Vlečný remorkér BESKYDY
Podmínky užívání služeb
Služby vlečného remorkéru BESKYDY jsou nabízeny všem uživatelům
vodní cesty za následujících jednotných podmínek:
a) Vlečení na trati Hřensko – Děčín – Ústí n.L. Střekov
při vodním stavu do 275 cm na vodočtu Ústí n.L.:
o Protiproudní plavba - 0,- Kč
o Poproudní plavba
o Při návaznosti na protiproudní (čekání max. 3 hodiny
v období 7:00-19:00) – 0,- Kč
o V ostatních případech – 3 000 Kč/hodinu vleku bez DPH za
vlek (při větším počtu současně vlečených plavidel se cena
dělí na jednotlivá plavidla)
o Stání a pohotovost při čekání nad 1 hodinu – 2 000,- Kč/hod bez
DPH

při vodním stavu 275 cm a více na vodočtu Ústí n.L.:
o Protiproudní plavba - 3 000 Kč/hodinu vleku bez DPH za vlek (při
větším počtu současně vlečených plavidel se cena dělí na jednotlivá
plavidla)
o Poproudní plavba – 500 Kč/km bez DPH za vlek (při větším počtu
současně vlečených plavidel se cena dělí na jednotlivá plavidla)
o Přistavení plavidla bez návaznosti na jinou plavbu:
o Hřensko - 3 500,- Kč bez DPH
o Ústí n.L. - 15 000,- Kč bez DPH
o Stání a pohotovost při čekání nad 1 hodinu – 2 000,- Kč/hod bez
DPH
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b) Vyprošťování a jiné služby:
o Vyprošťování - 4 000,- Kč/hod bez DPH za výkon
o Zatahování do ochranných přístavů - 4 000,- Kč/hod bez DPH za
výkon
o Krátkodobé přípřeže do 1 hod. - 4 000,- Kč/hod bez DPH za výkon
o Přistavení plavidla - 3 000 Kč/hod plavbu z Děčína

Podmínky pro objednání služeb:

Zahájení přípřeže je možné nejpozději v uvedeném čase:
trasa
Hřensko – Děčín
Hřensko – Ústí n/L
Děčín – Ústí n/L

letní provoz
do 16:00
do 10:00
do 12:00

zimní provoz
do 14:00
do 8:00
do 10:00

Letní provoz:

od poslední neděle v březnu do poslední neděle v září

Zimní provoz:

od poslední neděle v září do poslední neděle v březnu

1) objednání služby PÍSEMNĚ na beskydy@rvccr.cz nejpozději 48 hodin
před zahájením výkonu služby (kromě výjimečných havarijních situací)
s údaji:
- název a IČ provozovatele plavidla (objednatel)
- jméno, ENI, druh plavidla/plavidel, druh sestavy, délka, ponor
- kontakt na posádku (telefon)
- druh služby – přípřež/vyprošťování/…
- úsek přípřeže (od – do)
- místo a čas zahájení (s tolerancí ±3 hodiny)
2) potvrzení termínu služby telefonicky na +420 723 554 584 den před
výkonem služby nejpozději do 19:00 hodin, s tolerancí ±1/2 hodiny
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3) při nepotvrzení služby den před objednaným výkonem služby
nejpozději do 19:00 hodin je objednávka stornována
4) při nevyužití potvrzeného termínu služby
vyúčtovány vyvolané náklady na přistavení plavidla

jsou

provozovateli

5) po uskutečnění výkonu služby ŘVC ČR vystaví v případě vyúčtování
vyšším než 0,- Kč fakturu na cenu za službu vůči provozovateli plavidla
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