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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 využití
mezinárodní spolupráce a to:
•
•
•
•
•
•

podporou výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti dopravy a spojů, poskytováním
stipendií, půjček a příspěvků
podporou rozvoje řešení vědeckých a výzkumných projektů
podporou přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědeckých 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 formou kurzů,
specializovaných seminářů a licenčního studia, tématicky navazujících na poslání Dopravní
fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice,

•

řešení vědeckých, výzkumných a racionalizačních projektů a zpracovávání koncepčních
materiálů, směřujících k rozvoji dopravní soustavy ČR a jejímu začlenění do evropského
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 dopravních, logistických a
spojových systémů a služeb a jejich napojení na evropskou dopravní infrastrukturu a
podnikatelských aktivit v dopravě a ve veřejných službách

•

informační a publikační činnost k rozšiřování poznatků, informací a vědomostí odborné 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:
•
•
•
•
•
•
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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, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály,
vydavatelskou činnost,
aj
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Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s.
za rok 2018
Hlavní činnost
ŽELAKTUEL- Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě
Datum konání: 21. 4. 2018
Místo konání: Praha
Počet účastníků: 80
Odborný garant: Ing. Petr Nachtigal Ph.D., Ing. Edvard Březina, CSc.
25. seminář „Integrované dopravní systémy“
Seminář byl zaměřen na aktuální problémy hromadné přepravy osob pro zástupce krajských úřadů,
magistrátů a ostatní zájemce.
Datum: 14. – 15. 5. 2018
Místo: Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou
Počet účastníků: 85
Odborný garant: Ing. Milena Foglarová

Doplňková činnost
Školení pracovníků na téma „Aplikace predikční tribotechnické diagnostiky“
Místo konání: Pardubice
Počet účastníků: 25
Garant: Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.
Rozvoj a implementace IS KANGO
Pro OLTIS Olomouc byly zpracovány další typy IS – GVD, Kmen, Vlak, datové rozhraní.
V průběhu roku 2018
Garant: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
Projekt akreditace IJP, o.p.s. jako vzdělávací instituce podle §30 Zákona č. 312/202 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků.
V průběhu roku 2018
Garant: Ing. Karel Pivoňka, CSc.
Projekt akreditace vzdělávacího programu „Integrované dopravní systémy “ podle §31 Zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků,
V průběhu roku 2018
Garant: Ing. Milena Foglarová
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Finanční hospodaření Institutu
Výsledky finančního hospodaření Institutu v roce 2018 je obsaženo v následujících tabulkách:

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018
(v tis. Kč)
Název ukazatele

Činnost
hlavní

Celkem

doplňková

Spotřeba a nákup materiálu

22

30

52

Služby celkem

66

311

377

Osobní náklady celkem

213

716

929

Ostatní náklady celkem

3

2

5

Celkem náklady

304

1059

1363

Tržby za vlastní výkony a zboží

130

682

812

Ostatní výnosy

8

57

65

Celkem výnosy

138

739

877

--166

-320

-486

Hospodářský výsledek

Rozvaha k 31. 12. 2018
(v tis. Kč)
Název ukazatele
Dlouhodobý nehmotný majetek

2

Pohledávky celkem a zásoby

79

Pokladna

26

Účet v bance
Náklady příštích období

1255
13

Aktiva celkem

1375

Jmění celkem

383

Hospodářský výsledek

-486

Nerozdělený zisk

1422

Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

Pasiva celkem

5

v tis. Kč

49
7

1375
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Plnění rozpočtu Institutu za rok 2018
Výnosy a náklady
(v tis. Kč)
Hlavní činnost

