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Samostatné oddělení terénního zjišťování
Třída T. Bati 1565, 761 76 Zlín

Starostkám a starostům
Zlínského kraje
Ve Zlíně dne 30.7.2007

Informace o připravovaném strukturálním šetření v zemědělství „ZEM 2007"
Český statistický úřad organizuje v tomto roce Strukturální šetření v zemědělství
„ZEM 2007" za účelem aktualizace údajů o zemědělských prvovýrobcích získaných
z celoplošného zemědělského sčítání - Agrocenzu 2000. Jako členská země Evropské unie
provádíme šetření podle nařízení Komise (ES) č. 204/2006 a s finančním příspěvkem EU.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 15. listopadu 2007. Ve
Zlínském kraji proběhne ve 210 obcích.

Vaše obec byla metodou náhodného výběru vybrána pro aktualizaci v letošním roce.
Podle znění §13 zákona č. 89/1995 Sb., ostatní statistické službě, věznění pozdějších
předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. Šetření
prostřednictvím tazatelů. ( na .dohody o.^pnaraedení práce ) se týká výhradně fyzických osob,
podnikům právnických osob zašle ČSÚ výkaz poštou.
Uvedené strukturální šetření se vztahuje na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty
šetření. Těmi jsou: 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, nebo
1 500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny), nebo 1 000 m2 vinic, nebo 300 m2 skleníků a
pařenišť, nebo chov 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí a koz, nebo 50 ks drůbeže, nebo
100 ks králíků či kožešinových zvířat.
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit
vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo vyplnění malých výkazů
za registrované neaktivní zemědělce.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, který jim vydá
Samostatné oddělení terénních zjišťování ČSÚ ve Zlínském kraji. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je
zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb a zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické
službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o
všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona.
Považuji za vhodné informovat Vás o tom, že do výběru pro šetření „ZEM 2007" se v
našem kraji dostalo též Vaše město/obec. Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených
našimi spolupracovníky zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníky
Samostatného oddělení terénních zjišťování ČSÚ pověřené řízením šetření:
Lenka Galetková; csu-vs@iol.cz tel: 571 410 179
Ing. Eva Svoradová; csu-vs@iol.cz tel: 571410 179
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