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Poslání a cíle  

V souladu se zřizovací listinou byl Nadační fond Jana Pernera (dále jen Nadační fond) zřízen 

pro podporu obecně prospěšných cílů v oblasti dopravy, pro další rozvoj bezpečné a spolehlivé do-

pravy s minimálními vlivy na své okolí, budování kvalitních dopravních a logistických systémů a 

služeb a přípravu pro jejich napojení na evropskou dopravní infrastrukturu.  
 

Každoročně vyhlašovanými nosnými projekty usiluje Nadační fond především o zlepšení 

podmínek výchovy a vzdělávání a to zejména: 

 

finančními podporami, poskytovanými studentům i pedagogům na jejich zahraniční cesty a 

studijní pobyty,  

podporou publikační činnosti pedagogů při vydávání učebních textů, 

příspěvky na přístrojové i prostorové vybavení  pro zlepšení podmínek výuky a vědecké 

činnosti, 

organizováním Univerzity třetího věku jako dokladu péče o ty seniory, kteří neztratili zá-

jem o nové poznatky i po ukončení aktivního působení, 

podporou vybudování pomníku Janu Pernerovi v Pardubicích. 

 

Převažující formou práce Nadačního fondu je poskytování finančních podpor na základě 

předložených žádostí. Nositelé podpor se stávají spolupracovníky Nadačního fondu a jsou zapojo-

váni do jeho činnosti formou pořádání seminářů, přednášek, případně jiných akcí, ve kterých účelně 

využijí poznatky ze svých cest, případně výsledků řešených projektů. 
 

Vytváření podmínek pro práci Nadačního fondu se neobejde bez spolupráce s finančně sil-

nými organizacemi. Jde především o podniky, podnikatele a další organizace dopravního zaměření. 

Výhodou spolupráce podporovatelů a donátorů s Nadačním fondem je získání odborných informací, 

navázání kontaktů s perspektivními vysoce kvalitními odborníky i šíření jejich dobrého jména jako 

podporující a perspektivně uvažující organizace. Je potěšující skutečností, že zájem o spolupráci 

mají i města a jejich představitelé – jako zářný příklad je možné uvést město Českou Třebovou, kte-

ré každoročně poskytuje Nadačnímu fondu finanční dar na dohodnuté projekty. Zveřejňování in-

formací o zaměření a podmínkách práce u podporujících organizací je možné cílově orientovat na 

speciální skupiny studentů – budoucí zájemce o zaměstnání v oboru dopravy. Ani po ukončení vy-

soké školy jistě absolventi nezapomenou, kdo jim finančně přispěl na jejich zahraniční pobyt, vydá-

ní skript a učebnic, případně kdo finančně pomohl vybavit laboratoře a učebny.  
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Činnost v roce 2006 

V souladu s vymezeným posláním byla v roce 2006 činnost Nadačního fondu zaměřena pře-

devším na podporu těchto projektů: 

 

 

 

Projekt podpory studentů a zlepšení znalostí cizích jazyků 
 

Za vynikající úroveň diplomové práce a její obhajobu byla udělena Cena Nadačního fondu Jana 

Pernera třem studentům: 

Tomáši Krčmovi, Janu Šimůnkovi a Jindřichu Vacíkovi, každému ve výši 3 000 Kč 

Celkem         9 000 Kč 

 

Za vynikající úroveň bakalářské práce a její obhajobu byla udělena Cena Nadačního fondu Jana 

Pernera třem studentům: 

Richardu Svobodovi, Martinu Tröglovi a Radku Valentovi, každému ve výši 3 000 Kč 

Celkem         9 000 Kč 

 

Celkem šesti studentům byla udělena odměna ve výši 18 000 Kč.  

 

 

 

Projekt zkvalitnění podmínek výuky 
 

Projekt se soustředil především na podpora činnosti Dislokovaného pracoviště DF JP v České Tře-

bové. Mezi akcemi, podporovanými v  České Třebové, byla především Univerzita třetího věku, dále 

rozšíření počítačové učebny a modernizace vnitřní počítačové sítě a další podpora pedagogického 

procesu.  

Podrobnější informace jsou v samostatné zprávě, která je přiložena. 

