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Organizace Nadačního fondu
Složení správní
rady a Grémia

Ve struktuře správy nadačního fondu došlo k personálním změnám a to
jmenování novi členy správní rady Ing. Tomáše Psoty, MBA, ředitele
Krajské hospodářské komory a Mgr.Petr Kostík.Současné složení správní

P.1.1

rady bylo tím doplněno na 5 členů - Holubář, Chaloupka, Kostík, Kuzdas,
Psota.
Organizace činnosti se řídila podle Zakládací listiny ve struktuře Správní
rada, Grémium rozšiřované o hosty a tříčlenný revizní orgán vedený Dr.
Gašparem

Činnosti Správní rady Nadačního fondu
Zápisy zasedání
Správní rady
Činnost Správní rady Nadačního fondu byla zaměřena na přípravu a projednání cílů
Nadačního fondu a vytváření organizační struktury Nadačního fondu a Grémia pro
spolupráci na jejich zajištění.
Řízení práce Nadačního fondu se uskutečnilo formou pěti zasedání Správy nadačního
fondu, na kterých byly projednány jednotlivé kroky a dokumenty zabezpečující obsah
činnosti. Přehled výsledků zasedání je v přiloženém dokumentu
Součástí jednání bylo vymezení úloh přistupujících osob do Správní rady ke spolupráci..
V průběhu o období byla vedena řada jednání o účasti v Grémiu s významnými osobnostmi
vědeckého a hospodářského života uzavřeny partnerské smlouvy s Ing. Michalem Šteflem,

4. Evidenční list
smluvních dokumentů

vicepresidentem HK ČR,.Ing. Petrem Očkem, předsedou správní rady TAČR a Ing. Jiřím
Jiráskem, ředitelem ČMZRB,Pavlem Sobotkou, ředitelem firmy Frentech
Správní rada podala informaci o přijatých opatření a návrzích k problému vzniku
sekretariát Nadačního fondu s využitím podpory NNO ČR. Mgr. Kostík připravuje projekt
do programu ETA TAČR ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou.

Otázky problematiky podpory talentů aktivně připravuje Prof. Kuzdas
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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.
V části dobrovolné spolupráce byly uzavřeny dohody o spolupráci na účetnictví, založení a
práci na webu a propagaci. Přehled této spolupráce je v kapitole Administrativní a odborná
pomoc

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 .
Byly upraveny stránky Webu www. Nftalent.cz o nové skutečnosti.

7.2 Složení členů a
hostů na zasedání

Významnou částíčinnosti Správní rady je je příprava a koordinace zasedání Grémia.
Cílem zasedání je získat stanoviska a návrhy členů Grémia a zpracováívat je do
dokumentů k formulaci politiky Nadačního fondu. Vytváří tak dokumenty na zdůraznění
úlohy talentů v rozvoji vědy,ekonomice a v posilování konkurenceschopnosti státu ve
světové soutěži.

PRÁCE GRÉMIA
Grémium je podle čl.IX. Zakládací listiny pracovním orgánem Nadačního
fondu.
Třetí zasedání í Grémia se uskutečnilo formou per rollam se zápisem ze
dne 15.5.2017 kterým bylo projednána ustavení kontrolního orgánu
Nadačního fondu a návrhy na opatření pro vznik sekretariátu s podporou
NNO ČR.
Na jednání byly připraveny základní dokumenty pro cíle Nadačního fondu
formou Deklarace Nadačního fondu a projednalo složení pracovních skupin
platforem:“
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-

Výzkum“ pod vedením Ing. Orgoníkové připraví pro 4, zasedání
Grémia v r. 2018 konkrétní návrhy opatření orgánům ČR pro cesty
uplatnění vědy jako nástroje hospodářského rozvoje ČR.

-

Vzdělávání pod vedením Dr. Kopicové pro 4. zasedání připraví
v návaznosti na UV 342/2012 stanoviska k přijatým opatřením MŠMT
ve výchově a vzdělávání z pohledu potřeb přípravy a účasti talentů na
rozvoji společnosti v podmínkách technologií a řízení metodami
Industry 4.0 (Society 4.0)

-

Financování bylo zařazeno z iniciativy Správní rady dodatečně ve
spolupráci s GŘ Ing. Jiřím Jiráskem a dohodnuta spolupráce na
přípravě 4. zasedání Grémia v r. 2018 s cílem posílit záměr vzniku
Národní rozvojové banky jako nástroje vlády pro financování kroků
v organizační sféře strategií rozvoje ČR.

