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Přítomní za Správní radu (SR): Petr Benda, Anna Krejčová, Jitka Kotková, Dana Nalevanková, 
Monika Mareková 
 
Přítomní za Dozorčí radu (DR): Anna Vaníčková, Petra Ali Doláková, Tereza Červinková 
 
Přítomní za Nominační komisi (NK):  
 
Přítomní za kancelář: Linda Sokačová, Anna Obermajerová, Kamila Thořová, Mariana Petřáková, 
Irena Hůlová, Jiří Bejček, Natálie Nelligan, Markéta Jurčíová 
 
Přítomní členové/ky a podporovatelé/ky: viz prezenční listina (v příloze zápisu)  
 
Zápis: Mariana Petřáková 
 
Místo: On-line prostřednictvím aplikací Zoom a Mentimeter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Zahájení valné hromady  
 
1.1.  Předseda správní rady AI ČR Petr Benda zahajuje online valnou hromadu vysvětlením 
základních pokynů pro případ technických komplikací  
 

1.1.1 Upozorňuje, že videokonference se nahrává a sděluje telefonní čísla, kam se obrátit 
pro technickou asistenci (Markéta Jurčíová) 

 
1.1.2 Dále oznamuje, že odhadovaný konec VH je v 15:30  

 
1.2 Během celého průběhu je nutné dodržovat pravidla uvedená níže 
 

1.2.1 Každý z přítomných má právo zapojit se debaty. V takovém případě je ale nutné se 
přihlásit pomocí tlačítka „Raise Hand“, případně klasicky rukou na videu, a vyčkat na 
udělení slova předsedkyní VH  

 
1.2.2 Pokud by měl v průběhu někdo z přítomných jakýkoliv dotaz, z důvodu časových 
kapacit bude lepší, když ho dotyčný položí do chatu. Petr Benda dále dodává, že jeden 
člen organizačního týmu je pověřen tyto otázky “sbírat” a průběžně se na ně odpovídat 

 
1.2.3 Základní pokyny pro účast na videokonferenci: Zapnutí kamer je dobrovolné. 
Apeluje se především na vypnutí mikrofonu v případě, že dotyčný nechce položit dotaz 
ani se jinak zapojit do průběhu diskuse 

  
1.2.4 Organizátoři si vyhrazují právo ztlumit mikrofony, pokud se objeví zvuky nebo ruchy, 
které by měly negativní vliv na kvalitu debaty nebo hovoru  

 
1.3 Petr Benda dále dodává, že patřičná hlasování budou probíhat v aplikaci Zoom. Volba, u 
které je nutné zachovat anonymitu hlasujících bude probíhat přes aplikaci Mentimeter - o 
způsobu hlasování bude vždy informovat předsedkyně VH. 

 
1.3.1 Předseda SR přítomným vysvětluje, jaké náležitosti je při volbě nutno dodržet.  Pro 
hlasování ANO = zelené tlačítko Yes, pro hlasování NE = červené tlačítko No, pro “zdržet 
se hlasování” = šedé tlačítko ve tvaru dvojité šipky 

 
1.3.2 Dále je vysvětlena funkce chatu v aplikaci Zoom. Petr Benda opět zmiňuje, že pro 
zapojení se do diskuse je nutné zvednout ruku pomocí tlačítka “Raise Hand” a znovu 
apeluje na přítomné, že pro lepší organizaci celé diskuse, mají přítomní směřovat dotazy 
do chatu 

 
1.3.3 V případě technických potíží s hlasováním je možno o hlasování informovat kohokoli 
z organizátorů tak, aby každý člen/ka měl možnost své hlasovací právo využít  

 
1.4 Petr Benda děkuje všem za účast na valné hromadě. Chtěl bych vyjádřit jedno z pozitiv 
konání VH v online prostředí, kterým je, že se zasedání může zúčastnit více lidí mimo Prahu. I tak 
ale dodává, že pevně věří v to, že se valná hromada bude moci sejít osobně 
 
1.4.1. Následně předseda SR naznačuje obsah programu, který by se měl od těch předchozích 
lišit, zejména v tom, že se organizační tým pokusil o zpestření programu a proložil jednotlivá 
hlasování diskusemi, z nichž jedna je např. o globální strategii. Jedním z bodů programu bude i 
debata s hostem 



 

 

 
1.4.2. Petr Benda žádá členy organizačního týmů, aby někdo z nich poslal odkaz na web 
amnesty.cz/valnahromada do chatu pro případ, že by přítomní chtěli mít v průběhu zasedání 
podklady k průběhu VH před očima.  
 
1.5 Je přítomno 30 členů a členek 
 
1.6 Prostou i optickou většinou byla potvrzena usnášeníschopnost VH.  
 

Konstatování:  
Valná hromada je usnášeníschopná 

 

2. Změny jednacího řádu VH2020 

 
2.1 Správní rada ve spolupráci s Dozorčí radou navrhují změny jednacího řádu. PB čte návrhy 
správní rady a spouští prezentaci. 
 
2.2 Termíny „program“ a „software“ jsou na všech místech v Jednacím řádu nahrazeny 
jednotným termínem „nástroj“. Nástrojem se myslí platforma Zoom, Mentimeter a další aplikace a 
softwary, které se používají během Online VH.  
 
2.3 Termín „prezidium“ je na všech místech v Jednacím řádu nahrazen termínem 
„předsednictvo“.  
 
2.4 Bod 1.a.3. týkající se veřejné povahy Valné hromady AI ČR je pro nadbytečnost odstraněn. 
Tento bod pouze duplikuje bod 1.1. Jednacího řádu 
 
2.5 Číslování bodu 1.a.4 se mění na bod 1.a.3 a číslování bodu 1.a.5 se mění na bod 1.a.4 
 
2.6 Body 1.a.6. a 1.a.7. jsou odstraněny, čímž je zachována nutnost volby předsednictva VH i 
volební komise také během konání Online Valné hromady. Volbu předsednictva a volební komise 
již upravují body 2.4. a 2.5 
 
2.7 Do bodu 3.1. se doplňuje bližší specifikace složení a úloha volební komise během konání 
Online Valné hromady. Na konec bodu 3.1 se vkládá text: V případě konání Online VH se volební 
komise skládá jen ze dvou členů/ek, kteří dohlíží a potvrzují regulérnost hlasování na Online VH 
 
2.8 PB: Hlasování by se měli účastnit jen členové a členky. PB: Po tom co hlasujete, 
neodklikávejte už nic, máme tu na to člověka. 
 
