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Vznik Nadačního fondu
Nadační fond založil Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc ve spolupráci s členy
Správní rady prof. Ing. Petrem Vavřínem, emeritním rektorem VUT v Brně a
PhDr. Antonínem Holubářem, koordinátor krajského zast. AlVD pro JMK a
předseda dozorčí rady OHK Vyškov. Prvním členem Grémia se stal doc. Ing.
Antonín Malach, pedagog Ekonomické správní fakulty Masarykovy univerzity
a řady soukromých Vysokých škol.

Činnosti Nadačního fondu
Činnost Nadačního fondu v prvním období byla zaměřena na vytýčení cílů Nadačního fondu
a vytvoření organizační struktury Nadačního fondu a Grémia.
Řízení práce Nadačního fondu se uskutečnilo formou deseti zasedání Správy nadačního
fondu, na kterých byly projednány jednotlivé kroky a dokumenty zabezpečující obsah
činnosti. Přehled zasedání je v přiloženém dokumentu
Struktura organizace Nadačního fondu je na organizačním grafu..
Součástí připravených dokumentů je vymezení úloh přistupujících osob ke spolupráci .
formou smluvních vztahů. Tabulka dává přehled všech forem možné spolupráce a
specifikuje druh a formu dohod a smluv, které účast na spolupráci jsou k dispozici jsou
k dispozici specifikují návrhy smluv a dohody.
V průběhu přípravného období byla vedena řada jednání o účasti v Grémiu s významnými
osobnostmi vědeckého a hospodářského života uzavřeny smlouvy..
V části dobrovolné spolupráce byly uzavřeny dohody o spolupráci na účetnictví, založení a
práci na webu a propagaci. Přehled této spolupráce je v kapitole „Pracovníci správy.V rámci
jednání byli osloveni významní představitelé hospodářského a vědeckého života
s informacemi o cílech Nadačního fondu s cílem získat společenskou podporu cílům
v uplatnění talentů v hospodářském rozvoji společnosti ČR.
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VZNIK GRÉMIA
Grémium je podle čl.IX. Zakládací listiny pracovním orgánem Nadačního
Fondu.
Jeho organizace, cíle a předmět činnosti jsou na schématu na webu.
Grémium zasedá k plánu činnosti dvakrát ročně. 1. zasedání se uskutečnilo
18. března 2016 v Senátu ČR. Bližší informace o výsledcích zasedání jsou
na na přiloženmé zprávě. Složení členů a hostů Grémia na zasedání je
uvedeno v přiloženém dokumentu.
Je připraveno jednání o převodu 4-6 hostů do členství v Grémiu uzavřením
smlouvy o partnerství do 2. zasedání Grémia..(25.10.2016 v Senátu))
Členové grémia a hosté i oslovené významné osobnosti se významně
podílely na upřesnění cílů a programového a věcného zaměření v cílech
Nadačního fondu a Grémia.
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VYMEZENÍ OKRUHU ČINNOSTI
Zaměření činnosti bylo vymezeno v zakládací listině a v dalších
dokumentech obsahujících objasnění cílů Nadačního fondu. Základním
úkolem Nadačního fondu je vytváření podmínek pro uplatnění talentů
v rozvoji české společnosti.
Informace o vymezení okruhu činnosti, které byly zveřejněné
v časopise AIP ČR a leták pro veřejnost jsou v přiložených
dokumentech.
Ve vztahu k veřejnosti byl základní záměr vysvětlen v řadě Dokumenty“
a části Blog- Co chce talent (letáky články do ip+tt)
Okruh činnosti je rozdělen podle vztahů k problémům k zajištění
podmínek pro cíle Nadačního fondu:
1. na oblast podílu aktivních členů a partnerů na činnosti Nadačního
fondů a součinnosti Grémia. Vytvoření účinné struktury spolupráce na
cílech Nadačního fondu.
2. Na oblasti působení Grémia při vymezení a organizování aktivit
nalézající a navrhující řešení pro uplatnění cílů Nadačního fondu. Volba
společensky významných témat pro jednání o možnosti změn pro
uplatnění talentů je základním úkolem. Odborné diskuse a návrhy
následných opatření jsou orientovány na problémy jak změnit
podmínky pro uplatnění výsledků věd v řízení podmínek
hospodářského rozvoje. Analyzovat a navrhovat změny přístupu ke
vytváření systémových a manažerských podmínek. Pro tuto oblast
věcného obsahu jednání Grémia byla pro nejbližší období činnosti
zvolena forma platforem, Témata platforem jsou: Průmyslová revoluce
a Postavení ČR v Evropě s orientací na úlohu talentů v realizaci
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vládních usnesení k dosažení konkurenceschopného postavení ČR ve
světě..
3. Na vyhledání a výběr talentů, kteří rozhodujícím způsobem ovlivňují
svou činností rozvoj a uplatnění svého oboru i vědecký a hospodářský
rozvoj ČR. Evidence významných a často rozhodujících manažerských
osobností ve vědě a inženýrských oborů je základem pro podporu
jejich společenského postavení. Zapojení českého kapitálu do
aktivního podílu na úspěších talentů a jejich realizačních aktivit je
jedním z dosud nesplněných cílů Nadačního fondu..
Základním nástrojem k naplnění cílů v b. 1 je aktivní podíl na práci
Nadačního fondu a schopnost Správní rady organizačně zajistit
součinnost všech, kteří se podílejí na práci Nadačního fondu.
Základním nástrojem k realizaci cíle dle b. 2 je aktivita Grémia při
projednávání platforem a příprava na ně navazujících návrhů a
opatření. Součástí přípravy a závěrů jednání je urovnání rozhodujících
osobností při realizaci cílů platforem.
Vyhledávání Talentů je jedním osobních úkolů správní rady a členů
Grémia. O zařazení talentu rozhoduje presidium Grémia.
První návrhy na volbu talentů byly přijaty při zahájení činnosti a
zveřejněny formou informačního letáku. Nové návrhy na výběr talentů
jsou zveřejněny na webu.
Návrhy na osobnosti plňující podmínky pro zařazení do Registru nebo
Galerie Talentů může Nadačnímu fondu navrhnout kdokoliv.
Významnou možností a úkolem správní rady je zvažovat návrhy na
opatření v souvislosti se společenským příp. i finančním oceněním
Nedílnou součástí je i ocenění talentů 65+.
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Nástrojem administrace správy je práce dobrovolníků a výhledově
vznik sekretariátu. Personální obsazení sekretariátu závisí na získaných
finančních prostředcích, aby byl zajištěn vznik na profesionální úrovni.
Darovací smlouvy jsou základním zdrojem pro financování sekretariátu.