V závěrech jednání přijalo Grémium doporučení pro další činnost Nadačního
fondu::
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 prostředkům a zdrojům ČR
k uplatnění tvůrčích sil společnosti v rozvoji moderního státu
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.“

Jako podklad pro další činnost byla přijata Deklarace a k ní připojena
stanoviska členů Grémia formou Doporučení do programu /plánu
NFTalent na rok 2017 zpracované z vystoupení na 2. zasedání Grémia..
Dokument přijat Správní radou jako jeden z dokumentů pro přípravu 4.
zasedání Grémia v r. 2018..
Další přípravou 4. zasedání se bude zabývat přípravný výbor ve složení:
členové správní rady Chaloupka, Holubář Kuzdas, Psota a Ing. Ivo Bárek
v pozici záštity činnosti Nadačního fondu, Ing Michal Štefl, Ing. Orgoníková
,Dr. Gašpar. Organizační výbor byl ustaven v rámci 17. zasedání správní
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rady.. Zasedání uložilo zpracovat na základě příspěvků návrh na konferenci
8.1
Zpráva o ustavení
základny pro pokrok
8.2.Zprá o ustavení
platform NFtalent
8.3. Uplatněme talenty
IP+TT 3/16

pořádanou místopředsedou senátu Ing. Bárkem ve spolupráci a Nadačním
fondem a grémiem v r. 2018. Návrh na program a návrh účastníků byl
předán Ing. Bárkovi písemně 3.12. 2017 pro zařazení konference do plánu
akcí Senátu.
Cíle jednání jsou definovány takto:

8.3. Leták

Přenést výsledky práce Grémia Nadačního fondu do prostředí řízení
rozvoje státu ČR
Konference je základnou pro přenos výsledků Grémia do veřejné diskuse a užití výsledků
pro řízení dlouhodobé strategie státu. Obsah jednání v blocích tvoří výsledky tři platforem
práce Grémia
Program bloku 1: je odvozen od činnosti a výsledků platformy:

I.

Řízení vědy jako součásti průmyslového rozvoje státu a
dopady na stav na postavení ČR a EU ve světové konkurenci

s účastí členů Grémia pod koordinací Orgoníková, Očko, Chaloupka
II. Vzdělávání a úloha talentů
s účastí členů Grémia pod koordinací Kopicová, Holubář, Kuzdas
Téma vzdělání je prioritní a a významnou oblastí státní politiky.

III.Financování - nástroj řízení
s přípravou strategie ve spolupráci Jirásek (CMZRB) Chaloupka
Organizační příprava konference Ing.Psota a Ing. Chaloupka ve spolupráci s členy
organizačního výboru
Programy jsou odvozeny z činnosti a výsledků platformy :
Tyto tři oblasti práce Grémia poskytují závažná témata v prioritách státu v zajišťování
konkurenceschopnosti.
Projednání na konference přinese podněty pro kritické posouzení návrhů na opatření
na řídící úrovni státu formami Deklarací spolupráce na doporučené úrovni řízení a
podpory cílů uplatnění lidského potenciálu v rozvoi ČR s podporou dokumenntu
„Budujeme stát Česká republika

3.12.2017
Ve dnech 5.- 21.12. 2017 se uskutečnilo osobní projednání Správní rady
s členy organizačního výboru přípravy konference. Organizační příprava
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bude zahájena projednáním s Ing. Bárkem a zasedáním organizačního
výboru začátkem ledna 2018
. Správní rada oceňuje významný podíl Grémia na výsledcích dosavadní
činnosti
Členové grémia a hosté i oslovené významné osobnosti se významně
podílely na výsledcích Nadačního fondu. Vytvářeli tak podmínky a prostředky
pro upřesnění cílů a programového a věcného zaměření Nadačního fondu a
Grémia.
8.4. Organizace práce
NF

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, byly zveřejněné v časopise
AIP ČR a na stránkách www.nftalent.cz Ve vztahu k veřejnosti byl
základní záměr vysvětlen v přípravných materiálech pro Konferenci a je
v přehledu DOKUMENTY.
Okruh činnosti je rozdělen podle vztahů k problémům k zajištění
podmínek pro cíle Nadačního fondu:
1.. Vytvoření účinné struktury spolupráce na cílech Nadačního fondu.a
podílu aktivních členů a partnerů na činnosti Nadačního fondů a
součinnosti Grémia. Strukturu spolupráce zajišťovat smluvně a
podpisem Memorand o spolupráci s rozhodujícími aktéry řešených
problémů v uplatnění talentů v rozvoji, vědy, vzdělávání a financování.
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2. Na oblasti působení Grémia při vymezení a organizování aktivit
10. Úloha talentů
8.3. Leták
rozvoji ČR

nalézající a navrhující řešení pro uplatnění cílů Nadačního fondu.
Pokračovat ve volbě 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 pro
průmyslový výzkum jako základu hospodářského rozvoje ČR.
Analyzovat a navrhovat změny přístupu k vytváření systémových a
manažerských podmínek. Pro tuto oblast věcného obsahu jednání
Grémia byla zvolena forma platforem. Dosud chybí doplnění o opatření
v uplatnění moderních metod tvorby, řízení a kontroly formami
využívající informační technologie ( včetně stavu umělé inteligence)
3. Na vyhledání a výběr talentů, kteří rozhodujícím způsobem ovlivňují
svou činností rozvoj a uplatnění svého oboru i vědecký a hospodářský

