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V Praze dne 24. března 2021 .  

 

Vážené členky, vážení členové,   
  

rádi bychom Vás tímto oficiálně pozvali na blížící se Valnou 
hromadu Amnesty International Česká republika, z.s., která se uskuteční v sobotu 24. dubna 
2021 stejně jako v minulém roce online na platformě Zoom. 
  

Být členem a členkou Amnesty International přináší, kromě hrdosti a radosti z toho, 
jaké úspěchy se nám daří dělat, také právo podílet se na rozhodování o současnosti a 
budoucnosti našeho hnutí. Ač se to na první pohled nemusí zdát zcela zřejmé, jste to 
právě Vy, kteří svými finančními dary, svými postoji a svým odhodláním - změnit svět alespoň o 
malý kus k lepšímu - dáváte pevné základy celému našemu společnému snažení.   

 
Loni jsme Vás informovali o nutnosti svobodně a dobrovolně požádat o členství v Amnesty 

International Česká Republika. Dovolte mi shrnout, k jakým změnám došlo: 

Donedávna jsme za členy a členky Amnesty považovali každého, kdo platí členský příspěvek ve 
výši alespoň 300 Kč ročně s tím, že se může svého členství kdykoliv vzdát. Tento postup jsme 
v loňském roce změnili a narovnali tak, aby vyhovoval platnému znění stanov. V současnosti je 
tedy nutné se ke členství dobrovolně přihlásit. Pokud se ke členství nyní sami svobodně a 
dobrovolně nepřihlásíte, budeme vás považovat za podporovatele/ky našeho spolku.  
 

Jako člen / členka máte právo:  
 rozhodovat hlasováním o budoucím směřování naší organizace  
 volit své zástupce či zástupkyně do správní a dozorčí rady či nominační komise  
 do těchto volených orgánů sami kandidovat a podílet se tak na fungování Amnesty   
 vznášet dotazy, připomínky či rezoluce, o kterých se následně může hlasovat  

Celé znění stanov najdete na www.amnesty.cz/valnahromada  

 

V případě, že jste tak dosud neučinili a máte o členství zájem – přihlaste se na 

https://www.amnesty.cz/clenstvi, kde stačí vyplnit krátký formulář a nepřijdete o žádné 

pozvánky na zasedání správní rady, informace o valné hromadě a možnost kandidovat do 

volených orgánů spolku. 

  

http://www.amnesty.cz/valnahromada
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Valnou hromadu chápeme především jako každoroční setkání celého 

společenství Amnesťáků, Amnesťaček a lidí dobré vůle, jež usilují o svět, kde základní lidská 
práva náleží každé lidské bytosti. Bez výjimky.  Letos se tradičně podíváme na zprávu 
kanceláře, volených orgánů, volby a hlasování o rezolucích týkajících se revize stanov. Navíc se 
můžete těšit na vystoupení speciálního hosta historika Prokopa Tomka, který se v 90. letech 
podílel na založení a vedení české Amnesty. S tím souvisí i oslava letošního výročí vzniku jak 
české, tak světové Amnesty, o čemž budeme rozhodně též diskutovat a třeba si alespoň skrze 
počítačovou obrazovku, u příležitosti těchto dvojitých narozenin, připijeme. Nesmí chybět ani 
debata o nové globální strategii a jejím vztahu k naší sekci. Celá akce začne v 9:00. 

 
 

  
  Stejně jako v loňském roce i letos se budeme snažit Valnou hromadu AI ČR představit 
co nejblíže, vysvětlit, jak tento kolektivní orgán funguje, jaká práva v našem spolku  máte vy, 
jako členové a členky, ale také pomoci s orientací v projednávaných bodech letošního 
programu. K této příležitosti připravujeme sérii setkání, která se uskuteční během tří týdnů 
před konáním Valné hromady. Velmi rádi se s Vámi setkáme a pomůžeme Vám připravit se tak, 
abyste si letošní Valnou hromadu mohli užít. Pozvánka k těmto debatám bude zaslána 
každé/mu členovi/ce po úspěšné registraci. 
 
Prosím, najděte si čas a dejte nám vědět, co od nás potřebujete a co Vás zajímá. Kontaktujte 
nás buď na telefonním čísle +420725791395 nebo na e-mailové adrese 
valnahromada@amnesty.cz. Budeme se na Vás těšit 24. dubna 2021 od 9:00.  Níže naleznete 
všechny praktické informace, včetně veškerých kontaktů na nás, abychom Vám mohli se vším 
pomoci.  
  
Přejeme Vám krásný den. A nezapomínejme, že Amnesty není to, co společně děláme, ale to, 
kým jsme. 
  
  
Petr Benda, předseda správní rady AI ČR                     Linda Sokačová, ředitelka AI ČR     
 

                 

 

 



 

Orientační časový harmonogram 
 

Od Do Čas Bod programu 

8:40 9:00 0:20 Technický úvod + Úvodní slovo 

   

V 8:40 bude otevřen přístup a hned na začátku si ukážeme, jak používat aplikace 
Zoom a Mentimeter, které budeme během celé VH využívat. 

