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Abstract: This report presents an overview of activities of the Czech Statis-
tical Society organized under its auspices during the year 2010 together with
the plan of activities of the Society for 2011. This report has been presented
to the General Assembly of the Czech Statistical Society held on February
7, 2011, in Prague. The members of the Society are also informed about
proposal of establishing position of Vice President of the Society ex-officio,
which will be offered to the President of the Czech Statistical Office.
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Abstrakt: Tato zpráva byla přednesena na Valném shromáždění České sta-
tistické společnosti, které se konalo dne 7. 2. 2011 v budově VŠE v Praze.
Zpráva obsahuje základní údaje o společnosti z roku 2010, přehled činnosti
výboru společnosti a organizovaných akcí. Ve zprávě je i přehled akcí plánova-
ných na rok 2011. V závěru zprávy je návrh na ustanovení funkce místopřed-
sedy společnosti ex oficio, která bude nabídnuta vrcholnému představiteli
Českého statistického úřadu.
Klíčová slova: Česká statistická společnost, zpráva o činnosti.

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 29. ledna
2009. Předsedou byl zvolen doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT
v Praze), funkci místopředsedy vykonávala prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
(VŠE) a hospodářem Ing. Tomáš Löster (VŠE Praha). Zvolený místopředse-
da Ing. Jan Fischer, CSc., působil jako předseda vlády a od září působí jako
viceprezident Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně.

K dnešnímu dni má ČStS 236 členů. Za uplynulý vstoupilo do společnosti
20 členů. V roce 2010 zemřel 1 člen společnosti, 2 ukončili členství na vlastní
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žádost. V jedenácti případech bylo členství ukončeno pro neplacení členských
příspěvků. V zahraničí žije celkem 10 členů, z toho 6 na Slovensku (4 jsou
studenti, kteří studují zde, ale mají trvalé bydliště na Slovensku).

Na základě údajů od 227 členů lze konstatovat, že průměrný věk ve spo-
lečnosti se příliš nemění : průměrný věk se snížil z 50,3 na 50,1, mediánový
věk se zvýšil z 51 na 52 let. Dva nejmladší členové společnosti mají 23 let
a nejstarší (prof. František Fabián) 83 let.

2. 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 me-
zidobí byli členové výboru v kontaktu prostřednictvím e-mailu a diskutovali
všechny důležité záležitosti, zejména přípravu akcí a bulletinů. Kromě toho
proběhla řada neformálních setkání a porad při jednotlivých akcích.

Rok 2010 byl jubilejním rokem ve kterém naše společnost oslavila 20 let
svého trvání. Oficiálně jsme toto výročí oslavili na slavnostním zasedání, které
se konalo 4. září při příležitosti Brněnských statistických dnů. Rektor VUT
Brno nám pro tuto příležitost propůjčil slavnostní novobarokní aulu. Nechy-
běl koncert barokní hudby a zahraniční hosté. Na zasedání, jehož podtitul
zněl „Quo vadis stochastica?ÿ, vystoupili kolegové z různých oblastí statis-
tiky: za matematickou statistiku pohovořila prof. Marie Hušková (MFF UK),
za státní statistiku vrchní ředitel sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ pan
ing. František Konečný, za medicínskou a biostatistiku RNDr. Marek Malý,
o aplikacích statistiky v průmyslu pohovořil doc. Gejza Dohnal. Za zahraniční
hosty vystoupil doc. Josef Chajdiak, současný předseda Slovenské štatistické
a demografické spoločnosti. Škoda jen, že řada předem ohlášených účastníků
se na poslední chvíli omluvila z nejrůznějších důvodů. V rámci společenského
večera v příjemném prostředí rekonstruovaného Starého pivovaru (v areálu
FII VUT Brno) a za cimbálové muziky bratří Wimmerovců ze Slovenska, byly
předány Pamětní listy hostům a zakládajícím členům společnosti.

V září 2010 se zástupci společnosti (Dohnal, Řezanková) zúčastnili také
oslav 150. výročí založení francouzské statistické společnosti v Institutu He-
nri Poincaré v Paříži. Při této příležitosti se konala schůzka zástupců čtr-
nácti evropských statistických společností. Hlavními téma úloha národních
statistických společností při vzdělávání na základních a středních školách,
o potřebě certifikace statistiků, o podpoře mladých statistiků a v neposlední
řadě i o nutnosti vytvořit jakousi zastřešující instituci pro evropské národní
společnosti. Jednání bude pokračovat v tomto roce v Dublinu při příležitosti
58. světového statistického kongresu ISI.
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Na podzim 2010 se konalo také další, v pořadí již šesté společné zase-
dání zástupců skupiny V6 (Maďarsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Slovin-
sko a Rumunsko), které tentokrát svolala Rakouská statistická společnost do
Vídně. Zasedání se zúčastnil předseda společnosti a první místopředsedkyně
prof. Řezanková. Na zasedání se hovořilo o otázkách projednávaných v Paříži.
Byla diskutována možnost založení společné webové stránky skupiny V6 a zá-
stupci společností se zavázali k vydávání společného periodika.

