
CENÍK LAST MILE PŘEKLADIŠTĚ KD MĚLNÍK 
platný od 1.2.2023 

Zákazník    Ceny podléhají platné sazbě DPH 

        

       

  Za KČ Poznámky 

Last mile:    

obsluha vůz 700 Přístavba a odsun jednotlivých 
vozů. 
 
 

posuny každých (i jen 
započatých) 30 

min 

1900 
V případě, že dojde při prováděné 
obsluze vlečky u přístavby k dělení 
ucelené soupravy nebo u odsunu 
vozů k sestavení ucelené soupravy, 
uhradí objednatel za každý úkon 
provozovateli překladiště poplatek 
1900 Kč za každých (i jen 
započatých) 30 min. 
 
 

poplatek za technickou a 
komerční prohlídku 

vůz 880 V případě převzetí uceleného 
vlaku, nebo jednotlivých vozových 
zásilek v železniční stanici Mělník 
od jiného dopravce než ČD Cargo, 
určeného na přístavbu na vlečku, 
je třeba uhradit poplatek za 
provedení technické a komerční 
prohlídky vozu/vozů. 
 
 

 
 
Ostatní podmínky: 

a) Zájemce je dále povinen provozovateli překladiště uhradit smluvní poplatek za užití 
vlečky „Vlečka – přístav Mělník“, uvedený ve vzorové smlouvě o provozování drážní 
dopravy na vlečce „Vlečka – přístav Mělník“, která je dostupná na 
www.ceskepristavy.cz, respektive provozovatel překladiště je oprávněn úhradu tohoto  
poplatku požadovat. 

b) Ceny za služby jsou uvedeny bez DPH, která bude připočtena dle platné a účinné právní 
úpravy. 

c) Cena za poskytnuté služby je splatná do 30 dnů od poskytnutí služby, případně 
provozovatel překladiště může vystavit faktury za poskytnuté služby se splatností 30 
dnů od vystavení faktury. 

d) Zájemce bere na vědomí, že služby „Last mile“ jsou zajišťovány prostřednictvím 
společnosti ČD Cargo, a.s. na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem překladiště, 
který je povinen respektovat smluvní ujednání mezi stranami, dle kterého je 
společnost ČD Cargo, a.s. oprávněna měnit ceny za jednotlivé služby, a to zpravidla 



jednou ročně. Dojde-li ke změně smluvního ujednání týkajícího se jednotlivých cen za 
služby „Last mile“, je provozovatel oprávněn upravit odpovídajícím způsobem i ceny 
uvedené v tomto ceníku. 

e) Provozovatel překladiště upozorňuje zájemce, že zájemci mohou být naúčtovány další 
poplatky, které vždy aktuálně vyplývají z Tarifu ČD Cargo (Tarif ČD Cargo je dostupný 
na https://www.cdcargo.cz/tvz)  


