
Pozvánka na valnou hromadu 

Amnesty International Česká republika, z.s. 

pro rok 2022 

V Praze dne 23.března 2022 

 
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 23. dubna 2022 v Prostoru39 v Praze. Ano, po 

dlouhých dvou letech a třech online setkáních se konečně můžeme potkat osobně. Věříme, že již tento 

fakt je pro Vás velkým lákadlem se tohoto svátku demokracie našeho hnutí zúčastnit. 

  

Být členem a členkou Amnesty International přináší kromě hrdosti a radosti z našich úspěchů 

také právo podílet se na rozhodování o současnosti a budoucnosti našeho hnutí. Ač to na první 

pohled nemusí být zcela zřejmé, jste to právě Vy, kdo svými finančními dary, postoji a odhodláním 

změnit svět alespoň o malý kus k lepšímu dáváte pevné základy celému našemu společnému snažení.   

 

Jako členstvo máte právo:  

 Hlasovat o budoucím směřování naší organizace  

 volit své zástupce a zástupkyně do správní a dozorčí rady či nominační komise  

 kandidovat do těchto orgánů 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.   

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 a budeme hlasovat o rezolucích. Nejdůležitějšími body letošní valné hromady jsou Globální a 

Česká strategie pro období let 2022–2030. Už v loňském roce jsme s Vámi diskutovali o podobě 

Globálního strategického rámce, který jsme na mezinárodní úrovni schválili v září roku 2021. Čeká nás 

proto debata a hlasování o podobě české strategie, která se bude k tomuto mezinárodnímu rámci 

vztahovat. Tato strategie poté na dlouhých 8 let nastaví kurz, kterým se česká Amnesty vydá. Určíme, 

jaké jsou naše hlavní tematické priority, jakou organizací a hnutím chceme v roce 2030 být a čím 

můžeme mezinárodnímu společenství pomoci, abychom co nejdříve dosáhli naší společné vize. 

  Stejně jako v loňském roce se i letos budeme snažit představit vám valnou hromadu Amnesty 

Interntional ČR co nejblíže. Vysvětlíme Vám, jak tento kolektivní orgán funguje, jaká práva v našem 

spolku jako členové a členky máte a pomůžeme Vám s orientací v projednávaných bodech letošního 

programu. K tomu připravujeme sérii setkání, která se uskuteční během tří týdnů předcházejícím 

samotné valné hromadě. Velmi rádi se s Vámi setkáme a pomůžeme Vám připravit se tak, abyste si 

letošní valnou hromadu mohli co nejvíce užít. Pozvánka k těmto setkáním bude zaslána každé člence a 

členovi po úspěšné registraci. 

 

http://www.amnesty.cz/valnahromada


 

Najděte si, prosím, čas a dejte nám vědět, co od nás potřebujete a co Vás zajímá. Kontaktujte nás buď 

na telefonním čísle +420 728 901 868 nebo na e-mailové adrese valnahromada@amnesty.cz. Budeme 

se na Vás těšit 23. dubna 2022 v Prostoru39 v 9:00 při oficiálním zahájení programu, nebo v 8:00 na 

společné snídani ve formě drobného občerstvení. Všechny praktické informace a kontakty naleznete 

níže. 

  

Přátelé, v době příprav letošní valné hromady a zejména v době sepisování této pozvánky čelí 

Ukrajina a její obyvatelé invazi ruské armády, která vyvolává bezprecedentní humanitární krizi na 

evropském kontinentu. Amnesty International tuto invazi odsuzuje a monitoruje porušování lidských 

práv. Děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli větším či menším dílem zapojit do pomoci Ukrajinkám 

a Ukrajincům prchajícím před válkou. Bohužel se nejedná o jedinou krizi a místo, kde dochází 

k porušování lidských práv. Vězte, že Amnesty International i nadále hlídá jejich dodržování po celém 

světě. Na této valné hromadě rozhodneme, jak se do kampaně za lepší a spravedlivější svět zapojíme i 

my v České republice. 

 

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 

8:00 9:00 1:00 Společná snídaně 

9:00 9:30 0:30 Oficiální zahájení Valné hromady 2022 

9:30 9:45 0:15 Lidskoprávní aktivita 

   Aktivita ke kampani Chce to souhlas 

9:45 10:15 0:30 Kandidatury do volených orgánů 

   Představení kandidátů do Správní rady, Dozorčí rady a Nominační 

komise 

10:15 10:30 0:15 Poděkování 

   Nikdo nikdy není sám. 

10:30 10:40 0:10 Pauza 

10:40 11:25 0:45 Hodnocení strategie 2016–2020  

11:25 11:40 0:15 Pauza 

11:40 12:45 1:05 Zpráva za kancelář 

Shrnutí událostí za rok 2021 

Zpráva Správní rady 

Shrnutí roku 2021 včetně finančních výsledků 

Zpráva Dozorčí rady 

Shrnutí roku 2021 z pohledu Dozorčí rady 

12:45 13:30 0:45 Oběd + volby do volených orgánů 

13:30 13:45 0:15 Představení Správní rady + DR + NK 

   Krátké seznámení s novými členy/kami SR, DR, NK 

13:45 15:15 1:30 Strategie Amnesty International ČR 2022–2030  

15:15 15:30 0:15 Pauza 

15:30 16:15 0:45 Host – Pavel Havlíček 

   Téma: Ruská invaze na Ukrajinu 



16:15 16:45 0:30 Členství v AI ČR 

   Diskuze nad významem členství v lidskoprávní organizaci 

16:45 17:00 0:15 Zakončení Valné hromady 2022 

 
Medailonek hosta 

Pavel Havlíček  

 
 

Pavel Havlíček je analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) se 

zaměřením na východní Evropu, zejména Ukrajinu, Rusko a Východní partnerství. Profesně se zabývá 

také otázkami strategické komunikace a dezinformací, stejně jako demokratizace a podpory občanské 

společnosti. 

