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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021 a končící dnem 31.
prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti Talnet, z. s. a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání členské schůze Talnet, z. s. konané dne 29. listopadu 2021.

1. Obecné informace o organizaci
Název: Talnet, z. s.
Sídlo: Kateřinská 495/4, Nové Město, 128 00 Praha
IČ: 22683224
Právní forma: zapsaný spolek
Spisová značka: L 18667 vedená u Městského soudu v Praze
Talnet z. s. vznikl v roce 2008 za účelem podpory nadání a nadaných v České republice, čímž
umožňuje motivovaným, nadaným žákům ze všech koutů České republiky účastnit se aktivit,
které jsou pro ně rozvíjející. Samotné počátky aktivit projektu Talnet jsou datovány do let 2004–
2005. Talnet umožňuje žákům vstoupit jak do aktivit typu kurzů vedených zkušenými
instruktory
–
specialisty
v
různých
oborech
(přírodovědných,
technických,
společenskovědních), tak do aktivit typů exkurzí, expedic, spolupráce s VŠ či firmami v oblasti,
která nadané zajímá. Tímto Talnet implicitně podporuje zapojení nadaných žáků do
společenských struktur a procesů a podporuje celkový rozvoj osobnosti nadaných. Zároveň
podporuje schopnosti komunikační, sebeprezentační a cílí na psychologické aspekty
osobnosti typu empatie, sebepřijetí a přijetí, tolerance. Talnet má tímto nezpochybnitelný
význam pro budoucí zapojení nadaných v rámci profesního života. Může tak pozitivně ovlivnit
výběr studijního oboru na vysoké škole či specializaci v dalším celoživotním vzdělávání a
zaměstnatelnost mladých lidí.

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Hlavní činností spolku je (v souladu s aktuálně platnými stanovami):
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.

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
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4. rozvoj, podpora a realizace výzkumných, vývojových a vzdělávacích aktivit
zaměřených na nadané a jejich uplatnění v hospodářském a společenském životě
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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

3. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem zapsaného spolku je členská schůze, která se v roce 2021 sešla jednou,
a to v termínu 29. listopadu 2021. Tato členská schůze byla volební a byli při ní zvoleni členové
správní rady pro období 2021–2026. Ověřený zápis je součástí Sbírky listin ve veřejně
dostupném spolkovém rejstříku.
Řídícím orgánem spolku je správní rada, jejíž členové byli na členské schůzi 29. listopadu
2021 zvoleni (z důvodu konce období 2017–2021) na období 2021–2026. V obou obdobích
měla rada tři členy a sešla se v roce 2021 celkem dvakrát.
Složení správní rady do 29. listopadu 2021:
Předsedkyně správní rady: Mgr. Světla Vitingerová
Místopředseda správní rady: Mgr. Petr Kučera
Člen správní rady: RNDr. Stanislav Zelenda
Složení správní rady od 29. listopadu 2021:
Předseda správní rady: Jakub Sochor
Místopředsedkyně správní rady: Bc. Anna Korytářová
Členka správní rady: Mgr. Světla Vitingerová

4. Členská základna
K 31. prosinci 2021 bylo členem zapsaného spolku 10 členů, což je o 3 členy více než 31.
prosince 2020. Žádný z členů nebyl mladší 18 let.

5. Aktivity spolku
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Talnet z. s. doprovází projekt Talnet prakticky od počátků. Nositelé myšlenky Talnetu,
instruktoři Talnetu, spolupracující experti i nadaní z řad dětí a mládeže jsou součástí
každoročních aktivit (kurzy, exkurze, praxe, přednášky, soustředění aj.) Jedna z největších
akcí, T-expedice, probíhá ve stále vylepšovaném schématu od roku 2013, pokaždé v jiné
lokalitě, tedy v různých krajích, kde Talnet spolupracuje s místními organizacemi a strukturami
pro podporu nadání v ČR. V uplynulých letech Talnet fungoval pod institutem NIDV, který je
od 1. 1. 2020 institutem NPI ČR. Vzhledem k restrukturalizaci NPI ČR v průběhu roku 2021 je
ale pravděpodobné, že financování a organizování projektů přímo pracujících se žáky není
z tohoto zdroje možné, a proto se aktivity opět ujal Talnet z. s.
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6. Hospodaření organizace
Hospodaření organizace je součástí příloh této výroční zprávy ve formě účetní uzávěrky.

sestavil Jakub Sochor
předseda správní rady Talnet, z. s.
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14. března 2022
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Účetní závěrka za rok 2021
1. Identifikační údaje
Název účetní jednotky
Sídlo
IČO
Registrace
Právní forma

Talnet, z.s.
Kateřinská 495/4, 128 00 Praha 2
226 83 224
MV ČR pod číslem VS/1-1/70 476/08-R
zapsaný spolek

2. Organizační údaje
Statutární orgán
Předsedkyně správní rady spolku: Mgr. Světla Vitingerová (do 29.11.2021)
Místopředseda správní rady: Mgr. Petr Kučera (do 29.11.2021)
Předseda správní rady spolku: Jakub Sochor (od 29.11.2021)
Místopředsedkyně správní rady spolku: Anna Korytářová (od 29.11.2021)

3. Účetní údaje
Účetní období:
Rozvahový den:

1. 1. 2021– 31. 12. 2021
31. 12. 2021

Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§ 31 a 32 Zákona o účetnictví v příručním archivu účetní
jednotky a dále je s nimi nakládáno v souladu se Směrnicí k nakládání s dokumenty.

4. Použité účetní metody
Účetní jednotka v r. 2021 vedla účetnictví v systému podvojného účetnictví.
Za dlouhodobý majetek se považuje nehmotný majetek v ocenění nad 60 000 Kč a hmotný majetek
v ocenění nad 40 000 Kč. Drobný majetek se účtuje jako spotřební materiál.
Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Účetní jednotka oceňuje majetek v souladu se zákonem o účetnictví, oceňování reálnou hodnotou
neprovádí vzhledem k tomu, že pro ně nemá použití.
Účetní jednotka pro přepočet cizí měny používá denní kurzy ČNB, v případě hotovostních či
bezhotovostních plateb pak kurz aktuální.

5. Majetkové účasti
Účetní jednotka nemá žádné majetkové účasti v žádných společnostech.

6. Závazky a pohledávky
Účetní jednotka nemá žádné závazky a pohledávky.

7. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč (zisk z hlavní činnosti)
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 0 Kč
Výsledek hospodaření (příjmy celkem – výdaje celkem) 0 Kč

Výsledek hospodaření pro potřeby ZDP (po vyloučení daňově neuznatelných nákladů a výnosů, které
vždy nejsou předmětem daně, tj. úroků na běžném účtu) 0 Kč.

8. Daně
Účetní jednotka podala daňové přiznání v řádném termínu.

9. Dary
Účetní jednotka nezískala v roce 2021 žádné dary.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavením účetní závěrky nenastaly žádné významné
skutečnosti.
Přílohy:

Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát

Podpis statutárního orgánu:

Mgr. Světla Vitingerová
předsedkyně správní rady spolku (do 29.11.2021)

Jakub Sochor
předseda správní rady spolku (od 29.11.2021)
V Praze, dne

23. 1. 2022

