Manažerské shrnutí výsledků metodického
auditu statistiky ČSÚ
Předmět auditu: Měsíční zjišťování v maloobchodě
Auditovaný útvar: Odbor statistiky služeb
Časový průběh auditu: prosinec 2015 – březen 2016

ČLENOVÉ AUDITORSKÉ SKUPINY:
Ing Radek Šnobl (ČNB) – vedoucí skupiny
Ing Petra Cimlerová (SOCR)
Ing Lucie Mraštíková (MPO)
Ing Lukáš Kučera (ČSÚ, oddělení svodných analýz)
Bc Jiří Kamenický (ČSÚ, oddělení svodných analýz)
Ing Jiří Zeman, Ph.D. (VŠE)

HLAVNÍ ZÁVĚRY:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1)	pozitivně hodnotí materiály a datové podklady dodané auditovaným útvarem na samém úvodu
auditu, tak i další doplňující údaje dodané jak na základě diskuse členů AS s pracovníky ČSÚ,
tak i na základě písemných dotazů členů AS. Rovněž pozitivně hodnotí vstřícnost pracovníků ČSÚ
vůči požadavkům jednotlivých členů AS.
2)	v rámci šetření zjistila, že statistické zjišťování ČSÚ je ve shodě s platnou metodologií Eurostatu
a je rovněž průběžně aktualizováno v souladu s novými platnými nařízeními Eurostatu. V průběhu
šetření byla zjištěna nepatrná diskrepance v používané terminologii, která je však způsobena doslovným překladem z anglické odborné terminologie. ČSÚ tak plně respektuje závaznou definici
Eurostatu, a to i s ohledem na možnosti českých účetních standardů.
3)	hodnotí problematiku sběru dat, prováděných dopočtů, kontroly dat jako plně vyhovující. Administrativní zátěž respondentů hodnotí jako přiměřenou, což dokládá i rostoucí míra response rate
za celé sledované období 2010-2015

HLAVNÍ DOPORUČENÍ
Na základě provedeného auditu auditorská skupina doporučuje:
1.	zvážit úpravu Rychlé informace na webových stránkách ČSÚ s tím, že bude akcentováno hodnocení meziročních sezónně očištěných časových řad i očištění o vliv počtu pracovních dní a současně rozšířit i počet publikovaných informací v časových řadách,
2.	zvážit současnou praxi konstrukce deflátorů u některých sledovaných skupin, a to zejména v automobilovém segmentu a pokusit se hledat vhodnější řešení,
3.	periodicky vyhodnocovat vhodnost kritérií pro zařazení jednotky mezi plošně obesílané,
4.	sledovat možnosti nových či alternativních datových zdrojů, které by mohly vést k dalšímu zkvalitnění stávajících statistik.

REAKCE AUDITOVANÉHO ÚTVARU:
Auditovaný útvar:
1) souhlasí se závěry metodického auditu,
2) ztotožňuje se s doporučeními auditorské skupiny,
3) zavázal se k postupné realizaci doporučení auditorské skupiny.

