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Zápis z II. schůze správní rady spolku Talnet, z. s. ze dne 2. 2. 2022 
se sídlem Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha 

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

(dále jen “spolek”) 

 
Dle stanov spolku, hlava V., odst. 3.6, byla svolána na středu 2. února 2022 online schůze 

správní rady spolku pomocí komunikační platformy Google Meet. Svolavatel schůze, Jakub 

Sochor, konstatoval (dle stanov, hlava V., odst. 3.11) usnášeníschopnost schůze, neboť bylo 

přítomno 100 % členů rady (Anna Korytářová, Jakub Sochor, Světla Vitingerová). Aklamací 

byl zvolen Jakub Sochor předsedajícím a zapisovatelem schůze, Anna Korytářová pak 

ověřovatelem zápisu. 

Prvním bodem bylo přijetí nových členů spolku (dle stanov, hlava III., odst. 1.3), přičemž od 
začátku roku do začátku zahájení schůze správní rady byly dodány dvě přihlášky – Štěpána 
Peterky a Vojtěcha Tutra. Anna Korytářová, členka správní rady zodpovědná za členskou 
základnu, krátce představila oba kandidáty. Následovalo hlasování. 
 
Anna Korytářová navrhla přijmout Mgr. Štěpána Peterku do spolku na pozici člena.  
 
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 
Usnesení správní rady č. 3: Mgr. Štěpán Peterka byl přijat jako člen spolku s členským 
číslem 13. 
 
Anna Korytářová navrhla přijmout Ing. Mgr. Vojtěcha Tutra do spolku na pozici člena. 
 
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 
Usnesení správní rady č. 4: Ing. Mgr. Vojtěch Tutr byl přijat jako člen spolku s členským 
číslem 14. 

 
Jakub Sochor, předseda správní rady, představil rámcový návrh rozpočtu na rok 2022. Po 
krátké diskusi, během které došlo k dovyjasnění některých v rozpočtu přítomných položek, 
bylo vyvoláno hlasování o návrhu rozpočtu.  
 
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 
Usnesení správní rady č. 5: Správní rada bere na vědomí rámcový návrh rozpočtu na 
rok 2022 a souhlasí s ním. 

 
Jakub Sochor navrhl založení rezervního fondu, ze kterého by byly financovány aktivity spolku, 

na které by se nepodařilo sehnat jiný zdroj financování. Konkrétní podmínky pro výběr 

finančních prostředků by byly určeny vnitřní směrnicí spolku, která byla taktéž představena. 

Proběhla diskuse ohledně formy fondu – separátní spořící účet, či nevyčerpatelná součást 

účtu běžného. Bylo vyvoláno hlasování o zřízení fondu a schválení vnitřní směrnice. 

 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
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Usnesení správní rady č. 6: Zřizuje se rezervní fond s finančními prostředky určenými 

pro realizaci aktivit, pro které nebude možné najít jiný zdroj financování. Schvaluje se 

vnitřní směrnice č. 2022/07. 

Následovala volná diskuse, během které byly představeny jednotlivé aktivity pro talentované, 

které budou realizovány v roce 2022, a další technicko-organizační aktivity spolku (přidělení 

řady identifikátorů ISBN, žádosti o členství v organizacích, uznání spolku jako NNO a další). 

 

V Praze, dne 22. února 2022 

Předsedající: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Zapisovatel: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Ověřovatel: Anna Korytářová, místopředsedkyně správní rady 
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Zápis z III. schůze správní rady spolku Talnet, z. s. ze dne 11. 4. 2022 
se sídlem Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha 

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

(dále jen “spolek”) 

 
Dle stanov spolku, hlava V., odst. 3.6, byla svolána na pondělí 11. dubna 2022 online schůze 

správní rady spolku pomocí komunikační platformy Google Meet. Svolavatel schůze, Jakub 

Sochor, konstatoval (dle stanov, hlava V., odst. 3.11) usnášeníschopnost schůze, neboť bylo 

přítomno 100 % členů rady (Anna Korytářová, Jakub Sochor, Světla Vitingerová). Aklamací 

byl zvolen Jakub Sochor předsedajícím a zapisovatelem schůze, Anna Korytářová pak 

ověřovatelem zápisu. 

 
Prvním bodem schůze byla úprava výše financí na rezervním fondu (zřízeném usnesením č. 
6 z minulé schůze správní rady). Snížení částky bylo navrženo předsedou správní rady 
Jakubem Sochorem, a to na základě skutečnosti, že již byly na účet obdrženy dotační finanční 
prostředky od MŠMT a financování největší letošní akce - T-Expedice - je tedy zajištěno. 
Z tohoto důvodu není nutné držet na rezervním fondu takové výrazné množství financí. Po 
krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 
Usnesení správní rady č. 7: Snížení financí uložených na rezervním fondu Talnetu ze 

150 000 Kč na 100 000 Kč. 

