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Úvodní slovo předsedy
Vážení přátelé spolku IODA,
uplynulý rok 2018 byl pro náš spolek opět ve znamení plnění dat, dokumentů a map do našich
databází IODA a VýRočenky, dále jsme se věnovali dokončení a kompletaci knihy Ekonomika
dopravního systému státu a pracemi na našem novém softwaru Kanárek, o němž jistě brzy
uslyšíte více.
Opět musíme velmi poděkovat Martinovi za jeho facebookové aktivity.
Nejen já, ale i mí kolegové jsme nesmírně rádi, pokud toto vše přináší radost také vám, neboť
služby poskytujeme s nadšením a zcela zdarma. Rádi bychom zlepšovali rozvoj samotné
aplikace a rozvíjeli pro vás i další aktivity, které mohou být užitečné. Abychom je mohli
realizovat co nejlépe, jsou k tomu zapotřebí (jako všude) další finanční prostředky. Proto
uvítáme jakýkoliv váš finanční dar, který bude použit na výše zmíněné. Způsoby, jak nás
můžete obdarovat, najdete zde: http://www.ioda.cz/?m=dary.
Členům našeho spolku opět děkuji za práci, čas a elán, které věnovali IODě.

S úctou

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 zejména 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 2018 bylo ve spolku IODA evidováno 12 členů. Během uplynulého roku
nedošlo k žádným příchodům, ani k odchodům.
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4. ČINNOST SPOLKU
V průběhu roku 2018 jsme vydali publikaci Ekonomika dopravního systému
státu, jejíž elektronickou verzi si můžete stáhnout na našem webu anebo si zajít
do Národní knihovny v Praze, Vědecké knihovny v Olomouci či Zemské knihovně
v Brně, kde vám ji jistě rádi zapůjčí.
V roce 2019 plánujeme vyslat do světa knihu věnující se problematice slev
z jízdného ve veřejné dopravě. Předpokládáme, že by se mohla objevit na našem
webu před koncem roku.
I nadále se snažíme aktivně spolupracovat se sdružením ČESMAD Bohemia, z.s.,
Sdružením autodopravců Čech a Moravy (SAČM) a dalšími subjekty, zejména
v oblasti kalkulace nákladů dopravního provozu.
Ukazují se též nové možnosti spolupráce v oblasti výuky s Hospodářskou
komorou ČR, Nakladatelstvím Forum a nakladatelstvím Verlag Dashöfer, z nichž
některé byly realizovány a některé se připravují na rok 2019.
V dohledné době bychom rádi obnovili občasné rozesílání našich newsletterů.
Pravděpodobně se tak stane v souvislosti s naším novým softwarem Kanárek.
K čemu by se vám mohl hodit, se brzy dozvíte.
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5. DATA V DATABÁZI
V databázi IODA bylo k 1. lednu 2018 evidováno 91 724 čísel. K 31. prosinci 2018
v ní bylo 99 602 čísel. Za rok 2018 tedy přibylo 7 878 nových čísel.

V databázi IODA bylo k 1. lednu 2018 evidováno 606 datových řad. K 31. prosinci
2018 v ní bylo 613 datových řad. Za rok 2018 tedy přibylo 7 nových datových
řad.

V databázi VýRočenky bylo k 1. lednu 2018 evidováno 510 dokumentů.
K 31. prosinci 2018 v ní bylo evidováno 556 dokumentů. Za rok 2018 tedy přibylo
46 nových dokumentů.
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6. EKONOMIKA
V roce 2018 spolek IODA hospodařil s výnosy ve výši 2 074 Kč a náklady ve výši
2 117,87 Kč.
Dary uvedené ve výnosech nám poskytly 2 fyzické osoby. Tyto dary byly společně
se zůstatkem bankovního účtu z roku 2017 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 28. března 2019
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