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Schváleno ČsÚ pro Ministerstvo kultury
ČV 109/11 ze dne 12 10.2010

Roční výkaz o knihovně
za rok20'11

Výkaz je soucásti Programu statistických z]'išťování ná rok 20í 1. ochrana důVěmosti údajů je zaíUčena zákonem č, 89/1995 sb,, o státní statistické sluŽbě, ve znění
'pozóé;šlcn 

p;eopisŮ, Údaje se zjišťuji pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu, zpravodajská jednotka je povinna poskytnout vŠechny
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Výkaz Vyplnil -jnréno (hůlkovým písmem) a podpisRazítko:

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis vedoucího
zpĚVodaFké ]ednoiky: zdeněk Marván

V. ELEKTRoNlcKÉ SLUŽBY KNlHoVNY


