Metodický list
Ceny dopravy

I.

Definice a obsah
Index cen vnitrostátní nákladní dopravy je počítán z průměrných smluvních
(realizačních cen) bez daně z přidané hodnoty.

II.

Zdroje a metodika zjišťování
Ceny zjišťuje ČSÚ u vybraných zpravodajských jednotek na výkazech Ceny Dop
Ž 1-12, Ceny Dop S 1-12, Ceny Dop P 1-12, Ceny Dop Ř 1-12 a Cen Dop L 1-12.
Ceny jsou sledovány prostřednictvím stálých reprezentantů a jejich stálých
přepravních vzdáleností.
Za jednotlivé úseky dopravy jsou cenové indexy počítány samostatně. Index potrubní
dopravy obsahuje údaje za dopravu ropy i zemního plynu.
Metodika sledování smluvních cen na železnici se liší od ostatních druhů nákladní
dopravy, protože České dráhy mají zákonem uloženou povinnost vyhlašovat „Tarif
pro přepravu vozových zásilek“, který slouží jako nabídkové ceny pro sjednávání
smluvních cen. Nedohodne-li se železnice s přepravcem na jiné ceně než nabídkové
je nabídková cena považována za smluvní cenu.

III.

Členění
V databázi jsou publikovány tyto indexy:
období 1994 – 2000
období 2001 – 2005
a) prosinec 1993 = 100
prosinec 1999 = 100
b) stejné období minulého roku = 100
stejné období minulého roku = 100
c) předchozí měsíc = 100
předchozí měsíc = 100
d) průměr roku 1994 = 100
průměr roku 2000 = 100
Celkový index vnitrostátní nákladní dopravy obsahuje indexy za dopravu:
−
silniční
−
potrubní
−
říční
−
leteckou.

IV.

Způsob výpočtu
Indexy vnitrostátní nákladní dopravy jsou počítány jako indexy výběrové, tj. z cen
vybraných reprezentantů.
Individuální indexy cen reprezentantů jsou agregovány do souhrnných indexů
za jednotlivé úseky dopravy.
Průměrné ceny dopravních výkonů (spadajících do oddílů SPK 60-62 Standardní
klasifikace produkce) se vypočítávají prostým aritmetickým průměrem z cen
zjištěných u jednotlivých přepravců.
Výpočet agregovaných indexů je prováděn podle vzorce typu Laspeyres
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0.

p1 – cena ve sledovaném období
p0 – cena v základním období

p0q0 – stálá váha – hodnotový ukazatel základního období (tržby v roce 1993
nebo 1999).
Pro výpočet agregovaných indexů cen je určeno stálé váhové schéma, stanovené na
základě struktury tržeb za rok 1993 nebo 1999. Základním cenovým obdobím je
prosinec 1993 nebo prosinec 1999.
V.

Změna metodiky
• Byly provedeny revize cenových indexů se stanovením základního nultého období
těchto roků:
−
1993
−
1999
• Mimo revize nejsou prováděny žádné významné změny.

VI.

Vykazující subjekty
Vykazujícími subjekty jsou vybrané organizace provozující vnitrostátní nákladní
dopravu.
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