
P R O G R F I N
Programové financování státního rozpočtu 

a kontrolní akce NKÚ

Souhrnná prezentace pro

sobota 15.9.2018

Stanislav Chrudimský + Richard  Baxa + Jaroslav Aim

Nejvyšší kontrolní úřad, 170 04 Praha 7 - Holešovice 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já bych Vám tady chtěl předvíst výsledky naší práce týkající se programového financování ze státního rozpočtu. 



Námět a realizace: Stanislav CHRUDIMSKÝ, Richard BAXA, Jaroslav AIM  

Použité datové sady: a) NKÚ : Kontrolní akce
b) MF : Vybraná data ze Státní pokladny
c) ČÚZK: Hranice krajů a okresů  

Další zdroje: Zákony o státní rozpočtu, Státní závěrečné účty, IS EDS/SMVS, IISSP 

Díky za spolupráci !

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tady máte použitý datový sady a další zdroje. Děkuji za spolupráci členům týmu i ostatním kolegům a organizátorům z NKÚ.



Státní rozpočet - úvod

- Plánované výdaje 1 309 miliard Kč, skutečnost 1 280 miliard Kč (2017) 
- 46 rozpočtových kapitol (ministerstva, důležité státní instituce …)

Předvádějící
Poznámky prezentace
Čas na prezentaci je krátkej, ale myslim že je nutný říct taky něco ke státnímu rozpočtu a programovému financování. Aby bylo jasný co jsme tady řešili a proč.  Programový financování se sice netýká mandatorních výdajů (to je výdajů plynoucích přímo ze zákona, třeba důchodů a sociálních dávek), ale přesto se v něm každý rok jedná řádově o stovky miliard korun při plánování rozpočtu a o desítky miliard ze skutečně zrealizovaných akcí. Takže to nepovažuji za okrajovou záležitost veřejných financí.    



Programové financování  2007 - 2017

- Netýká se mandatorních výdajů, zpracovává se v IS EDS/SMVS
- Slouží především pro přípravu státního rozpočtu a posuzování priorit
- Celkem 451 programů se člení na podprogramy a jednotlivé akce

Státní rozpočet

Rozpočtová 
kapitola Výdaje na 

programové 
financování
PROGRAM X

Jiné výdaje RK 
státního rozpočtu

PODPROGRAM
XY

Akce 1        Akce 2       Akce 3 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Ke každýmu programu je i dokumentace čeho se týká a jakých cílů má dosáhnout. Proto je to taky oblíbený podklad pro plánování kontrolních akcí NKÚ. Celkem dobře a celkem často se z toho dá třeba odvodit, že ministerstva špatně plánují své hospodaření, nárokují peníze na akce který nejsou připravený, neplní cíle stanovené programem, atd. Ještě chci ale tady poznamenat, že programové financování neobsahuje všechny výdaje rozpočtové kapitoly. Jen tak pro ilustraci RK 327 MD má v roce 2017 výdaje 56,4 mld Kč a realizované výdaje v programovém financování byly 31,9 miliard. A v RK 313 MPSV jde do programového financování jen zlomek z celkových výdajů. Většina jde na důchody a sociální dávky. To jen tak na upřesnění aby nedošlo k mylný interpretaci.      



Analýza současného stavu
- Opendata a ani informační systém NKÚ „KIS“ nesledují kontroly finančních 
prostředků státního rozpočtu podle rozpočtových kapitol a ani podle 
jednotlivých programů  
Tyto informace obvykle naleznete v textu Kontrolních závěrů

- Opendata a ani informační systém NKÚ „KIS“ neevidují zda se kontrolní akce 
týkala finančních prostředků Evropské unie a jakého konkrétního programu   
Tyto informace obvykle naleznete v textu Kontrolních závěrů kontrolních akcí 
nebo ve výroční publikaci NKÚ „EU report“ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tady jsou dva základní závěry z analýzy. Podle mě opendata NKÚ a aj KIS by mohly víc sumarizovat výsledky kontrolní činnosti. Proč tomu tak není už teď nevím a ani se mi to nepodařilo zjistit.  To je ale celkem podružný když to můžem celkem rychle doplnit.   



