
Výpočet volumetrickej 
(objemovej) hmotnosti

Ak  je vaša zásielka rozmerovo väčšia v pomere k hmotnosti, pri výpočte ceny za jej 
prepravu uplatňujú niektorí prepravcovia prepočet na volumetrickú = objemovú hmotnosť 
zásielky. Objemová hmotnosť zásielky predstavuje množstvo priestoru, ktorý zásielka 

zaberá vo vzťahu k jej reálnej hmotnosti. Objemová hmotnosť sa počíta na každú zásielku 

samostatne a porovnáva sa s reálnou hmotnosťou zásielky. Vyššia hmotnosť sa následne 

použije pri určovaní ceny za prepravu. Každý prepravca môže mať na výpočet objemovej 
hmotnosti stanovené iné pravidlo. 
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TALIANSKO (GLS)

Hmotnosť každej zásielky je prepočítaná vzorcom A v cm: (šírka x dĺžka x výška)/3333 = objemová hmotnosť. Podľa pravidiel dopravcu je potom fakturovaná vždy tá hmotnosť zásielky, ktorá 

má vyššiu hodnotu. Ak je však objemová hmotnosť vypočítaná podľa vzorca A alebo reálna hmotnosť zásielky vyššia ako 3 kg, vypočíta sa objemová hmotnosť podľa vzorca B v cm: (šírka x 

dĺžka x výška)/5000 = objemová hmotnosť.

Výpočet volumetrickej 
(objemovej) hmotnosti

IT GLS HD (ID dopravcu 2726) Zásielka 1 Zásielka 2 Zásielka 3 Zásielka 4

Reálna hmotnosť zásielky 

Rozmery zásielky v centimetroch 

(šírka x dĺžka x výška)  

Objemová hmotnosť podľa vzorca A 

(šírka x dĺžka x výška)/3333 

 
Pozn. počíta sa v prípade, ak reálna hmotnosť zásielky je nižšia ako 

3 kg 

Objemová hmotnosť podľa vzorca B 

(šírka x dĺžka x výška)/5000 
 

Pozn. počíta sa v prípade, ak reálna hmotnosť zásielky alebo 

objemová hmotnosť zásielky vypočítaná podľa vzorca A je vyššia 

ako 3 kg (objemová hmotnosť vypočítaná podľa vzorca A sa v 

tomto prípade neberie do úvahy) 

Porovnanie: objemová hmotnosť a reálna hmotnosť 
 
Pozn.  pre určenie ceny platí  hmotnosť zásielky, ktorá má vyššiu 

hodnotu 

Cena zásielky

1,50 kg 1,50 kg 3,50 kg 3,50 kg

30 x 30 x 10 40 x 30 x 20 30 x 30 x 10 50 x 50 x 20

30 x 30 x 10/3333 = 2,70 kg 40 x 30 x 20/3333 = 7,20 kg nepočíta sa nepočíta sa

nepočíta sa 40 x 30 x 20/5000 = 4,80 kg 30 x 30 x 10/5000 = 1,80 kg 50 x 50 x 20/5000 = 10,00 kg

2,70 kg > 1,50 kg 4,80 kg > 1,50 kg 1,80 kg < 3,50 kg 10,00 kg > 3,50 kg

podľa platného cenníka pre 

zásielku s hmotnosťou 

2,70 kg 

podľa platného cenníka pre 

zásielku s hmotnosťou 

4,80 kg 

podľa platného cenníka pre 

zásielku s hmotnosťou 

3,50 kg 

podľa platného cenníka pre 

zásielku s hmotnosťou 

10,00 kg 

sadasdasd



ŠPANIELSKO
Hmotnosť každej zásielky je prepočítaná vzorcom v m: (šírka x dĺžka x výška) x 167 = objemová hmotnosť. Podľa pravidiel dopravcu je fakturovaná tá hmotnosť zásielky, ktorá má vyššiu 

hodnotu.

Výpočet volumetrickej 
(objemovej) hmotnosti

ES Coreos HD (ID dopravcu 4638) Zásielka 1 Zásielka 2

Reálna hmotnosť zásielky 

Rozmery zásielky v centimetroch 
(šírka x dĺžka x výška) 

Objemová hmotnosť v metroch podľa vzorca 
(šírka x dĺžka x výška) x 167 

Porovnanie: objemová hmotnosť a reálna hmotnosť 
 
Pozn.  pre určenie ceny platí  hmotnosť zásielky, ktorá má vyššiu 

hodnotu 

Cena zásielky

3,00 kg 3,00 kg

30 x 30 x 10 40 x 40 x 20

0,30 x 0,30 x 0,10 x 167 = 1,50 kg 0,40 x 0,40 x 0,20*167 = 5,35 kg

1,50 kg < 3,00 kg 5,35 kg > 3,00 kg

podľa platného cenníka 

pre zásielku s hmotnosťou 

3,00 kg 

podľa platného cenníka 

pre zásielku s hmotnosťou 

5,35 kg 



GRÉCKO, USA & TALIANSKO (Bartolini)

Hmotnosť každej zásielky je prepočítaná vzorcom v cm: (šírka x dĺžka x výška)/5000 = objemová hmotnosť. Podľa pravidiel dopravcu je potom fakturovaná vždy tá hmotnosť 
zásielky, ktorá má vyššiu hodnotu.

Ak by ste potrebovali poradiť ohľadom výpočtu objemovej hmotnosti vašej zásielky, kontaktujte náš Zákaznícky servis telefonicky na čísle: +421 221 201 135 alebo e-mailom na 

adrese: info@zasielkovna.sk.  

Výpočet volumetrickej 
(objemovej) hmotnosti

Zásielka 1 Zásielka 2

Reálna hmotnosť zásielky 

Rozmery zásielky v centimetroch 

(šírka x dĺžka x výška) 

Objemová hmotnosť v metroch podľa vzorca 

(šírka x dĺžka x výška) x 167 

Porovnanie: objemová hmotnosť a reálna hmotnosť 
 
Pozn.  pre určenie ceny platí  hmotnosť zásielky, ktorá má vyššiu 

hodnotu 

Cena zásielky

2,00 kg 2,00 kg

30 x 30 x 10 40 x 30 x 20

30 x 30 x 10/5000 = 1,80 kg 40 x 30 x 20/5000 = 4,80 kg

1,80 kg < 2,00 kg 4,80 kg > 2,00 kg

podľa platného cenníka 

pre zásielku s hmotnosťou 

2,00 kg 

podľa platného cenníka 

pre zásielku s hmotnosťou 

4,80 kg 

GR Geniki Taxydromiki HD (ID dopravcu 8847) 

IT Bartolini HD  (ID dopravcu 9103) 

US Fedex Economy HD (ID dopravcu 8289) 

US Fedex Priority HD (ID dopravcu 8701) 


