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Pozvánka na Valnou hromadu  

Amnesty International Česká republika, z.s.  

pro rok 2020 
 

 

 

V Praze dne 4. 3. 2020 

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 4. dubna 2020 již tradičně v prostorách Impact HUB 

Praha na Smíchově.  

Být členem a členkou Amnesty International přináší, kromě hrdosti a radosti z toho, jaké zázraky 

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 snažení. Jako členstvo 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 fungování AI  

• vznášet dotazy, připomínky či rezoluce, o kterých se následně může hlasovat 

Určitě si přečtěte celé znění stanov a maximálně využijte potenciálu, který vám hnutí Amnesty 

International nabízí.  

 

Již nějakou dobu si ale pokládáme otázku, co vlastně valná hromada pro nás v Amnesty 

International znamená. Jde skutečně pouze o ten funkčně nezbytný mezník, kdy si vše potvrdíme, 

vybere představitele a představitelky hnutí a odhlasujeme rezoluce, nebo je v tom ukryto něco 

hlubšího, něco významnějšího, něco, co nás přesahuje? Věříme, že právě to druhé je tou největší 

motivací, která nás žene kupředu. Proto tato organizace stále existuje, proto může po celém světě 

zachraňovat potřebné, a proto se také kolem celé naší práce vytváří a udržuje společenství lidí 

dobré vůle, kterým jakákoliv nespravedlnost, byť na opačném konci planety, není lhostejná.  



 

 

Rozhodli jsme se proto dostát důležitosti valné hromady, a přetvořit ji v prostor setkávání lidí, kteří 

sdílejí společnou vášeň, principy a hodnoty. Jelikož je jeden den pro tak důležitý úkol málo, 

připravili jsme pro vás dvoudenní program. Všechny důležité formální události, jako představení 

zpráv kanceláře, volených orgánů, volby a hlasování o rezolucích opět proběhnou v sobotu. 

Program však doplníme debatami o připravované strategii globálního hnutí pro roky 2021-2028, 

ale také debatou zaměřenou na výročí 30. let fungování Amnesty International na našem území. 

Celý program jsme se snažili upravit tak, aby umožňoval co největší interakci mezi všemi 

zúčastněnými během formálních diskuzí i mimo ně.  

To nám všem, jak věříme, pomůže uvědomit si, že na záchranu světa nejsme sami. 

 

Druhý den jsme pro vás v prostorách Kasáren Karlín připravili více lidskoprávního vyžití. Celá neděle 

totiž bude ve znamení tématu uprchlictví. Mimo zážitkového programu, který pro vás připravilo 

naše oddělení lidskoprávního vzdělávání, se můžete těšit na panelovou diskuzi s migračními 

expertkami Kristýnou Andrlovou (UNHCR ČR) a Šárkou Antošovou (AI ČR) nebo na workshop o 

možnostech zapojení se do akcí Amnesty na podporu lidských práv lidí na útěku. 

 

Co je však nejdůležitější, během celého víkendu budete mít možnost setkat se s lidmi, kteří tvoří 

hlavy, ruce a nohy našeho hnutí. Budete moci zjistit, jaké to je lektorovat, jak se někteří cítí při 

oslovování lidí na stáncích, jaký je to pocit organizovat Maraton psaní dopisů či trpět nad tabulkami 

s financemi. Třeba se Vám něco z toho zalíbí a zjistíte, že existuje nepřeberné množství způsobů, 

jak pomáhat. 

Chápeme letošní valnou hromadu jako nultý ročník. Nultý ročník pro tu příští, která uzavře třicet let 

od chvíle, kdy jsme i my v naší zemi rozsvítili svíčku naděje všem, kterým jsou upírána lidská práva, 

a nastartuje nás do dalších let, kdy už nejen my, ale všichni budou vědět, že se celé společenství 

Amnesťáků, Amnesťaček a lidí dobré vůle schází začátkem dubna, aby podalo pomocnou ruku 

těm, kteří ji potřebují.  

