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„Priority a nástroje vlády České republiky v řízení rozvoje státu“

Konference se zabývala významem tvorby a využití talentů v dalším rozvoji ČR ve
vztahu k zajištění dlouhodobých cílů státu a jeho konkurenceschopnosti.

Využití  talentů  je  základním  nástrojem  řízení  státu  v období  rozvoje  prostředků
informační společnosti.

Jednání diskusní konference se orientovalo na projednání tří tematických okruhů:

1. Podmínky a prostředky pro využití  výsledků  vědeckého poznání k dosažení
technologické  a  hospodářské úrovně  odpovídající  tvůrčímu  a  pracovnímu
potenciálu ČR. Uplatnění talentů v rozvoji podnikání a jeho spojení s výsledky
výzkumu  a  vývoje.  Důraz  na  úlohu  malých  a  středních  firem  v posilování
konkurenceschopnosti.

2. Systém  přípravy  talentů  a  pracovníků  v kvalitě  a  struktuře  jako  základní
priorita státu.
Přizpůsobení struktury, obsahu, i dalších podmínek nutných pro vyhledávání,
rozvoj i uplatnění talentovaných lidí (projednat Grémiem a navrhnout program
vládě). 

3. Systém přípravy a rozdělování finančních zdrojů.

Konference navrhuje analyzovat a připravit potřebné změny v systému řízení rozvoje
státu, které zajistí společenské podmínky v uplatnění talentů ve vědě, hospodářské a
sociální  strategii  státu.  Přijmout  program  „TALENT“, upravující  podmínky
podmínek výchovy a vzdělávání.

Konference doporučuje neprodleně přistoupit k těmto zásadním krokům:

1. Formulovat  všechny  vládou  přijaté  strategie  státu  a  jednotlivých  rezortů  do
jmenovitých věcných úkolů, včetně termínů a zodpovědnosti, vždy na následné
dvouleté  období  jako  závazné  pro  vedení  rezortů  (viz  Rakousko).  Odstranit
zbytečné paralelní procesy rozhodování v rámci různých Rad u vlády a rezortů.

2. Připravit v jednotlivých rezortech podle kompetencí investiční a rozvojové plány
(podle vzoru: Budujeme stát…). Vytvářet podmínky pro jejich termínovou reálnost
a vazby na tvorbu finančních zdrojů. Zajistit návaznost úkolů vládních projektů na
činnost  Národní  rozvojové  banky  s  vazbou  na  další  kapitálové  zdroje  (EU
regionální  politika,  investiční  evropské plány a prostředky,  EIB,  EIF a státní  a
bankovní zdroje vč. státního rozpočtu).

3. Formulovat  priority státu,  cíle a zdroje a zajistit  jejich dlouhodobou platnost a
závaznost. Mezi priority patří zejména péče o rozvoj člověka (talenty v pojetí NF),
užití  nástrojů  umělé  inteligence  v  systému řízení  společenských  procesů
s využitím technických prostředků a respektování zpětných vazeb.



4. Dořešit  otázky  tvorby  finančních  zdrojů  nad  rámec  státního  rozpočtu.  Upravit
metody  k  realizaci  programových  priorit  státu  a  organizační  strukturu
administrativy podle úkolů pro řízení procesu konkurenceschopnosti.

Cíle  a  prostředky  k dosažení  konkurenceschopnosti  mohou  fungovat,  pokud  se
podaří:
 
-  vytvořit  „cestovní  mapu“  nezbytných  kroků  ke  změnám  struktury  řízení
hospodářského rozvoje státu ze zdrojů SR a EU a dalších zdrojů.
-  organizačně  zajistit  synergii  zdrojů  s efekty  a  přizpůsobit  pravidla  a  způsob
financování.
-  zajistit  koordinovanou  součinnost  všech aktérů  (hospodářských  i  politických)  na
využití vědy a schopnosti průmyslu včetně malých a středních inovačních firem 
- v rámci činnosti nadačního fondu „Využij svůj talent“ přispívat k řešení závazného
organizačního a ekonomického problému ve využití tvůrčích osobností při přípravě a
realizaci změn v chápání a organizaci řízení státu k posílení jeho postavení ve světě.
Přijmout k tomu opatření k doplnění členů Grémia.

Konference doporučuje projednat tyto závěry s důrazem na potřebu přijetí podpory
talentů jako priority vlády (ve smyslu definice v „programu TALENT“).

Konference doporučila, aby Grémium Nadačního fondu na podpoře a využití
talentů dále pracovalo.

V Praze dne 14. 6. 2018


