Sekce obecné metodiky a registrů
V Praze dne 21. května 2018
Č. j.: CSU-01463/2018-30/0-00578304
Počet listů: 1

OBEC DÍLCE
7
506 01 Dílce
0-00578304-BM

Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás požádali o spolupráci při zjišťování údajů nezbytných pro tvorbu statistických
informací. V této souvislosti si Vám dovolujeme oznámit, že Vašemu podniku vznikla
zpravodajská povinnost vůči Českému statistickému úřadu (ČSÚ) ve smyslu zákona č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Přehled statistických zjišťování, ke
kterým Vám byla pro rok 2018 dodatečně stanovena zpravodajská povinnost, naleznete
v „Dodatku k Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ", který je součástí tohoto dopisu.
Máte-li zřízenu datovou schránku, doručíme Vám výkazy opět elektronicky. V případě, že datovou
schránku nemáte, obdržíte výkazy v listinné podobě.
Většinu statistických výkazů budete moci vyplňovat přímo na internetu, a to prostřednictvím
aplikace DANTE WEB . Aplikaci považujeme za nejvhodnější nástroj pro vyplnění výkazů, neboť
obsahuje kontroly pro ověření správnosti vyplnění, či umožňuje přidělit oprávnění jinému
uživateli, např. subjektu, který pro Vás zpracovává účetnictví. Výkazy jsou v aplikaci
zpřístupňovány postupně. Informace o registraci a přihlášení do aplikace naleznete v další části
tohoto dopisu. V případě nejasností napište, prosím, svůj dotaz na e-mailovou adresu:
vykazy@czso.cz.
Vzory výkazů, termíny a kontakty na pracovníky ČSÚ naleznete v aplikaci „Výkazy podle IČO" na
adrese: www.czso.cz/vykazypodleico po zadání Vaší identifikace, obvykle IČO. Zde budou také
postupně zpřístupňovány vyplnitelné (editovatelné) PDF výkazy, které si budete moci stáhnout
a vyplnit, pokud nevyužijete aplikaci DANTE WEB.
Děkujeme Vám za vstřícnost a včasné a správné vyplnění výkazů, které jsou pro nás klíčovým
podkladem pro tvorbu kvalitních statistických informací. I Vaše údaje jsou pro nás velice důležité.
Výsledné statistiky a další užitečné informace pro Vaše rozhodování naleznete na internetových
stránkách ČSÚ: www.czso.cz.

S pozdravem
Ing. Pavla Trendová, v. r.
ředitelka sekce
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Dodatek oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ

V Praze dne 21. května 2018
Č. j.: CSU-01463/2018-30/0-00578304
Název zpravodajské jednotky:

OBEC DÍLCE

Identifikace zpravodajské jednotky:

00578304

Zpracovatelský rok:

2018

Na základě § 10 odst. 3 a § 15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, vznikla výše uvedené zpravodajské jednotce zpravodajská povinnost, která je blíže
konkretizována vyhláškou č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017 a vyhláškou
č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018. Zpravodajská jednotka (případně její část)
má povinnost k následujícím statistickým zjišťováním:

Značka

Název

Termín a místo předložení

Budovy 1-99

Šetření nebytových budov a vybraných bytových
budov

do 31. října 2018

Místo doručení

Poštovní adresa

KS ČSÚ Brno

Krajská správa ČSÚ v Brně, Jezuitská 2, 601 59 Brno

KS ČSÚ Brno

Pokyny pro registraci a přihlášení
Před úplně prvním vstupem do aplikace DANTE WEB musíte provést registraci. Otevřete si aplikaci,
zadejte přihlašovací jméno a úvodní vstupní heslo:
Adresa:
https://danteweb.czso.cz/vstup/danteweb/reg/registrace
Přihlašovací jméno:

0000578304

Úvodní vstupní heslo:

s3q3c84Ike

V případě, že výkaz byl již zpřístupněn
(termíny uvidíte v aplikaci „Výkazy podle IČO“
www.czso.cz/vykazypodleico), můžete začít s vyplňováním v aplikaci na adrese https://danteweb.czso.cz.
V případě ztráty přihlašovacích údajů využijte možnosti obnovení hesla na https://danteweb.czso.cz/zhe/
nebo napište na adresu: zapomenuteheslo@czso.cz.
Uživatelskou příručku k aplikaci DANTE WEB naleznete přímo v aplikaci, příp. na adrese
www.czso.cz/danteweb.
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