9. Platformy nadačního
fondu

rozvoj ČR. Evidence významných a často rozhodujících manažerských
osobností ve vědě a inženýrských oborů je základem pro podporu
jejich společenského postavení.
Vyhledávání Talentů je jedním úkolů správní rady a členů Grémia nemá
dosud potřebné zázemí v činnosti. Jde zejména o ocenění úspěšných
lidí z oblasti průmyslu a průmyslového výzkumu.. 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 splňující 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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4.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.
5..Zapojení českého kapitálu do aktivního podílu na úspěších talentů a
jejich pracovních aktivit je jedním z dosud nesplněných cílů Nadačního
fondu.. K řešení tohoto tématu byla ustavena platforma „Financování“
s účastí GŘ. ČMZRB Ing. Jiráska.

FINANČNÍ STRATEGIE
Základním pravidlem pro financování činosti Nadačního fondu je, že
činnosti Správní rady a grémia jsou vykonávány z vlastních zdrojů
členů SR a Grémia a členství nezakládá 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 ve výši 60.000,Zdroje financování

Kč poskytnutých darovacími smlouvami.
Možnosti darovacích smluv na úhradu práci sekretariátu a
administrace činnosti je opomenutá možnost přispět nejen prací
k činnosti, ale i užitím darovacích smluv.
Projektová příprava
Správní rada ve spolupráci s členy Grémia má za úkol v r. 2018
projednat možnosti a cesty ke vzniku kapitálových fondů s určením na
podpory projektů podporujících uplatnění talentů.. Příležitost je
otevřena jednáními platformy „financování“ a vznikem Národní
rozvojové banky a návrhy na projekty s přístupem na národní a
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mezinárodní fondy a na soukromé zdroje s chápáním cílů společnosti
ve využití talentů
Možnosti podpory financování smluvními darovacími a donátorskými
smlouvami není dostatečně představována a způsob využití a formy
tvorby těchto zdrojů není dostatečně propracováno.Zústává otevřeným
problémem pro řešení na úrovni Grémia
. Etický kodex

Podklady pro řešení jsou na web v části „formy spolupráce“ s návrhy

organizace

potřčebných smluv na dořešení problému. Přehled smluv a podmínek
je vázán na plnění "Etického kodexu Nadačního fondu, využij svůj
talent“.
Otevřeným problémem je vznik sekretariátu a jeho financování.
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ADMINISTRACE SPRÁVY A POMOCI
Doplnění členů Správní rady užití výsledků Grémia. Významná je pro
dosažení cílů Nadačního fondu nezištná a odpovědná součinnost členů
Grémia na uskutečňování cílů Nadačního fondu. Významně přispělo
k cílevědomosti a výsledkům správní rady a podpora kroků v uskutečňování
a přípravě odborných stanovisek a stavu řízení státu v oblastech
souvisejících s prioritami využití talentů v rozvoji státu ČR a v nastupujícím
problémů řízení státu s výrazným využitím a zpracováním dat pro řízení a
kontrolu plnění cílů státu v jeho mezinárodním postavení. Nástup umělé
inteligence do všech oblastí řízení a práce je další otevřenou otázkou pro
řešení na úrovni státu.

Administrativní a odborná pomoc.
Na přípravě a výsledcích činnost Nadačního fondu se vedle Správní rady
podílela řada pracovníků:
Lubomír Černý vlastník marketingové firmy se podílí na obsahu web stránky
a na zajištění organizace zasedání Grémia.
Paní Věra Pernicová nám nezištně zajišťuje 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 zajišťuje i organizační podmínky
zasedání Grémia v prostorách Senátu. Pan Ing Petr Jeřábek nám účinně
zajišťuje kontaktní porady o přípravě práce Grémia s p. senátorem.
.Osobní vazby Správní rady na členy Grémia a hosty je základem pro
účinnou součinnost všech, kteří se podílejí na práci pro dosažení cílů
Nadačního fondu v uznání významu talentů pro úspěšný rozvoj ČR,

10

Doplnění kontrolního systému a financování činnosti bylo doplněno o vznik
Revizního orgánu Nadačního fondu s předsedou JUDr. Vladimír Gašparem,
a členy Jiřím Pinkasem a Zuzanou Faltovou.
Zpráva za rok 2017 bude k dispozici od data účetní uzávěrky a bude
doplněna o stanovisko Revizní komise přílohou k této zprávě. .
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Předseda správní rady
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Prof.. Ing. Miroslav Kuzdas
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