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CV:
Iva Ritschelová se narodila 16. Července 1964 ve Vansdorfu. Vystudovala Vysokou školu
ekonomickou v Praze a Technickou univerzitu v Liberci.
V letech 2007 až 2011 zastávala funkci rektorky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Spolupracuje s Oddělením aktivit v přírodě jako odborný garant předmětu Ekologie a
interpretace krajiny a kultury. Kmenově působila na Fakultě životního prostředí UJEP.
V minulosti zastávala funkci rektorky UJEP. Oborově se zaměřuje na environmentální
ekonomii a politiku životního prostředí s důrazem na makroekonomické aspekty tvorby a
ochrany životního prostředí. Participovala na tvorbě a rozvoji systému environmentálního a
ekonomického účetnictví v ČR, na rozvoji národního statistického systému v oblasti životního
prostředí a v rámci dalších národních i mezinárodních projektů. Aktivně se podílela na tvorbě
a publikaci periodických statistických publikací spojených s problematikou životního
prostředí. Absolvovala řadu odborných a studijních stáží na zahraničních odborných
pracovištích. Účastnila se mise OSN do Kosova, Arménie, Gruzie, Ázerbajdžánu a
Kyrgistánu. Je členkou několika vědeckých a redakčních rad.
27. července 2010 ji prezident republiky Václav Klaus na Pražském hradě jmenoval do
funkce předsedkyně Českého statistického úřadu s účinností od 1. září 2010.
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Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. je členkou řady poradních orgánů ministerstev, vědeckých,
uměleckých, oborových a redakčních rad a akademických sněmů univerzit, vysokých škol a
vědecko-výzkumných ústavů. Je autorkou více než dvaceti domácích a zahraničních
monografií, několika desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných
studií.

