Manažerské shrnutí výsledků metodického
auditu statistiky ČSÚ
Předmět auditu: Konjunkturální průzkumy
Auditovaný útvar: Odbor koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů
Časový průběh auditu: leden 2015 – duben 2015

Členové auditorské skupiny:
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. (VŠE) – vedoucí skupiny
Ing. Zdeněk Veselý (MF)
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D. MBA (SP ČR)
Ing. David Kocourek (ČNB)
Ing. Lukáš Kučera (ČSÚ, Oddělení svodných analýz)

Hlavní závěry:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1)	konstatuje důsledné uplatňování harmonizované metodiky stanovené Evropskou komisí,
2)	vysoce hodnotí dlouholetou spolupráci auditovaného útvaru s Evropskou komisí DG ECFIN, na
jejímž základě dochází nejen k harmonizaci metodiky a výstupů průzkumů, ale prostřednictvím
grantů také k pokrytí podstatné části nákladů na provádění průzkumů v České republice,
3)	oceňuje provázání sběru a zpracování dat v rámci jednoho útvaru a doporučuje dále podporovat
úzké vazby mezi zpracovateli a respondenty, které vedou k vyšší ochotě respondentů odpovídat
v rámci konjunkturálních průzkumů a zajišťují tak kontinuitu odpovědí v rámci zjišťovaného panelu,
4)	konstatuje dostatečné pokrytí populace výběrovým souborem; vhledem k významu služeb pro zachycení konjunkturální situace však doporučuje navýšení vzorku respondentů ve všech odvětvích služeb,
5)	konstatuje, že metodika zpracování výsledků a sezonního očišťování odpovídá metodice DG ECFIN.

Hlavní doporučení:
Na základě provedeného metodického auditu auditorská skupina:
1)	doporučuje pokračovat v důsledném ošetřování non-response zejména u významných respondentů a k vyloučení chybovosti zpracování doporučuje v maximální míře používat elektronický
převod dotazníků do zpracovatelského programu,
2)	doporučuje zvážit možnost rozšíření/záměny zpracovávaných otázek nad rámec harmonizovaných požadavků, a to v závislosti na potřebách národních uživatelů a nákladech šetření,
3)	doporučuje věnovat zvýšenou pozornost aktualizaci používaných vah a jejich souladu s dostupnými daty v ČSÚ,
4)	konstatuje, že pro publikování výsledků souhrnných indikátorů za analytickými účely by měly být
používány co nejdelší časové řady,
5)	dále doporučuje zvážit publikování strojově čitelných dat, což by výrazně zvýšilo komfort zejména nejpokročilejších uživatelů; z hlediska rozsahu dat musí jít o co nejdelší časové řady a co
nejpodrobnější odvětvová členění,
6)	doporučuje zvýšit obecnou informovanost o konjunkturálních průzkumech a dostupných informacích,
např. i na hlavním webu, a aktivnější spolupráci s analytiky a firmami, které by o data mohly mít zájem,
7)	navrhuje v budoucnu zvážit otázku konstrukce tzv. národního indikátoru důvěry, jehož výpočet by
lépe odrážel specifika České republiky a jejího makroekonomického vývoje.

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.

