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Poslání a cíle v roce 2015 

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 do-
pravních a logistických systémů a služeb a přípravu pro jejich napojení na evropskou do-
pravní infrastrukturu.  
 
 

 Začátkem roku měl Nadační fond k dispozici v hotovosti a na účtu 24 526,32 Kč. 
Tato skutečnost, výrazně omezující naplňování svého poslání, byla předmětem jednání 
Správní rady dne 28. 5.2015. Zvažovaná alternativa pozastavení činnosti Nadačního fondu 
s ohledem na finanční situaci byla zamítnuta. Hledány byly možnosti získání dalších pro-
středků pro pokračování jeho přínosné úlohy ve vztahu k motivaci studentů k dosahování 
kvalitních výsledků studia, zejména však k užšímu propojení obsahu výuky s potřebami 
praxe. Zvýrazněna byla především jeho významná úloha při podpoře studentů i pedagogů 
při zpracovávání konkrétních otázek dopravních i ekologických problémů ve městech a to 
jak formou seminárních, tak bakalářských a diplomních prací. Úloha Nadačního fondu jako 
zprostředkovatele v této oblasti se ukázala jako nezastupitelná, prospěšná pro teoretic-
kou i praktickou sféru. 
 
 

 Jako jeden ze zřizovatelů Nadačního fondu – starosta města Česká Třebová, dlou-
holetý podporovatel projektů garantovaných Nadačním fondem – na místě přislíbil fi-
nanční dotaci ve výši 200 tis. Kč, jako finanční podporu pro naplňování poslání Nadačního 
fondu. Bohužel, zástupce města Pardubic nebyl přítomen, aby mohl obdobným způso-
bem reagovat. Přesto byly úvahy o pozastavení činnosti Nadačního fondu negovány a 
nově zpracován rozpočet, který byl předložen na dalším zasedání dne 8. 12. 2015. V něm je 
již obsažen výsledný dotační příspěvek od města České Třebové ve výši 150 tis. Kč. Do 
rozpočtu na rok 2016 (viz bod 4 programu) byl zapracován předpokládaný minimální pří-
spěvek města Pardubic ve výši 100 tis. Kč.  
 
  

 Přes tyto kladné výsledky se Nadačního fondu nepodařilo realizovat v průběhu 
ruku žádnou podporu. Veškeré aktivity se soustřeďovaly na dořešení, projednání a přípra-
vu následujícího roku. V souladu s uzavřenou smlouvou o finanční dotací města Česká 
Třebová bylo možné pro další období stanovit následující podmínky: 

 za aktivní spolupráci při řešení aktuálních dopravních nebo ekologických pro-
blémů města Česká Třebová ocenit studenty pedagogy do výše 10 tis. 
Kč/osobu. Zadání budou konkretizována průběžně, nejpozději do konce října 
příslušného roku. 

 za nejlepší bakalářské a diplomové práce udělit finanční odměny ve výši 5 tis. 
Kč/osobu v souladu s každoročně vyhlašovanou Cenou předsedy Správní rady 
Nadačního fondu. 

 finančně podpořit publikační činnosti pedagogů Dopravní fakulty Jana Pernera 
při vydávání učebních textů, 
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 finanční podporu ostatních projektů Nadačního fondu dle schválení Správní ra-
dy. 

 
 

 Radostná byla skutečnost, že mohl Nadační fond výrazně přispět k oslavám 200 let 
narození Jana Pernera v Bratčicích udělením finančního daru ve výši 10 tis. Kč, realizova-
ného již v roce 2014, na výrobu pamětní desky na rodný dům Jana Pernera v místním 
mlýně. Deska byla odhalena při příležitosti těchto oslav 6. září 2015, kdy byla současně po 
tomto slavném rodákovi nově pojmenována místní komunikace.  
 
 V roce 2015 připravované jednání s e zástupci druhého zřizovatele – města Pardu-
bice se uskutečnilo až v prvním čtvrtletí roku 2016. 
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Hospodaření Nadačního fondu J. Pernera k 31. 12. 2015 (v Kč) 
 

Stav pokladny k 1. 1. 2015 634,00 

Stav na BÚ k 1. 1. 2015 23 892,32 

  

Příjmy za rok 2015:  

- kladné úroky 37,18 

- finanční dotace Města Česká Třebová 150 000,00 

- finanční dar Nadační fond Mladý 
speditér 

597,00 

Celkem za rok 2015 150 634,18 

  

Výdaje za rok 2015:  

- provozní výdaje – poplatky bance 480,00 

Celkem za rok 2015 480,00 

  

Stav pokladny k 31. 12. 2015 1 231,00 

Stav na účtu k 31. 12. 2015 173 449,50 
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Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera 

(stav po volbě na 36. zasedání Správní rady NF) 

Správní rada 

Předseda: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.  

Místopředsedové::              Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová 

 Petr Blažek, statutární město Pardubice 

  

Členové: Ing. František Bernášek 

 Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. 

 Ing. Milena Foglarová 

Mgr. Jan Maria Joza 

Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. 

Ing. Karel Pivoňka, CSc. 

Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. 

Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. 

 

Sekretariát Mgr. Tatiana Volková 

 

 Revizor 
      Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc. 

 
 

Kontakty: 
 

Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc., 
Pardubice, Studentská 95, 532 10 

telefon: +420 773 871 119 
E-mail: milan.lansky@upce.cz 

 
Mgr. Tatiana Volková 

Pardubice, Studentská 95, 532 10 
telefon: +420 608 129 697 

E-mail: tatianka2806@gmail.com 
WWW stránky Nadačního fondu Jana Pernera: 

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

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

