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Poslání a cíle v roce 2011
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 dopravy s minimálními vlivy na své okolí, budování kvalitních dopravních a logistických
systémů a služeb a přípravu pro jejich napojení na evropskou dopravní infrastrukturu.
Pro rok 2011 byla činnost zaměřena nejen na podporu studentů a jejich finanční ocenění
v souladu se statutem Ceny předsedy Správní rady Nadačního fondu za vynikající úroveň diplomové práce včetně její obhajoby, ale i na hledání nových forem a věcných problémů spolupráce
akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a obou rozhodujících
měst – Pardubic a České Třebové.

Název projektu: Podpora studentů
Nadační fond v roce 2011 udělil finanční odměnu studentům v jednotlivých studijních oborech
formou Ceny Nadačního fondu Jana Pernera spojené s finanční odměnou.

Cena pro absolventa bakalářského studijního programu za vynikající úroveň bakalářské
práce a její obhajobu, spojená s odměnou 3000 Kč /studenta byla udělena:
Bc. Lukáši Adamcovi – obor DMML ( nar. 6.8.1987)
BP na téma: „Cenová nabídka za přepravu zboží společností CZ Logistics, s.r.o.“

Bc. Aleši Novákovi – obor MMLS (nar.10.8.1988)
BP na téma: „Optimalizace výše pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem
vozidel v expresních službách“

Bc. Ondřeji Kašparovi – obor DP-KV (nar.15.9.1985)
BP na téma: „Geometrické uspořádání skříně a pojezdu tramvaje“

Bc. Vojtěchu Štumrovi – obor DP-SV (nar.6.9.1986)
BP na téma: „Optimalizace výkonových parametrů dvoutaktního motoru“

Bc. Tomáši Kaprálovi – obor DI-DC (nar. 2.7.1988)
BP na téma: „Jihovýchodní obchvat I/37 Pardubice“

Bc. Ondřeji Sadílkovi – obor EZD (nar. 10.10.1988)
BP na téma: „Měnič pro fázové řízení střední hodnoty stejnosměrného napětí“

Celkem byla rozdělena částka 18 000 Kč.
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Cena pro absolventa magisterského studijního programu za vynikající úroveň
diplomové práce a její obhajobu, spojená s finanční odměnou ve výši 4 000
Kč/studenta byla udělena:
Ing. Martinu Příhodovi, nar. 26.3.1970
Téma DP: „Prověření možnosti Blackstartu elektrárny Opatovice jako jedna ze základních
součástí systému Smart Grid“

Ing. Martině Pavlíkové, nar. 10.7.1984
Téma DP: „Rekonstrukce historické části obce Bušovice“

Ing. Haně Adamové, nar. 23.5.1979
Téma DP: „Technologický postup zavedení a provozu zvláštní linkové autobusové dopravy“

Celkem byla rozdělena částka 12 000 Kč.
Zvláštní ocenění za zpracování bakalářské a diplomové práce přímo využitelné v podmínkách
měst Pardubice a Česká Třebová ve výši 10 000 Kč/studenta nebylo uděleno.
(udělené odměny, proplácené v době, kdy Nadační fond neměl potřebné finanční zdroje, byly vyplaceny
z prostředků Institutu Jana Pernera, o.p.s., proto se zobrazují pouze ve věcné části výroční zprávy).

Název projektu: Zkvalitnění podmínek výuky
Byl podpořen projekt zpracovaný dislokovaným pracovištěm DFJP Česká Třebová, který má
přispět k vybudování provozu informačního zázemí na propagaci DFJP UPa s vazbou na výukový proces, jeho zabezpečení a zkvalitňování a zejména s vazbami na řešení tematických okruhů
pro město Česká Třebová v rámci diplomových, bakalářských, případně dalších výzkumných
prací (viz samostatná příloha).

Celková výše podpory v roce 2011 činila 48 406 Kč
Podpora výuky v Pardubicích, zaměřená na budování a rozvoj výzkumně vzdělávacích kapacit
DFJP v Pardubicích, zejména na připravovanou výstavbu a vybavení výzkumně vzdělávacího
centra v Doubravicích nebyla zatím uskutečněna.
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Finanční hospodaření v roce 2011 (v Kč)
VSTUPNÍ ÚDAJE:
 běžný účet k 1. 1. 2011
 pokladna k 1. 1. 2011
 běžný účet k 31. 12. 2011
 pokladna k 31. 12. 2011

9 497,29
535,00
209 295,97
794,00

PŘÍJMY
 ostatní příjmy - úroky
 finanční dar Statutárního města Pardubice
 finanční dar města Česká Třebová

42,68
150 000,00
100 000,00

Celkem příjmy

250 042,68

VÝDAJE
Projekt podpory výuky
Provozní výdaje celkem

48 406,00
1 579,00

Celkem výdaje

49 985,00

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
příslušnými doklady (výpisy z bankovního účtu, příjmové a výdajové doklady včetně věcných
dokladů).
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Plnění rozpočtu Nadačního fondu za rok 2011 (v Kč)
PŘÍJMY
dary
ostatní příjmy - úroky
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Podpory výuky
Ocenění studentů
(30 000 Kč – hrazeno z jiných zdrojů)
VÝDAJE NA PROJEKTY CELKEM
Provozní výdaje

