
Přepravné v rámci České republiky* Přepravné a zóny v rámci Evropské unie*

kategorie součet stran váha
doručení 

na výdejní 
místo

doručení
na adresu

Slovensko,
Polsko I. ZÓNA II. ZÓNA III. ZÓNA IV. ZÓNA

XS max. 35 cm max. 3 kg 54 Kč 79 Kč 145 Kč 185 Kč 209 Kč 268 Kč 719 Kč

S max. 50 cm max. 10 kg 76 Kč 101 Kč 170 Kč 235 Kč 267 Kč 332 Kč 1 012 Kč

M max. 65 cm max. 15 kg N/A 117 Kč 207 Kč 269 Kč 320 Kč 379 Kč 1 511 Kč

L max. 80 cm max. 20 kg N/A 144 Kč 281 Kč 347 Kč 395 Kč 459 Kč 2 593 Kč

XL max. 300 cm max. 31,5 kg N/A 197 Kč 397 Kč 495 Kč 560 Kč 693 Kč 3 545 Kč

Přehledný ceník

Cena za dodatkové služby v rámci ČR*
SLUŽBA POPIS SAZBA

Vyzvednutí kurýrem GLS Vyzvednutí na požadované adrese v ČR 60 Kč

Dobírka Doručení proti úhradě doběrečného do výše 60.000 Kč 45 Kč

Připojištění do 20.000 Kč           Dodatečné pojištění balíku až do 20.000 Kč 50 Kč

Upozornění:
• GLS pracuje výhradně na základě aktuálně platných Obchodních podmínek, které jsou ke stažení na stránkách www.e-balik.cz
•  Vyloučeny jsou zásilky mimo státy Evropské unie, resp. na všechna místa určení, které podléhají celnímu režimu a dále zásilky v rámci Evropské 

unie do následujících destinací: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Řecko, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Kypr, město Büsingen am Hochrhein (PSČ 
D-78266), zámořská území a všechny evropské ostrovy s výjimkou Irska a ostrovů patřících k Německu a Chorvatsku

• Zasílání na adresu P. O. boxu není možné
• Zboží musí být dostatečně zabalené a uschopněné pro hromadnou balíkovou přepravu
• Pokud podaný balík z některého z uvedených důvodů nelze doručit, GLS přepraví balík zpět odesílateli. Zaplacené přepravné se v tomto případě nevrací.
• Podrobné podmínky najdete v obchodních podmínkách zveřejněných na www.e-balik.cz.
• Platnost ceníku od 1. 11. 2022.

Výpočet rozměru balíku
Rozměrová kategorie = součet nejkratší a nejdelší strany
Maximální obvodová délka 300 cm (1x délka + 2x šířka + 2x výška)
Maximální výška 60 cm
Maximální šířka 80 cm
Maximální délka při odeslání z PS 100 cm
Maximální hmotnost při odeslání z PS 10 kg, při vyzvednutí kurýrem 31,5 kg

* Uvedené ceny jsou konečné, včetně všech příplatků a DPH. Zákazník si sám zvolí výpočet cenové kategorie podle rozměru či hmotnosti.
**  Přepravní časy uvedené v tabulce mají informativní charakter a nejsou garantovány!
*** V případě přepravy na Chorvatské ostrovy se může přepravní čas prodloužit.

Důležité informace
Některé druhy zboží a typy zásilek nelze přepravovat!
Příklady předmětů, které jsou vyloučeny z přepravy sítí GLS
• Zásilky nedostatečně nebo nestandardně balené
• Drahocenné zboží (např.: peníze, ušlechtilé kovy, cenné papíry, 

šperky, drahokamy, starožitnosti)
• Zboží s hodnotou nad 20.000 Kč
•  Potraviny, zboží podléhající zkáze, zapáchající a infekční zboží
• Zboží citlivé na teplotu
•  Zboží vyžadující jakékoliv zvláštní zacházení (např.: přepravu v urči-

té poloze, křehké)
• Střelivo, střelné zbraně, výbušniny
• Předměty, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním 

předpisem

Zóny a standardní přepravní časy**

zóna země (lhůta - pracovních dnů)

SK, PL Slovensko (2), Polsko (2)

I. ZÓNA Německo (2), Rakousko (2), Maďarsko (2)

II. ZÓNA Belgie (2), Dánsko (3), Holandsko (2),
Chorvatsko ***(3), Lucembursko (2), Slovinsko (3)

III. ZÓNA Estonsko (3-4), Litva (4), Lotyšsko (4),
Rumunsko (3), Francie (2-3), Itálie (3-4)

IV. ZÓNA Bulharsko (4), Španělsko (4-7), Portugalsko
(4-7), Švédsko (3-6), Irsko (4), Finsko (4-6)

Cena za dodatkové služby v rámci Slovenska*
SLUŽBA POPIS SAZBA

Vyzvednutí kurýrem GLS Vyzvednutí na požadované adrese v ČR 60 Kč

Dobírka Doručení proti úhradě doběrečné částky do výše 2.656 € 55 Kč



Cenové podmínky pro čerpání slev
prostřednictvím kreditního systému e-Balík

Defi nice

Uživatelem kreditního systému může být subjekt, který je zaregistrován jako uživatel 
aplikace e-Balík a zároveň je podnikatelským subjektem s platným IČ. 

Kredit  je souhrn peněžních prostředků Uživatele v rámci aplikace e-Balík, které Uživatel 
poskytl GLS za účelem úhrady v budoucnu poskytnutých zasílatelských služeb a který 
slouží jako platební prostředek v prostředí aplikace e-Balík. 

Pravidla poskytnutí slevy

Systém slev se řídí jednoduchým pravidlem:
„Čím více balíků pošlete, tím méně za balík platíte!“

 Měsíční čerpání kreditů:  Vráceno kreditů:
 500 – 999 10
 1.000 – 1.999 50
 2.000 – 4.999 150
 5.000 – 7.999 500
 8.000 – 9.999 1.000
 10.000 a více 1.300

Slevový systém je podmíněn využíváním platby Kreditem. Přímá platba Online se do 
měsíčního objemu nepočítá. 

Příklad kalkulace slevy
Společnost, která prostřednictvím GLS odesílá vnitrostátní balíky, o průměrné váze 3 kg 
(rozměrově S) a dokáže vygenerovat 65 odeslaných balíků za měsíc. Pro podání balíku 
využívá GLS ParcelShop. Společnost nevyužívá dodatkové služby GLS.

Měsíční čerpání kreditů: 5 133
Vráceno kreditů: 500
Reálná spotřeba kreditů: 4 633
Původní průměrná cena za balík: 79 Kč vč. DPH a příplatků

Nová průměrná cena za balík za pomocí kreditního systému: 71 Kč vč DPH a příplatků
Procentuální úspora: 10,1 %


