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Vážení příznivci spolku IODA, 
 
v předvánoční době se opět ozýváme s naším 
newsletterem, jehož hlavním cílem je informovat 
o tom, co nového se událo v našem spolku či co nového 
lze najít v našich databázích a na našem webu. Tak 
tedy, během podzimu… 
 
… jsme dočasně omezili aktualizaci a doplňování dat do 
databáze IODA z důvodu aktivní spolupráce na nové 
aplikaci zobrazující vývoj nákladů silniční nákladní 
dopravy nazvanou NÁKLADOVÝ INDEX ČESMAD 
Bohemia. Naleznete ji na webu 
http://www.indexcesmad.cz. Aplikace, která je 
poskytována zcela zdarma, poběží do 31. ledna 2017 
v testovacím provozu (vč. zveřejněných dat). Více o 
této novince se dozvíte na další stránce tohoto 
newsletteru.  
 
Naši členové se také zaměřili na lektorskou činnost 
v oblasti ekonomiky silniční dopravy, zejména 
na problematiku nákladů, kalkulace nákladů a cen 
v silniční nákladní a autobusové dopravě. V této oblasti 
již delší dobu spolupracujeme se sdružením ČESMAD 
Bohemia, nově jsme se pak domluvili na spolupráci 
s nakladatelstvími Verlag Dashofer, Forum a EduZone. 
V souvislosti s těmito aktivitami chystáme úpravy 
našeho webu. 
 
Za tým IODA přeje pěkné vánoční svátky Jan Tichý                                   
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Název: IODA, z.s. 
 

Adresa: Štětínská 347/26 
Praha 8, 181 00 

 
Mobil: (+420) 737 104 563  

facebook.com/ioda2013 
E-mail: ioda@ioda.cz 

Web: www.ioda.cz 
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Nákladový index ČESMAD BOHEMIA je systém sledování vývoje nákladů českých 

kamionových dopravců. Vychází z metodiky holandské společnosti NEA a z metodiky odborníků 
z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, kteří jsou jeho zpracovateli. Index je zkonstruován tak, aby dával 
objektivní informace o vývoji nákladů na 1 km, které má dopravce v různých evropských relacích a také 
obecný přehled o vývoji na celém trhu kamionové dopravy. Ambicí indexu je i to, aby si jej sami 
dopravci a jejich zákazníci zapracovali ve vhodné verzi do svých smluv a dosáhli tak objektivní valorizace 
cen za přepravu.  

Index je postaven na skladbě nákladů čtyřiceti tunové návěsové soupravy. Uživateli je dána možnost 
volit mezi různými variantami indexu pro typy vozidel podle jejich emisních kategorií, a to pro 
destinace, do nichž jsou nejčastěji směrovány přepravy. Index může postihovat náklady včetně 
mýtného nebo bez něj, přičemž lze srovnávat různá období. Základním časovým úsekem je čtvrtletí a 
za hlavní trendový index pro celý obor je považována varianta indexu, která postihuje všechny 
mezinárodní relace s vahou podle objemu obchodní výměny ČR, zahrnuje vozidla s motory EURO V a 
EURO VI podle jejich podílu na trhu a je vypočten včetně mýtného (trasa GLOBAL, emisní kategorie 
MIX, s mýtem). Uživatel si dále může vybrat mezičtvrtletní (iQ) nebo bázický (iB) index. Více informací 
o konstrukci indexu lze najít v Metodice. Vývoj indexu je možné si graficky zobrazit v aplikaci IODA. 

 

Budeme rádi, pokud nám na kontaktní emailovou adresu pošlete své případné požadavky či náměty 
související s naší novou webovou aplikací. Připomínáme, že testovací provoz aplikace poběží 
do 31. ledna 2017. Doufáme, že od 1. února najedeme na provoz řádný. 

Věříme, že index dobře poslouží nejen těm, kteří se aktivně zajímají o dění na trhu mezinárodní 
kamionové přepravy.  
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3. narozeniny IODy 
 
V neděli 11. prosince jsme s nadšením oslavili 3. rok existence našeho spolku. Za tuto dobu jsme ušli 
velký kus cesty. I proto jsme se odměnili dortem. Svíčky samozřejmě nechyběly!   
 
Rádi bychom vás informovali, že vývoj IODA neustrnul a i ve čtvrtém roce chystáme novinky, které 
bychom rádi představili během prvního čtvrtletí příštího roku. 
 
Vážení fanoušci IODy, slibujeme, že i v roce 2017 budeme nadále dělat pořádek a jasno v nepřeberných 
množstvích čísel a dat. ;-) 
 

 

 

 


