ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ
SPOLEČNOSTI V ROCE 2011
Která byla přednesená a projednaná na valné hromadě
společnosti dne 3. 2. 2012.
1.

Základní údaje o společnosti

Uplynulý rok byl prvním rokem dvouletého funkčního období výboru České
statistické společnosti, který byl zvolen na valné hromadě dne 7. 2. 2011. Předsedou byl doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT v Praze), funkci prvního
místopředsedy vykonávala prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (VŠE) a hospodářem byl Ing. Tomáš Löster (VŠE Praha).
K dnešnímu dni má ČStS 229 členů. Za uplynulý rok vstoupilo do společnosti 8 členů. V roce 2011 zemřeli 2 členové společnosti, 1 ukončil členství
na vlastní žádost. V třinácti případech bylo členství ukončeno pro neplacení
členských příspěvků. V zahraničí žije celkem 11 členů, z toho 6 na Slovensku
(4 jsou studenti, kteří studují zde, ale mají trvalé bydliště na Slovensku).

2.

Činnost výboru společnosti

V průběhu roku se konala dvě zasedání výboru České statistické společnosti.
Kromě toho byla diskutována řada důležitých záležitostí prostřednictvím
elektronické pošty a hlasování. V průběhu roku navíc proběhla řada neformálních setkání a porad při jednotlivých akcích.
Z nejvýznamnějších rozhodnutí výboru společnosti v uplynulém roce bylo
připojení naší společnosti do Federace evropských národních statistických
společností (FENSTATS), na jejímž založení se shodlo 14 zástupců národních
statistických společností na podzim 2010 v Paříži a jejíž statut byl diskutován
v průběhu roku 2011. Hlavní zásluhu na jeho přípravě má Maurizio Vichi,
předseda italské statistické společnosti. Na 58. světovém statistickém kongresu ISI v Dublinu v srpnu 2011 byla připravena konečná verze a v prosinci
2011 byla tato Federace ustavena.
Z dalších mezinárodních aktivit jmenujme schůzku skupiny V6 v maďarském Visegrádu. Tentokrát byla spojena s konferencí organizovanou maďarským statistickým úřadem a Eurostatem při příležitosti ukončení maďarského
předsednictví Evropské Unii. Jako hlavní téma bylo zvýšení reputace statistiky ve společnosti. Na zasedání skupiny V6, kterého se zúčastnila i ředitelka
ISI paní Ada Van Krimpen, byla sepsána deklarace za zvýšení nezávislosti
statistiky na politických a komerčních vlivech.
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Mezi nejdůležitější domácí události, na jejichž organizaci se výbor společnosti účastnil, patří konference Stakan, společná akce naší společnosti a Slovenské štatistickej a demografickej spoľočnosti. Tato konference proběhla na
přelomu září a října (28. 9. – 2. 10.) v Železné Rudě na Šumavě a byla koncipována jako dvoukonference spolu s konferencí TEXperience ve spolupráci se
společností CSTUG a vydatnou zásluhou Pavla Stříže (a jeho rodiny). Toto
spojení se ukázalo jako velmi přínosné.
Neúspěch jsme zaznamenali s přihláškou našeho časopisu do databáze
Scopus, kde jsme byli odmítnuti s možností opakované žádosti až za tři roky.
Na adresu společnosti na MFF UK, Sokolovská 83, docházejí pravidelně
dva zahraniční časopisy: Austrian Statistical Journal a Manchester Statistical
Society Transactions.

3.

Odborná aktivita společnosti
• Dne 7. 2. 2011 se konala v budově VŠE v Praze valná hromada společnosti, na které byl zvolen předseda a výbor společnosti. Na valné hromadě přednesl odbornou přednášku místopředseda ČSÚ Ing. Stanislav
Drápal na téma Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011.
• Ve dnech 28. 9. – 2. 10. 2011 se konala dvoukonference STAKAN 2011
a TEXperience pořádaná společně naší společností, Slovenskou štatistickou a demografickou spoľočnosťou, sdružením CSTUG a Univerzitou
Tomáše Bati ve Zlíně. Konference se konala v Železné Rudě na Šumavě
s výletem na bavorský Velký Javor (Grosser Arber).
• Konference REQUEST se konala 14. – 15. 12. 2011 na strojní fakultě
ČVUT v Praze Dejvicích. Příspěvky z této konference vyjdou v Informačním Bulletinu.
• Čtvrtý Mikuklášský statistický den ČStS zorganizovala dne 6. 12. 2011
v respiriu MFF UK v pražském Karlíně. Přišel Mikukláš, přinesl dárky
a celodenní odborný program ukončila skupina FAB, s. r. o.
• Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktualizovány díky práci kolegy doc. Jiřího Žváčka. Bohužel, zatím nedošlo
k původně plánované změně grafické úpravy těchto stránek.
• V roce 2011 vyšla dvě čísla Informačního Bulletinu, další dvě jsou připravena k výrobě a vyjdou v tomto roce (pravděpodobně jako dvoučíslo).
• ČStS formálně spolupracovala na vydávání časopisu Statistika.
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4.

Plán aktivit pro rok 2012
• Na červen 2012 se plánuje a připravuje statistický den na zámku v Nových Hradech.
• 9. – 14. září 2012 se bude konat konference ROBUST 2012 na Moravě
v Němčičkách nedaleko Velkých Pavlovic v okrese Břeclav.
• Na podzim tohoto roku se bude konat další setkání skupiny V6, tentokrát v Bratislavě.
• V rámci možností se budeme podílet na organizaci statistických konferencí u nás i v zahraničí.
• Mikuklášský den bude v prosinci v Praze.
V Praze, dne 1. 2. 2011
Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
předseda společnosti
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