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Starostkám a starostům
ve vybraných obcích, městech
Zlínského kraje

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Ceský statistický úfad organizuje v terminu od 10. září do 15. listopadu 2013
Strukturální šetření v zemědělství 2013 (Zem 2013). Toto zjišťování se provádí
s několikaletou periodicitou, v naší republice od roku 2000, s cílem získat dlouhodobě
srovnatelné údaje o strukture a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech
Evropské unie.
Tento cenzus se provádí v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické
ve znění pozdějších pfedpisů, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 1166/2008 (ES) ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře
zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení
narízení Rady (EHS) č. 571/88,
službě,

šetření se uskuteční

na území celé Ceské republiky téměf ve 12 tísících
subjektech, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a
prahových hodnot. Způsob zjíšfování je kombinovaný; právnické osoby a větší fyzícké
osoby budou osloveny korespondenčně, respektíve prostřednictvím datové schránky,
menší zemědělské podniky navštíví vyškolený tazatel.

zemědělských

Pracovníci zapojení do terénního šetfení se budou prokazovat průkazem tazatele,
vydaným Krajskou správou ČSÚ, který je ve spojení s občanským průkazem opravňute
k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2013, nebo průkazem zaměstnance ČSU.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjíštěných ůdajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci účastnící se zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o
státní statistické službě.
Prosím, abyste prípadné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na vedoucí oddělení terénních zjišťování KS Csú ve
Zlíně Ing. Barboru Zídkovou tel.: 577 004 956.
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