VÝDAJE CELKEM

rozpočet

skutečnost

300 000
20
300 020

250 000
42,68
250 042,68

220 000
80 000

48 406

300 000

48 406,00

2 000

1 579,00

302 000

49 985,00

Příjmová část rozpočtu předpokládala dary ve výši 300 000 Kč; Nadační fond obdržel od svých
zřizovatelů celkem 250 000 Kč (150 000 Kč město Pardubice, 100 000 Kč město Česká Třebová).
Příjmy z úroků na účtu, plánované ve výši 20 Kč byly díky zvýšenému objemu prostředků cca 43
Kč.
Výdajová část rozpočtu byla v jednotlivých položkách plněna takto:
Podpora studentů - plánováno 80 000 Kč, uhrazeno v roce 2011 bylo 30 000 Kč z prostředků IJP,
doposud nepřevedených.
Zkvalitnění podmínek výuky - celkem plán 170 000 (pro Pardubice a Českou Třebovou) – čerpáno bylo pouze pro Českou Třebovou ve výši cca 50 000 Kč, podpora vydávání skript se neuskutečnila.
Z provozních výdajů, plánovaných ve výši 2 000 Kč, bylo vyčerpáno 1 579,00 Kč.
Stav na účtu a v pokladně k 31. 12. 2011 činil 210 089,97 Kč.
Vzhledem k tomu, že darovací smlouvy byly podepsány až ve IV. čtvrtletí roku 2011, bylo čerpání
finančních darů uskutečněno jen v omezené míře, odpovídající tomuto časovému období. Vyčerpané prostředky byly využity na zajištění schváleného projektu „Vytvoření informačního zázemí v prostorách pracoviště Česká Třebová ve vazbě na zkvalitňování výukového procesu“.

V průběhu roku 2011 se uskutečnila tři zasedání Správní rady a to 14. 2. 2011 (mimořádné zasedání), 3. 5. 2011 a 26. 9. 2011.
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Zpráva revizora o finančním hospodaření Nadačního fondu za rok
2011
(opis zprávy)

l. Vstupní podklady
a) výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011 včetně plnění rozpočtu
b) výsledky namátkové kontroly dokladů a účetních knih Nadačního fondu v Pardubicích
v dubnu 2012.

2. Výsledky hodnocení
Na základě posouzení výroční zprávy a plnění rozpočtu Nadačního fondu včetně provedené
kontroly je možné konstatovat:
a) program činnosti Nadačního fondu v roce 2011 byl realizován podle vyhlášeného projektu 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. 2011 – 210 089,97 Kč
3. Doporučení
Na základě výsledku hodnocení doporučuji Správní radě Nadačního fondu schválit výroční zprávu o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011.

Pardubice 23. 4. 2012.

Doc. Ing. Břetislav Till, CSc., v.r.
revizor
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Zpráva o plnění projektu za rok 2011
Název projektu: Vytvoření informačního zázemí v prostorách pracoviště ve vazbě na zkvalitňování
výukového procesu.
Celková výše finančních prostředků: 100 000 Kč
Předkladatel:
doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.
Věcná náplň:
Hlavním cílem projektu je fyzicky vytvořit a umožnit provoz informačního zázemí na dislokovaném
pracovišti s vazbami na řešení tematických okruhů pro město Česká Třebová v rámci diplomových
prací, na propagaci DFJP UPa a s vazbou na výukový proces, jeho zabezpečení a zkvalitňování.
V roce 2011 se podařilo naplnit z velké části dílčí cíle, které byly deklarovány v projektovém záměru. Kancelářské prostory i učebny byly dovybaveny zařízením a byl vytvořen základ zázemí pro poskytování informací o studiu na DFJP UPa, propagaci DFJP UPa a pro řešitele diplomových prací a
projektů pro město Česká Třebová.
Byl zajištěn a zkvalitněn výukový proces zejména u kombinovaného studia. V přízemí budovy byla
dovybavena technikou a vnitřním vybavením nová velkokapacitní učebna a vybaveno zázemí pro
studenty, šatna, bufetový kout a kancelář pro externí vyučující, včetně možnosti Internetu.
Naplňování cílů projektu napomáhá významně stabilitě tohoto univerzitního pracoviště a přispívá
zajištění jeho chodu včetně jeho rozvoje a tím přispívá k naplňování dlouhodobého záměru DFJP
UPa.
Čerpání prostředků v roce 2011:
- zálohování dat na pracovišti – archivní HD disk
- vybavení kanceláře, materiál na výrobu nábytku, vybavení učeben
- oprava žaluzií a nové žaluzie
- opravy tiskáren, tonery do ČB a barevných tiskáren
Celkem:
Pro rok 2012 zbývá dočerpat:
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16 272 Kč
13 642 Kč
10 656 Kč
7 836 Kč
48 406 Kč
51 594 Kč

Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera
Správní rada
Předseda:

Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Místopředsedové::

Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová
Ing. Martin Bílek, náměstek primátorky statutárního města
Pardubic

Členové:

Ing. František Bernášek
Ing. Milan Bukač
Ing. Milena Foglarová
Mgr. Jan Maria Joza
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Ing. Karel Pivoňka, CSc.
Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

Sekretariát:

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
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