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Úvodní slovo předsedy
Vážení přátelé spolku IODA,
na sklonku roku 2013 byl založen náš spolek, podle tehdejší legislativy občanské sdružení,
jehož cíle jsme se snažili v uplynulém roce 2014 beze zbytku naplňovat.
Společnými silami se snažíme vytvořit moderní databázovou aplikaci, s jejíž pomocí by
zájemci z řad odborné, akademické, profesní, mediální i laické sféry veřejnosti měli kvalitní
přístup ke kvalitním datům z oblasti dopravy a ekonomiky dopravy.
Co si představujeme pod pojmy „kvalitní data“ a „kvalitní přístup“?
Kvalitní data jsou podle nás taková data, která jsou systematicky strukturovaná,
jednoznačná, úplná, uváděna v dostatečné podrobnosti a nemůžou vést k jejich mylné
interpretaci. Podmínkou toho je samozřejmě to, že požadovaná data vůbec existují a že
k nim má veřejnost (pokud možno jednoduchý) přístup.
Kvalitní přístup je podle nás takový přístup, který zvyšuje možnost využití veřejných dat
a do jisté míry odbourává dosavadní velkou časovou náročnost a pracnost se získáváním
jakkoliv zpracovatelných a interpretovatelných dat.
Prostřednictvím našich aplikací se tedy snažíme:








Sdružit (a do určité míry sjednotit) data o dopravě, která jsou roztříštěná na mnoha
místech a pocházejí od mnoha zdrojů, do jedné databáze.
Snížit pracnost získávání dat pro odborné úvahy, analýzy a publikace.
Umožnit zobrazovat veškerá data v grafické a tabelární podobě on-line
Umožnit široké veřejnosti sledovat a jednodušeji analyzovat aktuální stavy a vývojové
trendy významných ukazatelů z oblasti dopravy a o ekonomice dopravy.
Umožnit odborníkům, pedagogům, novinářům i laikům lépe pochopit ekonomiku
dopravy jakožto významného odvětví národního hospodářství.
Snížit pedagogům pracnost (a tím i nepřímo podpořit) přípravy kvalitní výuky.
Usnadnit studentům psaní jejich seminárních a závěrečných prací.

Naším cílem je poskytovat kvalitní data zatím pouze z oblasti dopravy, nicméně doufáme, že
naše řešení přístupu k veřejným datům zaujme širší okruh zájemců a že se v dalších letech
dočkáme nových kolegů, např. odborníků na jiná odvětví národního hospodářství.
Nechť data proudí životem spolku IODA jako krev v těle člověka.

Velmi děkujeme všem poskytovatelům dat.
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
předseda spolku
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1. ADRESA, KONTAKTNÍ ÚDAJE
Název organizace: IODA, z.s.
Sídlo organizace: Štětínská 347/26
Praha 8
181 00
IČO:
02396459
Číslo účtu: 2200517505 / 2010 (Fio banka)
Web:
http://www.ioda.cz
Email:
ioda@ioda.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ioda2013

2. CÍL SPOLKU
Cílem spolku IODA je shromažďovat významná data o dopravě a ekonomice
dopravy na jednom místě a prostřednictvím stejnojmenné webové aplikace
umožnit jejím uživatelům rychlý a snadný přístup ke kvalitním, vhodně
strukturovaným a aktuálním informacím, které si může každý zobrazit
v libovolně dlouhém časovém úseku a následně využít podle svých potřeb
v tabelární či grafické podobě.