 
Druhým bodem bylo přijetí nových členů spolku (dle stanov, hlava III., odst. 1.3), přičemž od 
doby konání poslední schůze bylo dodáno celkem sedm přihlášek - Jiřího Rudolfa, Ondřeje 
Chlubny, Jiřího Svatoše, Marka Palyse, Martina Švandy, Jiřího Jana Boráka a Barbory 
Havlíkové. Anna Korytářová, členka správní rady zodpovědná za členskou základnu, krátce 
představila všechny kandidáty na členství. Následovalo hlasování. 
 
Anna Korytářová navrhla přijmout Jiřího Rudolfa do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 8: Přijetí Jiřího Rudolfa za člena spolku s členským číslem 15. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Ondřeje Chlubnu do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 9: Přijetí Ondřeje Chlubny za člena spolku s členským číslem 

16. 
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Anna Korytářová navrhla přijmout Jiřího Svatoše do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 10: Přijetí Jiřího Svatoše za člena spolku s členským číslem 

17. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Marka Palyse do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 11: Přijetí Marka Palyse za člena spolku s členským číslem 18. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Martina Švandu do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 12: Přijetí Martina Švandy za člena spolku s členským číslem 

19. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Jiřího Jana Boráka do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 13: Přijetí Jiřího Jana Boráka za člena spolku s členským 

číslem 20. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Barboru Havlíkovou do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 14: Přijetí Barbory Havlíkové za člena spolku s členským 

číslem 21. 

 

V Praze, dne 11. dubna 2022 

 

Předsedající: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Zapisovatel: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Ověřovatel: Anna Korytářová, místopředsedkyně správní rady 
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Zápis z IV. schůze správní rady spolku Talnet, z. s. ze dne 19. 9. 2022 
se sídlem Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha 

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

(dále jen “spolek”) 

 

Dle stanov spolku, hlava V., odst. 3.6, byla svolána na pondělí 19. září 2022 online schůze 

správní rady spolku pomocí komunikační platformy Google Meet. Svolavatel schůze, Jakub 

Sochor, konstatoval (dle stanov, hlava V., odst. 3.11) usnášeníschopnost schůze, neboť bylo 

přítomno 100 % členů rady (Anna Korytářová, Jakub Sochor, Světla Vitingerová). Aklamací 

byl zvolen Jakub Sochor předsedajícím a zapisovatelem schůze, Anna Korytářová pak 

ověřovatelem zápisu. 

 

Jakub Sochor, předseda správní rady, seznámil ostatní členy správní rady s aktuální situací 

ve spolku, proběhlých akcích (T-Expedice) a plánu do konce roku 2022. Zároveň informoval o 

rapidním zvýšení úrokových sazeb u spořícího účtu banky Fio, kde má spolek veden běžný 

účet. Po krátké diskusi o možnostech zhodnocení finančních prostředků uchovávaných 

v rámci rezervního fondu bylo přistoupeno k hlasování. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 15: Správní rada ukládá předsedovi správní rady, Jakubu 

Sochorovi, založení spořícího účtu u banky Fio, jako doplněk ke stávajícímu běžnému 

účtu. 

 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 16: Správní rada ukládá převést na nově vytvořený spořící 

účet rezervní fond za účelem jeho zhodnocení. 

  

 

 

 

V Praze, dne 19. září 2022 

 

Předsedající: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Zapisovatel: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Ověřovatel: Anna Korytářová, místopředsedkyně správní rady 
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Zápis z V. schůze správní rady spolku Talnet, z. s. ze dne 11. 10. 2022 
se sídlem Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha 

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

(dále jen “spolek”) 

 

Dle stanov spolku, hlava V., odst. 3.6, byla svolána na úterý 11. října 2022 online schůze 

správní rady spolku pomocí komunikační platformy Google Meet. Svolavatel schůze, Jakub 

Sochor, konstatoval (dle stanov, hlava V., odst. 3.11) usnášeníschopnost schůze, neboť bylo 

přítomno 100 % členů rady (Anna Korytářová, Jakub Sochor, Světla Vitingerová). Aklamací 

byl zvolen Jakub Sochor předsedajícím a zapisovatelem schůze, Anna Korytářová pak 

ověřovatelem zápisu. 

