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Galerie předsedů ČSÚ
Za více než devadesátiletou historii statistického úřadu se v jeho vedení vystřídala
řada významných osobností. Přinášíme vám jejich stručný přehled.
Státní úřad statistický byl založen záhy po vzniku samostatného
Československa. V jeho čele stál
Dobroslav Krejčí, který se výrazně
podílel na tvorbě prvního čs. zákona o statistice. Velmi významná
a rozsáhlá byla i jeho publicistická činnost. Dobroslav Krejčí bývá
proto označován za „otce české
statistiky“. Po odchodu ze statistiky
působil jako profesor na Masarykově univerzitě v Brně.
Po Dobroslavu Krejčím se na
dalších deset let stal předsedou

František Weyr, profesor správního
práva na univerzitě v Brně. Počátky existence úřadu kladly vysoké
nároky na jeho organizaci a řízení, a právě v této oblasti má předsednictví F. Weyera nezastupitelné
místo. Úspěch zaznamenaly i jeho
odborné statistické studie, zejména „Nadprůměrná inteligence jako statistický zjev“ z roku 1927 se
setkala s mezinárodním ohlasem.
V roce 1929 byl jmenován
předsedou úřadu Jan Auerhan.
Svou prací se přičinil o výrazné

zkvalitnění československé statistiky, kterou dostal na světovou úroveň. Vydal řadu prací, které jsou
nedocenitelné nejen z hlediska historického, ale i jako zdroj informací. V době nacistické okupace byl
nejprve zbaven funkce a následně
zatčen a popraven. Důvodem byly jeho práce o menšinové politice
a také skutečnost, že udržoval kontakt s domácím odbojem.
Po celé problematické období
konce čtyřicátých a zejména padesátých let předsedal statistickému

úřadu František Fajfr. Ten byl svojí orientací především demograf.
Svou prací přispěl nejen k zachování oboru demografie, ale také ke
zvýšení jeho významu.
V roce 1961 byl statistický úřad
přičleněn k tzv. lidové kontrole
a ministrem – předsedou Ústřední komise lidové kontroly a statistiky se stal Slovák Pavol Majling.
V roce 1967 byl statistický úřad
opět obnoven a jeho vedení se ujal
Jan Kazimour. Ten následně v souvislosti se zřízením federace pokra-
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čoval ve funkci předsedy Federálního statistického úřadu. Od roku
1981 působil jako předseda tohoto
úřadu Vladimír Mička. Posledním
představitelem federálního úřadu
(již po roce 1989) byl Slovák Ivan
Šujan, který se v předcházejících
letech zabýval makroanalýzami
a prognózami.
V Českém statistickém úřadě,
který spolu se svým slovenským
protějškem vznikl v roce 1969, byl
předsedou Jiří Antoš. Po jeho více než patnáctiletém působení ho

nahradil na dva roky Ladislav Říha
a po roce 1989, do zhruba vzniku
samostatné republiky, vysokoškolský statistik Eduard Souček.
V květnu 1993 byl předsedou
Českého statistického úřadu jmenován Edvard Outrata, jenž více
než dvacet let působil ve vedoucích funkcích v Kanadském statistickém úřadě. Jedním z jeho
hlavních předsevzetí, které také
realizoval, bylo dokončení transformace obsahu a metodologie
statistické služby v souladu s me-

zinárodními standardy. Na funkci
sám rezignoval.
Do roku 2003 vedla úřad jako
první žena v této funkci Marie Bohatá. V září 2004 byla na základě
konkurzu jmenovaná Evropskou
komisí zástupkyní generálního
ředitele Eurostatu v Lucemburku
a v této funkci působí doposud.
Rok 2003 je také rokem návratu Jana Fischera. Ten pracoval ve
statistickém úřadě celou dobu od
ukončení vysoké školy – s krátkou
přestávkou – v řadě pracovních za-
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řazení. Ve funkci předsedy úřadu
působil úspěšně až do roku 2009,
kdy byl na základě dohod politických stran jmenován premiérem
české vlády. Vzhledem k přechodnému působení této vlády zůstal až
do září 2010 formálně i předsedou
Českého statistického úřadu.
Od 1. 9. 2010 vede Český statistický úřad Iva Ritschelová.

Ladislav Pištora
odbor vnější komunikace

Česká statistická rada
Českou statistickou radu
zřizuje ČSÚ jako svůj poradní orgán. V jejím čele
stojí předseda Českého
statistického úřadu. Rada
má nejméně 11 a nejvíce
25 členů.
Za členy rady jsou vybíráni odborníci z řad statistické teorie a praxe.
Participují na řešení koncepčních
otázek rozvoje státní statistické
služby, vyjadřují se k návrhům

právních předpisů a k obsahu
a rozsahu statistických zjišťování. Do jejich působnosti náleží
též připomínky k metodice šetření a ke srovnatelnosti zjištěných
informací.

Historie
Za připomenutí stojí dlouhá tradice principu poradního orgánu.
Už v roce 1897 vedle výkonného
orgánu – Zemské statistické kanceláře – existoval druhý, poradní

orgán, Statistická komise. Tento
princip dvou orgánů byl uplatněn
i po vzniku Československé republiky. Zachoval si svou životnost,
přetrval a je uplatňován i dnes.

Současnost
Aktuální česká statistická rada má
21 jmenovaných členů. Předsedkyní rady je Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu.
Místopředsedou je Richard Hindls,
rektor Vysoké školy ekonomické.

Mezi členy rady jsou profesoři vysokých škol, reprezentanti hospodářských svazů a sdružení a zástupci různých rezortů a rovněž
všichni bývalí předsedové úřadu.
Současná rada byla jmenovaná dne
6. 10. 2010 a její členkou se stala
i předsedkyně Štatistického úradu Slovenskej republiky Ľudmila
Benkovičová.

Ladislav Pištora
odbor vnější komunikace

Složení České statistické rady
předsedkyně:

Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR

místopředseda:

doc. Lubomír Lízal, Ph.D., Cerge – EI, NERV

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysoké školy ekonomické

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního

členové:

prostředí UK

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., předsedkyně Štatistického úradu SR

Mgr. Bedřich Myšička, ředitel ekonomického odboru MPSV ČR

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., zastupující generální ředitelka Eurostatu,

Ing. Edvard Outrata, bývalý předseda ČSÚ

bývalá předsedkyně ČSÚ

doc. Ing. Eduard Souček, CSc., bývalý předseda ČSÚ

Ing. Stanislav Cysař, vrchní ředitel sekce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR

Ing. Jan Fischer, CSc., vicepresident EBRD, bývalý předseda ČSÚ

Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru, Ministerstvo průmyslu

JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy MV ČR

a obchodu ČR

prof. Ing. Robert Holman, CSc., vrchní ředitel a člen Bankovní rady ČNB

Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí ČR

Ing. Stanislava Janáčková, CSc., poradkyně prezidenta republiky
Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Jednotlivé členy České statistické rady budeme postupně představo-

Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory ČR

vat v dalších číslech časopisu.

