Manažerské shrnutí výsledků metodického
auditu statistiky ČSÚ
Předmět auditu: Roční statistický výkaz o odpadech a druhotných surovinách (Odp 5-01)
Auditovaný útvar: Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Časový průběh auditu: leden 2013 – květen 2013

Členové auditorské skupiny:
Ing. Bohumil Beneš (nezávislý odborník v oblasti ekologického poradenství) – vedoucí skupiny
Ing. Gabriela Bulková (MŽP)
Ing. Jiří Hrbek (ČSÚ, Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí)
Mgr. Jan Kovanda, Ph.D (UK)
Ing. Věra Kreníková (UJEP)
Mgr. Miloslava Tomiková (MPO)
Ing. Ondřej Vozár (ČSÚ, Oddělení matematicko-statistických dopočtů)

Hlavní závěry:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1)	zjišťuje, že úkoly z auditu z roku 2006 byly splněny (lepší přístupnost výkazu, klasifikací a číselníků, rozšíření výkazu o data týkající se druhotných surovin),
2)	konstatuje, že statistiky odpadů sestavované dle metodiky Eurostatu jsou zasílány pravidelně,
v požadované kvalitě a ze strany Eurostatu ani dalších orgánů EU nejsou vytýkány věcné ani
termínové nedostatky reportingových povinností vůči EU,
3)	zjišťuje, že složité metodické změny, spojené s Nařízením komise (EU) č. 849/2010, kterým
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, byly
zvládnuty v termínu a bezchybně,
4)	konstatuje, že zprávy o kvalitě statistiky odpadů zpracovávané od roku 2004 v požadované
dvouleté periodě mají požadovanou vypovídací schopnost, jsou přehledné, srozumitelné a jsou
předávány k využití ve stanoveném termínu,
5)	zjišťuje, že zvolené dopočtové metody odpovídají standardním metodám používaným ve vyspělých statistických systémech; metodika výběrů (včetně vyjmutí podprahových podniků) spolu s využitím rotačního modelu umožnila podstatné snížení administrativní zátěže respondentů (zejména
podniků) bez negativních dopadů na kvalitu dat.

Hlavní doporučení:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1)	navrhuje udržet (případně posílit) personální složení kvalifikovaných pracovníků auditovaného
útvaru i v rámci procesu plnění Usnesení vlády ČR č. 634/2012 k záměru zefektivnění výkonu
státní statistické služby,
2)	doporučuje předávat tabulky i podstatné části zprávy o kvalitě statistiky odpadů vypracované
pro reporting EU také pro vnitřní potřebu výkonu státní správy,
3)	doporučuje zajistit zpracování překladu podstatných částí publikace Manual on waste statistics
(Eurostat 2013) a jeho širokou popularizaci mezi odbornou veřejností ČR,
4)	doporučuje počítat každoročně indikátory kvality (zejména variační koeficient a míru response)
a zahrnovat je do publikace ČSÚ počínaje rokem 2013,
5)	navrhuje připravit a následně projednat a schválit Aktualizovanou dohodu o mezirezortní spolupráci ČSÚ s MŽP a MPO při výkonu státní správy na úseku statistiky odpadů a statistiky materiálových toků.

Reakce auditovaného útvaru:
Auditovaný útvar souhlasí se závěry auditorské skupiny a akceptuje všechna jeho doporučení.

