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Městský úřad
Vodr"Tany
k rukám starostky, starosty

Životni podminky

2013 - výběrové šetřeni v domácnostech

Vážená panl, vážený pane,

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve zněnl pozdějšlch předpisů, výběrové šetřeni o životnlch podmlnkách
domácností v České republice - EU-SILC 2013 (Životní podmlnky 2013), které navazuje na
předchozl ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťováni je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemlch. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
ŠetřenI se uskutečni na území celé České republiky v 10 127 domácnostech, z nichž se 6 527
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru.
VlastnI šetřeni proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvlm speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které majl ve vybraném bytě
obvyklé bydliště.
PracovnIci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a přlslušnýrn
pověřením, které je ve spojeni s občanským průkazem opravňují k provedeni šetřeni Životnl
podmlnky 2013 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve
všech řázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a zlskaná data jsou důsledně
chráněna podle přísných požadavků zákona Č. 89/1995 Sb. o státnl statistické službě, ve znění
pozdějšlch předpisů, a podle zákona Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni
pracovnIci zúčastněnl na zjišťovánl a procesu zpracování
jsou vázáni rnlčenlivostl o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmir"Tovaného zákona o státní statistické službě.
Proslm, abyste případné
dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu
tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovnlka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějoviclch
pověřeného řlzenlrn šetření Životnl podmlnky 2013
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Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Děkuji Vám za spolupráci
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