
Informace o výsledcích kontrol r. 2021 

Celkem bylo pro rok 2021 naplánováno a schváleno 84 kontrol na místě. V průběhu roku bylo 
zahájeno 80 plánovaných kontrol a 4 kontroly byly zrušeny. Většina ze zahájených kontrol byla 
k 31. prosinci 2021 ukončena nebo byl příjemci odeslán protokol o kontrole. Předmětem kontrol 
bylo zejména hospodaření s prostředky veřejné podpory a ověření, že příjemci prostředky použili 
na uznané náklady projektu. U projektů, kde neproběhlo závěrečné oponentní řízení a byly nebo 
měly být realizovány ke dni zahájení kontroly výsledky, byla kontrolována i věcná část projektu. 

Tabulka 10: Přehled kontrol na místě v roce 2021 

Počet plánovaných kontrol 84 

Počet mimořádných kontrol 0 

Počet zrušených kontrol  4 

Počet zahájených kontrol 80 

Počet nedokončených kontrol z roku 2020 12 

Počet ukončených kontrol k 31. 12. 2021 76 

Počet neukončených kontrol k 31. 12. 2021 16 

Zjištění pochybení – počet kontrol 50 

 

V rámci kontrol na místě ukončených v roce 2021 (včetně kontrol z roku 2020) TA ČR ověřila 
uznatelnost nákladů v celkové výši 615,9 mil. Kč. Při 50 kontrolách byly identifikovány neuznané 
náklady, v rozporu s podmínkami udělení veřejné podpory bylo čerpáno celkem 9,2 mil. Kč. Z toho 
bylo vráceno 8,6 mil. Kč. Pokud příjemce nevrátil neoprávněně čerpané prostředky na účet TA ČR, 
byla zjištění postoupena jako podezření na porušení rozpočtové kázně místně příslušnému 
finančnímu úřadu. 

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. 
255/2012 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. 

 


