
Kontroly na místě – r. 2019 

Celkem bylo pro r. 2019 naplánováno a schváleno 74 kontrol na místě. V průběhu roku byla                
jedna kontrola zrušena. Zahájeno tedy bylo 73 kontrol na místě, z nichž bylo 67 do konce roku i                
ukončeno.  Dále bylo v r. 2019 ukončeno 8 kontrol zahájených v r. 2018. Předmětem kontrol             
bylo zejména hospodaření s prostředky veřejné podpory, ověření, že prostředky byly použity           
na uznané náklady projektu. U projektů, kde neproběhlo závěrečné oponentní řízení byla            
provedena i kontrola věcné části projektu.  

V rámci kontrol na místě ukončených v r. 2019 byla ověřena uznatelnost nákladů v celkové výši                
443 833 838,94 Kč.  Při 31 kontrolách bylo zjištěno čerpání prostředků projektu na neuznané            
náklady. Ve 21 případech došlo následně k vrácení té části dotace, která byla čerpána v rozporu              
s podmínkami, za nichž byla poskytnuta podpora. Pouze 10 zjištění bylo postoupeno jako            
podezření na porušení rozpočtové kázně místně příslušným finančním úřadům k případnému           
vyměření a vybrání odvodu za porušení rozpočtové kázně. Celková výše podezření na porušení             
rozpočtové kázně zjištěná v r. 2019 činí 2 399 587,29 Kč.  

Všechny kontroly na místě byly provedeny v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční                 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákona č.                
 55/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Požadavek § 13, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.               
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně            
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)           
dle něhož má poskytovatel provádět finanční kontrolu nejméně u 5 % objemu podpory             
poskytnuté v daném kalendářním roce byl splněn.  

 

Počet plánovaných kontrol 74 

Počet mimořádných kontrol 0 

Počet zrušených kontrol  1 

Počet zahájených kontrol 73 

Počet nedokončených kontrol z r. 
2018 

8 

Počet ukončených kontrol k 31. 12. 67 

Počet neukončených kontrol k 31. 12.  6 

 
 


