
Návrh změn 
Jednacího řádu Valné hromady 

Amnesty International Česká republika 
 

(předložené ke schválení Valné hromadě svolané dne 14. listopadu 2020) 
  

 
 

1. Za článek 1 se vkládá nový článek 2, který včetně nadpisu zní: 
 

„Článek 2: Zasedání Valné hromady elektronickými prostředky 

2.1 V případě mimořádné situace, kdy není vzhledem k opatřením orgánů veřejné moci možné 

organizovat hromadná setkání osob, se Valná hromada svolává elektronickými prostředky 

videokonference bez fyzické přítomnosti osob na jednom místě (dále jen „Online VH“). 

V případě organizace Online VH platí čl. 3 až 7 Jednacího řádu přiměřeně, pokud není v čl. 

7 uvedeno jinak. 

2.2 Fyzická účast členů/členek na VH se v případě Online VH realizuje prostřednictvím 

vhodného, volně a bez poplatků či zvlášť náročných technických požadavků dostupného 

programu/softwaru, který umožňuje spojení vícero osob s využitím internetového připojení 

a připojení prostřednictvím telefonní sítě (dále jen „program“). Program musí umožňovat 

dodržení základních ustanovení Stanov týkajících se průběhu VH tak, aby během Online 

VH: 

a) mohl/a předseda/kyně řídit průběh Online VH, udělovat slovo, ověřovat kvorum 

a vykonávat i další povinnosti podle čl. 2 Jednacího řádu, 

b) mohli hlasovat jen členové a členky s hlasovacím právem,  

c) bylo možné uskutečnit tajné hlasování/volbu v případech, které určují Stanovy 

d) byla možná prezentace jednotlivých bodů programu jejich předkládajícími,  

e) byla umožněna řádná diskuse členů/ek k jednotlivým bodům programu;  

f) bylo členům a členkám umožněno prezentovat svoje procedurální poznámky, naléhavé či 

mimořádné návrhy dle čl. 4 Jednacího řádu;  

g) bylo kandidátům/kám do volených orgánů AI Česká republika umožněno osobně se 

prezentovat.   

2.3 Pokud je to technicky možné, program umožní i účast dalších osob (např. aktivistů/ek, 

dobrovolníků/ic a sympatizantů/ek AI Česká republika) na Online VH dle bodu 1.1. 

Jednacího řádu  

2.4  V případě Online VH se přítomnost členů/ek neověřuje podpisem na prezenční listině, ale 

jiným technických prostředkem nebo funkcí programu.  

2.5 Způsob účasti na Online VH, ověření přítomnosti, hlasování, volby a další podrobnosti 

efektivního ovládání programu během Online VH budou členům/členkám ze strany 

kanceláře AI Česká republika poskytnuté minimálně dva dny před konáním Online VH. 

2.6 V případě Online VH se předsednictvo VH nevolí. Funkci předsedy/kyně VH vykonává osoba 

předsedy/kyně Správní rady nebo jiná osoba určená Správní radou předem. Funkci 

Místopředsedy/kyně VH vykonává místopředseda/kyně Správní rady nebo jiná osoba 

určená Správní radou předem. Funkci Zapisovatele/ky vykonává osoba určená Správní 



radou předem. Po zahájení Online VH informuje Předseda/kyně Správní rady o složení 

Předsednictva Valné hromady podle čl. 2 Jednacího řádu. 

2.7 V případě konání Online VH se nevolí Volební komise. Funkci Volební komise vykonávají 

minimálně dvě osoby určené Správní radou předem. Pokud je to technicky možné, je 

vhodné, aby program umožňoval kontrolu a záznam o průběhu hlasování, včetně tajné 

volby, všem účastníkům/icím Online VH“. 

 

2. Dosavadní článek 2 se označuje jako článek 3 a jeho body se obdobně přečíslují. 
 
3. Dosavadní článek 3 se označuje jako článek 4 a jeho body se obdobně přečíslují. 
 
4. Dosavadní článek 4 se označuje jako článek 5 a jeho body se obdobně přečíslují. 
 
2. Dosavadní článek 5 se označuje jako článek 6 a jeho body se obdobně přečíslují. 
 
2. Dosavadní článek 6 se označuje jako článek 7 a jeho body se obdobně přečíslují. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Odůvodnění návrhu změny Jednacího řádu 
 
Cílem navrhovaných změn je reagovat na opatření přijaté orgány veřejné moci s cílem 
minimalizovat šíření viru způsobujícího onemocnění COVID-19. Z důvodu přijatých opatření 
není možné zorganizovat Valnou hromadu, která by vyžadovala fyzickou účast členů/členek 
AI Česká republika v určitém čase a na určitém místě. 
 
Návrh změn Jednacího řádu upravuje možnost organizace Valné hromady elektronickými 
prostředky a specifikuje minimální požadavky na její technické zabezpečení, stejně jako 
procedurální odchylky od některých ustanovení Jednacího řádu. 
 
Třebaže možnost uskutečnění zasedání Valné hromady elektronickými prostředky neupravují 
Stanovy, tato možnost není zároveň Stanovami ani vyloučena. 
 
 
 


