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KALKULÁCIA NÁKLADOV A TVORBA CENY V CESTNEJ 
NÁKLADNEJ DOPRAVE 

 
 

 
 

MIESTO KONANIA: ŽU V ŽILINE – ZASADAČKA VEDECKEJ RADY  
V STRAVOVACOM ZARIADENÍ NOVÁ MENZA  

VYSOLOŠKOLÁKOV 26, 010 08 ŽILINA 

 
DÁTUM KONANIA: 13.09.2017    9:00  

 
 

CIEĽ ŠKOLENIA 

Cestná nákladná doprava pôsobí v konkurenčnom prostredí, ale na druhej strane o výške ceny 
rozhodujem aj meniaca sa úroveň nákladov. 

Preto základným cieľom kurzu je poskytnúť  znalosti z problematiky cenovej tvorby založené na 
kalkulácii nákladov a ďalších zásadách tvorby ceny v cestnej nákladnej doprave.  

Cieľové skupiny 

Referenti cestnej nákladnej dopravy (dispečeri, disponenti, kalkulanti a pod.), zasielatelia, ktorí 
prijímajú objednávky prepravy a podieľajú sa na tvorbe ceny resp. ovplyvňujú výšku nákladov na 
prepravu. 

 

Metódy  výučby 

Interaktívna prednáška doplnená powerpointovou prezentáciu a  prípadovými štúdiami.  
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Forma záverečnej skúšky 

Písomný test s možnosťou výberu zo štyroch možností na konci kurzu. 

 
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:  6 hod.   

Začiatok školenia:  13.09.2017 o 9:00 

Obedňajšia prestávka: 12:00-12:45 

Ukončenie školenia: 15:45 

 
Učebný plán  
 
 

 Právna úprava tvorby cien v cestnej nákladnej  doprave v  EÚ.  
 Nákladový a úžitkový princíp cenovej tvorby. Optimálna výška ceny. 

 Charakteristika vlastných nákladov, základne členenie a  vzťahy  ku kalkulácii 
vlastných  nákladov. Fixné a variabilné náklady. 

 Maximalizácia zisku pomocou cenovej tvorby.  

 Kritický bod rentability, jeho výpočet, grafické znázornenie a význam. 

 Vybrané metódy kalkulácie nákladov napr. dynamická kalkulácia vlastných nákladov. 

 Vybrané zásady pre tvorbu ceny v cestnej doprave. Jednanie o cene a ďalšie faktory 
ovplyvňujúce cenu. 

 Orientačné tarify, ich použitie a problematika aplikácie taríf do praxe. 
 Nákladové modely a ich využitie v praxi 
 Princípy voľbu druhu dopravy na náklady dodania a náklady obehu.  
 Riadenie nákladov v cestnej doprave a jeho vplyv na cenu za prepravu.  
 Kalkulácia nákladov na mýtne do ceny  pri celovozových prepravách a  pri prepravách 

kusových zásielok. 
 Postup kalkulácie dopadov zavádzania minimálnej mzdy pre vodičov (SRN, Nórsko...) 
 Kalkulácia nákladovej ceny  pri prepravách sypkých substrátov, dreva a pod. ak je 

kalkulačnou jednotkou hmotnosť prepravovaného tovaru resp. nákladová jednotka 
(paleta s nákladom). 

 Súdne spory ohľadom ceny za prepravu – prípadové štúdie z praxe školiteľa. 
 

Súčasťou  školenia sú aj príklady na kalkuláciu nákladov, nákladových sadzieb, určenie ceny pre 
maximalizáciu zisku, výpočet ceny za prepravu a vplyvu mýta na ceny. 

Školiaci materiál: výber z monografie a prezentácii v rozsahu do 20 strán  

GNAP, J.: Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave, 3. vydanie, Žilinská 
univerzita v Žiline, EDIS- Vydavateľstvo ŽU, Žilina 
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Osvedčenie o školení 

Na základe požiadaviek objednávateľa  je možné vydať   osvedčenie o absolvovaní školenia.  

 

 
Odborný garant a školiteľ 
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 

vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 
Žilinská univerzita v Žiline, predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR, 
člen sociálnej komisie IRU (Medzinárodná únia cestnej dopravy), ktorá sa zaoberá legislatívou 
a zmenami v režime práce vodičov cestnej nákladnej dopravy, garant akreditovaného  kurzu FIATA 
Diploma – Zasielateľstvo 

 
CENA KURZU PRE ČLENOV ZLZ SR A ČESMAD SLOVAKIA 

 

                                            57,00  Eur / účastník školenia  

pre nečlenov 67,00 Eur/účastník  

 

Cena je vrátane občerstvenia a obeda počas školenia. 
 
 
V prípade záujmu, prosím o zaslanie objednávky aj s menami účastníkov do 05.09.2017 na 
zlz@zlz.sk 
 
Objednávkové a fakturačné údaje: 
 
ZLZ SR  
Račianska 66 
831 02 Bratislava 
 
ZLZ SR nie je platiteľom DPH  

IČO: 30 231 728   DIČ: 2020689572 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava,  číslo účtu: 1182848559/0200 
IBAN SK1302000000001182848559 
Telefón: +421 2 5249 1764 
E-mail: zlz@zlz.sk 
 

 

  

 


