR. V případě 

nižšího kurzu, bude cena upravena k výše uvedenému kurzu a následně přepočtena 

aktuálním kurzem. 

- Splatnost faktur = 14 dní 

- ČSPL a.s. nezajišťuje pojištění zásilky  

- ČSPL a.s. v areálu přístavu Děčín Rozbělěsy může zajišťit na základě dohody ostrahu 

uskladněných zásilek 

- Poplatky za užívání překladní plochy jsou stejné i u importních zásilek 

- Uživatelé přístavu jsou povinni dodržovat Přístavní a Povodňový řád přístavu 

- Dodávka elektrické energie nebo vody bude účtována samostatně na základě 

odebraného množství 

 

 

 

Kontakty : 

Technická správa přístavu - Ing. Luboš Vávra – tel.606683081 

 

 