 

Pavel Havlíček spolupracuje s AMO od května 2016. V září 2017 dokončil dvouleté studium 

mezinárodního magisterského programu Erasmus Mundus v oboru Russian, Central and East European 

Studies na University of Glasgow v kombinaci s Evropskými studii na Jagellonské univerzitě v polském 

Krakově. Bakalářský program absolvoval v roce 2015 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

 

V roce 2013 se zúčastnil studijního programu Erasmus na University of Kent ve Velké Británii. V roce 

2014 podnikl studijní stáž na Fakultu mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity v Rusku. 

Kromě toho absolvoval stáže v Evropském parlamentu, Ministerstvu zahraničí ČR, Člověku v tísni a 

Evropské nadaci pro demokracii v Bruselu. V letech 2019 a 2020 pracoval na výzkumném projektu na 

podporu občanské společnosti v EU s Fondem George Marshalla (Rethink.CEE). V roce 2020 se stal 

spolupracovníkem think tanku Center for European Policy Analysis (CEPA) v rámci transatlantického 

programu Jamese S. Dentona. V květnu 2020 byl Pavel Havlíček na dva roky zvolen do funkce člena 

Správní rady Fóra občanské společnosti EU-Rusko. Od srpna 2020 je také koordinátorem výzkumu 

ruského týmu v rámci projektu MapInfluenCE. 

Pavel Havlíček je od prosince 2019 členem mládežnické organizace TOP tým Středočeský kraj. Od 8. 

února 2022 je členem politické strany TOP 09. 

Zdroj: https://www.amo.cz/autor/pavel-havlicek/  

https://www.amo.cz/autor/pavel-havlicek/


Jak se přihlásit? 

Chcete-li se letošní valné hromady zúčastnit, vyplňte prosím tento online formulář.  

 

Prosíme o závazné přihlášení do 22.4. Zdůrazňujeme, že později registrovaným (tj. méně než 2 

týdny předem) nemůžeme s jistotou garantovat zajištění oběda.  

Jak kandidovat? 

Letos proběhnou volby do 

 Správní rady (3 místa)    

 Dozorčí rady (2 místa) 

 Nominační komise (3 volná místa) 

 

Zvažujete-li kandidaturu, nejzazší termín podání přihlášky je 8.4.2022. 

 

Více informací o podmínkách kandidatury včetně přihlášek naleznete na 

www.amnesty.cz/valnahromada, kde budou také postupně publikovány prezentace kandidátů a 

kandidátek. Na adrese naleznete také všechny důležité termíny, předkládané rezoluce a doplňující 

informace. 

Kam posílat kandidátky a návrhy rezolucí? 

Kontakt pro zasílání kandidatur, návrhů na rezoluce a dalších usnesení je valnahromada@amnesty.cz 

nebo fyzická adresa Amnesty International Česká republika, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10. 

Nejzazší termín pro podání kandidatur či rezolucí je 8.4.2022. Více informací naleznete ve stanovách 

našeho spolku na www.amnesty.cz/valnahromada.  

Jak se na valnou hromadu dostanete? 

Letošní valná hromada se koná v Prostoru39 na adrese Řehořova 33/39, Praha 3 - Žižkov. Budova se 

nachází v pěší vzdálenosti od Hlavního nádraží, stačí projít kolem severních nástupišť a nový podchod 

Vás zavede přímo k budově VŠE, odkud pouze přejdete hlavní silnici a zamíříte do Řehořovy ulice.  

Pojedete-li na valnou hromadu tramvají nebo jiným prostředkem MHD, vystupte na zastávce Viktoria 

Žižkov.  

 
 

 

https://forms.gle/XhGyruUTVKqrX4a36
http://www.amnesty.cz/valnahromada


Příspěvky na cestu a ubytování 

Část výdajů, které Vám v souvislosti s valnou hromadnou vzniknou, rádi pomůžeme pokrýt.  

 

Pokud na valnou hromadu cestujete odjinud než z Prahy, po doložení platného cestovního dokladu z 

prostředku hromadné dopravy Vám proplatíme cestu. 

 

V případě, že kvůli valné hromadě v Praze zůstáváte přes noc a doložíte potvrzení o platbě ubytování, 

nabízíme příspěvek ve výši 500,-.  

Zajištění stravy během valné hromady 

Před oficiálním zahájením programu se zájemci mohou zúčastnit společné snídaně ve formě drobného 

občerstvení v 8:00.  

 

V případě, že jste projevili zájem o oběd přímo v Prostoru39, za příspěvek ve výši 130,- na Vás bude 

během polední pauzy čekat zajištěný oběd.  

 

Všechno jídlo v Prostoru39 je veganské.  

 

Pokud s námi budete chtít zůstat i po konci programu, společně se přesuneme do jiného restauračního 

zařízení. Po oficiálním ukončení valné hromady si ovšem již každý hradí stravu na vlastní náklady. 

Kontakty pro dotazy 

 valnahromada@amnesty.cz 

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

 Karolína Žánová, asistentka kanceláře AI ČR, +420 728 901 868   

 


