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Výkazje so!ú§ti Prog ía mu stalistických zjišťován í na rók 2017. ochráné důvěrnó§ti údájŮ je zaruéna zákonem č, 8g/ 1 995 sb. o státni statisiické službě. vezněni
pozdé]šlch piedp su, Udaje se 4lšťuJi pro potřebu MinisteÉNá kultury. Keré odpovidá zá jejich ochranu- z píavodaj§ká jednotka je povinna po§kytnoui všechny

požadované údaje. Děkljeme za spolupráci,
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