
Zpráva o zasedání Nadačního fondu. 

Dne 15.3.2016 se uskutečnilo  zasedání  Nadačního fondu, využij svůj talent. Jednání se uskutečnilo 

pod záštitou místopředsedy senátu ČR p. Ing. Ivo Bárka. 

 Jednání řídil místopředseda Správní rady PhDr. Antonín Holubář.  Pozvání na jednání přijali členové a 

hosté  ustaveného Grémia. Jednání zhodnotilo přípravu činnosti Nadačního fondu a jeho grémia. Z 

jednání byl pořízeno video, které bude zveřejněno na webu www.nftalent.cz společně s dalšími 

dokumenty presentovanými na zasedání: 

11 Účel a vymezen okruhu činností v oblasti podpory uplatnění talentů ve společenském rozvoji 

2.Statut grémia  

3. Organizační schémata Nadačního fondu a  činnosti Grémia 

4. Tabulka s výběrem možností spolupráce na činnosti – pozice  vztahu a spolupráce 

5. Seznam členů grémia a hostů  

Jednání zahájil a řídil PhDr. Antonín Holubář, místopředseda Správní rady. Představil členy správní 

rady a hosty přítomné na zasedání. Omluveným členům budou podklady zaslány s tímto zápisem. 

Prvním bodem jednání byly informace o založení a programu činnosti  Nadačního fondu , které 

přednesl  předseda správní rady Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc.  

Druhou část jednání zahájil doc. Ing. Antonín Malach, CSc. předseda  Grémia  Nadačního fondu. 

Seznámil  zasedání s organizací a posláním Grémia  při plnění cílů nadačního fondu. Zdůraznil  hlavní 

úlohu  Grémia jako  rozhodující článek v přípravě   doporučení pro činnost Nadačního fondu a vyzvedl 

význam a důležitost spolupráci členů Grémia i hostů Grémia  na  plnění cílů a konkretních plánu 

činnosti. 

Zdůraznil potřebu posilovat strukturu složení Grémia a jeho hostů v návaznosti na nové  záměry a 

projekty. Vyzval  členy grémia a hosty k podávání  návrhů do plánu činnosti a  k těmto návrhům  

připojovat návrhy na spolupráci nejen členů ale navrhovat  pro danou platformu další 

spolupracovníky.Jedním z úkolů je vytvářet platformy  ZÁVAŽNÝCH SPOLEČENSKÝCH TEMAT 

OVLIVNITELNÝCH  VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI  ve společenské pozici talentů dle kriterií Nadačního 

fondu. 

Jako příklad byla uvedena platforma „ Industry4“ jako společenský významný prvek přinášející široké 

spektrum změn ve společnosti. Nadační fond má v této věci významnou oporu k vytváření této 

platformy v prof. Ing. Petru Vavřínovi, DrSc jako člena Grémia. Uvedením tohoto příkladu bylo 

dohodnuto prověřit články Statutu Grémia s ohledm na potřebu  chápat roli talentů  z hlediska 

vytváření týmů i z talentů z hlediska potřeb koordinace spolupráce na velkých  projetých řešených 

v rámci společenské podpory  rozvoje  společnosti na úrovni  metod  21. století 

V závěrečné části jednání zhodnotil  diskusi  a požádal vystupující  na diskusi o promítnutí jejich 

připomínek a doporučení do formy  návrhů do plánu činnosti a navrhli podíl své účasti na j plnění  

plán práce na rok 2016. Vedení Nadačního fondu vč. Grémia se zavázalo poskztovat  informace o 

připravovaných akcích a projektech  všem zúčastněným Grémia i hostů a  to tak, aby každý měl 

možnost se přihlásit k aktivní účasti na jednotlivých aktivitách. Formy komunikace  maily a web 

stránka. 

http://www.nftalent.cz/


Předložil ke schválení úkoly pro správu nadačního fondu k upřesnění administrace a technického 

zabezpečení pro( právní i administrativní)  vymezení) 

1) Dobudovat a doladit organizační strukturu NF a personálně doplňovat Správní radu a Grémium. 
 

2) Připravit pravidla pro výběr, schvalování, registraci a propagaci – Galerie talentů. 
 

3) Na základě návrhů z dnešního jednání, připravit 2-3 platformy k detailnímu projednání pod 
záštitou rezortu a odpovědného odborného pracovníka s cílem navrhnout možná opatření a 
posunout řešení konkrétního problémů na úroveň pravomocných orgánů pro jejich řešení. 

 
4) Navrhnout a projednat projektové řešení, strategie  práce s talenty na rozvoji společnosti 

.Aktivně působit na  jejich společenské ocenění jak po stránce  jejich výsledků pro rozvoj 
společnosti. Vyzvednout jejich  morální  působení, ale současně dosáhnout na finanční podporu 
a společenské ocenění. 

 
5) Dobudovat obsahu a design webu NF jako komunikačního prostředku se společností donátorů, 

dárců, spolupracujích organizací, tisku a zejména  s členy spolupracujících na úkolech 
Nadačního fondu. O prostředcích komunikace podávat soustavné informace o přístupu na 
stránky. 

 

Významným příspěvkem pro první kroky činnosti byla nabídka presidenta Společnosti 

Vědeckotechnických parků p. doc. Ing.Pavla Švejdy, CSc , FenG a souhlas redakční rady  časopisu 

ip&tt uveřejnit  představení Nadačního fondu, Využij svůj talent odborné veřejnosti. Článek vyšel  v 1. 

čísle odborně významného časopisu  Inovační podnikání a transfer technologií.. Poděkování  je 

současně úkolem pro orgány Nadačního fondu vyvinout více úsilí pro publikování a uplatnění cílů 

nadačního fondu v podmínkách  České republiky. 

V průběhu jednání oslovil telefonicky p. prof. Ing. Armin Delong. DrSr. zasedání s přáním úspěšného 

jednání. Jako jeden z členů grémia vyjádřil přání a přesvědčení, že se  bude dařit spolupracovat na 

cílech Nadačního fondu, o kterém jsem přesvědčen o společenské potřeby široké aktivity  lidí se 

životní filosofií  a cílem vytvářet  solidní společnost. Je to jedna z úloh lidí jimž byla do vínku dána 

potřeba sloužit  slušné a  pro lidi prospěšné společnosti.  

Vedení Nadačního fondu poděkovalo p. místopředsedovi Senátu Ing. Bárkovi  a jeho pracovníkům za 

významnou podporu a pomoc při uskutečnění 1. zasedání v prostorách Senátu ČR a s tím spojenou 

organizační a věcnou pomoc. 

Na závěr jednání bylo poskytnuto několik  televizních rozhovorů. 

 

V Brně dne 17.3.2016 

Na webu www.nftalent.cz jsou k dispozici: Článek představujeme se a  další informace o zasedání 