3. POČET ČLENŮ
K 1. lednu 2014 byli v zapsaném spolku IODA evidováni celkem 3 členové,
vesměs jeho zakladatelé. K 31. prosinci 2014 bylo v zapsaném spolku evidováno
celkem 7 členů. Celkově za rok 2014 tedy přibyli 4 noví členové. Žádný člen
spolek neopustil.
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4. ČINNOST SPOLKU
Spolek byl založen v prosinci 2013. Toto bylo podmíněno sepsáním Stanov
spolku (tehdy ještě občanského sdružení), předložením zápisu o konání
vedoucího orgánu (výkonný výbor), na kterém byli zvoleni představitelé spolku
(viz web) a založením bankovního účtu.
V 1. čtvrtletí roku 2014 byly založeny webové stránky IODA:
http://www.ioda.cz, byla uzavřena smlouva s Nadací VIA na poskytování
transparentní platební brány darujme.cz a byly vytvořeny základní
administrativní a propagační materiály (loga, propagační a didaktické video,
vizitky atd.).
Ve 2. čtvrtletí roku 2014 náš projekt získal díky dlouholeté spolupráci
s Ministerstvem dopravy ČR záštitu ministra dopravy Antonína Prachaře a byla
navázána spolupráce v oblasti mediální podpory s Busportal.cz a iProsperita.
Ve 3. čtvrtletí roku 2014 byl spuštěn portál VýRočenky:
http://www.vyrocenky.cz a byl (veřejným subjektům působících v odvětví
dopravy, vybraným orgánům veřejné správy, zástupcům samosprávných
územních celků, profesním a zájmovým sdružením, akademické sféře
a zástupcům médií) rozeslán propagační e-majl inzerující činnost našeho spolku
a existenci našich databází.
Ve 4. čtvrtletí jsme intenzivně plnili naše databáze novými údaji, tj. databázi
IODA zejména údaji z Ročenky dopravy 2013 (zdroj: MD ČR), o mýtném (zdroj:
ŘSD ČR) a o cenách CNG (zdroj: RWE Česká republika a.s.). Též jsme naplnili naši
databázi VýRočenky cca 250 dokumenty typu Výroční zprávy, Ročenky apod..
Jde o dokumenty převážně z oblasti dopravy (MD ČR, SFDI, SŽDC, ŘSD ČR, ŘVC,
ČD, ČD Cargo, DÚ, DI, MPO, MF atd.)
Ve 4. čtvrtletí jsme také postupně velmi intenzivně rozšiřovali spolupráci
a posilovali kontakty na dosavadní (a další potenciální) zdroje dat (SAČM,
AF City Plan, MD ČR atd.).
Obecně bylo 4. čtvrtletí hodně zaměřené na mediální podporu spolku IODA
a obou databází. Během roku 2014 vyšlo o spolku resp. o databázi IODA
5 článků na Busportal.cz, 1 článek ve Vědecko-technickém sborníku Českých
drah a naše projekty zmínily i Logistika, iProsperita atd. (nově viz
http://www.facebook.com/ioda2013).
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5. DATA V DATABÁZI
V databázi IODA bylo k 1. lednu 2014 evidováno 52 537 čísel. K 31. prosinci
2014 v ní bylo evidováno 59 641 čísel. Za rok 2014 tedy v databázi IODA přibylo
7 104 čísel.
V databázi IODA bylo k 1. lednu 2014 evidováno 419 datových řad.
K 31. prosinci 2014 v ní bylo evidováno 442 datových řad. Za rok 2014 tedy
v databázi IODA přibylo 23 datových řad.

EKONOMIKA
V roce 2014 spolek IODA hospodařil s výnosy ve výši 8.600 Kč a náklady ve výši
5.812,65 Kč.
Veškeré výnosy byly tvořeny z darů fyzických osob. V roce 2014 poskytly spolku
IODA dar celkem 4 osoby, přičemž ve všech případech šlo o členy spolku.
Náklady byly vynaloženy v oblasti služeb, tj. na zaplacení domény
a webhostingu, zajištění platební brány darujme.cz, grafické práce
na propagačních materiálech a účetní služby. Z prostředků spolku nebyly
hrazeny žádné mzdové, ani jiné osobní náklady.
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Výroční zprávu sestavil a za správnost uvedených dat odpovídá:

Jan Tichý
předseda spolku

V Praze dne 11. února 2015
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