ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2017
1. Základní údaje o Společnosti
Ke konci roku 2017 měla Česká statistická společnost 197 členů, z toho 10 ze zahraničí.
Na členské schůzi 26. ledna 2017 byl pro následující dvouleté funkční období zvolen nový
výbor ČStS, v němž funkci předsedy zastává RNDr. Marek Malý, CSc. a místopředsedkyní je
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. Vědeckou tajemnicí je Ing. M. Litschmannová, která je
současně správkyní webových stránek ČStS. Šéfredaktorem časopisu Informační bulletin
České statistické společnosti je prof. G. Dohnal. Dále členové výboru ČStS zastávají
následující funkce: Ing. T. Löster – hospodář a Mgr. O. Vencálek – odpovědný redaktor IB
ČStS. Činnost technického redaktora IB ČStS stejně jako v předchozích letech vykonával Ing.
P. Stříž. Revizorkou je doc. D. Blatná.
2. Činnost výboru Společnosti
Celkem se v roce 2017 konala tři zasedání výboru ČStS (v lednu, květnu a listopadu). Kromě
toho řada důležitých záležitostí byla diskutována prostřednictvím elektronické pošty.
ČStS byla spolupořadatelem konference Prastan 2017, která se konala v říjnu 2017 na
Slovensku. Zástupci ČStS byli v programovém výboru akce. V prosinci ČStS uspořádala
Mikuklášský statistický den.
Prof. Picek a dr. Malý se zúčastnili setkání představitelů národních statistických
společností V7 v říjnu v Bratislavě. Probíhala komunikace s Federací evropských národních
statistických společností (FENStatS).
Byla připravena čtyři čísla časopisu Informační bulletin České statistické společnosti. Byly
průběžně udržovány webové stránky společnosti.
Na své lednové schůzi výbor ČStS schválil možnost přidělení finančních příspěvků na
účast na konferencích. V průběhu roku 2017 byly přiděleny tři příspěvky na vložné na různé
konference v celkové výši 10 179,75 Kč.
Předseda ČStS se 21.9.2017 zúčastnil Plenárního zasedání Rady vědeckých společností.
Byla provedena aktualizace údajů o ČStS v informačním systému Rady vědeckých
společností ČR. Do tohoto systému byla vložena roční zpráva o činnosti ČStS.
3. Konference a další akce
 Dne 26. ledna 2017 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické
společnosti, na které byly předneseny zprávy o činnosti a o hospodaření ČStS. Odbornou
přednášku na téma Praxe statistika ve farmaceutickém průmyslu přednesla Mgr. Michaela
Šedová, M.Sc., Ph.D. z Institutu biostatistiky a analýz MU Brno.
 Ve dnech 5. až 8. října 2017 proběhla v Oščadnici na Slovensku společná československá konference PRASTAN 2017.
 Dne 7. prosince 2017 se v respiriu MFF UK uskutečnil tradiční Mikuklášský statistický
den s odpoledním odborným programem a následným společenským posezením.
Účastníků bylo 21 a vyslechli 4 odborné příspěvky.
4. Plán hlavních aktivit ČStS pro rok 2018
 Ve dnech 21.-26. ledna 2018 se v obci Rybník v Českém lese koná dvacátá zimní škola
JČMF ROBUST 2018. Tato akce je organizována skupinou pro výpočetní statistiku ČMS
JČMF za podpory ČStS a KPMS MFF UK.

 Členská schůze ČStS se uskuteční dne 7. února 2018 v budově ČSÚ v Praze bude
doplněna odbornou přednáškou prof. Ing. Radima Briše, CSc. z Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava na téma Stochastické modelování spolehlivosti.
 V září 2018 je plánováno uspořádání Statistických dní v Brně s hlavním tématem
zaměřeným na aplikace statistiky v ekonomii, finančnictví a bankovnictví.
 V prosinci 2018 bude uspořádán další Mikuklášský statistický den na MFF UK v Praze.
 Pokud jde o mezinárodní aktivity, členové výboru ČStS plánují zúčastnit se setkání
představitelů národních statistických společností V7 v Polsku a konference k 50. výročí
Slovenské statistické a demografické společnosti.
 Budou vydána čtyři čísla Informačního bulletinu České statistické společnosti a bude
pokračovat údržba a aktualizace webových stránek ČStS (http://www.statspol.cz/).

V Praze dne 29. 1. 2018

RNDr. Marek Malý, CSc.
předseda ČStS

