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Nadační fond Jana Pernera
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Výroční zpráva o činnosti
Nadačního fondu Jana Pernera
za rok 2020
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Zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu Jana Pernera v roce 2020
V souladu se svou zřizovací listinou usiluje Nadační fond Jana Pernera (dále jen Nadační fond)
o trvalou podporu zlepšování podmínek výchovy a vzdělávání včetně přenášení získaných poznatků
do praxe. Za tím účelem soustřeďuje potřebné finanční prostředky na realizaci stanovených projektů,
zaměřených každoročně na vybrané oblasti, zaměřené na aktuální i dlouhodobé problémy. Jejich náplň se
podle potřeb upravuje tak, aby byly naplněny stanovené cíle-dosažení vysoké odborné úrovně pracovníků
v dopravě.
Pro rok 2020 byl plán činnosti Nadačního fondu v roce 2020 přijat na 44. zasedání správní rady
Nadačního fondu, za osobní účasti převážné většiny jeho členů dne 16. června 2020 ve formě
následujících projektů:
Projekt 1 – Zapojení studentů a pedagogů do řešení aktuálních problémů i koncepčních řešení měst
Cílem je zapojit studenty i pedagogy do řešení aktuálních dopravních a ekologických problémů města
Česká Třebová a Statutárního města Pardubice. Jednou z možností je i rozpracování témat zadaných
uvedenými městy v rámci řešení bakalářských, diplomových, doktorských, seminárních, projektových,
případně jiných forem aktivního využití teoretických znalostí studentů i jejich pedagogů pro konkrétní
problémy řízení a rozvoje města.
Projekt 2 - Finanční ocenění zpracovatelů nejlepších bakalářských, diplomových a doktorských
prací v souladu s Cenou předsedy Správní rady Nadačního fondu Jana Pernera.
Cílem je ocenit úsilí studentů i jejich vedoucích při zpracovávání a obhajobě závěrečných prací
formou udělování Ceny předsedy Správní rady Nadačního fondu Jana Pernera spojené s finanční
odměnou. Vyzvednout tak kvalitu vynikajících prací a upozornit na jejich obsah s ohledem na možnost
praktického využití´.

Projekt 3 – Finanční podpora publikační činnosti studentů i pedagogů. (nebyl v roce 2020
realizován)
Projekt by měl přispět k rozšíření možnosti studentů i pedagogů publikovat poznatky
v renomovaných vědeckých časopisech, umožnit vydávání skript, vysokoškolských učebnic a další odborné
literatury, jejíž potřeba je o to větší při zvládání vysokoškolského studia, zejména technického zaměření,
bez osobní účasti na výuce.
Projekt 4 - Podpory dalších projektů spojených s řešením a přípravou realizace aktuálních
rozvojových záměrů.
Obsah navrhovaných řešení je dán požadavky města Česká Třebová nebo Pardubice, ke kterému
se přihlásí studenti a pedagogové s návrhem na zpracování. Jedná se většinou o témata, která mohou
přesahovat obsah bakalářských a diplomových prací a na jejichž zpracování je nezbytná úzká součinnost
s příslušným městem.

Činnost Nadačního fondu v roce 2020
Projekt 1 – Zapojení studentů a vedoucích jejich prací do řešení aktuálních problémů města
Česká Třebová a statutárního města Pardubice
titul
Bc.

jméno
Jan

příjmení
Škubal

doc.
Ing.
Bc.

Jaroslav

Matuška,
Ph.D.
Heřmánková

Andrea

Téma studentského projektu
Městská hromadná doprava pro město Česká Třebová
Bakalářská práce byla prezentována na Městském úřadu v České
Třebová a velmi kladně oceněna. Bezprostředně byla využita
v projektu České Třebové „Městská hromadná doprava pro město
Česká Třebová“.
Vedoucí práce pana Bc. Jana Škubala
Městská hromadná doprava pro město Česká Třebová
Analýza parkování na sídlišti Dubina v Pardubicích a návrhy
jeho změn
Přínosy bakalářské práce spočívají v jejím bezprostředním využití
při řešení problémů zvýšení kapacity, bezpečnosti a kvality
parkování na sídlišti Dubina v Pardubicích. Stanovisko města
Pardubice kladně ocenilo tuto práci jako řešení, přinášející na
základě provedené analýzy zvýšení počtu parkovacích míst a
parkovacích stání pro ZTP/ZTP-P, vytvoření tras pro obchůzky
pro městskou policii za účelem kontroly parkujících vozidel a
v návrzích na doplnění dopravního značení, zlepšení kvality
povrchů parkovacích ploch.

