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Úvodní slovo předsedy
Vážení přátelé spolku IODA,
uplynulý rok 2015 byl pro náš spolek v mnoha ohledech odlišný než roky předchozí.
Hlavním předmětem našeho zájmu zůstává nadále systematický sběr dat a dokumentů
o dopravě a ekonomice dopravy, nově jsme však věnovali mnoho energie a času novým
aktivitám.
Výsledkem toho jsou nejen nová data, nové datové řady a nové dokumenty v našich
databázích IODA a VýRočenky, ale také nové logo, nový web, nové publikace, nové mapy
a samozřejmě nové příspěvky na našem facebooku.
Tyto změny vnímáme pozitivně nejen my, ale pravděpodobně i uživatelé IODA. Důkazem toho
je, že se průměrný počet přístupů na našich webových stránkách za jeden rok zdvojnásobil
a pomalu se nám rozrůstá i počet fanoušků na facebooku.
Co nás v loňském roce určitě potěšilo, je 9. místo IODA v soutěži Společně otevíráme data
pořádané Fondem Otakara Motejla. Celkem se ucházelo o přízeň 27 projektů.
V průběhu roku jsme též zaznamenali i další menší či větší radosti, mezi které bychom mohli
zařadit nové prokliky na web IODA přímo z webových stránek Ministerstva dopravy ČR
a Ústřední knihovny ČVUT nebo využívání našich databází při výuce pro Sdružení dopravců
ČESMAD, na Fakultě dopravní ČVUT a na Fakultě stavební VUT v Brně.
Jsme rádi, pokud toto vše přináší radost i vám, neboť naše služby vám poskytujeme rádi a
zdarma. I proto uvítáme vaši jakoukoliv finanční podporu, kterou bychom v roce 2016 rádi
nasměrovali zejména na rozvoj našich aplikací, které si to po čase určitě zaslouží.
Velmi vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2015, a doufáme, že tak
budete činit i nadále.

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. Tento cíl je podpořen sesterskou databází
VyRocenky.cz obsahující dokumenty z téže oblasti. Tyto dvě databáze, stejně
jako Publikace a Mapy zveřejněné na našich webových stránkách, mají usnadnit
kvalitní přístup k informacím o dopravě v České republice.

3. POČET ČLENŮ
K 1. lednu 2015 bylo ve spolku IODA evidováno 8 členů. Během uplynulého roku
se k nám tři členové přidali a jeden svoji činnost ukončil, celkově se tak počet
našich členů zvýšil o dva a k 31. prosinci 2015 bylo ve spolku evidováno celkem
10 členů.
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4. ČINNOST SPOLKU
V září jsme zveřejnili náš nový web, na němž se vám snažíme lépe přiblížit naše
cíle - ať už textem na Úvod a O projektu, v naší power-pointové prezentaci či na
propagačním letáku.
Spolu se spuštěním nového webu jsme rozšířili naše činnosti o dvě zajímavé
sekce – Mapy a Publikace. Spolu s naší databází dokumentů nazvanou
VýRočenky a databází dat IODA vytváří tato čtveřice služeb zajímavé portfolio
informací. To vše v moderním webovém designu a s novým logem z dílny
Vladimíra Schmida.
Zatímco v první polovině roku jsme se snažili na novinky v IODA upozornit hlavně
díky krátkým článkům na Busportal.cz, ve druhé polovině roku jsme také hojně
využívali sociální síť facebook (http://www.facebook.com/ioda2013), kterému
se velmi pečlivě věnuje Martin Novák. O něm a dalších členech našeho sdružení
si můžete více přečíst na našem webu (http://www.ioda.cz/?m=resitelsky-tym).
Osvětovou činnost jsme ve druhé polovině roku výrazně posílili publikací
„Veřejná doprava v České republice“, kterou jsme vydali ve spolupráci
s Fakultou dopravní Českého vysokého učení technického v Praze a Sdružením
pro dopravní telematiku (SDT). Druhou velmi zajímavou publikací pak byla
listopadová studie „Analýza vývoje výběru mýta v ČR“, kterou jsme nedávno
doplnili o data za poslední 2 měsíce roku 2015 a nyní se ji chystáme vydat
v tištěné podobě. Pro netrpělivé zájemce máme samozřejmě k dispozici i jejich
elektronické verze. Zdarma si je můžete stáhnout na našem webu
(http://www.ioda.cz/?m=publikace).
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5. DATA V DATABÁZI
V databázi IODA bylo k 1. lednu 2015 evidováno 59 641 čísel. K 31. prosinci 2015
v ní bylo evidováno 75 002 čísel. Za rok 2015 tedy v databázi IODA přibylo 15 361
nových čísel.

V databázi IODA bylo k 1. lednu 2015 evidováno 442 datových řad. K 31. prosinci
2015 v ní bylo evidováno 556 datových řad. Za rok 2015 tedy v databázi IODA
přibylo 114 nových datových řad.

V databázi Výročenky bylo k 1. lednu 2015 evidováno 202 dokumentů.
K 31. prosinci 2015 v ní bylo evidováno 416 dokumentů. Za rok 2015 tedy
v databázi VýRočenky přibylo 214 nových dokumentů.
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6. EKONOMIKA
V roce 2015 spolek IODA hospodařil s výnosy ve výši 850 Kč a náklady ve výši
4 185,65 Kč.
Dary uvedené ve výnosech nám poskytly 3 fyzické osoby. Tyto dary byly společně
se zůstatkem bankovního účtu z roku 2014 vynaloženy na náklady spolku
v oblasti služeb, tj. na zaplacení domény a webhostingu, zajištění platební brány
darujme.cz 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 2016
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