rozpočet

skutečnost

výnosy celkem

150

138

mzdy

100

213

0

22

Subdodávky a služby

30

66

ostatní náklady

20

3

Celkem náklady

150

304

0

-166

výnosy celkem

750

739

mzdy

500

716

30

30

200

311

ostatní náklady

20

2

Celkem náklady

750

1059

0

-320

hlavní činnost

doplňková činnost

Celkové výnosy

138

739

Celkové náklady

304

1059

-166

-320

materiál

Hospodářský výsledek

Doplňková činnost

materiál
subdodávky a služby

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek celkem

Komentář
Hlavní činnost:
Zvýšené náklady, zejména režie, byly v roce 2018 způsobeny následujícími faktory:
• náklady na stěhování a malování nových prostor ředitelství IJP v Praze
• obnova počítačů a tiskáren
• příprava nových projektů, které budou realizovány v letech 2019 -2020
Doplňková činnost
• nedostatek projektů doplňkové činnosti
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Ze závěrů dozorčí rady k finančnímu hospodaření
Institutu Jana Pernera. o.p.s. za rok 2018
Členové dozorčí rady obdrželi dokumenty o hospodaření Institutu Jana Pernera, o.p.s. (dále jen
Institutu) a to:
•
•
•

rozvahu k 31. 12 2018
výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018
přiznání k dani z příjmů právnických osob Institutu za rok 2018

Členové dozorčí rady po překontrolování předložených materiálů konstatují, že hospodaření
Institutu za rok 2018 je v souladu s naplňováním poslání Institutu v hlavní i doplňkové činnosti.
Dozorčí rada doporučuje správní radě schválit výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2018 a
zveřejnit ji na webových stránkách Institutu.

Za dozorčí radu Institutu
V Pardubicích dne dubna 2019

Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.
předseda dozorčí rady
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Poděkování
Cíle a záměry Institutu Jana Pernera mohly být v roce 2018 uskutečněny zejména díky účelné
spolupráci a aktivní účasti svých zakladatelů, členů Správní rady a Dozorčí rady Institutu. Zvláštní
poděkování patří všem spolupracovníkům – gestorům jednotlivých akcí a projektů, pedagogům a
organizátorům a dalším neformálním příznivcům, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci projektů v roce
2018.

Další výhled
Institut Jana Pernera, o.p.s. soustředí pozornost v roce 2019 na řešení základních projektů hlavní
a doplňkové činnosti:
•
•
•
•
•
•

zvyšování odbornosti pracovníků v dopravě
zlepšení veřejné dopravy a dopravní obslužnosti území
podpora odborného vzdělávání studentů a pedagogů v dopravě
podpora nových progresivních technologií v dopravě
podpora rozvoje informační společnosti
zvyšování bezpečnosti dopravy a mobility cestujících

V rámci těchto projektů budou jednotlivé akce i nadále zaměřeny na pořádání konferencí,
seminářů a licenčního studia. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře DF JP, zejména vydávání
skript vhodných pro studenty kombinovaného studia a podpoře studentů za vynikající studijní výsledky.
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Orgány Institutu Jana Pernera, o.p.s.
Statutární zástupce: Ing. Karel Pivoňka, CSc., ředitel
Správní rada:
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Mgr. Magdalena Peterková
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
Ředitelství
Praha 8, Pod Výtopnou 367, 186 00
tel. 602 842 016
e-mail: karel.pivonka@perner.cz
Regionální
Praha 8, Pod Výtopnou 367, 186 00
pracoviště Praha
tel. 723382154
e-mail: milena.foglarova@perner.cz
Regionální
Pardubice, Studentská 95, 53210
pracoviště Pardubice tel. +420 607 935 278
e-mail: vaclav.cempirek@vslg.cz
Regionální
Česká Třebová, Palackého 440
pracoviště Česká
tel. 607 935 278
Třebová
e-mail: vaclav.cempirek@vslg.cz
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prof. Ing. Milan Lánský,
DrSc.
Ing. Karel Pivoňka, CSc.

Ing. Milena Foglarová
Prof. Ing. Václav Cempírek,
Ph.D.
od 1. 1. 2018
prof. Ing. Václav Cempírek,
Ph.D.