Kč
10 000

10 000
10 000
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doc.
Ing.

Jaroslav

Kleprlík,
Ph.D.

Vedoucí práce slečny Bc. Andrey Heřmánkové
Analýza parkování na sídlišti Dubina v Pardubicích a
návrhy jeho změn

10 000

Celkem
40 000 Kč

Projekt 2 – Finanční ocenění zpracovatelů nejlepších bakalářských a diplomových prací
v souladu s Cenou předsedy Správní rady Nadačního fondu Jana Pernera
titul
Bc.

jméno
Jan

příjmení
Škubal

Bc.

Andrea

Heřmánková

Bc.

David

Botur

téma
Městská hromadná doprava pro město Česká Třebová
Výsledky využitelné v projektu České Třebové řešícího
problémy MHD, který úspěšně pokračuje z roku 2019
Analýza parkování na sídlišti Dubina v Pardubicích a
návrhy jeho změn
Výsledky jsou bezprostředně využitelné při řešení
dopravních problémů města Pardubice.
Sčítání cestujících ve veřejné osobní dopravě
Práce popisuje jednotlivé metody, pomocí kterých může dojít
ke sčítání cestujících v různých dopravních módech, jakými
způsoby může být zvolená metoda vyhodnocena a jaká data
jsou důležitá pro subjekty působící v dopravě.

Kč
5 000

5 000

5 000

Celkem
15 000 Kč

Projekt 4 - Projekt iniciovaný Českou Třebovou „Městská hromadná doprava pro město
Česká Třebová“ (dvouletý projekt 2019-2020). Projekt byl řešen v letech 2019 a 2020 využitím jak
prací studentů (v roce 2019 pan Bc. Pavel Brychta, v roce 2020 pan Bc. Jan Škubal-oba pod vedením
pana doc. Ing. Jaroslava Matušky, Ph.D.), tak dopracován podle požadavků specifických podmínek České
Třebové za účasti dalších odborníků. Aktivně se na řešení projektu dále podíleli: doc. Ing. Josef Bulíček,
Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., Ing. Jan Tichý, Ph.D. Všem
zúčastněným řešitelům v počtu 5 osob bylo vyplaceno finanční ocenění celkem 75 tis. Kč (15 000 Kč
každému řešiteli).

Plánovaný projekt 3 – Finanční podpora publikační činnosti studentů i pedagogů nebyl realizován
pro nedostatek zájemců o finanční podporu při vydávání nebo nákupu odborných publikací, skript apod.
Plánované prostředky byly využity v projektu 1 a 4.

Komentář k plnění všech tří projektů:
V roce 2020 se podařilo naplnit jedno z hlavních poslání Nadačního fondu-aktivně přispět k řešení
aktuálních i koncepčních problémů obou měst a poskytnout tak ucelené podklady pro další práci
odborných pracovníků působících na příslušných místech obou měst. Bohužel, situace vzniklá
v důsledku opatření proti šířící se pandemii neumožnila, aby ocenění řešitelé mohli osobně
vystoupit před Správní radou Nadačního fondu a sdělit tak své poznatky z řešení a současně
převzít doklady o ocenění své práce.
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Plnění rozpočtu v roce 2020
Plán v tis. Kč
Plnění rozpočtu v roce 2020 v tis. Kč
Finanční podpora Města Česká Třebová
Finanční podpora Statutárního města Pardubice
Celkem příjmy
Výdaje
Projekt 1 – Zapojení studentů a pedagogů do
řešení aktuálních problémů
Projekt 2 – Cena předsedy Nadačního fondu
Projekt 3 – Finanční podpora publikační činnosti

100
50
150
150
20

Projekt 4 - Podpora dalších projektů spojených
s řešením a přípravou realizace aktuálních
rozvojových záměrů.
Celkem výdaje

