ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013
1. Základní údaje o Společnosti
Dne 31. ledna 2013 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konalo valné shromáždění České
statistické společnosti, na němž byl zvolen nový výbor Společnosti na dvouleté funkční období.
Předsedkyní Společnosti byla zvolena prof. Řezanková z katedry statistiky a pravděpodobnosti
Vysoké školy ekonomické v Praze. Na první schůzi výboru ČStS, která se konala 27. února
2013, byli zvoleni další členové předsednictva, a to prof. Dohnal (FS ČVUT v Praze) –
místopředseda, prof. Picek (TU Liberec) – vědecký tajemník, Ing. Löster (VŠE Praha) –
hospodář. Dále výbor ustavil funkci odpovědného redaktora časopisu Informační Bulletin
České statistické společnosti, do které byl zvolen Mgr. Vencálek (PřF UP Olomouc). Činnost
technického redaktora tohoto časopisu stejně jako v předchozích letech vykonával Ing. Pavel
Stříž, který v roce 2013 zabezpečoval též žádosti o registrace časopisu, viz níže.
V roce 2013 dva členové ČStS požádali o ukončení členství a tři zájemci se přihlásili, takže
ke konci roku měla Česká statistická společnost 233 členů. Ostatní údaje se vzhledem
k předchozímu roku nezměnily, kromě průměrného věku, který se mírně zvýšil na 52 let.
2. Činnost výboru Společnosti
Celkem se v roce 2013 konala tři zasedání výboru ČStS (v únoru, červnu a listopadu). Kromě
toho řada důležitých záležitostí byla diskutována prostřednictvím elektronické pošty.
Jednou oblastí činnosti bylo „zviditelnění“ ČStS. Výbor realizoval vytvoření a spuštění
nových webových stránek, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Jejich adresy jsou
http://www.statspol.cz/cs/ a http://www.statspol.cz/en/. Do české verze byl umístěn on-line
formulář sloužící jako přihláška za člena Společnosti. Na Wikipedii byl založen článek o České
statistické společnosti. Několik informací o aktivitách ČStS bylo publikováno v časopise
Statistika & My. Členové výboru zastupovali ČStS na konferencích na Slovensku a na schůzce
představitelů národních statistických společností V6 v Lublani.
V červenci 2013 byla dojednána Dohoda o bezúplatném užívání nebytových prostor mezi
Českým statistickým úřadem a Českou statistickou společností, kterou podepsala paní
předsedkyně ČSÚ prof. Ritschelová a předsedkyně ČStS prof. Řezanková. Díky této dohodě
bude mít ČStS po dobu 8 let svoji kancelář, a to místnost 126 v prostorách knihovny ČSÚ.
Součásti dohody je spolupráce v oblasti statistiky těchto dvou institucí, zaměřené zejména na
spolupráci ve výzkumu a vývoji zaměřeném do oblasti statistiky, spolupráci při vydávání
odborných periodik a společnou organizaci konferencí a odborných seminářů. ČStS se zavázala
předat Českému statistickému úřadu svůj knihovní fond, který se stane součástí Ústřední
statistické knihovny.
Byla vydána dvě čísla časopisu Informační Bulletin České statistické společnosti, v nichž
byly zohledněny formální požadavky, aby se časopis mohl ucházet o zařazení do Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (dále „Seznam“). IB
ČStS byl dle zákona č. 46/2000 Sb. zaregistrován u Ministerstva kultury ČR (evidenční číslo
registrace je E 21214) a byla podána žádost o zařazení časopisu do Seznamu. V časopise jsou nyní
zřetelně odděleny vědecké a odborné statě od jiných článků, zpráv a informací, pozvánek na akce
apod. Výbor ČStS doporučil redakční radě IB postup při sestavování jednotlivých čísel IB.
Na své první schůzi výbor ČStS schválil možnost přidělení tří finančních příspěvků na
konference pro mladé vědecké pracovníky, a to v max. výši 5 tis. Kč na jednotlivce. Výbor schválil
nové podmínky pro udělení jednorázového příspěvku. Předsedkyně obdržela pouze jednu žádost, a
to od RNDr. Patrície Martínkové na konferenci IMPS 2013 (červenec, Holandsko). Členové výboru
se vyjadřovali e-mailem; byl odsouhlasen žádaný příspěvek ve výši 5000,- Kč.
Byla aktualizována databáze členů ČStS, v plánu je její zpřístupnění členům výboru na internetu.
Pro webové stránky byl připraven nový přehledný seznam kateder a ústavů vyučujících statistiku.