3. Odborná aktivita společnosti

• Dne 28. 1. 2010 se konala v budově VŠE v Praze Valná hromada společ-
nosti, na které byl zvolen předseda a výbor společnosti. Na Valné hro-
madě přednesl odbornou přednášku doc. RNDr. Jan Picek, CSc.

• 31. 1. – 5. 2. 2010 naše společnost organizovala spolu s KPMS MFF UK
a JČMF již 16. konferenci ROBUST 2010. Tentokrát v „zimníÿ verzi
na Hoře matky Boží v Králíkách. Tak jako v minulosti, i tentokrát byl
ROBUST věnován vybraným trendům matematické statistiky, teorie
pravděpodobnosti a analýzy dat. Počet účastníků ze čtyř evropských
zemí (ČR, SR, Švýcarska a Velké Britanie) překročil stovku. V tomto
roce však poprvé nemá ROBUST vlastní sborník. Část příspěvků vyšla
v časopise Acta Universitatis Carolinae a část v časopise Informační
Bulletin, číslo 3, ročník 21, 2010.

• V prvním zářijovém týdnu se konaly v Brně dvě akce současně. Ve
dnech 2. – 3. 9. se konala v Akademii Sting konference o průmyslové
statistice REQUEST, kterou naše společnost už podruhé pořádala spolu
s Centrem pro jakost a spolehlivost výroby CQR. Souběžně s touto
akcí se 3. a 4. září konaly Brněnské statistické dny. 4. 9. odpoledne
se v novobarokní aule VUT Brno konalo slavnostní zasedání ČStS ke
20. výročí založení společnosti.

• Třetí Mikuklášský statistický den ČStS zorganizovala dne 6. 12. 2010
na MFF UK v pražském Karlíně. Tohoto setkání se zúčastnila i nová
předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

• Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktuali-
zovány díky práci kolegy doc. Jiřího Žváčka. Bohužel, zatím nedošlo
k původně plánované změně grafické úpravy těchto stránek.

• V roce 2010 vyšla čtyři čísla Informačního Bulletinu, z nichž čtvrté je
vyrobeno až v lednu 2011 a je k dispozici na tomto valném shromáždění.
Třetí číslo Informačního Bulletinu obsahuje část příspěvků z konference
ROBUST 2010, která tentokrát nemá vlastní sborník.

• ČStS formálně spolupracovala na vydávání časopisu Statistika.
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4. Plán aktivit pro rok 2011

• V září 2011 se bude konat společná konference se SŠDS STAKAN 2011.
• V srpnu se zúčastníme jednání v rámci 58. světového statistického kon-

gresu ISI v Dublinu.
• V říjnu 2011 se připravuje další konference REQUEST 2011 v Praze.
• Na podzim se bude konat další setkání skupiny V6, tentokrát opět

v Maďarsku.
• V rámci možností se budeme podílet na organizaci statistických konfe-

rencí u nás i v zahraničí.
• Mikuklášský den v prosinci v Praze.

5. Návrh na funkci místopředsedy ex oficio

Naše společnost od svého založení v roce 1990 má jako jeden z hlavních
cílů propojení statistiků všech zaměření a oblastí aplikace. Především potom
užší spolupráci pracovníků z oblasti statistiky aplikované v ekonomických,
společenských, přírodních a technických vědách, z oblasti teorie matematické
statistiky a z oblasti státní statistiky.

Státní (oficiální) statistika má v naší zemi, stejně jako v ostatních ev-
ropských zemích) svého nejvyššího představitele v osobě předsedy národního
statistického úřadu. Vědomi si důležitosti státní statistiky pro rozvoj a pro-
pagaci statistiky jako celku a důležitosti funkce předsedy ČSÚ a současně
i jeho pracovního zatížení, výbor navrhuje ustanovení funkce stálého mís-
topředsedy České statistické společnosti ex oficio, která by byla nabídnuta
předsedovi ČSÚ. Tento ji může nebo nemusí přijmout. Tato funkce není vo-
lenou funkcí, nenese s sebou žádné povinnosti odpovídající funkci voleného
místopředsedy, nicméně poskytuje svému nositeli právo účastnit se jednání
výboru a při zvláštních příležitostech, jako je například setkání zástupců ná-
rodních společností, předávání cen ve studentských soutěžích a podobně, vy-
stupovat vedle předsedy a voleného místopředsedy jako zástupce společnosti.
V předchozích letech byl předseda ČSÚ zvoleným členem výboru naší spo-
lečnosti, nicméně povinnosti, plynoucí z jeho úřadu mu nedovolovaly se plně
zapojovat do práce výboru. Ustanovení navrhované čestné funkce by deklaro-
valo důležitost sepjetí ČStS se státní statistikou a současně by nezatěžovalo
nositele této funkce povinnostmi člena výboru.

V Praze, dne 28. 1. 2010
Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

předseda společnosti
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