Postup zpracování úlohy
- Kontroly prováděné dříve než v roce 2007 vyhodnoceny jako neaktuální
- Spojení opendat NKÚ a MF s výstupy z IS EDS/SMVS
- Četba kontrolních závěrů z období 2007 – 2017 a vytvoření nové databáze
- Kontingenční tabulky a grafy v Excelu
- Grafická vizualizace v Tableau

Program

RK

KA

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tady zjednodušený schéma a body co jsem dělali. Prostě jsme vzali kontrolní akci NKÚ, pročetli závěr a k tomu podle obsahu KZ doplnili RK a v rámci RK vybrali program (pokud se k tomu nějaký hodil). A pak se udělala vizualizace. Musim říct, že nejvíc náročnou části byla četba KZ. Občas to teda bylo hodně únavný. Hlavně večer.  Ještě že jsem většinu KZ načtenou v předstihu.   



Postup zpracování úlohy
Kombinace dvou datových faktových tabulek a tří číselníků v Power Pivotu (doplněk Excelu) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tady ještě jednou odbornější schéma. Postupu zpracování úlohy v Power Pivotu.  Točí se to všechno kolem čísla kontrolní akce NKÚ. Navíc k tomu samostatně se může porovnávat plán a skutečnost u programového financování nezávisle na tom jestli tam nějaká kontrolní akce byla. Prostě takovej doplněk k plánování kontrolních akcí NKÚ a možné doplňující info pro širší odbornou veřejnost.      



Vytvoření nové databáze

Kapitola_Titul [PPPOPIS] KA Rok Délka KOD_PG k Kapitola
317_11711 Integrovaný operační program 2012/02 2007 9 11711 317
317_11711 Integrovaný operační program 2012/02 2008 9 11711 317
317_11711 Integrovaný operační program 2012/02 2009 9 11711 317
317_11711 Integrovaný operační program 2012/02 2010 9 11711 317
317_11711 Integrovaný operační program 2012/02 2011 9 11711 317
317_11711 Integrovaný operační program 2012/02 2012 9 11711 317
335_23511 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 2012/03 2007 9 23511 335
335_23511 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 2012/03 2008 9 23511 335
335_23511 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 2012/03 2009 9 23511 335
335_23511 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 2012/03 2010 9 23511 335
335_23511 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 2012/03 2011 9 23511 335
335_23511 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 2012/03 2012 9 23511 335
329_22901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 2012/04 2007 9 22901 329
329_22901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 2012/04 2008 9 22901 329
329_22901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 2012/04 2009 9 22901 329
329_22901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 2012/04 2010 9 22901 329
329_22901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 2012/04 2011 9 22901 329
329_22901 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 2012/04 2012 9 22901 329
301_10101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 2012/05 2009 9 10101 301
301_10101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 2012/05 2010 9 10101 301
301_10101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 2012/05 2011 9 10101 301
301_10101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 2012/05 2012 9 10101 301
301_20101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 2012/05 2007 9 20101 301
301_20101 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 2012/05 2008 9 20101 301

Kontrolní akce NKÚ vers. Konkrétní program - datová struktura datové tabulky

Předvádějící
Poznámky prezentace
V první části přípravy dat jsem zjišťoval jaké výdajové kapitoly SR se týkala kontrolní akce a jestli tam je nějaký program EDS/SMVS nebo nějaký program zdrojově financovaný z rozpočtu EU.  V druhý části přípravy dat už jsem doplňoval konkrétní program EDS/SMVS a období jakým se KA zaobírala. Je tady samozřejmě jen část vytvořený databáze, celkově to za 10 let má zhruba 1400 vazeb mezi KA a programem a rokem. Musím ale přiznat, že občas ta existence vazby na program je věc subjektivního hodnocení. Někdo to může občas vidět i jinak.     



Zdrojová data pro Tableau
Řazeno podle čísla programu a jeho názvu

Zdrojová data pro Excel
Řazeno podle čísla a názvu rozpočtové kapitoly

Upravená data

Předvádějící
Poznámky prezentace
Zdrojový data. No, nevím jestli tam vzadu na to vidíte. Prostě tady je číslo programu, tady jeho název a tady peníze který se toho týkaj. Vlevo to samý : číslo a název RK tady, tady peníze a uprostřed nějaký detaily. Už je to ve formě kde se to dá filtrovat, ale nic uživatelsky přívětivého.     



Vyhodnocení a souhrny
Pro větší přístupnost zaměstnancům NKÚ a z důvodu relativně malého 
rozsahu „databáze“ zvoleno základní zpracování v excelu. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tohle už je lepší. Tady jsou kontingenční tabulky a grafy pro potřeby NKÚ. Schválně jsem to nechal v excelu. Nemá cenu to dávat do něčeho s čím většina lidí na NKÚ neumí pracovat. Tady u toho samozřejmě předpokládám, že pracovat s excelem a nastavit filtr na kontingenčních tabulkách a grafech už umí na NKÚ opravdu každej. Funguje to jednoduše – prostě kliknu na rok a na kapitolu (nebo na skupinu kapitol) a je to ! Okamžitě výsledek. Žádný čekání.  



