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STANOVY 

ZAPSANÉHO SPOLKU TALNET, z. s. 

 

I. 

Název a sídlo 

1. Název zapsaného spolku: Talnet, z. s. (dále jen „spolek“) 

2. Sídlem spolku je Kateřinská 4, Praha 2, 128 00  

 

II. 

Předmět činnosti 

Hlavní činností spolku je: 

1. činnost směřující k využití a rozvoji informačních a komunikačních technologií a 

nástrojů ve vzdělávání a volnočasových aktivitách dětí a mládeže i pracovníků s 

mládeží   

2. podpora a organizace aktivit formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže i 

pracovníků s mládeží (seminářů, soustředění, výměnných pobytů, doprovodných 

akcí apod.)  

3. podpora projektových aktivit zejména v oblastech environmentální výchovy, 

přírodovědných, technických a uměleckých oborů pro děti a mládež, i pracovníky 

s mládeží, rodiče, zaměstnavatele aj.  

4. rozvoj, podpora a realizace výzkumných, vývojových a vzdělávacích aktivit 

zaměřených na nadané a jejich uplatnění v hospodářském a společenském životě 

5. koordinování, integrování aktivit a zprostředkovávání kontaktů národních i 

zahraničních subjektů (zaměstnavatelé, školy, školská zařízení, univerzity, poradny, 

neziskové organizace a další) působících v oblastech uvedených v bodě 4  

6. zlepšování kulturně-vzdělávacího klimatu ve společnosti lokálně i globálně 

 



Talnet, z. s. 
se sídlem Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha 

IČ: 22683224 
spisová značka: L 18667 vedená u Městského soudu v Praze 

 

 

Str. 2 
 

Vedlejší doplňkovou činností spolku je: 

1. poradenství, konzultace a ostatní vzdělávací činnosti 

2. organizace školení, seminářů, konferencí v oblasti péče o nadané děti a mládež 

3. publikační činnost 
 

III. 

Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká: 

1.1. na základě přihlášky (na předepsaném formuláři, a to písemně nebo online) 

předané k tomu pověřenému členu správní rady spolku, 

1.2. v případě členů mladších 18 let souhlasem zákonného zástupce, 

1.3. odsouhlasením správní radou, 

1.4. zápisem do databáze členů, 

1.5. zaplacením členského příspěvku. 

2. Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit 

naplňování cílů spolku.  

3. S osobními údaji členů se pracuje v souladu s vnitřními předpisy spolku. 

4. Členové spolku jsou: 

4.1. řádní členové, 

4.2. čestní členové. 

5. Členství ve spolku zaniká: 

5.1. vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství, které 

nabývá účinnosti v okamžiku doručení projevu vůle člena k vystoupení 

k tomu pověřenému členovi správní rady, 

5.2. úmrtím, 

5.3. nezaplacením členského příspěvku nejpozději do jednoho roku od termínu 

stanoveného vnitřním předpisem či rozhodnutím, 

5.4. vyloučením člena (pro jednání, které vážně porušilo Stanovy spolku) 

z rozhodnutí správní rady,  
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5.5. zánikem spolku.  

6. Každý člen může dobrovolně ze spolku vystoupit písemným oznámením (případně 

online formou) této skutečnosti doručeným správní radě. 

7. Spolek provede výmaz člena, jehož členství zaniklo, z databáze členů spolku bez          

zbytečného odkladu. 

 

IV. 

Práva a povinnosti členů 

1.  Každý člen spolku má tato práva: 

1.1. podílet se na činnosti spolku, 

1.2. být informován o všech závažných skutečnostech souvisejících s činností 

spolku, 

1.3. podávat návrhy, připomínky a stížnosti. 

2. Řádný člen má právo účastnit se členské schůze a pokud je starší 18 let hlasovat na 

členské schůzi a právo volit a být volen do orgánů spolku podle podmínek 

uvedených v hlavě V. nebo být pověřován úkoly v souladu s vnitřními předpisy a 

rozhodnutími. 

3. Čestný člen má právo účastnit se členské schůze a disponuje poradním hlasem.  

4. Všichni členové spolku mají právo být informováni o konání členské schůze a jejím 

programu nejméně 15 dnů před konáním členské schůze. Členové spolku mají právo 

nahlížet do zápisu z jednání členské schůze zveřejněného nejpozději do 60 dnů od 

jejího konání.  

5. Členové spolku mají povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů spolku a 

dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy.  

6. Členové spolku jsou povinni být registrováni v elektronické databázi členů. Databáze 

je přístupná pouze členům správní rady. 

7. Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky, s výjimkou 

7.1.    čestných členů, 

7.2.    patronů spolku, 
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7.3.    a v případě rozhodnutí správní rady.  

8. O aktuální výši příspěvku rozhoduje členská schůze.  

9. Po dobu trvání spolku ani v případě jeho zrušení není člen spolku oprávněn 

požadovat vrácení svých členských příspěvků. 

 

V. 

Organizační struktura spolku 

Orgány spolku jsou: 

1. Patroni  

2. Členská schůze 

3. Správní rada 

4. Vědecká rada 

 

1.  Patroni 

1.1. Patrony spolku jsou  

a) jeho zakladatelé  

b) členové spolku ustavené do funkce patrona správní radou 

1.2. Seznam patronů spolku je veden v databázi vedené správní radou. 

1.3. Patroni jsou nositeli ústřední myšlenky spolku, s jejich osobami je zásadně spojena 

obsahová činnost spolku.    

 

2. Členská schůze 

2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členem členské schůze je každý 

člen spolku.  

2.2.1. Členská schůze může proběhnout i s použitím vhodných technických 

prostředků (online formou či formou per rollam). 

