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Základní údaje o společnosti

Uplynulý rok byl druhým rokem dvouletého funkčního období výboru České
statistické společnosti (ČStS), který byl zvolen na valné hromadě konané dne
20. ledna 2005. Předsedou byl prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK
Praha), místopředsedou doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc. (Ostravská univerzita
Ostrava), hospodářkou doc. ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha), a tajemníkem RNDr. Marek Malý, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha).
K dnešnímu dni má ČStS 219 členů, z toho 10 (převážně mladých) vstoupilo do společnosti v roce 2006. V roce 2006 ukončil jeden člen členství na
vlastní žádost a jeden zemřel, šesti členům bylo ukončeno členství z důvodu
neplacení členských příspěvků.

2.

Hospodaření společnosti

Podrobné informace o ﬁnancích naší společnosti jsou k dispozici ve zprávě
o hospodaření v uplynulém roce. Členský příspěvek činil 200 Kč ročně, pro
studenty 100 Kč. Náklady na naši hlavní činnost, tj. pořádání a spolupořádání
seminářů, závisejí na typu akce. V roce 2006 byly pořádány akce s menšími
ﬁnančními požadavky. Další oblastí, do které společnost vkládá prostředky, je
příprava a distribuce Informačního bulletinu a vydávání elektronických publikací shrnujících všechny materiály vydané společností. Příspěvky do bulletinu
nejsou nijak honorovány. Tisk bulletinu byl zajištěn díky pomoci Českého statistického úřadu.
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3.

Činnost výboru společnosti

V průběhu roku se konala dvě zasedání výboru ČStS. O každém z nich byl
pořízen zápis, který je všem zájemcům k dispozici. V mezidobí se kromě toho
členové výboru neformálně setkávali a radili při jednotlivých akcích i operativně v případě potřeby, zejména při přípravě akcí a bulletinu. Výbor při
řešení různých provozních otázek komunikoval s nadřízeným orgánem, Radou vědeckých společností. Předseda společnosti rovněž jednal o pokračování
spolupráce s předsedou ČSÚ ing. J. Fischerem, CSc.

4.

Odborné aktivity společnosti v roce 2006
• ČStS byla spolupořadatelem 14. zimní školy ROBUST 2006, která proběhla 23. – 27. 1. 2006 ve Lhotě nad Rohanovem. ČStS podpořila účast
tří svých členů – studentů/doktorandů, částečně též účast bývalého
předsedy Ing. Z. Rotha a dopravu kolegy Žváčka.
• 27. – 28. 6. 2006 se konaly Brněnské statistické dny ČStS.
• 1. 12. 2006 se ve spolupráci s ČSÚ konal seminář věnovaný metodám
zpětného přepočtu časových řad v důsledku změny klasiﬁkace.
• ČStS převzala záštitu nad konferencí Prague Stochastics, kterou v srpnu
2006 v Praze uspořádala ÚTIA AV ČR a KPMS MFF UK.
• ČStS převzala odborný dohled nad vydáním monograﬁe kolegů Horové,
Michálka a Skalské o klasiﬁkaci.

Vedle konferencí a seminářů je třeba zmínit tyto další odborné aktivity:
• V roce 2006 ČStS připravila a distribuovala svým členům CD s kompletními publikacemi společnosti.
• V roce 2006 byla vydána čtyři řádná čísla Informačního bulletinu.
• Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktualizovány.
• ČStS spolupracovala na vydávání časopisu Statistika, její zástupci pracovali v redakční radě.
• V září 2006 proběhlo v Bratislavě druhé setkání zástupců 6 národních
statistických společností středoevropského regionu, jehož se za ČStS
zúčastnila doc. Řezanková. Byla uzavřena dohoda o spolupráci, která
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mj. zahrnuje výměnu informací a pravidelné společné setkávání představitelů společností s roční periodicitou.

5.

Plán aktivit pro rok 2007
• Na květen 2007 je připravován další seminář STAKAN, který se uskuteční v oblasti Zlína.
• ČStS převzala záštitu nad konferencí REQUEST’06, jež se uskutečnila
30. 1. – 1. 2. 2007 v Praze.
• ČStS převzala záštitu nad konferencí TIES’2007, jež se uskuteční 16.
až 20. 8. 2007 v Mikulově.

6.

Úprava stanov

Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí
evidence obyvatel, obsahuje též novelu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 6 odst. 4 novelizované podoby
tohoto zákona musí název občanského sdružení (kterým je i ČStS) nově obsahovat označení „občanské sdruženíÿ nebo zkratku „o. s.ÿ. Jsme proto nuceni
příslušně upravit název společnosti a tuto změnu do 3 let zanést do stanov.
Upravené stanovy musí být znovu schváleny Ministerstvem vnitra. V souvislosti s tímto procesem byla výborem diskutována možnost dalších úprav
stanov, zejména umožnění hlasování prostřednictvím e-mailu. Členové nově
zvoleného výboru byli valným shromážděním společnosti pověřeni, aby stanovy prostudovali a navrhli případné změny (k jakémukoli místu stanov),
které by přispěly ke sladění stanov s realitou (stanovy vznikaly v roce 1990
a byly upravovány v r. 1998).
V Praze dne 8. 2. 2006,
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
předseda
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