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Platné v České republice od 4. ledna 2021

Užitečné informace ohledně vašich cen a zásilek

Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je
urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné
řešení. Využijte výhod cenově výhodné a vysoce spolehlivé
služby a spolehněte se, že vaše zásilky vždy dorazí na místo
určení včas.
Jak spočítat cenu přepravy za vaši zásilku

• V tabulce zón vyhledejte požadovanou cílovou/výchozí zemi a teritorium.
• Vyberte požadovanou službu.
• Určete celkovou hmotnost zásilky, abyste mohli najít správnou přepravní sazbu.
• Určete, zda se na vaši zásilku vztahuje palivový příplatek nebo dodatečné poplatky.

Informace o sazbách

Přepravní sazby vstoupí v platnost 4. ledna 2021. Společnost FedEx Express může nabízené přepravní sazby a
služby kdykoli doplnit, upravit nebo zrušit bez předchozího upozornění. Mohou se také lišit v závislosti na místě
nebo času vyzvednutí nebo doručení, rozměrech nebo hmotnosti zásilky nebo druhu komodity.

Přepravní podmínky FedEx Express

Všechny zásilky se řídí Přepravními podmínkami FedEx Express (dále jen „Přepravní podmínky“), které jsou
zveřejněny a udržovány na příslušných webových stránkách fedex.com. Pro zásilky odeslané z České republiky
najdete příslušné Přepravní podmínky zde: fedex.com/cz/services/terms. Užitečné informace ohledně vašich cen
a zásilek uvedené v tomto dokumentu jsou částečně extrahovány z Přepravních podmínek a jsou vám poskytnuty
pouze pro referenční účely. V případě jakéhokoli rozporu mají přednost Přepravní podmínky dostupné online.

Pro více informací prosím zavolejte na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 133 339.
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Daně, cla a další poplatky

Na některé zásilky se mohou vztahovat cla a daně. Tam, kde je to možné, budou tato cla a daně účtovány příjemci,
pokud odesílatel nepožaduje jinak. V případě, že FedEx zaplatí celní agentuře cla, daně nebo jiné poplatky za
dokončení celního odbavení určitých položek, bude plátci vyměřen poplatek za pomocné odbavení, který se
může lišit v závislosti na zemi určení. Další informace naleznete na fedex.com/cz/ancillaryservices/.
Na některé zásilky se také mohou vztahovat dodatečné poplatky, včetně cel a daní, palivových a jiných příplatků,
doplňkových poplatků, poplatků za deklarovanou hodnotu přepravy, poplatků za zpětnou přepravu,
dodatečných manipulačních poplatků a dovozních a vývozních poplatků. Další informace naleznete na
fedex.com/cz/ratesinformation. Všechny sazby, příplatky a další poplatky jsou uvedeny bez DPH. DPH v příslušné
aktuálně platné výši bude k těmto poplatkům připočtena.

Poplatek za převod dle aktuálního měnového kurzu

Dodatečný poplatek za převod se může vztahovat na převody sazeb v měnách jiných, než je měna,
v níž je veden účet plátce.

Hmotnost a rozměry

Rozměrová hmotnost je množství prostoru, který zabírá zásilka ve vztahu k její skutečné hmotnosti. Společnost
FedEx zpoplatňuje přepravu každé zásilky na základě rozměrové hmotnosti nebo skutečné hmotnosti, podle
toho, která je vyšší. FedEx používá následující objemový výpočet ke stanovení rozměrové hmotnosti v kg na
balení: délka x výška x šířka v cm / 5 000. Rozměrová hmotnost se nevztahuje na zásilky v obalech FedEx, avšak v
případě, že FedEx® Pak v Evropě přesáhne 0,0154 m3, může být rozměrová hmotnost použita. Balení FedEx® Box
podléhá poplatku za minimální hmotnost.
Maximální rozměry balíků jsou definovány vlastnostmi služby. Informace o maximálních rozměrech najdete v
Průvodci službami na internetových stránkách fedex.com (fedex.com/cz/downloadcenter). Všechny zásilky
překračující standardní rozměry jsou automaticky považovány za zásilky služby FedEx International Priority®
Freight nebo FedEx International Economy® Freight včetně příslušných sazeb.
U služeb FedEx International Priority Freight a FedEx International Economy Freight je minimální účtovaná
hmotnost 68 kg.
Minimální účtovaná hmotnost se vztahuje také na zásilky balené v boxech a tubách FedEx Express, s výjimkou
krabic FedEx® 10kg Box a FedEx® 25kg Box. Hodnoty jsou stanoveny následovně:
FedEx Box (všechny velikosti)
FedEx® Tube

1 kg
4 kg

Pro krabice FedEx 10kg Box a FedEx 25kg Box platí do 10 kg, resp. 25 kg jednotná sazba. Nad tuto hmotnost
se účtuje každý další kilogram.