Bez Vás se nám to ale nepodaří. Najděte si čas a dejte nám v tomto formuláři vědět, kdy dorazíte, 

co potřebujete a co Vás zajímá. Budeme se na Vás těšit buď na již tradiční společné snídani v 9:00 

či na samotném zahájení valné hromady v 10:00 a po celý víkend. Všechny praktické informace 

naleznete níže, stejně jako kontakt na nás, abychom Vám mohli se vším pomoci. 

 

Přejeme Vám krásný den a nezapomeňte, že Amnesty není to, co děláte, ale to, kým jste. 

 

 

Petr Benda, předseda správní rady AI ČR Mark Martin, ředitel AI ČR

https://forms.gle/TGSBWpcuqAmswRny7


 

 

 
Orientační časový harmonogram dne – 4. 4. 2020 

Impact HUB Praha, Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov 

 

 SOBOTA začátek konec délka 

Registrace a společná snídaně 9:00 10:00 1:00 

Úvodní slovo a zahájení 10:00 10:15 0:15 

Volba předsednictva a volební komise VH 10:15 10:25 0:10 

Představení jednotlivých kandidátů do SR, DR, NK 10:25 10:40 0:15 

AI a události za poslední rok 10:40 10:55 0:15 

Lidskoprávní aktivita 10:55 11:10 0:15 

Přestávka 11:10 11:25 0:15 

Blok - Zprávy volených orgánů (SR, DR, NK) a panelová diskuze 11:25 12:25 1:00 

Přestávka (volby) 12:25 12:35 0:10 

Vyhlášení výsledků voleb 12:35 12:45 0:10 

Oběd / 1. zasedání nové správní rady 12:45 13:35 0:50 

Poděkování 13:35 13:50 0:15 

Diskusní blok - Strategie AI 13:50 14:50 1:00 

Přestávka 14:50 15:00 0:10 

Diskuse a hlasování o rezolucích 15:00 16:00 1:00 

Přestávka 16:00 16:15 0:15 

Konec oficiální části 

Amnesty Kavárna "2021 AI 30 let - co budeme dělat příští rok" 16:15 17:45 1:30 

Konec valné hromady 18:00 
  

Přesun do restaurace 
   

Společné posezení a večeře 18:30 
  

 

 

 

Orientační časový harmonogram dne – 5. 4. 2020 

Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8 – Karlín 

 

NEDĚLE začátek konec délka 

Úvod dopolední části a společné seznámení 8:00 8:30 0:30 

Zážitkový workshop, kde si na vlastní kůži zkusíte pohovor o udělení azylu a budete si 
moci pohovořit s odborníky z praxe a uprchlíkem žijícím v ČR (omezená kapacita míst) 

8:30 12:25 3:55 

Oběd 12:25 13:05 0:40 

Úvod odpolední části a lidskoprávní aktivita, kde vyzkoušíte nejen svůj dech 13:05 13:35 0:30 

Prezentace a debata s Kristýnou Andrlovou (UNHCR ČR) a Šárkou Antošovou (AI ČR) o 
situaci uprchlíků ve světě, práci UNHCR a Amnesty International 

13:35 15:20 1:45 

Co s tím můžu dělat? Workshop o možnosti zapojení se do akcí Amnesty na podporu 
lidských práv lidí na útěku 

15:20 16:05 0:45 

Shrnutí a společné zhodnocení dne 16:05 16:30 0:25 



 

 

Ubytování  
 

AI ČR poskytne mimopražským zájemcům a zájemkyním o páteční besedu se SR nebo o nedělní program 

příspěvek na ubytování ve výši 500 Kč. Samotné proúčtování nákladů za ubytování proběhne hotově po doložení 

dokladu za ubytování. Níže naleznete několik typů na levné ubytování v Praze: 

 

 www.hostely-praha.cz  

 www.hostelflorenc.cz  

 www.hostel-emma.com 

 

Pro zájemce je také možno využít omezeného množství volných ubytovacích kapacit u členů správní rady. 

