
byl tedy zvolen v navržené sestavě. Předsedou společnosti na další dvouleté
období bude opět prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. V novém výboru se dále
počítá s tím, že:

- místopředsedou bude doc. ing. Josef Tvrdík, CSc.;
- hospodářkou zůstane doc. ing. Dagmar Blatná, CSc.;
- přípravu Informačního bulletinu budou zajišťovat doc. RNDr. Gejza

Dohnal, CSc. a ing. Pavel Stříž;
- vědeckým tajemníkem zůstane RNDr. Marek Malý, CSc., pomáhat mu

budou doc. RNDr. Jan Picek, CSc. a RNDr. Pavel Popela, PhD.

Revizorem společnosti byl i na další období zvolen RNDr. Jan Klaschka,
PhD.

Po přestávce pokračovala valná hromada odborným programem. Ředitel
odboru veřejných databází ČSÚ, Ing. E. Durník, přednesl přednášku na téma
Veřejná databáze ČSÚ. Schůze skončila v 16.00.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ
SPOLEČNOSTI V LETECH 2003 – 2004
přednesená a projednaná na valné hromadě 20. 1. 2005

Osnova zprávy:

1. Základní údaje o společnosti.
2. Hospodaření.
3. Činnost výboru společnosti.
4. Odborná aktivita společnosti.
5. Plán aktivit pro rok 2005.

1. Základní údaje o společnosti

Uplynulý rok byl druhým rokem dvouletého funkčního období výboru České
statistické společnosti (ČStS), který byl zvolen na valné hromadě dne 30.
ledna 2003. Předsedou byl prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK
Praha), místopředsedou doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (FSV UK Praha)
a hospodářkou doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha). K dnešnímu dni
má ČStS 208 členů, z toho tři vstoupili do společnosti v roce 2004. V roce
2004 ukončili dva členové členství na vlastní žádost, u dalších patnácti bylo
členství ukončeno pro neplacení členských příspěvků.
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2. Hospodaření společnosti

Podrobné informace o financích naší společnosti jsou k dispozici ve zprávě
o hospodaření v uplynulém roce. Členský příspěvek činil 100 Kč ročně, pro
studenty 60 Kč. Náklady na naši hlavní činnost, tj. (spolu)pořádání semi-
nářů, závisejí na typu akce. V roce 2004 byly pořádány akce s menšími fi-
nančními požadavky. Další oblastí, do které společnost vkládá prostředky,
je příprava a distribuce Informačního Bulletinu. Příspěvky do Informačního
Bulletinu nejsou nijak honorovány. S tiskem v minulých letech pomáhal ČSÚ,
ovšem vzhledem k záplavám a praktickému zničení technického zázemí ČSÚ
se společnost s vydáváním Informačního Bulletinu ocitla v jistých problé-
mech. Vzniklou situaci pomohla vyřešit obětavost některých členů výboru,
jakož i dalších členů společnosti. Předseda ČSÚ na schůzce se zástupci výboru
ČStS přislíbil v roce 2005 pomoci bulletin vydávat, jakmile to bude technicky
možné.

3. Činnost výboru společnosti

V průběhu roku se konala tři zasedání výboru České statistické společnosti.
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 nad-
řízeným orgánem, Radou vědeckých společností. Předseda společnosti se též
sešel s předsedou a místopředsedou ČSÚ a jednal s nimi o další spolupráci.
Předseda se rovněž na pozvání výboru Slovenské statistické a demografické
společnosti zúčastnil 12. Slovenské statistické konference.

4. Odborná aktivita společnosti

• Výroční členská schůze v roce 2004 se konala v Jindřichově Hradci dne
29. 1. 2004. Byla doplněna přednáškou dr. M. Malého, CSc., na téma
Metodologie dotazníkových šetření.

• 18. 3. 2004 se v Hradci Králové v rámci akce připravené ve spolupráci
s tamní Krajskou reprezentací Českého statistického úřadu konala před-
náška ředitele odboru 2040 veřejných databází ČSÚ pana Ing. Eduarda
Durníka. V ní seznámil přítomné s dosavadním vývojem a perspekti-
vami veřejných databází ČSÚ.

• 12. – 14. 4. 2004 se v Praze konala IMIA Working Conference Statistical
Methodology in Bioinformatics and Clinical Trials, jejímž byla ČStS
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spolupořadatelem.
• 7. – 11. 6. 2004 se v Třešti konala 13. letní škola ROBUST 2004, ČStS

byla spolupořadatelem této akce. Zúčastnilo se více než osmdesát kolegů
z Čech i ze Slovenska.

• 23. – 27. 8. 2004 se v Praze konalo 16. Symposium COMPSTAT 2004,
jejímž byla ČStS spolupořadatelem. Zúčastnilo se jí 526 osob z celého
světa.

• 6. – 7. 9. 2004 se v Praze při příležitosti 85. výročí založení ČSÚ konala
konference Statistics, investments in the future, jejímž byla ČStS spo-
lupořadatelem. Za ČStS na ní s příspěvkem vystoupil doc. RNDr. J. Á.
Víšek, CSc.

• Ve dnech 15. – 16. 9. 2004 se uskutečnily na Univerzitě Hradec Králové
další Statistické dny ČStS. Setkání bylo věnováno aplikacím statistic-
kých metod při sledování vlivu člověka na životní prostředí.

Vedle konferencí a seminářů je třeba zmínit tyto další odborné aktivity:

• V roce 2004 ČStS vydala sborník ze semináře STAKAN III a distribu-
ovala jej všem svým členům.

• V roce 2004 byla vydána čtyři čísla Informačního bulletinu.
• Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktualizo-

vány.
• ČStS spolupracovala na vydávání časopisu Statistika.

5. Plán aktivit pro rok 2005

• 10. – 15. června 2005 proběhne v Tajově u Banské Bystrice další semi-
nář PRASTAN, který je pokračováním řady akcí, při jejichž přípravě
naše společnost spolupracuje se Slovenskou statistickou a demografic-
kou společností.

• ČStS se bude podílet na organizaci workshopu Perspectives in Modern
Statistical Inference II v Mikulově 15. – 22. 7. 2005.

• V průběhu roku 2005 bude ČStS spolupořadatelem nejméně dvou akcí
na České zemědělské univerzitě - semináře o využití statistických pro-
gramů STATISTICA a SAS ve výuce a výzkumu a mezinárodní vědecké
konference Agrární perspektivy XIV.

V Praze dne 10. 1. 2005, prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., předseda
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