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Zdeněk Říha, Jan Tichý
Fakulta dopravní ČVUT

NÁKLADOVÝ INDEX SILNIČNÍ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY V LETECH 
2014 A 2015

Sdružení ČESMAD BOHEMIA vydávalo oborový index 
nákladů v kamionové dopravě, který byl založen na da-
tové bázi z roku 2001. Tento index během let zastaral 

a i původní metodika od holandské společnosti NEA už nevy-
hovovala novým potřebám. Proto jsme požádali Zdeňka Říhu 
a Jana Tichého z Dopravní fakulty ČVUT, aby zpracovali pro 
Sdružení index nový, založený na novém modelu používaných 
vozidel a nové datové bázi roku 2014 a spravovali jej v násle-
dujících obdobích. Prvním výstupem je publikace indexu pro 
relaci Španělsko, další relace budou následovat tak, aby do po-
loletí byla škála indexů kompletní a dopravce a jeho zákazník, 
pokud se tak dohodnou, mohli tu nejvhodnější variantu použít 
jako valorizaci do ujednání o cenách za dopravu.

Dalším faktorem, který je dů‑
ležité vymezit, je zahrnutí zemí, 
pro které bude index počítán. 
Vycházíme z oficiálních statis‑
tik, podle nichž téměř polovi‑
na vývozu z České republiky 
směřuje do Německa. K němu 
přidáváme ještě Francii a Špa‑
nělsko (cca 8 % vývozu). Další 
indexy by posléze měly být po‑
čítány pro Slovensko, Rakousko 
a Itálii (cca 25 % vývozu). 

V neposlední řadě je nutné 
specifikovat dopravní prostře‑
dek, který má tuto charakte‑
ristiku:
 ‑ Modelová souprava: TA+NA 

(tahač s návěsem)
 ‑ Hmotnost: 40 t (z toho uži‑

tečné zatížení 24 t)
 ‑ Počet náprav: 5 (2 osy tahač, 

3 osy návěs)
 ‑ Emisní kategorie tahače: 

EURO V a EURO VI (kombi‑
nace v poměru dopravních 
výkonů evidovaných v mýt‑
ném systému pro ČR) 

 ‑ Typ návěsu: plachtový, low‑
‑deck

 ‑ Roční proběh: 120 000 km 
(10 000 km/měsíc)

Při tvorbě nákladového in‑
dexu Sdružení ČESMAD BO‑
HEMIA vycházíme z předpo‑
kladů, které zahrnují zvolenou 
nákladovou strukturu, charak‑
teristiku vozidla a vstupní data 
potřebná pro výpočet. U jed‑
notlivých nákladových položek 
jde samozřejmě o zvolený po‑
stup, který nelze posléze měnit, 
aby byla zachována návaznost 
výsledků. Zároveň se takový 
postup musí opírat o stabilní 
a věrohodné zdroje dat.

Metodika indexu pro její 
zjednodušení vychází z dělení 
nákladů do osmi skupin:

1. Pohonné hmoty 
2. Přímý materiál a pneu‑

matiky
3. Pořízení vozidel (odpisy, 

leasing)
4. Opravy a údržba
5a.  Mzdy řidičů + povinné 

odvody
5b. Diety a kapesné
6. Mýtné
7. Ostatní přímé náklady 

(pojištění, silniční daň)
8. Režijní náklady

 ‑ Objem nádrže: 800 litrů 
(z toho nečerpatelný zůsta‑
tek: 30 litrů)

 ‑ Objem ložné plochy: 100 m3

 ‑ Průměrná spotřeba nafty: 30 
litrů/100 km (EURO V), 28 
l/100 km (EURO VI)

 ‑ Leasing: typ – finanční lea‑
sing, doba splácení  ‑ 5 let 
(60 měsíců)

 ‑ Životnost vozidla: 5 let tahač, 
8 let návěs 

 ‑ Pořizovací cena tahače 
(EURO VI, bez DPH): 90 000 
EURO (V) a 83 000 EURO 
(VI)

 ‑ Pořizovací cena návěsu (bez 
DPH): 27 000 euro

Pro úvod bylo snahou vypo‑
čítat nákladový index pro roky 
2014 a 2015, přičemž základ‑
ním obdobím je čtvrtletí. Vý‑
sledkem je nákladový index, 
který vyjadřuje:
 ‑ změnu nákladů oproti před‑

chozímu čtvrtletí– index Q,

 ‑ změnu nákladů oproti stej‑
nému čtvrtletí předchozího 
roku– index QR,

 ‑ změnu nákladů oproti před‑
chozímu pololetí  ‑index P,

 ‑ změnu nákladů oproti stej‑
nému čtvrtletí předchozího 
roku  ‑ indexPR,

 ‑ změnu nákladů v běžném 
roce oproti roku předchozí‑
mu– index R,

 ‑ změnu nákladů oproti ba‑
zickému roku 2014– index B
 ‑ 
Při takto zvolených předpo‑

kladech lze sledovat následující 
trendy ve vývoji nákladů:

