sluoov

oBIrCNi ÚŘno

Došlo: 29,

n§TATl§Tlc
núŘAD
-čEsKÝ

l'oiil

l;,i(i,:

Po,_,cl

pilloh|

nc"r lisLu t sr a,L

7019

/z

'1.

ůt

-, -

prj lot

,

Jpn I tl 14
('],j.Iot]BL,,,. .-.:',.."_,],.,:.,..-,j.,,:",

;

,

.1.....

"

..

..,^

Krajská spráVa ČSÚ v olomouci
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starostkám a starostům

Ve Vybraných obcích, městech

olomouckého kraje

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje V roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 sb,, o státní
statistické sluŽbě, Ve znění pozdějších předpisů, každoročníVýběrové šetřenío žiVotních podmínkách

domácností vČeskérepublice pod názvem ,,Životní podmínky 2019' (EU-SlLc), které navazuje
na předchozí roČníkytohoto šetření, smyslem tohoto zjišťování je získáVat dlouhodobě srovnatelné
Údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel V celkem 34 evropských zemích, Dalšímcílem je získat
data pro Výpočet Ukazatelů peněžnía materiální chudoby.

Šetřeníse uskuteční na územícelé Českérepubliky V11 452 domácnostech, z nichž se
byly do šetřeni zahrnuty

6 702 zúčastnilošetření již v předchozích letech. všechny domácnosti
na základě náhodného VýběrU provedeného poěítačem.

vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 20'tg prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetřeníbudou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bYdliŠtě. Aktivní ÚČast občanŮ na tomto významném statistickém šetřeni a jejich ochota spolupracovat
s ČsÚ 1e pro náS nesmírně dŮležitá a umožnínám ziskat řadu důležitýchinformací o sociální situaci
domácnosti V ČR, které nelze zj]stit žádným jiným způsobem.
Terénnípracovnícj zapojení do šetřeni se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmín'ky,
popř, průkazem zaměstnance Čsú.ve všech íázich zpracouáni je zarLtéena anonymita zjištěných
údajůa získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový ávropský
právní rámec ochrány osobních údajů(GDPR) a jedná v souladu s ním, všichni pracovníci Čsújsou
navÍc podle zákona é. 89/1995 sb., o státní statistické službě, Vázáni mlěenlivostí o Veškerých
šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste připadné dotazy občanů,kteří budou osloveni našimi Zaměstnanci, zodpověděli
ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na pracovníka krajské správy Čsúpověřeného řízením
šetření Žjvotní podmínky 2019 paní Janu Matouškovou, tel.: igs sos ose.
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