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// KULT (MK) V í2 - 01Ministerslvo kultury

Milady Horákové 139
160 41 PRAHA 6
schváleno ČsÚ pro Ministerstvo kultury ČV 1o9/o2 ze dne 1 11 2oo1
V rámci Pro9ramu siatisiických zjišťování na rok 2002
zpíavodajská iednotka odešle výkaz do 21.1,2oo3
ochrana indiViduálních dat je z€ručena 2ákonem č 89/95 sb ,

Ve zněnípozdějších předpisú, Udaje se zjišťUjipro potřebu l\4inisterslva
kultury, za ochranU individuáiních dal zodpovídá MK,
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