Využij svůj talent, nadační fond
Activate your talent, endowmwent fund

Zápis 3. zasedání Grémia
Nadačního fondu „Využij svůj talent, “
Zapsaného v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl N, vložka 561, IČO 041 56 412
konaného dne 15.5 2017 v 10.30 hodin
v zasedací síni Krajské hospodářské komory, Brno, Purkyňova 125)
Program:

1. Zpráva Správní rady k činnosti a o změnách ve složení Správní rady a a Grémia
2. Projednání návrhů na činnost a plán NF v plnění cílů NF a jeho platforem
3. Závěry a usnesení
Záznam jednání:
Ad 1. Členství v orgánech NF a přijímaná opatření Grémia:
Vedení NF je doplněno o člena Správní rady Mgr. Petra Kostíka, Ustaven tříčlenný revizní
orgán pod vedením JUDr. Vladimíra Gašpara.
Do součinnosti Grémia přistoupili: Ing. Michal Štefl, Ing. Petr Očko, PhD, Pavel Sobotka
Správní rada předložila návrh na opatření pro zajištění další činnosti:
a. Podle zřizovací listiny má NF zajistit a ustavit řídící orgány správy nadačního fondu, a vymezit
jeho úkoly. Ustavení sekretariátu vyžaduje personální a finanční zabezpečení. Grémium doporučilo
správní radě zahájit jednání s orgány státu zodpovědné za podporu NNO v ČR o ustavení sekretariátu
NF jako důležitý prvek pro schopnost plnění cílů Deklarace, která je významným základem pro
aktivní podíl na uskutečnění cílů vlády ČR v posílení postavení ČR ve vědě i konkurenceschopnost
opřené o spolupráci tvůrčích kolektivů se schopností přinést potřebné změny ve vazbě na rozvoj vědy
a ekonomiky,

b. K plnění Cílů Nadačního fondu, platforem a jejich pracovních skupin projednává správní
rada návrh na účast NF v programech na podporu a využití neziskových organizací jako
organizační a finanční zajištění další činnosti NF.
Jako jeden z prvních kroků Mgr. Kostík připravuje návrh na přípravu projektu do programu TACR
ETA. Projekt se opírá o spolupráci s Masarykovou univerzitou a MBS.
Další kroky navazují na připravovaná opatření dle b. 3.
c. Problematika talentů a jejich ocenění bude předmětem jednání Správní rady. Způsoby oceňování
některých akcí na podporu vzniku a ocenění talentů budou projednány a zajištěny členy Správní
rady.(Prof. Kuzdas)

AD 2. Podklady pro plán činnosti
S pozvánkou pro 3. zasedání Grémia byly všem členům předány dokumenty a podklady z 2.
zasedání Grémia k přípravě plánu Nadačního fondu na 2017 a 2018.
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Pro dnešní jednání Grémia byly připraveny podklady a závěry zpracovaných na základě
přípravných jednání na úrovni členů grémia:
a. Pro orientaci činnosti a jako podklad pro přípravu příštího zasedání zpracovala Správní
rada návrh Deklarace Nadačního fondu. Je základním dokumentem, který slouží jako podklad
pro jednání grémia a materiál pro jednání pracovních skupin. K deklaraci jsou připojena a
nadále budou přidávána stanoviska členů Grémia. Konečný dokument se stane základním
materiálem pro 4. zasedání Grémia Nadačního fondu pod záštitou p. místopředsedy Senátu
Ing. Bárka v 1. čtvrtletí 2018
b. Obsah činnosti pracovních skupin pro plán a závěry platforem je v kompetenci vedoucích
pracovních skupin. Zasedání doporučuje Správní radě projednat s vedoucími pracovních skupin další
postup při uskutečnění jejich plánu činnosti v roce 2017. Bylo jim doporučeno uskutečnit 2 pracovní
zasedání s orientací na přípravu pro vystoupení na 4. zasedání Grémia.
1. Pracovní skupina „Výzkum“ pod vedením Ing. Orgoníkové plánuje dvě zasedání pracovní skupiny
s úkolem připravit zasedání ve spolupráci s místopředsedou Senátu Ing. Bárkem. .Na 4. zasedání
přednese konkrétní návrhy opatření orgánům ČR uplatňující vědu jako nástroj hospodářského
rozvoje.
2. Pracovní skupina „vzdělávání“ pod vedením Dr. Kopicové připravuje projednání složení i program
jednání pracovní skupiny s cílem obdobným jako skupina č. 1 t. j, svoje návrhy pro příští jednání
v Senátu k problémům vzdělávání v období informační revoluce.
Grémium NF žádá všechny členy Grémia, pokud tak dosud neučinili, aby k Deklaraci dali svá
písemná stanoviska a doporučení k naplnění cílů NF.
Ad3. Závěry a usnesení
Grémium projednalo stav a postavení Grémia a Nadačního fondu v potřebě získání autority pro
zajištění reálných možností pro prosazení navrhovaných opatření a kroků v zdokonalení uplatnění
jednotlivců a jejich schopností v procesech rozvoje České ekonomiky. Posílit stav NF a Grémia tak,
aby přijatá doporučení k dosažení pokroku společnosti odpovídalo vytvořeným disponibilním
prostředkům a zdrojům ČR k uplatnění tvůrčích sil společnosti.
Bylo konstatováno, že je třeba aktivně řešit podmínky pro uplatnění výsledků práce Grémia a
Nadačního fondu v přípravách rozhodnutí ČR v oblasti využití výsledků výzkumu a v systému
vzdělávání k vytvoření dlouhodobé perspektivy rozvoje „Smart společnosti.“
Grémium doporučilo přizvat k jednání Správní rady o opatřeních v organizování činnosti Nadačního
fondu člena Grémia p. Ing. Štefla a společně posoudit možnosti a cesty k otevření nových cest
k dosažení cílů Nadačního fondu. Přijatá opatření realizovat v r. 2017.
PODKLADY:
1. Deklarace Nadačního fondu, využij svůj talent) stav 15.5.- vč. stanovisek členů Grémia
2. Systém vzdělávání .
3. Seznam zúčastněných na práci NF jako presenční listina.
V Brně dne 15.5.2017