2.9 Hlasování: Optickou většinou by jednací řád přijat.  
 

Rozhodnutí:  
Jednací řád pro VH2020 byl schválen 

 

3. Přijetí volební komise 
 



 

 

3.1 Do volební komise navrhuje Petr Benda Romana Nevěřila a Lenku Klementovou a vyzývá k 
hlasování 
 
3.2 Optickou většinou byla volební komise přijata 
 
3.3 Předseda SR předává slovo předsedkyni VH 2021 Georgii Hejdukové  
 
3.4 Předsedkyně VH ověřuje platnost dosud obdržených do volených orgánů. Do SR kandidují 
Petr Benda a Anna Krejčová. Žádné kandidatury do DR zatím nebyly obdrženy, totéž platí pro 
NK, ve které jsou momentálně tři volná místa. Vyzývá přítomné k tomu, aby v případě, že chtějí 
kandidovat do jednoho z výše jmenovaných orgánů, kontaktovali předsedkyni VH do soukromé 
zprávy skrze aplikaci Zoom 
 
3.5  Georgia Hejduková shrnuje jednotlivé činnosti SR, NK i DR 
 

4. Kandidatury do volených orgánů  
 
4.1 Předsedkyně VH předává slovo Petru Bendovi jako kandidátovi do SR a vyzývá ho k tomu, 
aby se krátce představil 
 

4.1.1 Petra Benda: Jmenuji se Petr Benda a ve Správní radě působím už čtyři roky. Věc, 
kterou bych chtěl začít jsou důvody, proč mě nevolit. Sám nejsem odborník na žádné z 
témat, kterými se Amnesty zabývá, nemám vystudovanou žádnou expertní školu, která by 
mi umožnila mít vhled do jakéhokoliv z tématu. Na druhou stranu moje superschopnost je 
čas, který jsem tomu ochoten věnovat, protože mě to neuvěřitelně baví a doufám, že mi tu 
důvěru dáte a já budu moci funkci dokončit a dokončit ji zodpovědně. Pracujeme už přes 
rok na nové strategii, rád bych to dokončil a předal myšlenky a postupy dál těm, kteří 
přijdou po nás.  

 
4.2 Georgia Hejduková děkuje Petru Bendovi a vyzývá přítomné k případným dotazům 
 
4.3 Následně uděluje slovo Martinovi Krylovi: Petře, já bych měl na tebe otázku. Jak si plánuješ 
udržet vyvážení mezi osobním životem a Amnesty?  
 

4.3.1 Petr Benda: Je to zodpovědnost zavázat se na dva roky. Minulý rok byl hodně 
náročný, po VH v listopadu jsem měl nějaký únavový syndrom, ale po Vánocích už se to 
zase rozjelo, po tom co jsme začali připravovat VH, tak mi to dodalo spoustu energie. 
Mám štěstí v tom, že spoustu věcí vím nebo jsem zažil, takže mi ty přípravy na ty věci už 
netrvají tak dlouho, takže to jde a můžu si ukrást i hodinku pro sebe 

 
4.4 GH se ptá, jestli má někdo další dotazy a předává slovo Michalovi Stašovi: Mám velmi 
podobnou otázku. Kde bereš tu neuvěřitelnou energii a motivaci pro svoji práci?  
 

4.4.1 PB děkuje za otázku: Vstup do organizace mě potkal, když jsem na tom nebyl úplně 
dobře psychicky a byla to pro mě dost transformující událost a “změnilo mi to život”. 
Denně se učím - a právě že mám tu možnost se denně učit, mám tu energii, ze který 
čerpám 

 
4.5 GH předává slovo Vladanu Machovi: Jaké akce jsou plánované?  
 



 

 

4.5.1 PB: Bod ke strategii, tuto VH bych chtěl pojmout tak, že bych chtěl lidi motivovat k 
tomu, aby se lidi zamysleli nad strategií a aby se lidi mohli zapojit napříč republikou. Tohle 
je největší členská motivace 

 
4.6 GH vyzývá k dalším dotazům 
 
4.7 Žádné dotazy nebyly položeny 
 
4.8 GH vyzývá Annu Krejčovou jako kandidátku do SR, aby se představila 
 
4.9 Anna Krejčová: V Amnesty se pohybuji dlouho (10 let), začínala jsem v HRE a dostala jsem se 
postupně i k aktivitám správní rady. V rámci správní rady bych se chtěla věnovat strategickému 
plánování - věnuji se tomu i ve svém profesionálním životě. Po VH bych společně se SR bych 
chtěla udělat průzkum spokojenosti zaměstnanců kanceláře. V rámci SR bych do dalších 2 let 
bych se tomu chtěla věnovat víc časově, protože to se za poslední roky tolik nedařilo. To souvisí i 
s mojí motivací - věřím Amnesty, je to skvělá organizace a touhle cestou bych jí chtěla pomáhat 
se zlepšovat 
 
4.10 GH děkuje a otevírá prostor pro případné dotazy.  
 
4.11 Martin Kryl: Co bys dneska řekla, že bys na globální Amnesty ocenila a co vnímáš jako 
největší problém?  
 

4.11.1 Anna Krejčová: Byrokracie se mi zdá největší problém. Co mě láká? To obrovský 
hnutí lidí, který vnímají napříč celým světem ty stejný problémy. To hnutí, kterému všichni 
věříme a to že to propojuje lidi po celým světě bez ohledu na národy a zájmy, to je skvělý 

