
 

 

 

S blížícími se svátky se počet balíků v naší globální sítí v nadcházejících měsících exponenciálně zvýší. V 

tomto náročném období se snažíme pomáhat našim zákazníkům získat potřebné doručovací kapacity v 

kombinaci se spolehlivými a včasnými službami, které od UPS očekávají. 

Aby naše síť byla připravena a mohli jsme i nadále poskytovat mimořádné služby, zavádí UPS dočasný 

příplatek za špičku u zásilek, které splňují specifikace poplatku za velký balík* a balík s překročením 

maximálních limitů** a také za dodatečnou manipulaci***.  

S platností od 31. října 2021 do 15. ledna 2022 budeme ke stávajícím sazbám, příplatkům anebo 

poplatkům účtovat navíc sezónní paušální příplatek za zásilku. 

Země 
Poplatky za zvláštní 

manipulaci 
Příplatek za špičku 

Belgie, Francie, Německo, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, 

Španělsko 

Dodatečná manipulace  € 5.90 

Velký balík € 59.40 

Překročení maximálních limitů € 212.00 

Finsko 

Dodatečná manipulace  € 4.20 

Velký balík € 59.40 

Překročení maximálních limitů € 212.00 

Česká republika 

Dodatečná manipulace CZK 154.50 

Velký balík  CZK 1535.00 

Překročení maximálních limitů CZK 5484.00 

Dánsko 

Dodatečná manipulace DKK 32.60 

Velký balík  DKK 442.00 

Překročení maximálních limitů DKK 1578.00 

Velká Británie 

Dodatečná manipulace GBP 5.60 

Velký balík  GBP 51 

Překročení maximálních limitů GBP 182 

Maďarsko 

Dodatečná manipulace HUF 1823.00 

Velký balík  HUF 21216.00 

Překročení maximálních limitů HUF 75773.00 

UPS
®

 Příplatek za špičku  

Surcharge 



Země Poplatky za zvláštní manipulaci Příplatek za špičku 

Norsko 

Dodatečná manipulace NOK 39.50 

Velký balík  NOK 625.00 

Překročení maximálních limitů NOK 2233.00 

Polsko 

Dodatečná manipulace PLN 19.00 

Velký balík  PLN 273.00 

Překročení maximálních limitů PLN 974.00 

Švédsko 

Dodatečná manipulace SEK 40.30 

Velký balík  SEK 609.50 

Překročení maximálních limitů SEK 2177.00 

Švýcarsko 

Dodatečná manipulace CHF 4.75 

Velký balík  CHF 63.60 

Překročení maximálních limitů CHF 227.50 

 

Všechny poplatky se vztahují pouze na firemní zákazníky a jsou uvedeny bez DPH 1 

 

*Specifikace příplatku za velký balík 

Balík je považován za velký, pokud jeho délka plus obvod [obvod = (2 × šířka) + ( 2 × výška)] přesahuje 300 cm, avšak nepřesahuje 

maximální velikost UPS 400 cm. Velké balíky podléhají minimální fakturační hmotnosti 40 kg navíc k příplatku za velký balík. 

 

** Specifikace příplatku za nadměrný balík 

K přepravě nepřijímáme balíky se skutečnou hmotností přesahující 70 kg nebo balíky přesahující 274 cm na délku nebo přesahující 

celkem 400 cm kombinované délky a obvodu [obvod = (2 × na šířku) + (2 × na výšku)]. Pokud systém malých balíků takový balík 

identifikuje, budeme za něj účtovat příplatek. Balíky přesahující 400 cm v součtu délky a obvodu také podléhají příplatku za velkou 

zásilku. 

 

***Specifikace příplatku za dodatečnou manipulaci 

•   Všechny předměty uložené ve vnějším přepravním kontejneru z kovu nebo dřeva 
•   Všechny zásilky válcovitého tvaru, například barely, sudy, vědra nebo pneumatiky, které nejsou úplně uzavřeny v přepravním 
kontejneru z kartonu s vlnitým povrchem 
•   Jakákoliv zásilka s nejdelší stranou přesahující 100 cm nebo druhou nejdelší stranou přesahující 76 cm 
•   Všechny balíky s hmotností přesahující 32 kg 
•   Každý balík v zásilce, kde průměrná hmotnost balíku je větší než 32 kg a hmotnost balíku není stanovena ve zdrojovém 

dokumentu nebo v automatizovaném přepravním systému 
 
Společnost UPS si rovněž vyhrazuje právo účtovat poplatek za dodatečnou manipulaci za každý balík, který podle vlastního uvážení 
společnosti UPS vyžaduje zvláštní manipulaci. 
 
Vzhledem k možné dodatečné manipulaci vyžadované z naší strany a následnému možnému zpoždění se zpracováním zásilky 
neposkytuje společnost UPS na takové zásilky záruku vrácení peněz. Pokud zásilky vyžadující dodatečnou manipulaci nebudou 
doručeny v čase, na který jejich doručení bylo naplánováno, společnost UPS nebude poplatky za zaslání vracet. 

 

1 Sazby DPH podle země: 

Rakousko: DPH 20 % 
Belgie: DPH 21 % 
Švýcarsko: DPH 7,7 % 
Česká republika: DPH 21 % 



Německo: DPH 19 % 
Dánsko: DPH 25 % 
Španělsko: DPH 21 % 
Finsko: DPH 24 % 
Francie: DPH 20 % 
Maďarsko: DPH 27 % 
Irsko: DPH 23 % 
Itálie: DPH 22 % 
Lucembursko: DPH 17 % 
Nizozemsko: DPH 21 % 
Norsko : DPH 25 % 
Polsko : DPH 23 % 
Portugalsko: DPH 23 % 
Švédsko: DPH 25 % 
Spojené království: DPH 20 % 


