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Evropské statistiky by měly lépe odpovídat 
potřebám uživatelů  
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora mají evropské statistiky, poskytované 
Evropskou komisí, obecně dostatečnou kvalitu, aby je tvůrci politik, podniky a veřejnost 
mohli využívat. I když auditoři dali Komisi známku „prospěla“, upozorňují i na některé 
nedostatky. Evropské statistiky by měly být užitečnější pro uživatele a lépe uzpůsobené 
jejich potřebám. Plány a priority související s evropskými statistikami by se měly řádně 
konzultovat se zainteresovanými stranami, jako je například akademická obec a výzkumná 
obec. Kromě toho v důležitých statistických oblastech, jako je práce, podnikání a zdraví, 
chybí některé údaje. 
 
Oficiální statistiky mají zásadní význam pro rozhodování politiků a vedoucích pracovníků 
podniků, které je založeno na faktech, a také pro práci výzkumných pracovníků, novinářů a 
veřejnosti. V EU se využívají k výběru a přidělování finančních prostředků a také pro tvorbu a 
posuzování politik ve všech oblastech, včetně zaměstnanosti, životního prostředí a 
hospodářství. V letech 2013 až 2020 bylo na tvorbu evropských statistik z rozpočtu EU 
vynaloženo téměř půl miliardy eur z peněz daňových poplatníků. Auditoři prověřovali, zda 
Komise přijala opatření zajišťující vysokou kvalitu statistik, a podrobně se přitom zabývali 
oblastmi práce, podnikání a zdravotnictví. 
 
„Tvorba statistik není cílem sama o sobě,“ uvedla členka Evropského účetního dvora 
odpovědná za audit Ildikó Gáll-Pelczová. „Statistické údaje jsou veřejným statkem a jejich 
tvorba musí na prvním místě zohledňovat potřeby uživatelů. V době dezinformací a střídajících 
se krizí je nejdůležitější, aby oficiální evropské statistiky měly vysokou kvalitu, plnily potřeby 
uživatelů a při jejich tvorbě se využívaly inovativní postupy.“ 
 
Eurostat, který je statistickým úřadem EU přímo spojeným s Komisí, se radí s uživateli a zjišťuje, 
jaké potřeby by měl ve své budoucí práci zohlednit. Auditoři však zjistili, že hlavní orgán 
zastupující uživatele statistik – Evropský statistický poradní výbor – nezastupoval všechny 
uživatele vyváženým a účinným způsobem a měl by být inkluzivnější, aby byl zajištěn kolektivní 
pohled. Na jeho práci se v současné době vůbec nepodílejí občanská společnost, nevládní 
organizace zastupující zranitelné skupiny a mezinárodní organizace. 
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Auditoři také zjistili mezery ve zdravotnických statistikách, které jsou stále neúplné, protože 
některé z nich jsou dobrovolné a ne všechny členské státy předkládají Eurostatu veškeré 
dohodnuté údaje. Eurostat také obtížně získává požadované údaje v některých členských 
státech v oblastech jako podnikání. V důsledku toho nesprávně používá definici malých a 
středních podniků. Jiným nedostatkem, na nějž auditoři upozorňují, jsou nedostatečné 
ověřovací pravomoci Eurostatu v určitých oblastech. Eurostat není kupříkladu oprávněn 
ověřovat údaje členských států v oblasti práce a stavu obyvatelstva, a nemůže tudíž ověřovat 
jejich spolehlivost. Z těchto statistických údajů vychází různé příspěvky EU, včetně financování 
na podporu oživení po pandemii. Mohlo by to vést k tomu, že finanční prostředky EU budou 
na základě takových údajů přiděleny nepřesně. 
 
Dalším problémem je včasnost, především u statistických údajů o zdravotnictví a podnicích. 
Ačkoli členské státy mohou některé údaje Eurostatu předložit až dva roky po příslušné události, 
což již snižuje jejich přínosnost pro uživatele, v některých případech členské státy údaje 
předložily výrazně dlouho po lhůtě, pouze částečně nebo vůbec ne. Evropský statistický systém 
také postrádá dostatečnou pružnost, aby mohl rychle reagovat novými datovými soubory, když 
vzniknou nové potřeby. To se ukázalo v souvislosti s pandemií COVID-19, když bylo nutné 
nalézt alternativní způsoby výpočtu úmrtnosti. 
 
Auditoři zjistili, že financování evropských statistik není vhodně zajištěno a dostatečně 
neupřednostňuje inovativní projekty. Upozorňují také na přístup ke statistikám před 
zveřejněním, který Eurostat poskytuje některým skupinám uživatelů, což vytváří riziko, že ti, 
kteří k nim získají přístup dříve, je mohou využít k ekonomickému zisku. Možnost přístupu před 
zveřejněním by mohla dát vzniknout příležitosti k ekonomickému zisku, který by mohl vážně 
narušovat trhy, a Komise by proto měla svou současnou praxi přehodnotit. 
 
Základní informace  
 
Zvláštní zpráva 26/2022 „Evropská statistika: její kvalitu lze ještě zlepšit“ je k dispozici na 
internetové stránce EÚD. EÚD již dříve zveřejnil zprávu o Eurostatu v roce 2012 a brzy vydá 
zprávu o výpočtu HND. 
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