ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2014
1. Základní údaje o Společnosti
Ke konci roku 2014 měla Česká statistická společnost 204 členů. Na valném shromáždění
České statistické společnosti konaném dne 12. února 2014 byla schválena změna stanov ČStS.
V souladu s novým občanským zákoníkem byl změněn název na „Česká statistická společnost,
z. s.“ (zkratka „z. s.“ znamená „zapsaný spolek“). Název nejvyššího orgánu Společnosti je nyní
„členská schůze“ (místo valného shromáždění). Dále je uvedena nová adresa ČStS, a to Na
padesátém 81, Praha 10. Ostatní změny spočívají především v upraveném strukturování textu
a v upravených formulacích. Změny názvu a sídla jsou zapsány ve spolkovém rejstříku.
Dále toto valné shromáždění schválilo zvýšení řádného členského příspěvku od roku 2015
na 300,- Kč. Redukovaný členský příspěvek pro studenty a důchodce zůstává ve výši 100,- Kč.
Rok 2014 byl druhým rokem funkčního období výboru ČStS, členy jehož předsednictva byli:
předsedkyně prof. Řezanková, místopředseda prof. Dohnal, vědecký tajemník prof. Picek a
hospodář Ing. Löster. Dále členové výboru ČStS zastávali následující funkce: prof. Dohnal –
šéfredaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti, Mgr. Vencálek –
odpovědný redaktor IB ČStS, Ing. Litschmannová – správce webových stránek ČStS. Činnost
technického redaktora IB ČStS stejně jako v předchozích letech vykonával Ing. Pavel Stříž.
2. Činnost výboru Společnosti
Celkem se v roce 2014 konala čtyři zasedání výboru ČStS (v únoru, květnu, červnu a listopadu).
Kromě toho řada důležitých záležitostí byla diskutována prostřednictvím elektronické pošty.
ČStS se podílela na přípravě konference ROBUST 2014, která se konala v lednu
v Jetřichovicích, v červnu uspořádala Statistický den v Ústí nad Labem a v prosinci
Mikuklášský den. Dále výbor ČStS zorganizoval v Praze setkání představitelů národních
statistických společností V6. Tato akce se uskutečnila v říjnu 2014.
V důsledku technických problémů se serverem, kde byly umístěny webové stránky ČStS,
byl realizován přesun těchto stránek na jiný server. Kromě aktualizace obsahu byly webové
stránky upravovány, mj. Ing. Litschmannová připravila novou podobu obsahů jednotlivých
čísel IB.
Byla připravena čtyři čísla časopisu Informační bulletin České statistické společnosti. Byla
podána žádost o zařazení tohoto časopisu do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v ČR. Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. listopadu 2014 schválila
aktualizaci tohoto seznamu, do něhož již je IB ČStS opět zařazen.
Na své únorové schůzi výbor ČStS schválil možnost přidělení dvou finančních příspěvků na
konference pro mladé vědecké pracovníky, a to v max. výši 5 tis. Kč na jednotlivce. Nikdo
z členů ČStS však o příspěvek v roce 2014 nepožádal.
Na plenárním zasedání Rady vědeckých společností ČR v listopadu Českou statistickou
společnost zastoupila doc. Bartošová. Byla provedena aktualizace údajů o ČStS v informačním
systému RVS ČR. Do tohoto systému byla též vložena výroční zpráva o činnosti ČStS.
3. Aktivity ČStS v oblasti konferencí a dalších akcí
 Ve dnech 19.–24. ledna 2014 se konala konference (zimní škola) ROBUST 2014
v Jetřichovicích. Účastnilo se jí 77 účastníků, z toho 7 ze Slovenska a 3 z dalších zemí. Na
konferenci bylo předneseno 61 příspěvků.
 Dne 12. února 2014 se v budově ČSÚ v Praze konalo valné shromáždění České statistické
společnosti, na kterém byly předneseny zprávy o činnosti a o hospodaření ČStS a byla
schválena změna stanov ČStS. Odbornou přednášku na téma Pokroky v měření ekonomiky
– ESA 2010 přednesl Ing. Sixta z ČSÚ.

 Dne 23. června 2014 se v areálu kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za podpory
Fakulty sociálně ekonomické UJEP uskutečnil Statistický den v Ústí nad Labem. Účastníků
bylo 14, předneseno bylo 8 odborných příspěvků. Hlavní témata byla zaměřena na
statistické metody pro analýzy zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva.
 Ve dnech 9. a 10. října 2014 se v Praze konalo jubilejní desáté setkání představitelů
národních statistických společností V6. Zúčastnili se ho představitelé pěti společností V6
a jako host místopředsedkyně Polské statistické společnosti. Oficiální 10. zasedání se
konalo 10. 10. v budově ČSÚ.
 Dne 16. prosince 2014 se v respiriu MFF UK uskutečnil již tradiční Mikuklášský den
spočívající v celodenním odborném programu a závěrečném společenském posezení.
Zúčastnilo se ho 25 členů ČStS, z toho 9 aktivně s odbornými příspěvky.
4. Plán hlavních aktivit ČStS pro rok 2015
 První akcí bude členská schůze ČStS dne 29. ledna 2015 v budově ČSÚ v Praze s odbornou
přednáškou doc. Valenty na téma Úvod do analýzy přežívání.
 Hlavní akcí by měla být česko-slovenská konference STAKAN 2015, spolupořádaná se
SŠDS (plánovaným místem jsou Beskydy, termín bude stanoven po dohodě se
slovenskými kolegy).
 V prosinci 2015 bude uspořádán Mikuklášský den na MFF UK v Praze.
 Budou vydána minimálně čtyři čísla Informačního bulletinu České statistické společnosti
a bude pokračovat údržba webových stránek ČStS.
V Praze dne 5. 1. 2014

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
předsedkyně ČStS

