
b) pro výhradní potřebu České republiky
1. Ceny Spoj 1 - 12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony spojů

2. Nem-Úr 1 - 12 Měsíční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
3. VH P 3a - 04 Čtvrtletní výkaz podniků povodí
4. VH P 3b - 04 Čtvrtletní výkaz podniků vodovodů a kanalizací

5. Zem P 5 - 04 Čtvrtletní výkaz o prodeji a zásobách rostlinných výrobků
6. Nem-Úr 1 - 02 Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
7. Škol V 30 - 01 Zjiš�ování o žácích-studentech denního studia na středních 

a vysokých školách podle okresů trvalého bydliště k 31. prosinci 1993
8. Práce 3 - 01 Roční výkaz o práci

II. Statistická zjiš�ování prováděná jinými ústředními orgány České republiky
a) ministerstvo financí počet výkazů 1
b) ministerstvo hospodářství počet výkazů 3

c) ministerstvo kultury počet výkazů 11
d) ministerstvo práce a sociálních věcí počet výkazů 5
e) ministerstvo spravedlnosti počet výkazů 15

f) ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy počet výkazů 24
g) ministerstvo vnitra počet výkazů 1
h) ministerstvo zdravotnictví počet výkazů 50
ch) ministerstvo zemědělství počet výkazů 8

i) ministerstvo životního prostředí počet výkazů 2

III. Statistická zjiš�ování v působnosti federálních ústředních orgánů

a) federální ministerstvo hospodářství počet výkazů 5

b) Statní banka československá počet výkazů 1

B

Statistická zjiš�ování u obyvatelstva prováděná Českým statistickým úřadem 
podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 278/ 1992 Sb.

1. MC 92 - 1 Mikrocensus 1992

2. RÚ 4 - 12, RÚ 5 - 01 Statistika rodinných účtů

3. VSPS A, VSPS B Výběrové soupisy pracovních sil

* * *

Tiskopisy výkazů pro statistická zjiš�ování prováděná Českým statistickým úřadem (část A I. a část
B) budou zpravodajským jednotkám zaslány příslušnými okresními statistickými správami.

Případné úpravy a změny tohoto programu zjiš�ování, k nimž dojde v průběhu roku 1993, budou
podle § 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, uveřejněny ve Sbírce
zákonů.

Program ročních statistických zjiš�ování vč. registrů za rok 1993 prováděných Českým statistickým
úřadem bude uveřejněn ve Sbírce zákonů jako opatření Českého statistického úřadu do konce dubna
1993.

Zároveň upozorňujeme, že státní statistické výkazy za prosinec 1992, za IV. čtvrtletí 1992 a za rok
1992 vydané pod hlavičkou Federálního statistického úřadu jsou nadále platné a zpravodajské jednotky
jsou povinny použít tyto formuláře ke splnění své zpravodajské povinnosti v určených termínech
spadajících do příštího roku. Stejně tak jsou platné i některé výkazy vytištěné předběžně pro statistická
zjiš�ování prováděná Českým statistickým úřadem v roce 1993, u nichž je v hlavičce uveden Federální
statistický úřad.

Předpokládané náklady na dokončení zpracování výkazů roku 1992 budou v roce 1993 činit 6 011 000 Kčs.
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