Kdo stál v čele úřadů?
Po roce 1989 vedly statistické úřady tři významné osobnosti – Ivan Šujan,
Eduard Souček a Rudolf Krč. Dva z nich byli Slováci.

Ivan Šujan
Do čela Federálního statistického úřadu byl poprvé za celou jeho existenci jmenován předseda
slovenské národnosti.
Ivan Šujan byl vzděláním ekonom. V roce 1959 ukončil Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, kde také absolvoval
post graduální studium a získal
hodnost kandidáta věd. V prvním desetiletí po opuštění vysoké školy ještě získával praktické
ekonomické znalosti. Pracoval
v bance jako úvěrový inspektor

Eduard Souček
Vysokoškolský pedagog vyučující statistiku nastoupil na post
předsedy Českého statistického
úřadu v roce 1990.
Své první zaměstnání po absolvování Vysoké školy ekonomické
získal Eduard Souček na městském oddělení statistiky v Praze.
Od roku 1964 pak působil jako
pedagog na své mateřské škole –
Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Připomenout lze jeho
činnost v Laboratoři demografie
VŠE, kde obhájil kandidátskou
práci o problematice migrace.
Po roce 1989 se stal předsedou
Českého statistického úřadu. Po
třech letech práce na úřadě se vrátil k pedagogické práci na Vysoké
škole ekonomické a na Univerzitě
Pardubice. Z jeho bohaté publi-

a ekonom pro zahraniční obchod.
Pak již začal směřovat ke svému
životnímu tématu, kterým byly
makroekonomické analýzy. Pracoval ve Výzkumném ústavu národohospodářském v Bratislavě
a pak ve Výzkumném výpočetním
středisku OSN, které se následně
transformovalo do slovenské pobočky Výzkumného ústavu sociálně ekonomických informací, což
byl rezortní ústav statistického
úřadu. Od té doby, tedy zhruba
od poloviny sedmdesátých let,
už byl Ivan Šujan v přímém styku
se statistikou. Ve své činnosti se
specializoval na ekonometrické
modely, a to nejenom na oblast

teorie, ale i jejich praktické využití při zpracování analýz a prognóz československé ekonomiky.
Po ukončení činnosti federálního úřadu pracoval až do roku 1998
jako místopředseda českého úřadu.
Pak již působil na Slovensku a řadu
let ještě s úřadem spolupracoval
jako expert.
Ivan Šujan je autorem či spoluautorem nepřeberného množství odborných prací a publikací,
především na téma makroekonomických analýz. Z osmdesátých let
můžeme např. vzpomenout učebnici Ekonometria vydanou v roce
1980 v Bratislavě. Byl také častým
autorem časopisu Statistika.

kační činnosti můžeme z posledních prací uvést Statistické minimum pro studující při zaměstnání
v pěti kapitolách, napsané spolu
s Lubomírem Cyhelským, a Statistické praktikum, kde byla spoluautorkou Iva Pacáková.

Predseda Slovenského štatistického úradu v rokoch 1989–1993
a predseda Štatistického úradu
SR v rokoch 1993–1994.

V současné době je aktivním
členem České statistické rady
a pokračuje ve své pedagogické
činnosti na některých vysokých
školách.

Na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave, na ktorej promoval
v roku 1956, pôsobil ako odborný
asistent na Katedre štatistiky a matematiky do roku 1959. V rokoch
1960–1963 pracoval ako vedúci
oddelenia národohospodárskeho
plánovania v Tatre, závod Bratislava. V roku 1963 sa dal na vedeckú
dráhu – v Ekonomickom ústave
Slovenskej akadémie vied (SAV)
pôsobil na rôznych pozíciách až
do nástupu do funkcie predsedu
Slovenského štatistického úradu.
Bol spoluzakladateľom Slovenskej štatistickej a demografickej
spoločnosti pri SAV, 4 roky bol jej

Rudolf Krč
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číslo

téma

Předsedové národních
statistických úřadů
Český statistický úřad
1969–1987

Jiří Antoš

1987–1989

Ladislav Říha

1990–1993

Eduard Souček

1993–1999

Eduard Outrata

1999–2003

Marie Bohatá

2003–2010

Jan Fischer

2010 a trvá

Iva Ritschelová

Štatistický úrad SR
1952–1953

Karol Fajnor

1953–1959

Pavel Marcely

1959–1960

František Tupík

1967–1971

Miloš Hrušovský

1971–1989

Jozef Kollár

1989–1994

Rudolf Krč

1994–1999

Štefan Condík

1999–2007

Peter Mach

2007 a trvá

Ludmila
Benkovičová

vedeckým tajomníkom a 4 roky
predsedom. Zároveň pôsobil aj
v Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV, externe prednášal
na Vysokej škole ekonomickej a na
Univerzite Komenského. Venoval
sa tiež publikačnej činnosti.

Ladislav Pištora
odbor vnější komunikace
Marián Jánošík
tiskový mluvčí ŠÚ SR