Vyhodnocení a souhrny

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na dalším listu k tomu hned máte graf. Jak vidíte, některý kapitoly čerpaj na 50 %, některý na 200 %. Celkově se ale v programovém financování čerpá méně než se plánuje při přípravě SR. A tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů stále rostou.  



Vyhodnocení a souhrny 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Další varianta vyhodnocení. Můžete si zvolit jakoukoliv kapitolu a jakýkoliv rok z období 2007 – 2017 a vypíše Vám to tabulku s programama a prstencový graf o rozdílech mezi plánem a skutečností. Stačí jen dva kliky a okamžitě máte výsledky. Prostřední prstenec je plán, vnější je skutečnost. Jak je z tohodle slajdu patrné, někdy se plány čerpání ze státního rozpočtu poněkud odlišují od skutečnosti. Tady třeba jen 10 z 28 programů vyčleněné peníze skutečně čerpalo. A můžeme se zamýšlet jestli to je efektivní nakládání s penězma daňových poplatníků. 



Vyhodnocení a souhrny

Předvádějící
Poznámky prezentace
Tady je výpis kontrolních akcí NKÚ pro vybranou rozpočtovou kapitolu a vybraný rok s uvedením kontrolovaného programu. Je tam i odkaz na kontrolní závěry a tiskové zprávy. Pokud si k tomu ale chcete otevřít třeba tiskovou zprávu tak si tu internetovou adresu musíte dát do prohlížeče nebo zkopírovat někam bokem. Kontingenční tabulky maj prostě svoje limity.  Obdobně se to může fungovat i na programy z fondů Evropské unie. To už jsme ale nestihli.    



Návrh vizualizace v Tableau public 
Tableau – software pro grafickou vizualizaci dat umožňující dynamické animace a výběr 
parametrů s rychlou odezvou a s možností exportu  na internetové stránky.  V základní 
verzi bezplatný software pro nekomerční využití, data na sdíleném disku poskytovatele 
bez garance stability a bez grafických doplňků pro pokročilé uživatele.   

Předvádějící
Poznámky prezentace
No a tady to Standa Chrudimský vizualizoval v Tableau. Plán, upravený plán, skutečnost a nečerpání s vývojem. Tady už teda jdeme nad rámec otevřených dat, ale není to nic tajnýho, jsou to jen souhrný data ……. Berte to jako ukázku co by mohly státní informační systémy umět a nabízet veřejnosti.  



Návrh vizualizace v Tableau public 
Variantní možnost volby zobrazení programového financování podle kapitoly 
a zdroje dat v územním členění na okresy nebo kraje.  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Mapka republiky. Zvolíte si kapitolu, zdroj dat, najedete na okres a hned vidíte počet akcí programového financování z EDS/SMVS a výši dotací.  Žádná věda. Možná až příliš triviální….. Ale chtěl bych k tomu říct, že my kromě excelu, bezplatnýho QGISu a bezplatnýho Tableau Public na našem oddělení nic nemáme, takže Vás ani ničím nemůžeme ohromit. A navíc nejsme programátoři ani ajťáci. Ale máme vůli a chuť něco změnit, na něco poukázat a do něčeho se zapojit. Snad se nám to aspoň trochu povedlo …….    Děkujeme za pozornost. 



Podklady a prezentace výsledků 
Informace o akci
Hosting

Zpracování námětu „PROGRFIN“ je k času uzávěrky z časových a personálních důvodů neúplné.     
Aktuální stav na

file://nku@ssl/DavWWWRoot/sites/DIA/AnalMaterKS/Sdilene dokumenty/Odbor 510/PROGRFIN

https://public.tableau.com/profile/nku1321#!/vizhome/EDS_2018_v3_0/Dashboard1

https://public.tableau.com/profile/nku1321#!/vizhome/iEDS_SMVS_v2_0/Story1

Děkujeme za pozornost …

Předvádějící
Poznámky prezentace
Koho to zajímá tak se na to podívejte nebo se nám ozvěte. Není to sice žádná bomba, ale věřím že pár zájemců (minimálně na NKÚ) si to najde a potenciál na dopracování v tom je. Záleží na ochotě MF zveřejňovat více detailů o státním rozpočtu, provádět častějc aktualizace dat a víc zapojit veřejnost.  
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