FINANČNÍ PRAVIDLA
Základním pravidlem pro financování je, že činnosti Správní rady a
grémia jsou vykonávány z vlastních zdrojů a nezakládají nároky na
úhradu osobních ani věcných nákladů.
Zahájení činnosti a potřebné právní úkony a zřízení web stránky byly
financovány ze základního kapitálu a finančních darů poskytnutých
darovacími smlouvami.
Správní rada ve spolupráci s členy Grémia projednává možnosti a cesty
ke vzniku kapitálových fondů s určením podpory významných projektů
a jejich nositelů.
Možnosti podpory financování smluvními darovacími a donátorskými
smlouvami je uvedena na web v části „formy spolupráce vč. Odkazů na
texty smluv“. Přehled smluv a podmínek je vázán na plnění "Etického
kodexu Nadačního fondu, využij svůj talent“.
Součástí všech smluv a dohod je etický kodex.
Při projednání této části zprávy bylo doporučeno přijmout opatření na
vznik sekretariátu a zařadit bod finančního řešení na 2. zasedání
Grémia.
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PRACOVNÍCI SPRÁVY A POMOCI
Na zahájení práce Nadačního fondu se vedle správní rady podílela řada
pracovníků:
Jiří Pinkas, DIS. Na přípravě a vzniku web stránky a řadě organizačních
kroků na zajištění organizace zasedání správní rady a Grémia.
Lubomír Černý, MSc na zajišťování zasedání správní rady a Grémia a na
přípravě úprav obsahu web stránky
Věra Pernicová na vedení účetnictví Nadačního fondu a zpracování
daňového přiznání.
Významnou podporou a pomoci činnosti Nadačního fondu, využij svůj talent
je záštita a spolupráce p. senátora ing. Ivo Bárka. Jeho sekretariát paní
Jiřina Štěrbáková zajistila i organizační podmínky 1. zasedání Grémia dne
18. 3. 2016 v prostorách senátu vč. možnosti seznámení s prostory a
činností Senátu pro účastníky jednání.
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Zpráva kontrolního orgánu
Potvrzuji, že v průběhu vykazovaného období jsem obdržela veškeré
informace o činnosti a stvrzuji, že činnost se řídila pravidly zákona o
nadacích a nadačních fondech.
Ověřuji financování Nadačního fondu.
Doporučuji uskutečnit změnu kontrolního orgánu na dozorčí radu.
Jsem ochotna se stát jejím členem.
Zuzana Faltová

Kontaktní informace

Str. 08

Kontaktní informace
I

Ing Jaroslav Chaloupka,
CSc.
Předseda správní rady
Telefon 737060999
chaloupka@nftalent.cz
RNDr. Antonín Holubář
Člen správní rady
Telefon 603481318
Prof. Ing. Miroslav Kuzdas,
CSc
Člen správní rady
Telefon: 774262091

Informace o společnosti
Nadační fond, Využij svůj talent
Datová schránka: 2dtkqk5
Bankovní spojení Komerční banka, pobočka Brno
č. účtu 115-362510227/0100
Telefon 737060999
www.nftalent.cz
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Zpráva za 2. pololetí 2016

1. Byla projednána a schválena nová zřizovací listina, která upravuje a
upřesňuje preambuli vymezení okruhu činnost, upravuje řízení Grémia a
zakládá dozorčí radu.

2. Bylo připraveno a dne 25.10. 2016 se uskutečnilo 2. zasedání Grémia
v roce 2016. Přemětem jednání bylo schválení zprávy a příprava plánu na
rok 2017. Pro plán 2017 byly definovány cíle definováním platforem a
ustaveny pracovní skupiny k plnění cílů Nadačního fondu v oblastech::

Pracovní skupina č. 1. Řízení vědy jako součásti průmyslového a
hospodářského rozvoje státu, vedoucí Ing. Lucie Orgoniková, náměstkyně
místoprředsdy vlády Dr. Bělobrádka.
Pracovní skupina 2 Vzdělávání a úloha talentů -„Cesty a podmínky pro
přípravu talentů pro zvýšení konkurenceschopnosti vědy a hospodářského
rozvoje státu . Vedoucí PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního
vzdělávacího fondu .
Do závěrečné zprávy jsou dokumenty č.12 a č. 13 přiloženy.