 
4.12 GH vyzývá k dalším dotazům 
 
4.13 GH předává slovo Milošovi Brožovi 
 
4.14 Miloš Brož: Nemám žádný dodatečný příspěvek 
 
4.15 GH vyzývá k dalším dotazům a uděluje slovo Petře Ali Dolákové  
 
4.16 Petra Ali Doláková: Co bylo nejtěžší za uplynulý rok?  
 

4.16.1 Anna Krejčová: Proces výběrového řízení na novou ředitelku. Bylo to časově 
náročný, ale zároveň obohacující 

 
4.17 GH děkuje a ptá se, jestli nemá někdo další dotazy 
 
4.18 GH uděluje slovo Kamile Thořové 
 
4.19 Kamila Thořová děkuje Anně Krejčové za nasazení 
 
4.20 GH děkuje a vyzývá k dalším dotazům pro kandidátku do správní rady. Děkuje Anně 
Krejčové za představení a hlásí, že v tuto chvíli neeviduje žádné přihlášky do NK, ani DR. 
Následně ukončuje představení kandidátů do volených orgánů 
 
4.21 Vladan Mach: Kde najdu kontakt na Vás nebo na pana Tanzera?  



 

 

 
4.21 GH vysvětluje, kam se Vladan Mach může obrátit a následně se ptá, jestli chce Vladan 
Mach chce kandidovat do DR 
 

4.21.1 Vladan Mach: Ano, podstoupil bych kandidaturu 
 
4.22 GH: Registruji to jako platnou kandidaturu. Vyzývá k hlasování a prosí o sečtení hlasů pro 
schválení kandidatury.  
 
4.23 18 PRO, 0 PROTI, 5 se zdrželo. GH eviduje tuto kandidaturu jako platnou 
 

Rozhodnutí: 
Dodatečná kandidatura Vladana Macha do  

Dozorčí rady Amnesty International Česká republika, z.s. byla schválena 

 
4.24 GH: Přesuneme se k tomu, aby se Vladan Mach mohl představit 
 
4.25 Vladan Mach: Je mi 26 let, studuji přírodovědné lyceum v Březové, jsem ve třetím ročníku. 
Je to střední škola. Nevím co to obnáší přesně být v DR, ale jsem si jistý, že bych to zvládl to 
vykonávat. Po krátké instruktáži, nebo delší. Čas bych měl na to, tak asi akorát. Podstatné je, že 
nevím co to obnáší. Chytrý jsem dost, IQ 148, mám potvrzení z Menzy, to je důležité. Říkám - čas 
mám, chytrý jsem, zajímá mě to. Jsem členem teprve rok, nějak se aktivně nepodílím. Snažil 
bych se to vykonávat svědomitě a poctivě. Mně to přišlo vtipné, že se na to nikdo nehlásí a říkal 
jsem si, že to zkusím. Za zkoušku nic nedám 
 
4.26 GH děkuje za nominační řeč a otevírá prostor pro případné dotazy na Vladana Macha 
 
4.27 Martin Kryl: Proč ses rozhodl přihlásit na VH a co tě k motivovalo k tomu přidat se k 
Amnesty?  
 
4.28 VM: Jsem měl poměrně bouřlivé mládí, tím vás nechci zatěžovat. Ale přivedlo mě to na 
opačnou stranu nějakého vnímání světa. A tak jsem začal aktivně podílet na tom, jak jsem se 
aktivně podílel na nicnedělání, tak mně to prostě dává smysl a pocítil jsem takové nutkání, prostě 
jsem to začal dělat takovéhle věci. Sbírám odpadky, přestal jsem jíst maso, občas mám takový 
výpadek, já to přirovnávám k menzesu u žen. Ale tak jednou za měsíc dám. Ještě jednou prosím 
tu otázku?  
 
4.29 MK: Co Tě zaujalo na Amnesty nejvíc? 
 
4.30 VM: Lidská práva nejvíc, já jsem se narodil na ulici, takže matka také oplývá láskou ke 
svobodě. Občas zahlédnu akci, která vyčnívá a to jako s velkou razancí. Nedám vám příklad, 
protože si nevybavím, ale potkávám to u Greenpeace, Amnesty International. Mám takové aktivity 
nutkání vyhledávat a přidružovat se k nim 
 
4.31 Kristýna Andrlová: Jaké konkrétní lidskoprávní téma Vás zajímá nebo jaké ty akce? 
 

4.31.1 Vladan Mach: Já mám podvědomě takovou představu. Ty tresty smrti třeba, to je 
takové závažné téma. Boj za novináře, to mě zajímá velmi, ale nevidím do toho. Ten 
novinář nevím, o čem píše, jestli je nepohodlný právem, nebo neprávem, nevím. No tak ty 
tresty smrti, to mě zajímá nebo to mě zaujalo a ta novinařina, to se mi líbí 

 



 

 

4.32 GH se ptá, jestli má ještě někdo z přítomných nějaké dotazy a uděluje slovo Petře Ali 
Dolákové 
 
4.33 Petra Ali Doláková vysvětluje co dělá Dozorčí rada a jaká je její agenda. Děkuje za zájem a 
směřuje Vladana Macha směrem k aktivismu 
 
4.34 GH předává slovo Romanu Nevěřilovi 
 
4.35  Roman Nevěřil: Já bych chtěl jenom dodat, že to není to o zkoušce, je to o odpovědnosti. 
Jestli ten člověk tu funkci přijme, tak i s tím, že ji bude vykonávat tak, jak má a musí taky vědět, 
do čeho jde. Je to 2 roky funkce, 2 roky pozice a je to DR, která má kontrolovat SR 
 
4.36 GH vyzývá k dalším dotazům na kandidáta  
 
4.37. Žádné dotazy nebyly položeny 
 
4.38 GH se ptá, jestli je tu ještě někdo, kdo má zájem kandidovat do NK, případně DR 
 
4.39. GH neeviduje žádné další kandidatury a přesouvá se k následujícímu bodu, kterým je 
zpráva za kancelář od ředitelky AI Lindy Sokačové 
 

5. Zpráva za kancelář  
 
5.1 GH předává slovo ředitelce AI Lindě Sokačové 
 
5.2 Linda Sokačová děkuje za účast a mluví o překvapení 
 
5.3 LS pouští video s motivační řečí Agnes Callamard v angličtině. V chatu se ředitelka LS 
omlouvá za absenci českých titulků 
 
5.4 Po skončení videa PB upozorňuje na časový skluz a oznamuje přesunutí zpět k prezentaci 
 
5.5 Ředitelka AI zmiňuje novou výroční zprávu za uplynulý rok, kde je možné najít všechny 
informace o AI a všechny činnosti, kterými se AI zabývá. Posílá odkaz na výroční zprávu do chatu 
 
