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HLAVNÍ ZÁVĚRY:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1. Konstatovala, že opatření navržená v závěrech metodického auditu statistiky stavebnictví z roku
		
2004 byla z velké části realizována.
2. Konstatovala, že statistika stavebnictví zabezpečovaná Českým statistickým úřadem je prová		
děna plně v souladu s nařízeními a doporučeními Eurostatu a plně vyhovuje potřebám interních
		
i externích uživatelů.
3. Ocenila ochotu a odbornost zaměstnanců ČSÚ při poskytování statistických informací z oblasti
		stavebnictví.
4. Vysoce ocenila jak podklady připravené auditovaným útvarem, tak i součinnost poskytovanou
		
zástupci auditovaného útvaru při provádění metodického auditu.

HLAVNÍ DOPORUČENÍ:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina doporučila:
1. Věnovat potřebnou pozornost problematice sezónního očišťování v situaci, kdy průměrné mě		
síční teploty pro jednotlivé měsíce výrazně kolísají napříč jednotlivými roky.
2. Věnovat potřebnou pozornost tzv. nerutinním činnostem, včetně jejich personálního zabezpe		čení.
3. Věnovat v metodických publikacích ještě větší péči vztahu mezi ukazateli typu ZSV a ukazateli
		typu S.
4. Přidat v rámci prezentace údajů ze statistiky stavebnictví odkaz na ceny výrobců ve stavebnictví.
5. Poskytovat v roční či alespoň pětileté periodicitě podrobnější údaje k nebytové a případně též
		
k inženýrské výstavbě.
6. Poskytovat údaje o variabilitě a rozdělení statistického souboru u vybraných statistik a vytvořit
		
metodiku pro užívání statistických ukazatelů z oblasti stavebnictví.
7. Podrobněji popsat některé ukazatele v anglické verzi metodik.
8. Nahradit položku počet bytů „v domovech-penzionech a domovech pro seniory“ v tabulkách
		
141 a 433 výkazu Stav 1-12 vhodnější položkou počet bytů např. „v ostatních budovách pro
		
bydlení“ nebo přesněji „v ostatních budovách pro dlouhodobé ubytování“.

REAKCE AUDITOVANÉHO ÚTVARU:
Auditovaný útvar vzal závěry auditu na vědomí a zároveň předložil návrh opatření k jednotlivým doporučením auditorské skupiny:
1. Ve spolupráci s oddělením matematicko-statistických metod a statistické kvality dále analyzovat
		
možnosti sezónního očištění s využitím speciálních regresorů. Výrazné teplotní výkyvy mezi jed		
notlivými měsíci jsou nyní ošetřovány vyloučením vlivu outlierů.
2. Ve spolupráci s vedením úřadu vytvořit v rámci odboru podmínky pro realizaci tohoto doporu		čení.
3. Rozšířit metodické popisy o podrobný popis vztahu těchto ukazatelů.
4. Přidat odkaz na ceny stavebních prací do sekce Stavebnictví.
5. Do Katalogu produktů přidat časovou řadu Výstavba nebytových budov, která vyjde s aktuál		
ními daty roku 2018 v srpnu 2019. K získání více údajů o inženýrské výstavbě byla navržena
		
změna výkazu Stav 2-12.
6. Námět předložit nově vznikajícímu výboru pro kvalitu a zapojit se v rámci kompetencí do jeho
		plnění.
7. Doplnit chybějící popisy do anglické verze metodik.
8. Zadat návrh úprav výkazů Stav 2-12 a Stav 7-99 a po jejich schválení zajistit realizaci jeho
		naplnění.