70

30
30

150

Skutečnost
v tis. Kč
100
30
130
130
40
15
Nebyly
předloženy
náměty
75

130

Komentář k plnění rozpočtu
Rozpočet i jeho naplnění v roce 2020 bylo vyrovnané. Z plánovaných projektů byly beze zbytku naplněny
všechny s výjimkou Projektu 3 – obsahujícího možnost finanční podpory publikační činnosti, ke kterému se
nenašel z řad studentů ani pedagogů odpovídající zájemce. Plánované prostředky byly plně využity
v projektech 1, 2 a 4.
V průběhu roku 2020 již vrcholila pandemie a velmi narušila výukový proces, zejména však možnost
prezentovat dosažené výsledky těm, kdo o jejich využití měli bezprostřední zájem. Administrativní i další
překážky způsobené zdravotními a dalšími opatřeními vnesly do systému práce, založené ve velké míře na
osobních kontaktech, velké mezery, které na příklad způsobily, že nebyly využity prostředky na projekt 3,
schvalování odměn a činnosti Správní radou bylo nutné provést elektronicky, per rollam (Doklad o
schválení je uveden v příloze), chyběl i osobní kontakt s oceněnými studenty a pedagogy jak z hlediska
jednotlivých měst, jejichž zájem na dosažených výsledcích a možnostech jejich využití byl velký, tak se
sekretariátem Nadačního fondu při předávání odpovídajících odměn. Nejistá situace vedla k tomu, že nebyl
zpracován plán a rozpočet na rok 2021 a byl ponechán na možnostech jeho přizpůsobení zájmu
podporovatelů.

Hospodaření Nadačního fondu v roce 2020
Stav k 1. 1. 2020
- Běžný účet
- pokladna
Příjmy:
Dotace od Města Česká Třebová
Dotace od Statutárního města Pardubice
Úroky
Celkem:
Výdaje:
Poplatky bance
Poštovné a další administrativní výdaje
Odměny za projekty
Celkem:
Stav k 31. 12. 2020
- Běžný účet
- Pokladna

16 619, 84
835,00
100 000,00
30 000,00
25,31
130 025,31
602,00
1088,00
130 000,00
131 690,00
15 014,15
747,00
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Komentář k hospodaření
Příjmy a výdaje v roce 2020 byly vyrovnané. Účelnost jejich využití byla dokumentována a
poskytnuta oběma poskytovatelům dotací městům Česká Třebová a Pardubice. Zpráva revizora a
zápis z hlasování členů Správní rady per rollam ze dne 1. 12. 2020 je přiložen. Přes vzniklé
problémy je možné s radostí konstatovat, že získané prostředky byly účelně využity, za což je
třeba velmi poděkovat městu Česká Třebová, která nejen poskytlo potřebné zdroje, ale byl i
iniciátorem zpracovávané studie a dalším realizátorem výsledků prací řady studentů.

Přílohy ke zprávě:
Příloha 1 - Složení Správní rady Nadačního fondu v roce 2020
Příloha 2 - Zpráva revizora (výpis)
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Příloha 1 k Výroční zprávě

Správní rada Nadačního fondu Jana Pernera: v roce 2020
Předseda:

prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Místopředseda:

Mgr. Magdalena Peterková, starosta města Česká
Třebová

Členové:

Ing. František Bernášek
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Ing. Milena Foglarová
Mgr. Jan Maria Joza
Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
Ing. Petr Kvaš
JUDr. Magdalena Peterková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Revizor:

Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Sekretariát:

Mgr. Tatiana Volková

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
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Příloha 2

Zpráva revizora o finaněnim hospodařeni
Nadaěniho fondu za rok 2020
1. Vstupnf podklady
a) výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2020 včetně plnění rozpočtu,
b) výsledky kontroly a všech dokladů a účetní knihy Nadačního fondu.
2. Výsledky hodnoceni
Na základě posouzení výroční zprávy a plnění rozpočtu Nadačního fondu včetně provedené kontroly je možné
konstatovat:
a) projekty zaměřené na finanční podporu studentů s nejlepšími bakalářskými, diplomovými pracemi,
řešení projektů a publikační činnost byly realizovány v souladu s uzavřenými dohodami o finanční
dotaci s městy Česká Třebová a Statutárním městem Pardubice,
b) finanční zůstatek na běžném účtu (účet u ČSOB 152830775/0300) k 31.12.2020 činil 15 043,15 Kč a
v pokladně 747 Kč.
3. Doporučení
Na základě výsledku hodnocení doporučuji Správní radě Nadačního fondu Jana Pernera schválit výroční
zprávu o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera včetně hospodaření za rok 2020.

Pardubice 25. října 2021
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I C

prof. Iiig.Tafoslav �P, DrSc.
revizor

