
! ; . : í : :

IčrsrcÍ
ESTATISTICICT

IÚŘno

Kroiskd sprÓvo ČSÚ v Brně
tezu\tská 2
Ó0l 59 Brno

Doš|o clno

oddělení terénních zjišťování

V Brně dne 25' 8.2020
Č. 1.: csu. O1o187 t2o2o.82o2
Počet listťt: 1 ! Počet pÍíloh: -
Vyiizuje: Mgr. Michae|a Koláiová
Tel.: 542 528 233
E-mail: michaela. kolarova@czso. cz

Přiohy:

Vážená paní starostko, váženy pane starosto,

dovo|te, abychom Vás informova|io lntegrovaném šetŤení v zeměděIství,,lšZ 2o2o",které v letošním
roce organizuje Českf statistickf Úiad (ČSÚ) v souladu s naiízením Evropského parlamentu a Rady
(Es) č. 2018|109í. ŠetĚení navazuje na systém strukturátních šetÍení konanfch v České republice od
roku 1995.

Zemědělské subjekty sídlící ve Vaší obci navštíví tazate| ČSÚ, kten./ je povinen se prokazovat pr kazem
tazate|e (platnfm ve spojení s občansklm pr kazem). ověrení tazatele je moŽné na internetovfch
strá n kách Čs Ú www. czso. czlcs u/czso/overen i-tazate le.

Šetrení prostiednictvím tazate| se tfká vfhradně fyzickfch osob s malfm rozsahem zemědě|ské
rn.froby, podnik m právnickfch osob a fyzicklm osobám s větším rozsahem rn./roby zaš|e ČsÚ rn/kaz do
datové schránky (resp. poštou v pi,ípadě fyzickfch osob bez datové schránky).

Úkobm tazate| bude zemědětce v obci navštívit, ověiit jejich aktivitu, zabezpeéit vyptnění a oderzdání
vykazŮ za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění vykazŮ za zemédělce s rozsahem ulroby pod
prahou.|mi hodnotami zjišťování a pĚedání vykaz ČsÚ.

Vlastní zjištbvání v terénu proběhne v termínu od í. záíí do 26. Ťíina 2020.

Podle znění $ 13 zákona č.89/1995 Sb., ostátní statistické sluŽbě, veznění pozdějších pĚedpis ,
provádí ČsÚ zemědělské soupisy (censy) ve spotupráci s obcemi. Uvítáme Vaši spolupráci formou
informování občanťr o dťrvodu pohybu tazatele v obci zpťrsobem v obci obvykllm (ufvěsky, obecní
webové stránky, obecní zpravodaj apod.).

Prípadné detailnější informace o integrovaném šetÍeníjsou k dispozici na internetornfch stránkách ČsÚ
www. czso. czlcsu/czso/isz-2020.

Piedem Vám děkujeme za spolupráci.

lng. Kateiina Sendlerová

ieditetka Krajské správy ČsÚ v Brně
lng. KateÍina ilY:.í*.'Hil'*J"-
Sendlerová T:".s.'o,o.08'l3o7l422
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