5.6 LS: Tento rok byl velmi jiný pro nás všechny a v mnohém i přelomový. Důležitý byl přechod 
na online nástroje - kancelářská práce, HRE, aktivismus. Tady se ukázalo, že AI měla to štěstí, že 
uměla pracovat s online nástroji už předtím. Velmi pozitivně se to projevilo ve vzdělávání v LP. 
Podařilo se dosáhnout dobrých výsledků i koroně navzdory. Přizpůsobili jsme aktivity online 
prostředí a práci z domova. Děkuji dobrovolníkům za přechod na online. Fundraising je také 
připravený na digitální dobu a digitální výzvy, velmi pomohlo strategické směřování fundraisingu, 
jiné sekce Amnesty byly poznamenány více. Vyplatilo se začít s programem retence našich 
dárců.  
 
5.7. Projekty na zlepšování komunikace  

5.7.1. Jinak pracujeme s našimi příznivci a sympatizanty. Využíváme jejich zájmy 
 
5.8. Art for Amnesty  

5.8.1 Letošek byl úspěšný. Výzvou pro další rok je zůstat stejně úspěšní jako v minulém 
roce. Snažíme se dolaďovat procesy personální, auditní, finanční. AI musí být organizací, 



 

 

která naplňuje všechny legislativní rámce a jde i do přesahu, protože to chce i po 
ostatních  

 
5.9. Bezpečnostní incidenty  

5.9.1. AfA - napaden. Jsme připraveni na to, aby nedošlo ke zneužití našich dat.  
 
5.10 Systematizace a individualizace našeho poradenství 

5.10.1 Je to velmi důležitá věc, ale není to naše mise. Stejně se na nás obrací spoustu 
lidí. My je nemůžeme jen tak odmítnout, takže jsme nastavili celou řadu procesů - 
odkazujeme na jiné organizace, nemáme na to personál, nemůžeme poskytovat právní 
pomoc 
 

5.11 Lidskoprávní vzdělávání  
5.11.1 HRE je naše nejpodstatnější činnost. Loňský rok byl velká výzva, především v první 
vlně, kvůli uzavření škol. Oproti předešlým rokům jsme dostali HRE k menšímu počtu lidí 
(8500 lidí)  
5.11.2 Letní škola AI byla úspěšná, podařilo se získat nové lektory, navázali jsme to i na  
Maraton psaní dopisů 
5.11.3. Online nástroje Amnesty akademie 
5.11.4. Zorganizovali jsme důležitou akci Ženy chtějí změny 
5.11.5. Řada aktivit se odehrála v rámci projektu Start the Change, který už skončil 

 
5.12.Mobilizace a aktivismus  

5.12.1 Aktivistická složka byla zasažena nejvíce a trošku déle nám trvalo najet na online 
vlnu, která byla nutností nejen pro realizaci HRE, ale i aktivismus - na jaře se to 
nepodařilo, na podzim se podařilo poskytnout nějaké online nástroje našim aktivistům 
(např. platformu Zoom) 
5.12.2 Funguje 11 regionálních skupin, 350 aktivistů a aktivistek 
5.12.3 Poslali jsme tradiční vzkazy ministrovi Hamáčkovi pro přijetí dětských uprchlíků do 
ČR 
5.12.4 Prague Pride v srpnu byla jedna z mála offline akcí, která se konala. AI na ní 
měla týdenní info stánek 
5.12.5 Zorganizovali jsme minikampaň #Drop33, jež vyzývala ke zrušení novely zákona, 
který by persekuoval transgender osoby v Maďarsku 
5.12.6 Rok 2020 byl pro nás online rok - snažili jsme se vymýšlet i akce, na kterých jsme 
se nemuseli scházet. Příkladem byl distanční vzkaz proti potratům v Polsku před polskou 
ambasádou 

 
5.13. Vězni a vězenkyně svědomí 

5.13.1 V roce 2020 jsme otevřeli 38 petic a otevřených dopisů do 32 zemí světa a získali 
jsme přes 70 tisíc podpisů 
5.13.1 Dopise a petice zasíláme velvyslancům, naší vládě, do zemí, kterých se to týká. 
5.13.2 Největší kauzou minulého roku byla Nasrín Sotúdiová, která byla alespoň na chvíli 
propuštěna 
 

5.14. Maraton psaní dopisů 
5.14.1 Naše vlajková loď byla stejně jako zbytek aktivit výrazně zasažena covidem, 
naštěstí se ji podařilo připravit i přes krátkou dobu, kterou jsme měli na převedení do 
onlinu 
5.14.2 V roce 2020 byla účast poloviční oproti předchozímu roku. I to je vzhledem k 
situaci pozitivní.  
5.14.3 Lidé psali spíše sami doma, neorganizovaly se tradiční akce v kavárnách.  



 

 

5.14.4 Dopisové akce organizovali většinou skauti či obdobné volnočasové aktivity 
mládeže 
5.14.5 V rámci Maratonu jsme navázali spolupráci s rádiem Wave a Deníkem N 

 
5.15 Lidská práva ve světě 

5.15.1 Zúčastnili jsme se mezinárodního dne Tibetu  
5.15.2. V online akci jsme upozorňovali na převýchovné tábory Ujgurů. Získali jsme 4500 
podpisů 
5.15.3. Z dalších tradičních témat jsme se zajímali o Čínu, Honkong, práva uprchlíků a 
migrantů 
5.15.4. Přispěli jsme k interpelacím na vládě 
5.15.5. Mluvili jsme o situaci v Řecku v Evropském parlamentu 

 
5.16. Bělorusko, HUPL 

5.16. 1. Významnou akcí byla zářijová demonstrace před běloruskou ambasádou, které 
se zúčastnilo kolem 200 lidí 