Jakub Sochor, předseda správní rady, seznámil ostatní členy správní rady s aktuální situací 

ve spolku a předběžném plánu akcí v roce 2023. Vysvětlil také důvody pro odsunutí členské 

schůze o několik měsíců (členská schůze schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu; její 

konání na konci listopadu tedy není z tohoto hlediska vhodné). Po krátké diskusi mezi členy 

správní rady došlo k hlasování. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 17: Správní rada schvaluje posunout členskou schůzi spolku 

z organizačních důvodů na začátek roku 2023. Zároveň ukládá předsedovi správní rady 

o tomto usnesení informovat všechny členy spolku a zjistit jejich případný nesouhlas s 

tímto krokem. 

 

Předseda správní rady zároveň informoval o nedostatečných skladovacích a ubytovacích 

kapacitách spolku a navrhuje začít přemýšlet o možném pronájmu nebytových prostor. 

Členové správní rady poté diskutovali o možných parametrech těchto prostor, finančních 

možnostech a dalších. Poté následovalo hlasování. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 18: Správní rada schvaluje záměr pronájmu nebytových 

prostor spolku a pověřuje k jednání o možnostech jejich zajištění předsedu a 

místopředsedkyni správní rady. 

 

V Praze, dne 11. října 2022 

 

Předsedající: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Zapisovatel: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Ověřovatel: Anna Korytářová, místopředsedkyně správní rady 
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Zápis z VI. schůze správní rady spolku Talnet, z. s. ze dne 6. 11. 2022 
se sídlem Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha 

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

(dále jen “spolek”) 

 

Dle stanov spolku, hlava V., odst. 3.6, byla svolána na neděli 6. listopadu 2022 online schůze 

správní rady spolku pomocí komunikační platformy Google Meet. Svolavatel schůze, Jakub 

Sochor, konstatoval (dle stanov, hlava V., odst. 3.11) usnášeníschopnost schůze, neboť bylo 

přítomno 100 % členů rady (Anna Korytářová, Jakub Sochor, Světla Vitingerová). Aklamací 

byl zvolen Jakub Sochor předsedajícím a zapisovatelem schůze, Anna Korytářová pak 

ověřovatelem zápisu. 

Jakub Sochor, předseda správní rady, seznámil ostatní členy správní rady s aktuální situací 

ve spolku a podrobnějším plánu akcí v roce 2023. Zároveň informoval o skutečnosti (v souladu 

s usnesením správní rady č. 17 schválené na V. schůzi správní rady konané dne 11. října 

2022), že členská základna nemá žádných námitek proti posunu členské schůze na začátek 

příštího roku, ba je tento krok některými členy uvítán. Přesun tedy definitivně platí s tím, že do 

konce roku budou distribuovány do členské základny pozvánky. 

Druhým bodem bylo přijetí nových členů spolku (dle stanov, hlava III., odst. 1.3), přičemž od 

doby konání poslední schůze bylo dodáno celkem sedm přihlášek - Barbory Růžičkové, 

Lukáše Juřici, Jany Hamplové, Veroniky Růžičkové, Patrika Štencela, Tomáše Čajana a Adély 

Röhlichové. Anna Korytářová, členka správní rady zodpovědná za členskou základnu, krátce 

představila všechny kandidáty na členství. Následovalo hlasování. 

Anna Korytářová navrhla přijmout Barboru Růžičkovou do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 19: Přijetí Barbory Růžičkové za člena spolku s členským 

číslem 22. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Lukáše Juřicu do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 20: Přijetí Lukáše Juřici za člena spolku s členským číslem 23. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Janu Hamplovou do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 21: Přijetí Jany Hamplové za člena spolku s členským číslem 

24. 
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Anna Korytářová navrhla přijmout Veroniku Růžičkovou do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 22: Přijetí Veroniky Růžičkové za člena spolku s členským 

číslem 25. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Patrika Štencela do spolku na pozici člena. Jelikož se jedná 

o mladšího 18 let, byl k přihlášce dodán i souhlas zákonných zástupců. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 23: Přijetí Patrika Štencela za člena spolku s členským číslem 

26. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Tomáše Čajana do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 24: Přijetí Tomáše Čajana za člena spolku s členským číslem 

27. 

 

Anna Korytářová navrhla přijmout Adélu Röhlichovou do spolku na pozici člena. 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení správní rady č. 25: Přijetí Adély Röhlichové za člena spolku s členským číslem 

28. 

 

Předseda správní rady, Jakub Sochor, poté poděkoval všem členům správní rady za jejich 

svědomitou a obětavou práci v roce 2022 s tím, že další schůze správní rady se bude konat 

na začátku roku 2023. 

 

 

V Praze, dne 6. listopadu 2022 

 

Předsedající: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Zapisovatel: Jakub Sochor, předseda správní rady 

Ověřovatel: Anna Korytářová, místopředsedkyně správní rady 


