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Hlavní závěry:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1)	považuje proces statistického zachycení zahraničního obchodu jak v přeshraničním, tak v národním pojetí za odpovídající požadavkům a metodickým doporučením Eurostatu; oceňuje přitom
jak statistiku přeshraniční, jejíž sestavování pro potřeby orgánů Evropské unie i pro potřeby sestavení národních účtů je pracným a důležitým úkolem, tak činnost odborů národních účtů, které
odvedly velký kus práce při identifikaci a následném řešení diskrepancí mezi přeshraničním a národním pojetím,
2)	oceňuje kvalitu podkladů obdržených od všech auditovaných útvarů a doporučuje zvážit jejich
částečné využití jako součást komunikace s uživateli (zařazení ilustrativních příkladů do metodických vysvětlivek),
3)	konstatuje, že byla naplněna doporučení z metodického auditu statistiky zahraničního obchodu
z roku 2006 s jedinou výjimkou (údaje za kraje); v této jedné výjimce auditorská skupina souhlasí
s vysvětlením předloženým auditovaným útvarem.

Hlavní doporučení:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1)	doporučuje posílit a prohloubit spolupráci mezi útvary sestavujícími statistiku zahraničního obchodu v přeshraničním a v národním pojetí,
2) doporučuje:
		
a.	zveřejňovat jako primární statistiku v oblasti zahraničního obchodu výsledky v národním
pojetí, které jsou z povahy věci výrazně blíže ekonomické realitě České republiky,
		
b.	terminologicky lépe odlišit národní a přeshraniční pojetí v tom smyslu, že jako informace
o zahraničním obchodě budou prezentovány pouze výsledky v národním pojetí; přeshraniční pojetí auditorská skupina doporučuje nenazývat zahraničním obchodem, ale pohybem zboží přes hranice; v rámci tzv. Rychlých informací by informace o pohybu zboží přes
hranice byly publikovány coby doprovodná informace – tuto změnu doporučuje auditorská
skupina v předstihu komunikovat s uživateli,
3) dále podává dílčí doporučení ke zlepšení technické stránky zveřejňovaných údajů,
4)	doporučuje přestat zveřejňovat Tabulku 9 – „Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)“ v Rychlých informacích.

Reakce auditovaného útvaru:
Doporučení auditní skupiny byla akceptována a zapracována do střednědobého plánu činnosti útvaru.