9:00 9:30 0:30 Začátek Valné hromady 2021 

   

Představení a schválení jednacího řádu, ustanovení usnášeníschopnosti kvora, 
představení předsednictva valné hromady.  

9:30 10:00 0:30 Kandidatury do volených orgánů 

   

Představení kandidátů do Správní rady, Dozorčí rady a Nominační komise. 

10:00 10:20 0:20 Zpráva za kancelář 

   

Shrnutí událostí za rok 2020. 

10:20 11:00 0:40 

 
Amnesty International 30/60 
x 
Debata o strategii a jejímu vztahu pro AI ČR 

   

Paralelně poběží diskuze o výročí založení české i světové Amnesty s debatou o 
globální strategii. Obě diskuze budou nahrávány a poskytnuty případným 
zájemcům. 

11:00 11:15 0:15 Pauza 

11:15 11:45 0:30 Zpráva Správní rady 

   

Shrnutí roku 2020 včetně finančních výsledků. 

11:45 12:00 0:15 Zpráva Dozorčí rady 

   

Shrnutí roku 2020 z pohledu Dozorčí rady. 

12:00 12:15 0:15 Lidskoprávní aktivismus 

   

Krátká aktivita regionálních skupinek dobrovolníků/dobrovolnic AI ČR. 

12:15 12:30 0:15 Volby 

   

Volení kandidátů do volených orgánů a vyhlášení výsledků. 

12:30 13:15 0:45 Oběd 

13:15 13:30 0:15 Představení Správní rady 

   

Krátké seznámení s novými členy/kami SR. 

13:30 14:30 1:00 Rezoluce  

   

Doplnění stanov: Činnost spolku, mimořádná a náhradní Valná hromada 

14:30 14:40 0:10 Pauza 

14:40 15:25 0:45 Host - Prokop Tomek 

   

Vystoupení historika, vědce a jednoho ze zakladatelů české Amnesty 

15:25 15:30 0:05 Zakončení VH 2021 
 



 

Jak se přihlásit?  
  
Na adrese www.amnesty.cz/valnahromada jsme pro Vás připravili online 
formulář, prostřednictvím kterého se můžete přihlásit. Případně napište přímo na e-mail 
valnahromada@amnesty.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420725791395. 
Pokud nemáte dosud žádné zkušenosti s platformou Zoom, přes kterou bude valná hromada 
probíhat, na webu naleznete též manuál, případně se můžete připojit k testovacím hovorům 
31. 3., 14. 4. nebo 21. 4. vždy od 18:00. Všem, kteří se registrují přes formulář (odkaz výše), 
přijdou podrobnější informace o těchto setkáních e-mailem.  
  

Prosíme o závazné přihlášení do 18. 4. 2021.  
 
 

 

KANDIDATURY, NÁVRHY REZOLUCÍ A ZMĚN STANOV  
  
Hlasování na valné hromadě  
  
Každý/á člen/ka AI ČR má možnost volit členy/ky do správní rady, dozorčí rady a nominační komise. 
Letos budete mít opět možnost delegovat hlasy.  
  
Hlasovacím právem disponuje každý/á člen/ka spolku, který/á se stal/a členem/kou nejméně třicet dnů 
před konáním valné hromady a je starší patnácti let. Každý/á člen/ka disponující hlasovacím právem 
může zplnomocnit jiného člena/ku s hlasovacím právem ke svému zastupování na valné hromadě. 
Každý/á zplnomocněný/á člen/ka smí disponovat pouze jedním zplnomocněním od jednoho člena/ky. 
Výjimkou jsou členové/ky zastupující na valné hromadě skupiny. Ti mohou být zplnomocněni až třemi 
členy působícími v dané skupině.  
 

Kandidatura, návrhy rezolucí a změn stanov  
  
Letos budou voleni:   

 do správní rady (SR) dva členové/ky  
 do dozorčí rady (DR) jeden/jedna člen/ka  
 do nominační komise (NK) tři členové/ky  

  
  

Zvažte, prosím, svou případnou kandidaturu, termín pro její podání je 10. 4. 2021. Více informací o 
podmínkách kandidatury včetně přihlášky naleznete na internetových stránkách valné 
hromady www.amnesty.cz/valnahromada. Zde budou také postupně publikovány prezentace 
kandidátů/tek.  
  
Pro termíny, podmínky kandidatury, prezentace kandidátů/tek do SR, DR a NK, předkládané rezoluce a 
další informace, navštivte prosím internetovou stránku valné hromady na adrese 
www.amnesty.cz/valnahromada.  
  
Kam posílat kandidátky a návrhy rezolucí?  
  
Kontakt pro zasílání kandidatur, návrhů na rezoluce a dalších usnesení je valnahromada@amnesty.cz 
nebo Amnesty International Česká republika, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10.  
  
  
  
 

https://forms.gle/NuutagXYcwcPbnCW6
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Kontakty pro dotazy  
 valnahromada@amnesty.cz  

 Amnesty International Česká republika, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10  

 Anna Obermajerová, asistentka kanceláře AI ČR, 725 791 395  
 

Veškeré důležité informace k těmto bodům naleznete ve stanovách Amnesty International ČR na stránkách 

www.amnesty.cz/valnahromada. 

 


