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Poslání a činnost Institutu Jana Pernera, o. p. s.  

 
Institut poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby v oblasti dopravy a spojů za vy-

užití mezinárodní spolupráce a to: 
 

• podporou výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti dopravy a spojů, posky-

továním stipendií, půjček a příspěvků 

• podporou rozvoje řešení vědeckých a výzkumných projektů 

• podporou přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědec-

kých a výzkumných činností 

• rozšiřováním poznatků, informací a vědomostí 

• rozvojem informačních systémů 

• podporou publikační činnosti. 
 

Obecně prospěšné služby jsou realizovány formou projektů zaměřených na: 

• výchovně vzdělávací činnost a podporu výchovy a další vzdělávání pracovníků for-

mou kurzů, specializovaných seminářů a licenčního studia, tématicky navazujících na 

poslání Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, 
 

• řešení vědeckých, výzkumných a racionalizačních projektů a zpracovávání koncepč-

ních materiálů, směřujících k rozvoji dopravní soustavy ČR a jejímu začlenění do ev-

ropského dopravního systému a navazující na vědeckou činnost Dopravní fakulty Jana 

Pernera Univerzity Pardubice. 
 

• konzultační, poradenskou a expertní činnost k podpoře rozvoje bezpečné, spolehlivé a 

efektivní dopravy a spojů s minimálními vlivy na okolí, budování kvalitních doprav-

ních, logistických a spojových systémů a služeb a jejich napojení na evropskou do-

pravní infrastrukturu a podnikatelských aktivit v dopravě a ve veřejných službách 
 

• informační a publikační činnost k rozšiřování poznatků, informací a vědomostí odbor-

né a široké veřejnost. 
 

V souladu se statutem se Institut zabývá i doplňkovou činností, na kterou má vydána 

příslušná živnostenská oprávnění (viz výpis ze živnostenského rejstříku ŽU/2019/1478/Šaf/3 

z 20.2.2019) zejména na:  

• mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské 

činnosti, 

• poradenskou a konsultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských 

věd, 

• poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpraco-

vání dat, hostingové a související činnosti a webové portály, 

• vydavatelskou činnost,  

• aj 



 

Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o. p. s. 

za rok 2019 
 

 

HLAVNÍ ČINNOST 

 

LOGI 2019 – Moderní technologie v logistice 

Mezinárodní konference 

Garant: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

 

26. konference „Integrované dopravní systémy“ 

Žďár nad Sázavou 13. - 14. 5. 2019 

účast 60 představitelů krajů a dalších organizací 

Garant: Ing. Milena Foglarová 

 

Právní aspekty smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 

Praha, Regionální středisko IJP,o.p.s. 28. 5. 2019 

účast 25 osob 

Garant: Ing. Milena Foglarová 

 

Projekt akreditace Institutu Jana Pernera, o.p.s., jako vzdělávací instituce podle § 30 

zákona č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků a současně vzdělá-

vacího projektu „ Legislativa a smlouvy ve veřejné dopravě“. 

Garant:  Ing. Milena Foglarová 

 

 

DOPLŇKOVÁ  ČINNOST 

Rozvoj a implementace IS KANGO  

Pro OLTIS Olomouc byly zpracovány další typy IS – GVD, Kmen, Vlak, datové rozhraní. 

V průběhu roku 2019 

Garant: prof. Ing. Karel Šotek, CSc. 

 

Příprava spolupráce na projektu SŽDC „Systém odpovědnosti za zpoždění vlaků“ 

V průběhu roku 2019 

Garant: Mgr. Jan Maria Joza 

 

Rumobil  

Subdodávka pro VŠTE České Budějovice, recenze a revize článků realizovaných v rámci to-

hoto projektu. 

V průběhu roku 2019 

Garant: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

 

Studie pro SŽDC 

Posouzení vlivu LCA na stávající úroveň bezpečnosti železničních přejezdů. 

V průběhu roku 2019 

Garant: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. 

 

Projekt Autonomní mobility 

Subdodávka pro VŠTE České Budějovice, zpracování rešerše pro daný projekt.  

