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Úvodní slovo předsedy
Vážení přátelé spolku IODA,
uplynulý rok 2016 byl pro náš spolek v mnoha ohledech okysličující.
Po třech letech práce našeho týmu se totiž pomalu usazuje forma spolupráce mezi
jednotlivými členy našeho spolku a postupně se tak krystalizují role, které každý zaujímá.
Vzhledem k výše uvedenému i přátelské atmosféře, která ve spolku vládne, není o další
zajímavé nápady nouze.
Hlavním předmětem našeho zájmu nadále zůstal systematický sběr dat a dokumentů
o dopravě a ekonomice dopravy, nicméně jsme se v uplynulém roce věnovali i dalším
zajímavým aktivitám.
Namátkou bych mohl zmínit facebookové aktivity, přednáškovou a publikační činnost, práce
na aplikaci s údaji o nákladovém indexu pro ČESMAD, nově vydávané newslettery a různé další
drobné aktivity, které ukazují, že máme dopravu opravdu v srdci.
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 děkuji za vykonanou spolupráci. Jejich pečlivost, nadšení a především
energie, kterou dávají do našich aktivit ve svém volném čase, je z mého pohledu obdivuhodná.
Závěrem mi dovolte jeden slib – nejenže udržíme kvalitu naší databáze na vysoké úrovni, ale i
v tomto roce vám představíme zajímavé novinky, které vás, pevně doufám, potěší! 
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 2016 bylo ve spolku IODA evidováno 10 členů. Během uplynulého roku
se k nám dva přidali a k 31. prosinci 2016 nás tak bylo ve spolku celkem 12 členů.
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4. ČINNOST SPOLKU
Začátkem roku 2016 jsme aktualizovali naši Analýzu vývoje výběru mýta
na zpoplatněných pozemních komunikacích v ČR, v rámci které jsme doplnili
údaje za celý rok 2015 a umožnili tak pěkné srovnání vývoje výnosů z mýta
v různých kontextech.
V dubnu jsme na našem webu spustili registrační systém emailů, na které
rozesíláme naše newslettery. V rámci těchto lehce nepravidelných krátkých
magazínů se snažíme přiblížit nejen aktuální informace z našich databází, ale také
vás seznamujeme s tím co (a jak) pro vás děláme. Občas v něm také
zprostředkujeme zajímavý rozhovor, jako například ten, co vyšel v čísle …/2016,
se špičkovým českým vědcem Ing. Vladimírem Dánielem, Ph.D. z Výzkumného a
zkušebního leteckého ústavu na téma první česká technologická nanodružice. To
vše můžete najít na stránce Publikace našem webu.
Před závěrem roku byla spuštěna webová aplikace Nákladový index ČESMAD,
na které jsme se podíleli. Na adrese http://www.indexcesmad.cz lze nově
v pravidelných čtvrtletních intervalech (zhruba ve 2. měsíci aktuálního čtvrtletí)
sledovat vývoj nákladů mezinárodní silniční nákladní dopravy. Vývoj indexu lze
sledovat i na grafech naší aplikace http://www.ioda.cz
Ve větší míře jsme také rozjeli publikační činnost. Kromě výše uvedené publikace
o mýtu jsme vydali brožurku Ekonomika podniku, která může leckomu posloužit
jako dobrý průvodce při podnikání. Nakladatelství Verlag Dashofer také
uveřejnilo články o naší aplikaci IODA a o ukazatelích indikujících vývoj trhu
silniční nákladní dopravy. V létě vyšly naše články v Transport magazínu
vydávaném sdružením ČESMAD Bohemia (o nákladovém indexu a o aplikaci
IODA). Též děkujeme za krátký článek o naší aplikaci panu Milanu Frydryškovi
z Dopravních novin.
Paralelně jsme rozvíjeli i přednáškovou činnost. Během celého roku jsme
využívali grafy z aplikace IODA na přednáškách a seminářích pro ČESMAD
Bohemia, Sdružení autodopravců Čech a Moravy (SAČM), Verlag Dashofer,
Nakladatelství FORUM a na konferenci ŽelAktuel.
Během podzimu jsme se též zaregistrovali do webové aplikace GIVT –
http://www.givt.cz , od které si slibujeme, že nám pomůže v získávání finančních
prostředků na naši činnost.
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5. DATA V DATABÁZI
V databázi IODA bylo k 1. lednu 2016 evidováno 75 002 čísel. K 31. prosinci 2016
v ní bylo 84 390 čísel. Za rok 2016 tedy přibylo 9 388 nových čísel.

V databázi IODA bylo k 1. lednu 2016 evidováno 556 datových řad. K 31. prosinci
2016 v ní bylo 593 datových řad. Za rok 2016 tedy přibylo 37 nových datových
řad.

V databázi Výročenky bylo k 1. lednu 2016 evidováno 416 dokumentů.
K 31. prosinci 2016 v ní bylo evidováno 464 dokumentů. Za rok 2016 tedy přibylo
48 nových dokumentů.
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6. EKONOMIKA
V roce 2016 spolek IODA hospodařil s výnosy ve výši 4 440 Kč a náklady ve výši
4 338,67 Kč.
Dary uvedené ve výnosech nám poskytly 2 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 19. února 2017
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