 
5.17. LP v ČR 

5.17.1 Jednou z hlavních věcí byla diskuse ohledně volebního práva pro lidi v karanténě., 
Amnesty se zapojila do protestů a ve spolupráci s ostatními odborníky se podařilo situaci 
zvrátit 
5.17.2 Stále se věnujeme tématu přijetí Instanbulské úmluvy, ženských práv a násilí na 
ženách 
5.17.3 Zapojili jsme se do kampaně Hlas proti násilí na podporu obětí domácího násilí, 
znásilnění a sexuálního obtěžování  
5.17.4 Téma vývozu českých zbraní do problematických zemí řešíme spíše reaktivně 

 
5.18. Rovný přístup ke vzdělání  

5.18.1 Sepisuje právní analýzu ohledně přístupu ke vzdělání dětí s postižením a romských 
dětí. V letošním roce se zpráva zveřejní 
5.18.2 Součástí je i mini výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postižením 

 
5.19 Ostatní 

5.19.1 Amnesty má od ledna minulého roku nový podcast. Nový díl vychází každý měsíc 
a aktuálně evidujeme už přes 100 tisíc stažení 
5.19.2 AI ČR má také nový a propracovanější web, který má kromě lepšího vzhledu i nové 
funkce 
5.19.3 Nejúspěšnější příspěvky na sociálních sítích byly tradičně z problematiky týkající 
se Běloruska, LGBT+, ženských práv, Polska a rasismu 
5.19.4 Ředitelka Amnesty ČR děkuje všem dobrovolníkům. Nejen těm, kteří pomáhají v 
oblasti aktivismu, ale i těm, kteří se podílejí na korekturách, stříhání videí, překladech 
atd.  

 
5.20 Předsedkyně VH děkuje za představení zprávy o stavu kanceláře a otevírá prostor pro 
případné dotazy 
 
5.21 Žádné dotazy ke zprávě o stavu kanceláře nejsou 
 
5.22 GH vyzývá členy a členky k hlasování o přijetí zprávy ředitelky AI ČR za rok 2020 
 
5.23: 26 PRO, 0 PROTI, 1 se zdržel. Zpráva byla přijata 



 

 

 

Rozhodnutí:  
Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Amnesty International Česká republika, z.s. za 

rok 2020.  

 

6. Debata o globální strategii a 60. oslavách AI  
 
6.1. GH: diskuse měla trvat 40 minut, ale kvůli časovému skluzu ji GH z moci předsedajícího o 
10 minut zkracuje na 30 minut.  
 
6.2. Následně předává slovo Vilémovi Tanzerovi, který bude nyní předsedat.  
 

7. Zpráva Správní rady za rok 2020 
 
7.1 Probíhá hlasování o přítomnosti členů, 24 lidí přítomno 
 
7.2 Předsednictvo předává slovo Petru Bendovi, který zahájí zprávu SR za rok 2020  
 
7.3 Předseda SP představuje další členy SP za rok 2020. Annu Krejčovou jako místopředsedkyni, 
Danku Nalevankovou jako členku skupinky, Jitku Kotkovou jako pokladnici a Moniku Marekovou 
jako členku zodpovědnou za právní expertízy 
 
7.4 Personální změny v AI ČR za rok 2020  

7.4.1 PB: Obecně bojujeme s tím, že se vše odehrává v Praze. Nyní se nemusíme 
scházet, aby SR byla schopna fungovat, a to díky technologiím 
7.4.2 Nejzásadnější změnou byl odchod ředitele Marka Martina, který tuto skutečnost 
oznámil na začátku roku 2020 
7.4.3 PB představuje tým, který byl zodpovědný za výběr nové ředitelky. Jednalo se mix 
členů SR a členů kanceláře  
7.4.4 Dále dodává, že základní tři nároky na nového ředitele/ředitelku byly: aby byl 
dobrým manažerem, aby měl zkušenost s LP, a zároveň, aby byl tváří, která se nebojí 
předstoupit před lidi. PB věří, že se jim povedlo takového člověka najít 

 
7.5 Přechod do online prostředí 

7.5.1 PB děkuje kanceláři za přepracování operačního plánu a rychlý přestup do online 
prostředí. Speciálně vyzdvihává Martinu Pařízkovou a Erika Bartoše, kteří začali s 
AmnestyCastem 
7.5.2 Někde se dveře uzavřely, někde se otevřely. Online prostředí s sebou nese určitou 
pragmatičnost - pořád se řešily problémy s výběrovým řízením nové ředitelky. V 
přechodovém období se SR zapojovala do chodu kanceláře 
7.5.3 Petr Benda s nadsázkou poznamenává, že kancelář společně společně s ředitelkou 
bojuje za to, aby se z toho lidi nezbláznili. Připravuje se průzkum spokojenosti 
zaměstnanců 

 
7.6. Mezinárodní úroveň AI 

7.6.1 PB přípomíná nedávné personální změny na mezinárodní úrovni.  
7.6.2 Generální tajemník Kumi Naidoo odešel ze své pozice. PB shrnuje jeho pozitivní 
dopad na Amnesty v globálním měřítku 
7.6.3 Jeho místo obsadila Agnes Callamard, PB předčítá informace o její historii. 
7.6.4 Petr Benda připomíná také odchod Julie Verhaar a Sarah Beamish 



 

 

7.6.5 Připravuje se nová globální strategie AI. Její přijetí bylo odloženo na září letošního 
roku. V platnost by měla vstoupit v lednu roku 2022. PB vyzývá přítomné k zapojení do 
plánování globální strategie 
7.6.6 Dále dodává, že na příští Valné hromadě se bude přijímat i nová strategie AI ČR.  
7.6.7 Významné změny zaznamenala Amnesty v souvislosti s protesty Black Lives Matter, 
které proběhly v návaznosti na vraždu George Floyda. Nyní se provádí šetření, jak si stojí 
Amnesty v rámci otázky rasismu. PB odkazuje na šetření mezinárodní SR, která zjistila, že 
rasismus je zakořeněn i v AI. Krátce shrnuje, že ve vedení AI jsou v převaze zástupci 
globálního severu, v sekretariátu působí také spoustu lidí, kteří si drží svoje místa 
7.6.8 V rámci české kanceláře byla v návaznosti na to ustanovena směrnice, která by 
měla řešit jakoukoliv diskriminaci v rámci kanceláře 
7.6.9 PB předává slovo Dance Nalévankové jako člence za aktivismus 