2.2. Do působnosti členské schůze patří: 

a) volba a odvolávání členů správní rady, 

b) schvalování změn stanov, 
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c) schvalování výše členských příspěvků, 

d) schvalování hospodaření a zprávy o aktivitě spolku za předchozí období. 

2.3.  Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. 

2.4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna více než polovina členů 

s hlasovacím právem. 

2.5. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů s 

hlasovacím právem. V případě, že patron, který je na členské schůzi přítomen a je v 

dané chvíli členem spolku, hlasuje proti návrhu, není návrh přijat. 

2.6. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji předseda správní 

rady, místopředseda správní rady nebo pověřený člen správní rady, kterého tímto 

pověřila nadpoloviční většina správní rady.  

2.7. Vyhotovení zápisu z členské schůze zabezpečuje správní rada, a to do 30 dnů od  

konání členské schůze. Zápis včetně seznamu přítomných členů uchovává v archivu 

spolku po celou dobu jeho existence. Každý člen spolku má právo obdržet kopii zápisu z 

členské schůze (v elektronické podobě). 

 

3. Správní rada  

3.1. Správní rada je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku a jedná jeho 

jménem.  

3.2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba. 

3.3. Správní rada má lichý počet členů. Základní počet členů je 3. Členská schůze 

může hlasováním zvýšit počet členů až na 7, a to vždy na dobu jednoho funkčního 

období. 

3.4. Členové správní rady jsou voleni členskou schůzí spolku na dobu 5 let, opětovné 

zvolení je možné.   

3.5. Členové správní rady si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

Předseda, příp. místopředseda nebo jiný pověřený člen svolává a řídí zasedání správní 

rady. 
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3.6. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně. Předseda správní 

rady je povinen svolat správní radu, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady 

nebo vědecké rady. 

3.8. Za spolek jedná navenek v běžných věcech samostatně předseda, případně 

místopředseda. Ve věcech s plněním nad 100 000,- Kč, ve věcech úvěrů a půjček, 

zástav a koupě a prodeje nemovitostí jednají předseda správní rady příp. místopředseda 

nebo člen správní rady společně.  

3.9. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují členské 

schůzi. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.. 

3.10. Do působnosti správní rady patří zejména: 

a) svolává členskou schůzi, 

b) vykonává usnesení členské schůze, 

c) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku, 

d) vede databázi členů spolku, provádí v něm zápisy a změny, 

e) vede seznam členů vědecké rady, provádí v něm zápisy a změny, 

f) spravuje majetek spolku a hospodaří s ním, 

g) vybírá a spravuje členské příspěvky členů spolku, 

h) rozhoduje o prominutí zaplacení členského příspěvku,   

i) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 

j) rozhoduje o členství ve vědecké radě spolku, 

k) rozhoduje o zvolení dalších osob do postavení patronů   

 

3.11. Správní rada rozhoduje hlasováním, případně aklamací. Správní rada je usnášení 

schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Správní rada přijímá 

rozhodnutí prostou většinou přítomných členů.  

3.12.  Každý člen má při hlasování ve správní radě jeden hlas. 

3.13.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.  

3.14. O zvolení dalších osob do postavení patronů musí správní rada rozhodnout 

jednomyslně hlasy všech členů. 
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4. Vědecká rada 

4.1. Vědecká rada je pomocným a poradním orgánem spolku. 

4.2. Vědecká rada nemá omezený počet členů. Člen vědecké rady nemusí být členem 

spolku. 

4.3. Členem vědecké rady může být fyzická či právnická osoba, kterou navrhl za 

člena vědecké rady některý člen spolku, a správní rada tento návrh schválila.  

4.4. Členství ve vědecké radě vzniká dnem doručení vlastnoručně podepsaného 

souhlasu se členstvím ve vědecké radě k tomu pověřenému členu správní rady, přičemž 

doručení může být i online formou. 

4.5. Členství ve vědecké radě je omezeno na dobu dvou kalendářních let.  

4.6. Členství ve vědecké radě je možné prodloužit na základě rozhodnutí správní rady 

formou dodatku ke členství ve vědecké radě.  

4.7.  Vědecká rada je svolávána předsedou správní rady, příp. pověřeným členem 

správní nebo vědecké rady. 

4.8.  Činnost vědecké rady je řízena správní radou.   

 

 

VI. 

Zásady hospodaření spolku 

1. Zdroje spolku tvoří: 

a) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzických i právnických) 

včetně státních institucí a EU, 

b) výnosy z doplňkových činností spolku v souladu s cíli spolku (publikační a 

přednášková činnost, poradenství, konzultace, apod.)  

c) výnosy z majetku spolku, 

d) účastnické příspěvky z organizovaných akcí, 

e) výnosy z jiných finančních zdrojů. 
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2. Způsoby použití a poskytování prostředků spolku: 

2.1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy, rozhodnutími 

členské schůze, správní rady a předsedy správní rady a vnitřními předpisy spolku. 

2.2. O použití prostředků spolku rozhoduje správní rada spolku. 

2.3. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a 

k zajištění vlastního provozu spolku.  

VII. 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem se 

souhlasem ¾ řádných členů členské schůze s hlasovacím právem.  

2. Členská schůze, která rozhodla o zániku spolku, zvolí likvidátora majetku spolku. 

3. Po zániku spolku připadne majetek spolku Univerzitě Karlově v Praze na další 

podporu vzdělanosti české společnosti.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy mohou být měněny rozhodnutím členské schůze a doplňovány 

písemnými číslovanými po sobě jdoucími dodatky. 

2. Přijetím těchto stanov se ruší platnost stanov schválených členskou schůzí dne 15. 

prosince 2016.  

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti 30. listopadu 2021. 

 
 

V Praze dne 29. listopadu 2021 


