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rok 2012). Tímto způsobem si daný

plňovat? Znám podobnou firmu

pokud možno statistické jednotky
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a ta do statistického šetření ne-
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Další dotazy naleznete na stránce

Jak vyplnit výkazy a Vzory výkazů
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vání je důležité rozdělit statistický

Časté dotazy: http://www.czso.cz/
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soubor ekonomických subjektů tak,
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