 

 

 

Projekt přípravy výstavby pomníku Janu Pernerovi v Pardubicích 
 

O postupu budování pomníku Jana Pernera v Pardubicích, je podrobnější informace uvedena 

v příloze.  



 5 

Finanční hospodaření v roce 2006 (v Kč) 
 

VSTUPNÍ ÚDAJE:   

 běžný účet k 1. 1. 2006 

 pokladna k 1. 1. 2006 

 běžný účet k 31. 12. 2006 

 pokladna k 31. 12. 2006 

88 646, 26 

1 100, 00 

99 922, 70 

581, 50 

  

  

PŘÍJMY    

 finanční dary  250 000,00  

            Město Česká Třebová 250 000,--    

   

 ostatní příjmy  173, 94 

Úroky 173, 94  

PŘÍJMY CELKEM:   250 173, 94  

   

VÝDAJE    

Podpora studentů a zlepšení znalostí jazyků celkem                                              18 000, 00 

Odměny nejlepším absolventům magisterského studia             9 000,-- 

Odměny nejlepším absolventům bakalářského studia               9000,-- 

 

Zkvalitnění podmínek výuky – celkem                                                                  200 000, 00 

 vybavení a akce pořádané v České Třebové   200 000, --  

   

Příprava výstavby pomníku Janu Pernerovi 

v Pardubicích 

 2 000, 00 

   

Provozní náklady – celkem                                                                                        19 416, 00 

odměny za vedení sekretariátu 

provozní režie 

18 000, -- 

1 416,-- 
 

   

   

VÝDAJE CELKEM:  239 416, 00  

 

 

 

Nadační fond má otevřen běžný účet u ČSOB, Divize Investiční a poštovní banky Pardubice. 

Je vedena kniha pohledávek a závazků a peněžní deník. Každá účetní operace je doložena přísluš-

nými doklady (výpisy z bankovního účtu, příjmové a výdajové doklady včetně věcných dokladů). 

Se žadateli o finanční podporu byly uzavřeny smlouvy ve dvou vyhotoveních. Smlouvy jsou zalo-

ženy ve složce Nadačního fondu Jana Pernera spolu s vyhodnocením využití finanční podpory. 

Pravidla pro přidělování nadačních příspěvků jsou k dispozici na sekretariátu Nadačního fondu a 

současně jsou zveřejněna na www. perner.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Plnění rozpočtu Nadačního fondu za rok 2006 (v Kč) 

     Stav na účtu a v pokladně k 1. 1. 2006  89 746,26 Kč 

 

PŘÍJMY rozpočet skutečnost 

 

dary 300 000 250 000,-- 

ostatní příjmy (úroky)        500 173, 94 

   

PŘÍJMY CELKEM 300 500   250 173, 94 

   

VÝDAJE  

projekt: Podpora studentů a zlepšení znalosti cizích 

jazyků 

60 000   18 000     

   

projekt: Zkvalitnění podmínek výuky 215 000 200 000, 00-- 
podpora výuky v České Třebové + U3V 200 000 200 000, 00 

   

projekt: Rozšiřování poznatků, informací a vědo-

mostí 

5 500 0,00 

   

projekt: Příprava výstavby pomníku Janu Perne-

rovi v Pardubicích 

0,00 2 000,00 

Výdaje na projekty celkem 280 500 220 000- 
   

Provozní výdaje 20 000 19 416, 00   
   

   

   

VÝDAJE CELKEM 300 500 239 416, 00 

      

Stav na účtu a v pokladně k 1. 1. 2006 činil  89 746,26 Kč. 

Příjmová část rozpočtu předpokládala především získání darů ve výši 300 000 Kč. Skutečně zís-

kaná finanční částka 250 000 Kč je darem města České Třebová. 

Výdajová část rozpočtu byla v jednotlivých položkách plněna takto:  

Podpora studentů - plánováno 60 000 Kč, vyčerpáno v roce 2006 bylo 18 000 Kč.. 

Zkvalitnění podmínek výuky – předpokládaly se celkové výdaje 215 000 Kč, vyčerpáno bylo 

200 000, 00 Kč. Plánovaná částka 60 000 Kč na podporu skript a vydávané literatury, nebyla vyčer-

pána. Podpora výuky v České Třebové, plánovaná ve výši 200 000 Kč, byla vyčerpána. 