 
7.7 Aktivismus 

7.7.1 Danka Nalevanková: Aktivismus v době covidu byl velmi omezený. Všechny 
skupinky a všechny akce přešly do onlinu. DN chválí všechny za to, jak to zvládli. 
Skupinky se navzájem velmi podporovaly, vymýšlely různé akce 
7.7.2 Největší z nich byla Debata pro Tibet, které se účastnilo kolem 60 lidí. 
7.7.3 Nastává vyčerpávající fáze - onlinu je už moc. DN doufá, že situace se zlepší a že se 
bude moc aktivismus dělat tak, jak se má 

 
7.8  Finanční zpráva za rok 2020  

7.8.1 PB předává slovo pokladnici Jitce Kotkové, která nás provede čísly, které jsou sice 
nudné, ale důležité 
7.8.2 Rok jsme zakončili ztrátou (205 tis. kč), ale původně není tak velká, jak jsme ji 
plánovali. Bude možnost ji vyrovnat plánovaným pozitivním výsledkem v r. 2021, protože 
jsme se zpožděním obdrželi příjmy, které jsme očekávali v roce 2020 
7.8.3 Rostli jsme i přes potíže s koronavirem, počet podporovatelů vzrostl o 2% na 4313. 
7.8.4 Výnosy z roku do 2019 do roku 2020 vzrostly o 4%. Náklady vzrostly o 10%. Výnosy 
tvoří z 65 % příspěvky od podporovatelů, z 22% granty a zbytek jsou dary, prodané zboží 
a ostatní příjmy z fundraisingu  
7.8.5 Cílem je zvyšovat příjmy z online prodeje. Příjmy od drobných přisvěvatelů rostou. 
Každý rok, v každém období se příjmy zvyšují, tyto příjmy jsou nejstabilnější 
7.8.6 Největší náklady jdou do lidskoprávní práce a fundraisingu, 18% na provoz 
kanceláře - pronájem, telefonní spojení apod. 
7.8.7 Z nákladu v lidskoprávní činnosti jdou největší náklady na vzdělávání, které se ale 
se vrací v grantech. Zbytek činností je zastoupeno stejnou měrou 
7.8. 8 Jitka Kotková a Vilém Tanzer vyzývají k hlasování o přijetí neauditovaného 
hospodářského výsledku za rok 2020 
7.8.9 26 PRO, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 
Rozhodnutí:  

Valná hromada bere na vědomí neauditovaný hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši -205 
tisíc,-  

 
7.8.10 Vilém Tanzer otevírá diskusi ohledně financí 
 
7.8.11 Michal Staša: Má smysl uvažovat nad tím, jestli by se Amnesty stalo plátcem DPH?  
 
7.8.12 Jitka Kotková: Máme hodně příjmů z darů, takže nepodléháme nutnosti stát se plátcem 
DPH. Kdybychom začali hodně zvyšovat třeba online prodej za víc než milion ročně, museli 



 

 

bychom platit DPH. Doufáme, že se toho budeme moct do budoucnosti zdržet, ale jestli nám ty 
prodeje půjdou dobře, tak to bude povinnost 
 
7.8.13 Martin Kryl: Já mám tři dotazy, jeden je snad krátký a dva jsou malinko delší. Co se stalo s 
naší strategií? Nikde nebylo zmíněno, jak je na tom naše strategie, jestli už jsme na ni úplně 
rezignovali, jestli se ještě vyhodnocuje. Takže, jestli vyhodnocování strategie existuje a jestli ještě 
něco jako naše strategie existuje? Druhá otázka je, podle jakýho klíče rozdělujeme ty náklady, 
jestli ta jedna osoba se vždycky počítá někam, nebo půl tý osoby se počítá někam nebo jestli to 
jsme schopný rozdělit podle toho co ty lidi opravdu dělají v tom celým roce? Zároveň se chci 
zeptat, jestli už přispíváme zpátky do mezinárodního hnutí? Chce se to po nás? 
 
7.8.14 JK: Takže ta první otázka: Stále se snažíme vylepšit reportování, zařazení a alokování 
kapacit jednotlivých lidí na jednotlivé činnosti., zatím je ten report podle nějakejch regulích 
mezinárodního sekretariátu, podle toho co reportujeme ven, podle kódu, které nějakým 
způsobem alokují kapacitu jednotlivých lidí. My bychom rádi v rámci nějakého sledování a plnění 
i našeho OP měli nějaký time allocation software, aby to nebylo jenom podle mezinárodního 
sekretariátu. My máme svoje projekty, tudíž bychom viděli rádi alokování jednotlivých lidí a financí 
za jednotlivé aktivity, které jsou v OP. Co se týče té druhé otázky, tak bychom se rádi stali 
přispěvateli a myslím si, že se k tomu i brzy přiblížíme, abychom participovali příspěvkem do toho 
mezinárodního hnutí. Myslím si, že už začínáme být docela vyspělou sekcí a bude to otázka 
příštího nebo dalších dvou let, abychom se k tomu mohli přihlásit. Chceme se tomu nevyhnout, 
abychom začli přispívat. Ale stejně se tomu nevyhneme, přispívat v rámci následujícího roku 
nebo dvou 
 
7.8.15 PB odpovídá na otázku v rámci strategie. Děkuje Lindě Sokačové za spolupráci s ostatními 
regiony střední Evropy. Další směr z původní strategie (schválena 2017) - snažíme se vědomě 
rozdělovat témata lokální, regionu střední evropy a témata globální. Mělo by to být 50 na 50, to 
dodržujeme. Zaměřujeme se stále na růst - udržet lidi. Tyhle pilíře jsou nejzásadnější. Omlouvá se 
za absenci vyhodnocení strategie. Budeme přijímat novou strategii - zkusit dát dohromady co 
nejvíc dat, aby z toho to hodnocení vyšlo. Další cíl - finanční stabilizace - jsme ve středním věku, 
sami si dokážeme obstarat finance na provoz, dalším krokem je začít vracet finanční prostředky 
zpět do mezinárodního hnutí (jeden z velkých cílů nejen SR) 
 