V průběhu roku 2019 

Garant: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 



 

Výsledky finančního hospodaření Institutu v roce 2019 je obsaženo v následujících ta-

bulkách: 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2019 

(v tis. Kč) 

Název ukazatele  

  

Činnost Celkem 

hlavní doplňková  

Spotřeba a nákup materiálu  47 27 74 

Služby celkem  116 249 365 

Osobní náklady celkem  100 711 811 

Ostatní náklady celkem  3 4 7 

Celkem náklady  266 991 1257 

Tržby za vlastní výkony a zboží 116 754 870 

Ostatní výnosy  5 60 65 

Celkem výnosy  121 814 935 

Hospodářský výsledek --145 -177 -322 

 

Rozvaha k 31. 12. 2019 

(v tis. Kč) 

Název ukazatele  Začátek období Konec období 

Dlouhodobý nehmotný majetek  2 2 

Krátkodobý majetek celkem 1 373 1 100 

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 281 1 020 

Pohledávky celkem a 79 79 

Odběratelé 205 205 

Náklady příštích období 13 1 

Náklady příštích období  13 1 

Aktiva celkem  1 375 1 102 

Jmění celkem 383 383 

Hospodářský výsledek  -486 -322 

Nerozdělený zisk  1 422 936 

Krátkodobé závazky  49 99 

Jiná pasiva 7 6 

Pasiva celkem  1375 1 102 

 

Komentář 

 Oproti hospodaření v roce 2018 se v roce 2019 snížil negativní výsledek hospodaření 

cca o 160 tis. jako důsledek snížení nákladů cca 100 tis. Kč a o cca 50 tis. Kč zvýšení výnosů. 

Pokud by tato čísla znamenala určitý trend, bylo by pro letošní rok lepší východisko. 

 Tato situace však neumožňuje větší rezervu a proto bude nutné usilovat především o 

snížení nákladových položek. Největší zátěží pro zlepšení hospodářských výsledků je nájem-

né, které platí pražské středisko Institutu Univerzitě Pardubice za místnost ředitelství v Praze. 

Na účet střediska jdou, kromě nákladů na nájemné, odměny a plat ředitele, jeho náměstka a 

dalších vedoucích středisek i faktury za časové jízdenky a práci účetní firmy. Celkem tyto 

náklady představují nejméně cca 300 – 360 tis. Kč. V letošním roce bude dodatečně Institut 

žádat o snížení nákladů za pronájem místnosti v Karlíně v důsledku uzavření objektu v době 

koronavirové krize a následném provádění rekonstrukčních prací v objektu. Předpokládá se ze 

strany Univerzity vstřícnost i možnost projednat tuto záležitost s majitelem budovy. 

 

 

Schváleno správní radou Institutu Jana Pernera, o.p.s. dne 16. 6. 2020 na jejím 44. zasedání. 



 

 

Orgány Institutu Jana Pernera, o.p.s. v roce 2020 

 
Statutární zástupce: doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. ředitelka  

 Správní rada: 

Předseda: 
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. 

Mgr. Magdalena Peterková 

Členové: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. 

Ing. Karel Švercl 

prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. 

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 

doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. 

Ing. Jiří Slezák  

Dozorčí rada: 

Předseda: prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc. 

Členové: Ing. František Bernášek 

prof. Ing. Karel Šotek, CSc. 

 

Kontakty 

 

Předseda správní rady Pardubice, Studentská 95, 53210  

tel. 466036192  

E-Mail: milan.lansky@upce.cz 

prof. Ing. Milan Lánský, 

DrSc. 

Ředitelství Praha 8, Pod Výtopnou 367, 186 00   

tel. 723382154  

e-mail: marie.sejkorova@upce.cz 

doc. Ing. Marie Sejkorová, 

Ph.D. 

Regionální pracoviště 

Praha 

Praha 8, Pod Výtopnou 367, 186 00   

tel. 723382154  

e-mail: milena.foglarova@perner.cz 

Ing. Milena Foglarová 

Regionální pracoviště 

Pardubice 

Pardubice, Studentská 95, 53210  

tel. +420 607 935 278 

e-mail: vaclav.cempirek@vslg.cz 

Bc. Šárka Rusnáková 

 

Regionální  pracoviště 

Česká Třebová 

Česká Třebová, Palackého 440 

tel. 607 935 278 

e-mail: vaclav.cempirek@vslg.cz 

prof. Ing. Václav Cempírek, 

Ph.D. 

 

 

 



 

  


