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České Statistické Společnosti číslo 1, ročník 17, březen 2006

ZPRÁVAO ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ
SPOLEČNOSTI V ROCE 2005

přednesená a projednaná na valné hromadě dne 2. 2. 2006

1. Základní údaje o společnosti

Uplynulý rok byl prvním rokem dvouletého funkčního období výboru České
statistické společnosti (ČStS), který byl zvolen na valné hromadě dne 20. 1.
2005. Předsedou byl prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha),
místopředsedou doc. ing. Josef Tvrdík, CSc. (Ostravská univerzita Ostrava),
hospodářkou doc. ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha) a tajemníkem
RNDr. Marek Malý, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha).
K dnešnímu dni má ČStS 217 členů, z toho 15 (převážně mladých) vstou-

pilo do společnosti v roce 2005. V roce 2005 ukončili 2 členové členství na
vlastní žádost a 3 zemřeli.

2. Hospodaření společnosti

Podrobné informace o financích naší společnosti jsou k dispozici ve zprávě
o hospodaření v uplynulém roce. Členský příspěvek činil 200 Kč ročně, pro
studenty 100 Kč. Náklady na naši hlavní činnost, tj. (spolu)pořádání semi-
nářů, závisejí na typu akce. V roce 2005 byly pořádány akce s menšími fi-
nančními požadavky. Další oblastí, do které společnost vkládá prostředky, je
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příprava a distribuce Informačního bulletinu. Příspěvky do bulletinu nejsou
nijak honorovány. Tisk bulletinu byl zajištěn díky pomoci ČSÚ a členů vý-
boru společnosti.

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 rovněž
jednal o pokračování spolupráce s předsedou ČSÚ ing. J. Fischerem, CSc.

4. Odborná aktivita společnosti

• Valná hromada se v roce 2005 se konala v prostorách ČSÚ v Praze. Byla
doplněna přednáškou ing. Eduarda Durníka z ČSÚ, která se zabývala
dosavadním vývojem a perspektivami veřejných databází ČSÚ.

• Ve dnech 10. – 15. 6. 2005 proběhl v hotelu Lesák v Tajově u Banské
Bystrice další seminář PRASTAN, který je pokračováním řady společ-
ných akcí naší společnosti a Slovenské statistické a demografické společ-
ností. Seminář byl uspořádán ve spolupráci se Stavební fakultou STU
Bratislava, Fakultou přírodních věd UMB Banská Bystrica a Fakultou
managementu UKo Bratislava.

• ČStS se podílela na uspořádání workshopu „Perspectives in Modern
Statistical Inference II“, který byl jako satelitní konference k 25. ev-
ropskému setkání statistiků uspořádán v Mikulově ve dnech 15. – 22. 7.
2005. Workshop společně uspořádaly Katedra pravděpodobnosti a ma-
tematické statistiky MFF UK v Praze, Katedra aplikované matema-
tiky PřF v Brně, Ústav statistiky a teorie pravděpodobnosti Technické
univerzity ve Vídni, Jednota českých matematiků a fyziků a naše spo-
lečnost. ČStS poskytla dvěma svým členům příspěvek na účast na této
konferenci.

• ČStS byla v roce 2005 spolupořadatelem dvou akcí konaných na České
zemědělské univerzitě v Praze, a to semináře o využití statistických pro-
gramů STATISTICA a SAS ve výuce a výzkumu (únor) a mezinárodní
vědecké konference „Agrární perspektivy XIV“ (září).
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Vedle konferencí a seminářů je třeba zmínit tyto další odborné aktivity:

• V roce 2005 ČStS distribuovala svým členům 2 CD (COMPSTAT 2004
a Výuka statistiky v České republice).

• V roce 2005 byla vydána čtyři řádná a jedno mimořádné číslo Infor-
mačního bulletinu.

• Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktualizo-
vány.

• ČStS spolupracovala na vydávání časopisu Statistika, její zástupci pra-
covali v redakční radě.

• V záři 2005 proběhlo v Budapešti setkání zástupců 6 národních statis-
tických společností středoevropského regionu, jehož se za ČStS zúčast-
nil doc. Dohnal. Byla uzavřena dohoda o spolupráci, která mj. zahrnuje
výměnu informací a pravidelné společné setkávání představitelů společ-
ností s roční periodicitou.

5. Plán aktivit pro rok 2006 a 2007

• ČStS byla v roce 2006 spolupořadatelem 14. zimní školyROBUST 2006,
která proběhla 23. – 27. 1. 2006 ve Lhotě nad Rohanovem. ČStS pod-
pořila účast tří svých členů – studentů/doktorandů, částečně též účast
bývalého předsedy Ing. Z. Rotha a dopravu kolegy doc. Žváčka.

• Připravuje se uspořádání dalšího ročníku Statistických dní ČStS. Akce
se díky iniciativě kolegů z Moravy uskuteční v červnu 2006 v Brně (viz
oznámení v tomto čísle).

• Plánuje se uspořádání odpoledního semináře s tématikou státní statis-
tiky.

• ČStS převzala záštitu nad konferencí Prague Stochastics kterou v srpnu
2006 v Praze uspořádá ÚTIA AV ČR a KPMS MFF UK.

• ČStS převzala odborný dohled nad vydáním monografie kolegů Horové,
Michálka a Skalské o klasifikaci.

• Ve výhledu na rok 2007 je příprava dalšího semináře STAKAN, který se
předběžně připravuje na konec května 2007 (pátek – neděle) do oblasti
Zlína.

V Praze dne 6. 2. 2006 prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., předseda
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