 ‑ intenzivní pokles nákla‑
dů na pohonné hmoty, který 
souvisí s výrazně snižující se 
cenou ropy. Je předpoklad, že 
tento vývoj bude v nejbližším 
období pokračovat, tj. ceny 
ropy se udrží pod hranicí 60 
USD za barel 1 

 Graf 1: Vývoj cen ropy od roku 2014 do současnosti 2
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je nevýznamný a rychle klesá. 
Ve skupině MIX jsou náklady 
a následně nákladové indexy 
počítány poměrem, který od‑
povídá statistice Ředitelství sil‑
nic a dálnic, která sleduje podíl 
nákladních vozidel podle emis‑
ních norem EURO V a EURO 
VI. Index pro skupinu vozidel 
EURO VI je zjišťován od počát‑
ku roku 2015. 

 ‑ snižující se náklady na poří‑
zení vozidel v letech 2014 
a 2015 vychází především 
z klesajících úrokových sa‑
zeb reprezentovaných saz‑
bou 3M PRIBOR 3, 

 ‑ mzdy řidičů mají rostoucí 
tendenci, vycházíme ‑li z še‑
tření společnosti TREXIMA, 
došlo v roce 2014 k nárůstu 
těchto mezd o 8,3 % a v ro‑
ce 2015 odhadujeme růst 
mezd řidičů 5 %. Úplná ofi‑
ciální data o mzdách nejsou 
k termínu publikace tohoto 
indexu k dispozici, proto 
může dojít ještě k mírné ko‑
rekci indexu,

 ‑ náklady na mýto byly v roce 
2015 ovlivněny především 
změnou sazeb v Německu 
a České republice 4, 

 ‑ ostatní náklady mají stabilní 
úroveň vzhledem k přetrvá‑
vající inflaci, která osciluje 
kolem nuly 5. 

Pro účely stanovení indexu 
jsou data dále členěna do tří 
skupin podle emisních norem, 
tj. EURO V, EURO VI a MIX. 
Méně ekologická vozidla ne‑
jsou uvažována, jejich podíl již 

Graf 2: Vývoj inflace v České republice v letech 2014 a 2015

Rok Čtrvrtletí

Tab. 1: Podíl nákladních vozidel 
podle emisních norem

EURO V EURO VI+

% %

2014

1.Q 100 % 0 %

2.Q 100 % 0 %

3.Q 100 % 0 %

4.Q 100 % 0 %

2015

1.Q 70,46 % 29,54 %

2.Q 64,66 % 35,34 %

3.Q 60,69 % 39,31 %

4.Q 56,96 % 43,04 %

Tab. 1: Podíl nákladních vozidel podle emisních norem 6
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1 zdroj dat: Eurostat
2 zdroj dat:www.kurzy .cz
3 zdroj dat: www.cnb.cz
4 zdroj dat: www.tolls.eu, ČESMAD 

BOHEMIA, PTV Map and Guide
5 zdroj dat: https://www.czso.cz/

csu/czso/mira_inflace
6 zdroj dat: ŘSD

Celkový nákladový index za 
rok 2015 pro mix emisních skupin 
EURO V a VI ve srovnání s rokem 
2014 pro relaci Španělsko poklesl 
a dosáhl hodnoty 94,5 %. Polo‑
letní srovnání 2. části roku 2015 
s 1. pololetím 2015 ukazuje po‑
kles na 96,6 %. Čtvrtletní index 
vykazuje ve 4. čtvrtletí 2015 také 
pokles na 98,5 % ve srovnání se 
3. čtvrtletím roku 2015.


	Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
	Tisková konference k 50 letům Sdružení
	Únorové předsednictvo se zabývalo aktuálními problémy
	Aktivity Sdružení
	Zemřela 
	šéfredaktorka Busportálu 
	Ing. Dagmar Braunová

	SILNIČNÍ DOPRAVA
	Nákladový index silniční nákladní dopravy v letech 2014 a 2015
	Mýtné v Belgii
	Problémy při přepravách do Ruské federace
	Registrace k odběru novinek z www.prodopravce.cz
	Minimální mzda v Norsku
	Ukončení proplácení náhrady ceny karnetu TIR nepřijatých ruskou celní správou
	Zprávy ze světa
	Varování od kolegy: Pozor na mýto v Maďarsku!

	EKONOMIKA &LEGISLATIVA
	ŠKOLENÍ & BEZPEČNOST
	TECHNIKA
	Renault Talisman 
	Scania oslavuje 125. výročí
	Vyšla unikátní kniha „Tatra v hlavní roli“ 
	FIA si vybrala Goodyear 
	RENAULT TRUCKS a společnost SOLVAY získaly cenu
	Mercedes-Benz v ČR opět za 1
	Výroční tahač
	Cesta vznětového motoru


