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BOLZANOVA NADACE 

V listopadu 1992 se mateinaticko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
rozhodla zřídit B o l z a n o v u nadac i . 

Cílem nadace je podpora vědecké a pedagogické činnosti pracovišť Univerzity Kar
lovy v oborech fyziky, matemat iky a informatiky se zřetelem na zvýšení vzájemné 
informovanosti odborníku různých zemí, zvýšení úrovně experimentálních možností 
a teoretických postupů. Dalším cílem nadace je umožnit širší mezinárodní uplatnění 
výsledků dosažených na Karlově univerzitě a zvýšit její prestiž ve světě. K dosažení 
uvedených cílů nadace nevýdělečným způsobem získává a shromažďuje prostředky, 
které budou používány 

- k poskytování finanční a věcné podpory fyzickým a právnickým osobám podílejícím 
se na řešení vybraných vědeckých a pedagogických úkolů, 

- k úhradě odměn, mezd a speciálních prací, 
- k nákupu nebo pronájmu přístrojů a vybavení potřebného k dosažení cílů nadace a 
- k úhradě jiných nezbytných nákladů spojených s činností nadace. 

O poskytování prostředků nadace rozhoduje nadační rada. Na návrh vědecké rady 
M F F UK jmenoval děkan fakulty na tříleté období nadační radu ve složení: doc. dr. 
Jiří Hořejš, CSc. (předseda), doc. dr. Jiří Langer, C S c , prof. dr. Ivan Netuka, D r S c , 
prof. dr. Aleš Pultr , D r S c , prof. dr. Bedřich Sedlák, DrSc. 

Činnost nadační rady reviduje dozorčí rada. Na základě návrhu vědecké rady ji 
jmenoval děkan fakulty ve složení: prof. dr. Jiří Anděl, D r S c , doc. dr. Jiř í Englich, 
C S c , doc. dr. E. Hajičová, D r S c , doc. dr. P. Ilóschl, DrSc. (předseda). Správcem 
nadace je ing. J . Lesková, tajemnice M F F UK. 

Jmění nadace bude tvořit movitý, popř. nemovitý majetek v jejím vlastnictví a 
korunové a valutové prostředky vytvořené dary, popř. dědictvími tuzemských i cizo
zemských fyzických a právnických osob. 

Finanční dary ve prospěch nadace lze poukazovat na č. ú. 38736-021/0100, Komerční 
banka Praha-město (dary v Kč) a na devizový učet č. 34278-5000358-021, Komerční 
banka Praha-město (dary v DM). 

(Informaci na základě s ta tutu vypracovala nadační rada.) 
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