7.8.16 Slovo si bere místopředseda VH Vilém Tanzer a ptá se, jestli má někdo další dotazy 
 
7.8.17 Miloš Hlávka: Od koho jsou granty, které dostáváme, př. v jaké struktuře?  
 
7.8.18 JK: Máme poměrně striktní politiku, od koho smíme granty čerpat. Většinou jsou to 
nevládní organizace, které neovlivňují naší činnost. Prosí o pomoc Lindu Sokačovou, která 
doplňuje odpověď 
 
7.8.19 LS: Projekt Start the Change, to je ten skončený projekt v lednu tohohle roku a pak je to 
Evropská komise, z nadace Open Society Fund a je to z norských fondů. Vše je povoleno z 
mezinárodního sekretariátu, je to hodně proscreenované, jestli ty finanční příspěvky můžeme 
použít. Příspěvky na Živou knihovnu máme z mezinárodního hnutí, resp. ze sekretariátu 
 
7.8.20 Vilém Tanzer děkuje a vyzývá k hlasování o přijetí zprávy SR za rok 2020. 
 
7.8.21 26 PRO, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Zpráva SR byla schválena 
 



 

 

Rozhodnutí:  
Valná hromada bere na vědomí zprávu Správní rady Amnesty International Česká republika, z.s. 

 

8. Zpráva Dozorčí rady za rok 2020 
 
8.1 Vilém Tanzer předává slovo předsedkyni DR Anně Vaníčkové k představení zprávy o DR 
8.2 AV: Rozpočet hodnotím kladně vzhledem k uplynulým událostem minulého roku. Hodnotí 
kladně i práci s operačním plánem, potažmo se strategií vzhledem k okolnostem.  
8.3 S příchodem nové ředitelky se podařilo konsolidovat a aktualizovat spoustu vnitřních řádů a 
předpisů, v tuto chvíli by mělo vše fungovat. 
8.4. Nedošlo k významnějším personálním změnám.  
8.5. Hodnotíme kladně součinnost SR a kanceláře - došlo tam ke vzájemné podpoře a 
spolupráci, což usnadnilo nástup nové ředitelky Lindy Sokačové.  
8.6. SR se dobře vypořádala se situací, která nastala v kanceláři.  
8.7 Hodnotíme práci SR a kanceláře pozitivně, nikdo z členů a členek se na nás neobrátil kvůli 
žádnému přezkoumání nějaké konkrétní činnosti a rozhodnutí. 
8.8 Doporučení pro SR a kancelář - zaměřit se na interní vzdělání a opatření v rámci fyzické i 
digitální bezpečnosti a s tím i spojené komunikace uvnitř a navenek a vzhledem k tomu, jak se 
bude vyvíjet situace, kterou nikdo z nás nemá úplně v rukou průběžně pracovat s rozpočtem i s 
operačním plánem v návaznosti na aktuální podmínky. Klidně už teď věnovat zvýšenou pozornost 
aktivismu offline - cílem je vrátit aktivismus zpět do běhu 
 
8.9 Vilém Tanzer otevírá diskusi k tomuto bodu. Žádné dotazy nebyly položeny 
8.10 Vilém Tanzer zahajuje hlasování o přijetí zprávu DR za rok 2020 
8.11 26 PRO, 0 PROTI, 1 se zdržel. Zpráva DR byla přijata 
 

Rozhodnutí:  
Valná hromada bere na vědomí zprávu Dozorčí rady Amnesty International Česká republika, z.s. 

 

9. Lidskoprávní aktivismus 
 
9.1 Vilém Tanzer předává slovo Dance Nalevankové 
 
9.2 Pražská Amnesty skupinka má pravidelná online střetnutí jednou za 14 dní, mají pevnou 
strukturu a schéma (novinky z kanceláře apod.), fungují dobře na sociálních sítích, témata mají 
různorodá - LGBT+, Ženy chtějí změny, Akce pro Tibet 
 
9.3 Amnesty Plzeň - pětičlenná skupinka studentů. Během lockdownu byl kladen důraz na 
sociální sítě. Zapojili se do akcí jako Ženy chtějí změny, Change Challenge, Maraton psaní dopisů, 
akce pro Tibet 
 
9.4 V Amnesty Olomouc je 9 členů, aktivní jsou 3. Aktivně působí na sociálních sítích Instagram a 
Facebook. Jejich akce zahrnují např. Výstavu v uměleckém centru Konvikt 
 
9.5 Členové Amnesty České Budějovice se potkávájí pravidelně a jak o sobě sami tvrdí, jedná se o 
samé dospělé. Zapojili se offline akcí Ženy chtějí změny, Běh pro paměť národa a měli stánek s 
peticí za přijetí uprchlíků z Běloruska 
 
9.6 DN zmiňuje kontakty na jednotlivé aktivistické skupinky 
 



 

 

9.7 Vilém Tanzer děkuje DN za prezentaci a otevírá prostor pro dotazy 
 
9.8 Žádné dotazy nejsou. Vilém Tanzer předává slovo zpět Georgii Hejdukové 
 

10. Volby do jednotlivých orgánů AI ČR 
 
10.1 GH zmiňuje ohlášení kandidatury Anny Vaníčkové do DR. Vyvolává procedurální hlasování o 
přijetí kandidatury 
 
10.2 GH prosí volební komisi o sečtení hlasů 
 
10.3 23 PRO, 1 PROTI, 1 se zdržel.  
 

Rozhodnutí:  
Dodatečná kandidatura Anny Vaníčkové do  

Dozorčí rady Amnesty International Česká republika, z.s. byla přijata 

 
10.4 GH prosí Annu Vaníčkovou o představení 
 
10.5 Anna Vaníčková působí v Amnesty od roku 2007, poslední 4 roky je v DR, do té doby prošla 
spousta jinými oblastmi - HRE, aktivismus, fundraising. Profesně se zaměřuje na společenskou 
odpovědnost velkých firem, o čemž si myslí, že se dá do Amnesty taky přinést a začlenit 
 
10.6 GH děkuje za představení a vyzývá k dotazům 
 
10.7 Žádné dotazy nebyly položeny 
 
10.8 GH opět zmiňuje počet volných míst v DR a NK a ptá se, jestli by nechtěl ještě někdo 
kandidovat 
 
10.9 GH neeviduje žádné další kandidatury a vyzývá k hlasování do SR a DR 
 
10.10 PB sděluje technické informace ke hlasování v aplikaci Mentimeter a upozorňuje, že 
kandidát musí dosáhnout kvóra 30% hlasů 
 