Požadavek na ubytování prosím vyplňte v registračním formuláři, případně prostřednictvím e-mailu 

valnahromada@amnesty.cz  

 

Strava 

Na místě bude k dispozici snídaně, oběd bude zajištěn formou cateringu, je však nutné si jej rezervovat předem 

prostřednictvím online formuláře. Cena oběda činí 120 Kč, oběd bude veganský a rádi bychom se drželi osvědčené 

kombinace polévka + sendvič. 

 

Jako každoročně, i letos chystáme sobotní večerní setkání v nedaleké restauraci. Zájemci a zájemkyně, nahlaste 

se prostřednictvím online formuláře. Místo všem následně upřesníme.  

 

Doprava 

AI ČR proplatí účastnicím a účastníkům náklady na dopravu. Samotné proúčtování proběhne po ukončení valné 

hromady, kdy každý ze zájemců a zájemkyň obdrží cestovní příkaz, který bude nutné vyplnit. Po vyplnění formuláře 

a fyzickém zaslání společně s originálními doklady za dopravu na adresu kanceláře proběhne do 14 dnů 

bezhotovostní platbou na účet účastníka / účastnice. O zaslání formuláře se přihlaste na adrese 

valnahromada@amnesty.cz, případně osobně na místě konání.  
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Jak se v sobotu dostat na místo? 

 

Impact HUB Praha se nachází na adrese Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov. Prostor je bezbariérový.  

 

Na místo se dostanete městskou hromadnou dopravou: 

 

 Stanice metra B - zastávka Anděl (přímý spoj z uzlů dálkové dopravy Zličín, Černý Most a Florenc) 

 Tramvaj číslo 5, 9, 12, 15, 20 - zastávka Arbesovo náměstí  

 

 

 

  



 

 

Jak se v neděli dostat na místo? 
 

Kasárna Karlín se nachází na adrese Prvního pluku 20/2, Praha 8 – Karlín. Prostor je částečně bezbariérový. 

 

Na místo se dostanete městskou hromadnou dopravou: 

 

 Stanice metra B - zastávka Florenc (cca 500 m)  

 Tramvaj číslo 3, 8, 24 - zastávka Florenc (cca 500 m)  

 Autobus číslo 133, 135, 175, 207 - zastávka Pernerova  

 

 

  



 

 

Jak se přihlásit? 

 

Na adrese www.amnesty.cz/valnahromada jsme pro Vás připravili online formulář, prostřednictvím kterého se 

můžete přihlásit a vyplnit jednotlivé služby, které budete v rámci valné hromady chtít využít. 

 

Prosíme o závazné přihlášení do 20. 3. 2020. 

 

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. 
 
Článek 10 stanov sdružení říká, že „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. Každý/á zplnomocněný/á člen/ka smí disponovat pouze jedním zplnomocněním od jednoho 
člena/ky. Výjimkou jsou členové/ky skupin, jejichž zplnomocnění zástupci/kyně smí disponovat až třemi 
plnými mocemi.“ 
 

Kandidatura, návrhy rezolucí a změn stanov 
 
Letos budou voleni:  

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

 
 

Zvažte prosím svou případnou kandidaturu, termín pro její podání je 20. 3. 2020. 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. 
 
 
V případě, že chcete dále dostávat veškeré informace o valné hromadě i působení AI ČR v elektronické 
podobě, zašlete nám prosím svoji e-mailovou adresu na valnahromada@amnesty.cz. Děkujeme! 
 

Kontakty pro dotazy 

 valnahromada@amnesty.cz 

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

 Kamila Marešová, asistentka kanceláře AI ČR, 777 517 179 

https://forms.gle/TGSBWpcuqAmswRny7
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