Z provozních výdajů, plánovaných ve výši 20 000 Kč, bylo vyčerpáno 19 416 Kč.  

Stav na účtu a v pokladně k 31. 12. 2006 činil   100 504,20 Kč. 

 

V průběhu roku 2006 se uskutečnila dvě  zasedání Správní rady a to 23. 5.  a 10. 10. 2006.  
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Zpráva revizora o finančním hospodaření Nadačního fondu za 

rok 2006 

(opis zprávy) 

 

 

l. Vstupní podklady 

a) výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 včetně plnění rozpočtu 

b) výsledky namátkové kontroly dokladů a účetních knih Nadačního fondu v Pardubicích 

v březnu 2007. 

 

 

2. Výsledky hodnocení 

Na základě posouzení výroční zprávy a plnění rozpočtu Nadačního fondu včetně provedené kontro-

ly je možné konstatovat: 

a) program činnosti Nadačního fondu v roce 2006 byl realizován podle vyhlášených projektů 

včetně odpovídajících finančních prostředků 

b) účetní knihy jsou vedeny podle zásad jednoduchého účetnictví, všechny doklady po věcné i 

cenové správnosti odpovídají platným předpisům 

c) finanční zůstatek na běžném účtu(účet u ČSOB číslo 152830775/0300) a v pokladně činí 

k 31. 12. 2006  - 100 504, 20 Kč 

 

3. Doporučení 

Na základě výsledku hodnocení doporučuji Správní radě Nadačního fondu schválit výroční zprávu 

o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006. 

 

 

 

 

Pardubice 3. 5. 2007 

 

 

Doc. Ing. Břetislav Till, CSc., v.r. 

revizor 
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Poděkování 
 

 Nadační fond Jana Pernera mohl naplňovat své poslání, díky finančním i nefinančním pod-

porovatelům a donátorům. Je milou povinností jim všem poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že by-

chom si všichni přáli, aby i pro ně byly jejich dary přínosem a zůstali našimi věrnými spolupracov-

níky i v dalších létech. 

  

 Činnost Nadačního fondu v roce 2006 byla zajišťována zejména díky podpoře Města Česká 

Třebová. Finanční dotace ve výši 250 000 Kč umožnila realizovat řadu akcí, zejména uskutečňovat 

Univerzitu třetího věku, podporovat činnost Dislokovaného pracoviště DFJP v České Třebové i 

ocenit nejlepší absolventy bakalářského a magisterského studia včetně zajištění ostatních akcí Na-

dačního fondu. 

 

Zvláštní poděkování patří Univerzitě Pardubice a jejímu vedení, které umožnilo Nadačnímu 

fondu jeho činnost v prostorách školy a jehož zástupci jsou aktivními členy Správní rady. Stejně tak 

je třeba poděkovat všem členům Správní rady a dobrovolníkům, kteří se svou nezištnou pomocí při-

spěli k dobrým výsledkům činnosti Nadačního fondu Jana Pernera. 
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Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera 

 

Správní rada 

Předseda: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.  

Místopředseda:            Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová 

  

Členové: Ing. František Bernášek 

 Ing. Milan Bukač  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariát: 

Ing. Milena Foglarová 

Doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc. 

Mgr. Jan Joza 

Ing. Jan Komárek 

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 

Ing. Karel Pivoňka, CSc. 

Mgr. Bc. Jana Smetanová 

Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. 

 

Mgr. Tatiana Volková 

  

Revizor 
Doc. Ing. Břetislav Till, CSc. 

 

 
 

Kontakty: 
 

Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc., 

Pardubice, Studentská 95, 532 10 

telefon: 466 036 192 

E-mail: milan.lansky@upce.cz 

 

Mgr. Tatiana Volková 

Pardubice, Studentská 95, 532 10 

telefon: 466 036 099 

E-mail: tatiana.volkova@upce.cz 

WWW stránky Nadačního fondu Jana Pernera: 

 

http://www.perner.cz/nfjp.htm 

http://www.perner.cz/nfjp.htm

