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Pan ing. Petr Jan Pajas byl jako první uveden do Síně slávy Gymnázia Český Těšín na 

3. reprezentačním plese naší školy dne 25. ledna 2014. Oceněn byl především jeho přínos pro 

rozvoj gymnázia a zásluha na vzniku Nadačního fondu přátel gymnázia, který byl v roce 2009 

založen na jeho popud. Stal se zároveň prvním předsedou správní rady, kterou zdařile vedl pět 

let. Abychom si alespoň trochu představili jeho činorodost a obrovskou vitalitu, uvádíme 

stručné curriculum vitae: 

 

 

Petr Jan Pajas (nar. 1938 v Třinci), inženýr technické fyziky/vysokoškolský učitel a vědecký 

pracovník v oblasti matematických a fyzikálních věd (tak zní titul získaný v Moskvě), 

původním povoláním teoretický fyzik (absolvent fakulty jaderné a technické fyziky 

University Karlovy/ČVUTv Praze a Fyzikální fakulty Lomonosovovy státní university 

v Moskvě). Pracoval v Ústavu jaderného výzkumu ČSAV (1963 – 1972), pak v důsledku 

událostí let 1968-69 vynuceně jako systémový analytik a specialista Ústavu dopravního 

inženýrství hl. m. Prahy (1972-1990). Po listopadu 1989 prošel řadou řídících funkcí – ředitel 

Československé nadace Charty 77 (1989-1991), ředitel Kanceláře pro založení 

Středoevropské university v Praze (1991-1993), ředitel Institutu městské informatiky Praha 

(1992- 1994), náměstek ředitele Centra pro demokracii a svobodné podnikání (1995 - 2000), 

místní manažer projektu PHARE „Školení státních úředníků ve věcech Evropské unie“, 

zajišťovaného mezinárodním konsorciem vedeným Civil Service College z Velké Británie 

(1996 - 1997 a 1999 - 2000). 

 

V roce 1996 založil poradenskou společnost První poradenská, o.p.s., sloužící zejména 

organizacím občanského sektoru a spolupracující s Mezinárodním centrem pro právo 

neziskových organizací (ICNL) v USA. V letech 2002 – 2005 působil až do odchodu do 

důchodu jako prorektor Anglo-americké vysoké školy, o.p.s. v Praze. Od července 2005 do 

konce roku 2013 se angažoval jako programový manažer mezinárodního Sdružení pro 

podporu otevřené společnosti - PASOS. Od roku 2010 přednáší každý zimní semestr kurs 

Občanská společnost v Evropské unii a mezinárodních organizacích na katedře studií 

občanského sektoru Fakulty humanitních studií University Karlovy. 

 

Od začátku devadesátých let se aktivně účastnil přípravy a implementace zákona o nadacích a 

nadačních fondech, zákona o obecně prospěšných společnostech, jakož i zpracování návrhu 

zákona o České národní nadaci, novely zákona o spolcích, zákona o dobrovolnictví a zákona 

o statusu veřejné prospěšnosti a některých částí nového občanského zákoníku. Nadále působí 

jako organizační poradce a školitel ve věcech Evropské unie, jako poradce v záležitostech 

zakládání a řízení občanských organizací a je též externím konzultantem Mezinárodního 

centra pro právo neziskových organizací (ICNL) v USA, s nímž pomáhal při tvorbě 

příznivého právního prostředí pro občanské organizace v zemích jižní a východní Evropy..  

 

Jeho publikační činnost zahrnuje výzkumné práce fyzikálně-matematické, technické práce a 

články z oboru dopravního inženýrství a související systémové analýzy městské dopravy, 

jejího řízení a plánování, jakož i články týkající se občanské společnosti. Je editorem a 

spoluautorem publikací „Průvodce neziskovým právem“, ICN&ICNL 1996, „Co to je, když se 

řekne Evropská unie?“, MZV, CDSP, 1998, „O Evropské unii“, MZV, 2000, 2001, „How to 

win respect and influence policymakers“, PASOS, Praha 2011 a „Thinking ethically“, 

PASOS, Praha 2011. Je též autorem kapitol v publikacích „Future of Civil Society“, Verlag 



für Socialwissenschaften, Berlin 2004, „Rozpočet a politiky Evropské unie“, C.H.Beck, Praha 

2004, „Občanský sektor: Organizovaná občanská společnosti v České republice“, Portál, 

Praha 2010 a „NGOs in China and Europe – Comparisons and Contrasts“, Ashgate Publi. 

Lmtd., Farnham 2011.  

 

V letech 1990-1997 byl mluvčím Stálé komise konference nadací a dalších neziskových 

organizací České republiky a do roku 2004 též předsedou správní rady Nadace ICN (dnes 

Neziskovky.cz) v Praze, v letech 2002-2006 předsedal správní radě Olivovy dětské léčebny, 

o.p.s. v Říčanech. Členem Jednoty českých matematiků a fyziků je od roku 1963. Od roku 

1998 je členem Rotary klubu Praha City, v roce 2007-8 vykonával pro Rotary International 

funkci guvernéra distriktu 2240 Česká republika a Slovenská republika.  

 

V současné době působí jako předseda správní rady Anglo-americké vysoké školy v Praze a 

ve stejné funkci pomáhá organizovat i činnost obecně prospěšné společnosti Institute of 

Stability and Development, která je iniciátorem pravidelných konferencí o přeshraniční 

spolupráci zemí na východní hranici Evropské unie. 

 