Omezená odpovědnost FedEx Express

Odpovědnost FedEx Express za ztrátu, poškození, zpoždění nebo jakýkoli jiný nárok v souvislosti s přepravou
bude ve většině případů omezen aplikovatelnými mezinárodními úmluvami nebo národními přepravními zákony.
V některých případech může být odpovědnost zcela vyloučena a podléhá dodržení lhůt a dalších požadavků
stanovených v příslušných Přepravních podmínkách.
Podrobné informace o odpovědnosti společnosti FedEx Express si prosím pečlivě přečtěte v příslušných
Přepravních podmínkách. Pokud je odpovědnost přijata, může se lišit limit v závislosti na využité službě.

Pro více informací prosím zavolejte na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 133 339.
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Maximální odpovědnost: deklarovaná hodnota přepravy

FedEx Express neposkytuje ručení za náklad nebo celkové pojištění zásilek.
Zasílatel však může uhradit dodatečný poplatek za uvedení vyšší Deklarované hodnoty přepravy na leteckém
nákladním listu nad standardní limity odpovědnosti (podléhá omezení stanovených v Přepravních podmínkách).
Poplatek bude účtován za každých dalších 100 USD (nebo příslušné části) odpovědnosti, který společnost
FedEx Express akceptuje nad standardní limity odpovědnosti. Podrobnější nabídku získáte při objednávce
přepravy nebo od pracovníků zákaznického servisu.
Deklarovaná hodnota přepravy je omezena maximální částkou a může se lišit podle lokality. Deklarovaná hodnota
přepravy nesmí překročit:
– skutečnou hodnotu obsahu zásilky nebo Deklarovanou celní hodnotu (prodejní cena nebo cena vrácení obsahu
zásilky pro účely proclení);
– 100 USD nebo 9,07 USD za hmotnostní libru (použije se vyšší hodnota) pro FedEx® Envelope nebo FedEx Pak;
– 1 000 USD nebo 9,07 USD za hmotnostní libru (použije se vyšší hodnota) za určité unikátní položky (Podrobnosti
najdete v Přepravních podmínkách. Patří sem mimo jiné umělecká díla, filmy, starožitnosti, výrobky ze skla,
šperky, kožešiny a hodinky);
– 50 000 USD za zásilku pro všechny ostatní služby, s výjimkou služeb FedEx International Priority Freight a
FedEx International Economy Freight, u nichž hodnota nesmí překročit 100 000 USD za zásilku
(do většiny destinací).

Pro více informací prosím zavolejte na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 133 339.
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Využijte tuzemskou službu

FedEx Priority Overnight® (PO) s vyzvednutím
v ten samý den* pro vaše nejnaléhavější zásilky.
HMOTNOST (KG)

SAZBA

Kč

Sazby při použití obalových materiálů FedEx® Envelope/FedEx® Pak (0,5 - 1 kg)
FedEx Envelope
0,5

782,00

FedEx Pak
0,5

821,00

1

846,00

Sazby při použití vlastních obalových materiálů (0,5 - 70,5 kg)
0,5

821,00

1

846,00

1,5

871,00

2

896,00

2,5

921,00

3

960,00

3,5

999,00

4

1 038,00

4,5

1 077,00

5

1 116,00

5,5

1 172,00

6

1 228,00

6,5

1 284,00

7

1 340,00

7,5

1 396,00

8

1 452,00

8,5

1 508,00

9

1 564,00

9,5

1 620,00

10

1 676,00

0,5 kg hmotnosti navíc
21

55,00
2 886,00

0,5 kg hmotnosti navíc
45

55,00
5 526,00

0,5 kg hmotnosti navíc
70,5

55,00
8 331,00

Cena za kg (vynásobte celkovou hmotností zásilky)
71-99

117,00

100-299

117,00

300-499

117,00

500-999

117,00

1 000 +

117,00

Zásilky musí být řádně zabaleny. Přečtěte si pokyny k balení zásilek na fedex.com
fedex.com. Na zásilku s hmotností spadající mezi výše uvedená
hmotnostní pásma se vztahuje sazba platná pro vyšší hmotnostní pásmo.
* Podrobnosti o posledním vyzvednutí ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.

Pro více informací prosím zavolejte na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 133 339.
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