10.11 GH: Ve volbě do Správní rady máte každý 2 hlasy, můžete vybrat 0-2, kandidát musí dostat 
30%. V Dozorčí radě musí oba kandidáti získat 30% hlasů  
10.12 Předsedkyně VH zahajuje volbu do SR. Dodatečně se ptá, jestli má někdo z přítomných 
technické problémy 
 
10.13 Žádné technické problémy nebyly zaznamenány 
 
10.14 GH vyzývá přítomné k přesunutí k hlasování do DR a ptá se, jestli má někdo technické 
problémy 
 
10.14 Žádné technické problémy nebyly zaznamenány  
 
10.15 GH prosí volební komisi o vyhlášení výsledků hlasování do SR 
 



 

 

10.16. Volební komise: Ve volbě do SR získal Petr Benda 32 hlasů, Anna Krejčová 32 hlasů. Oba 
dva splnili 30% kvórum, a tím pádem byli oba zvoleni do SR 
 
10.17 GH prosí volební komisi o vyhlášení výsledků hlasování do DR 
 
10.18 Volební komise: Anna Vaníčková získala 30 hlasů. Vladan Mach získal 1 hlas. Anna 
Vaníčková byla zvolena do DR, Vladan Mach zvolen nebyl 
 
10.19 GH děkuje za účast v hlasování a z moci předsedajícího vyhlašuje pauzu na oběd v délce 
45 minut 
 
10.20 PB žádá Annu Obermajerovou o přesunutí DR a SR do Zoom breakout rooms, aby mohly 
oba orgány poprvé zasednout 
 
11. Představení Správní rady 
 
11.1 GH předává slovo Petru Bendovi 
11.2 Petr Benda děkuje za zvolení a za důvěru 
11.3 Představuje složení SR: na pozici předsedy pokračuji já Petr Benda, místopředsedkyní je 
Anna Krejčová. Jako členka za skupinky pokračuje Danka Nalevanková a pokladnicí zůstává Jitka 
Kotková. Součástí SR zůstává i Monika Mareková jako “badass lawyer” 
11.4 PB: Co se týče budoucích plánů: V nejbližší době jeden z nejbližších cílů je interní 
hodnocení spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Je totiž potřeba, aby se cítili komfortně a 
mohli dávat energii do naplňování vize organizace. Důležité je také finančně stabilizovat 
organizaci, ve spolupráci s ředitelkou Lindou Sokačovou. Do dalšího roku je důležitá také 
strategie. Na to navazuje i česká strategie - co jsme a co můžeme hnutí a tématu LP dát. A 
poslední bod, který je nejdůležitější. Odvedli jsme obrovský kus práce a skoro jsme dospěli. 
Nepotřebujeme už peníze od mezinárodního sekretariátu a nyní je důležité začít vracet peníze do 
společného mezinárodního rozpočtu 
 
11.5 PB: Máte někdo nějaký dotaz?  
 
11.6 GH: Má někdo dotaz na novou správní radu? 
 
11.7 GH: Žádné dotazy nejsou. Přesouváme se k dalšímu bodu 
 

12. Rezoluce - Změna stanov AI ČR  
 
12.1 Georgia Hejduková se v souladu s jednacím řádem ptá, jestli má někdo jiné návrhy na 
rezoluce 
12.2 GH: Žádné dotazy nevidím. Předává slovo Petru Bendovi jako autorovi změn stanov.  
12.3 PB: Děkuji za slovo. Z této rezoluce mám radost, protože na ní spolupracovala kancelář a 
zároveň celá SR 
12.4. Posílá do chatu stránku amnesty.cz/valnahromada, sdílí obrazovku a ukazuje v textu  
 
12.5 PB: O co v té rezoluci jde - proč saháme do stanov? Jedním z důvodů je, že jsme byli 
upozorněni auditem a druhá věc je, že z minulé valné hromady jsme byli upozorněni, abychom 
udělali rozdíl mezi termíny “mimořádná valná hromada” a “náhradní valná hromada” 
 
12.6 PB čte dokument a ptá se ředitelky Lindy Sokačové, jestli chce něco doplnit k odstavci 10 
 



 

 

12.7 LS: Souvisí to s auditem, dolaďováním finančních a interních předpisů, aby všechno 
souviselo s legislativou 
 
12.8 PB děkuje a ptá se SR, jestli nechce někdo něco dodat 
 
12.9 Žádné dotazy nebyly položeny  
 
12.10 Předsedkyně VH otevírá rozpravu k rezolucím. Upozorňuje, že každý člen by měl mít jen 3 
příspěvky dlouhé 2 minuty 
 
12.11 Žádné dotazy nebyly položeny, GH proto rozpravu ukončuje 
 
12.12 PB nemá žádné dodatky 
 
12.13.GH požaduje zahájení hlasovací procedury o přijetí stanov. Upozorňuje, že k přijetí je 
potřeba dvoutřetinová většina hlasů. Apeluje na to, že je důležité o stanovách hlasovat, proto dává 
více času na hlasování.  
 
12.14 GH prosí volební komisi o sečtení hlasů 
12.15 Ladislav Stejskal má technický problém s hlasováním, který je záhy vyřešen 
 
12.16 22 je PRO, 0 PROTI, nikdo se nezdržel. Stanovy byly přijaty 
 
12.17 GH děkuje za rychlé přijetí stanov a končí bod rezolucí a přesouvá se k následujícímu 
bodu, což je debata s Prokopem Tomkem 
 
12.18 GH z moci předsedajícího předává slovo Vilémovi Tanzerovi a zároveň vyhlašuje pauzu do 
14:30 
 

Rozhodnutí:  
Návrh na změnu stanov spolku byl přijat. 

 
  



 

 

Volby do Správní rady: 
 
Petr Benda: 32 
Anna Krejčová: 32 
Neplatných hlasů: 0 
 
Volby do Dozorčí rady: 
 
Vladan Mach: 1 
Anna Vaníčková: 30 
Neplatných hlasů: 0 


