IVA RITSCHELOVÁ
předsedkyně ČSÚ
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě otvíráte publikaci, kterou si
Český statistický úřad připomíná dva
významné milníky české statistiky. Jde
o události, které trvale ovlivnily fungování statistické služby u nás. Dne
8. ledna, před 45 lety, vznikl samostatný statistický úřad pro českou část
tehdejšího Československa. Navázal tak na činnost svého historického
předchůdce Státního úřadu statistického, od jehož založení uplynulo
28. ledna 2014 již 95 let.
Obě tato výročí nabízí možnost ohlédnout se zpět a věnovat alespoň trochu
času sebereflexi. Využili jsme této
výjimečné příležitosti, abychom odborné i laické veřejnosti připomněli
poslání a význam statistiky a představili výsledky práce tisíců zaměstnanců,
kteří prošli úřadem za celou dobu jeho
existence a s vysokou profesionalitou
budovali základy nezávislého odborného pracoviště uznávaného v České
republice i v Evropě.
Cílem publikace je poskytnout čtenáři stručný náhled do historie české
statistiky a seznámit ho s aktivitami
vykonávanými úřadem. Vedle historie

naší statistiky v éře od první republiky,
přes obtížné období 2. světové války
a totalitního režimu až po její transformaci po roce 1989 se dozvíte, jaké jsou
strategie, vize a priority ČSÚ s výhledem do roku 2020.
Seznámíte se s tématy, která se vždy
těšila velké pozornosti ze strany veřejnosti, ať již jde o sčítání lidu či o zabezpečování výsledků voleb včetně
volební statistiky, kdy statistický úřad
na sebe v pravidelných intervalech
strhává oprávněnou pozornost. Získáte informace také o jednotlivých
statistikách a analytických výstupech,
které náš úřad každoročně produkuje
a vydává. Přiblížíme vám i samotné
procesy tvorby a šíření statistických
výstupů úřadu.
Statistika se v průběhu let stala nenahraditelnou součástí našich životů,
zdrojem relevantních dat a nositelkou
objektivity. Již Cicero hovořil o historii
jako o svědectví časů a světle pravdy.
A právě statistika byla a je naším hlavním pomocníkem, abychom se mohli
ohlížet zpět do minulosti a následně ji
hodnotit. Mnoho státníků, manažerů

nebo odborníků z nejrůznějších sfér
jsou si vědomi toho, jak je statistika
pro směrování budoucího rozvoje
důležitá. A budeme velmi rádi, pokud
toto povědomí bude naše publikace
šířit i mezi dalšími představiteli moderní demokratické společnosti.
Dovolte mi, abych ukončila tento
krátký úvod slovy prvního předsedy
Státního úřadu statistického Dobroslava Krejčího, který po válce napsal:
„Jest tedy každým způsobem svrchovaně žádoucno starati se již nyní,
abychom měli včas co nejhojnější informace ve všestranné, poctivé a pravdivé statistice. Za tím cílem musíme
upřímně a včas pracovati všichni,
komu jde opravdu o to, aby naše země
rychle se opět povznesly, nezůstaly
ve směru kulturním i hospodářském
– a tudíž arci také politickém – za jinými.“
Tato krásná slova výstižně charakterizují poslání oficiální statistiky, jak
jej dodnes vnímáme v našem Českém
statistickém úřadě.
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