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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
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 2010 byla činnost zaměřena pouze 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.

Činnost v roce 2010
V souladu s vymezeným posláním byla v roce 2010 činnost Nadačního fondu zaměřena
především na podporu projektu:

Projekt podpory studentů a zlepšení znalostí cizích jazyků
Za vynikající úroveň diplomové práce a její obhajobu byla udělena Cena Nadačního fondu Jana
Pernera šesti studentům:
Lukáši Fialovi, Kamilu Jedličkovi, Ondřeji Voltrovi, Zdeňce Koníčkové, Lukáši Kocourkovi
a Tomáši Růtovi
každému ve výši 3 000 Kč
Celkem
18 000 Kč
Celkem šesti studentům byla udělena odměna ve výši 18 000 Kč.
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Finanční hospodaření v roce 2010 (v Kč)
VSTUPNÍ ÚDAJE:
 běžný účet k 1. 1. 2010
 pokladna k 1. 1. 2010
 běžný účet k 31. 12. 2010
 pokladna k 31. 12. 2010

28 987,62
535,00
9 497,29
535,00

PŘÍJMY
 ostatní příjmy - úroky

18,67

VÝDAJE
Podpora studentů a zlepšení znalostí jazyků celkem

Provozní náklady – celkem
provozní režie

18 000, 00

1 509, 00
1 509,--

VÝDAJE CELKEM:

19 509,00

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 2010 (v Kč)
Stav na účtu a v pokladně k 1. 1. 2010

29 522,62 Kč

PŘÍJMY

rozpočet

dary
ostatní příjmy - úroky
PŘÍJMY CELKEM

-

skutečnost
-

20
20

18, 67
18, 67

VÝDAJE
projekt: Podpora studentů a zlepšení znalosti cizích
jazyků

18 000

18 000

Výdaje na projekty celkem

18 000

18 000,00

2 000

1 509,00

20 000

19 509,00

Provozní výdaje
VÝDAJE CELKEM

Stav na účtu a v pokladně k 1. 1. 2010 činil 29 522, 62 Kč.
Příjmová část rozpočtu předpokládala pouze příjmy z úroků na účtu, které činily 18, 67 Kč
Výdajová část rozpočtu byla v jednotlivých položkách plněna takto:
Podpora studentů - plánováno 18 000 Kč, čerpáno v roce 2010 bylo 18 000 Kč.
Z provozních výdajů, plánovaných ve výši 2 000 Kč, bylo vyčerpáno 1 509,00 Kč.
Stav na účtu a v pokladně k 31. 12. 2010 činil 10 032,29 Kč.
V průběhu roku 2010 se uskutečnila dvě zasedání Správní rady a to 4. 5. a 8. 12. 2010.
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Zpráva revizora o finančním hospodaření Nadačního fondu za
rok 2010
(opis zprávy)
l. Vstupní podklady
a) výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2010 včetně plnění rozpočtu
b) výsledky namátkové kontroly dokladů a účetních knih Nadačního fondu v Pardubicích
v dubnu 2011.
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 2010 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. 2010 – 10 032,29 Kč
3. Doporučení
Na základě výsledku hodnocení doporučuji Správní radě Nadačního fondu schválit výroční zprávu
o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2010.

Pardubice 23. 4. 2011.
Doc. Ing. Břetislav Till, CSc., v.r.
revizor
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