Byla provedena aktualizaci údajů o ČStS v informačním systému Rady vědeckých společností
ČR. Do tohoto systému byla též vložena výroční zpráva o činnosti ČStS.
3. Aktivity ČStS v oblasti konferencí a zastoupení ČStS na různých akcích
 Dne 31. ledna 2013 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konalo valné shromáždění
České statistické společnosti, na kterém byly předneseny zprávy o činnosti a o hospodaření
ČStS a proběhla volba předsedy a výboru ČStS. Odbornou přednášku na téma Generování
náhody je příliš důležité, než abychom jej mohli přenechat náhodě přednesl prof. Antoch
z MFF UK Praha.
 Dne 20. března 2013 se ve Sládkovičovu předsedkyně ČStS zúčastnila slavnostní
konference 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti: minulost,
prítomnosť, budúcnosť. Prof. Řezanková na ní vystoupila s příspěvkem informujícím
o aktivitách České statistické společnosti na mezinárodní úrovni. Předsedkyně ČStS na této
konferenci převzala pro Českou statistickou společnost pamětní list.
 Ve dnech 27.–29. května 2013 se ve slovenských Kočovcích konala slovensko-česká
konference PRASTAN 2013. Čtyři členové ČStS byli zastoupeni v programovém výboru
této konference. Několik členů ČStS se této konference aktivně zúčastnilo, mezi nimi i
předsedkyně a místopředseda ČStS. Hlavním tématem konference byly shlukovací metody
a jiné vícerozměrné statistické techniky.
 Členové ČStS se zúčastnili také dalších statistických konferencí, z nichž nejvýznamnější
byl 59. světový statistický kongres mezinárodního statistického institutu ISI, který se konal
ve dnech 25.–30. srpna 2013 v Hongkongu. Jednou z jeho mnoha akcí bylo mezinárodní
kolo soutěže o nejlepší statistický plakát s tématem zemědělství, určené pro základní a
střední školy, do které postoupily i plakáty z České republiky (organizátory národního kola
byly ČSÚ a VŠE, prof. Řezanková byla předsedkyní hodnotící komise).
 Na dny 26.–29. září 2013 byly naplánovány Statistické dny na Brejlově ve spojení
s konferencí TEXperience 2013. K hezkému místu, příjemnému prostředí, dobrému počasí
a skvělé kuchyni chyběla jen větší účast členů České statistické společnosti.
 Dne 23. října 2013 se místopředseda prof. Dohnal zúčastnil zasedání Rady vědeckých
společností ČR a získal doplňující informace o možnosti získávání finančních příspěvků
na činnost jednotlivých společností.
 Ve dnech 24.–25. října 2013 se v Lublani konalo již deváté zasedání představitelů
národních statistických společností ze zemí střední Evropy (V6). Českou statistickou
společnost zastupovala na této akci předsedkyně prof. Řezanková. Výsledkem setkání je
společné prohlášení, které mj. obsahuje příslib každoročního uspořádání společné virtuální
konference společností V6. Dalším úkolem je potřeba získávání mladých statistiků pro
aktivní členství v národních společnostech.
 Dne 5. prosince 2013 se v respiriu MFF UK uskutečnil již tradiční Mikuklášský den České
statistické společnosti spočívající v celodenním odborném programu a závěrečném
společenském posezení.
 Byla připravena konference (zimní škola) ROBUST 2014 na dny 19.–24. ledna 2014
v Jetřichovicích.
4. Plán hlavních aktivit ČStS pro rok 2014
 První akcí bude již výše zmíněná zimní škola ROBUST 2014 ve dnech 19.–24. ledna 2014
v Jetřichovicích.
 Druhou akcí bude valné shromáždění ČStS dne 12. února 2014 v budově ČSÚ v Praze
s odbornou přednáškou Ing. Sixty na téma Pokroky v měření ekonomiky – ESA 2010.

 Na dny 9.–10. října 2014 je naplánováno setkání zástupců statistických společností V6
v Praze ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.
 V prosinci 2014 bude uspořádán Mikuklášský den na MFF UK v Praze.
 Dále plánujeme zorganizování Statistických dnů, případně další odborná setkání.
 Budou vydána minimálně čtyři čísla Informačního Bulletinu České statistické společnosti,
bude pokračovat údržba webových stránek ČStS a rozšířen článek o ČStS na Wikipedii.
V Praze dne 17. 1. 2014

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
předsedkyně ČStS

