
Přihláška ke kandidatuře do Správní rady (SR)

Amnes§l lnternational ČR

Jméno: Monika Mareková

E-mail: monika.marekova@9mail.com

Předchozí zapojení v Al ČR: členství ve skupině a spolupráce se správní radou
zejména v právních záležitostech od roku 2018, v roce 2019jsem uspořádala Živou
knihovnu v advokátní kanceláři, pro kterou jsem tehdy pracovala, od roku 2020 členka
správní rady

Další informace:

Upozornění: Vyplněnou Přihlášku ke kandidatuře, včetně podpisů členů/ek podporujících kandidaturu,

zašlete na adresu kanceláře At ČR do t+ dnů před konáním valné hromady (do 25, 9. 2020J. Pňhlášku ke
kandidatuře je možné místo odeslání klasickou poštou naskenovat a zaslat jako přílohu emai]u na
va|nahromada@amnestv.cz rovněž do 14 dnů před konáním valné hromady (do 25.9. 2020J, Jména
podporovatelů/ek kandidafu ry nebudou zveřejněna.
Upozořňuieme také kandidáty/ky o povinnost informovatVH prosďednictvím této přihlášky o případném
členství v politické sřaně/hnutí, a to na základě rezoluce schválené VH 2018 ,,Nepolitická Amnesty". Tuto
povinnost lze splnít uvedením členswí a strany/hnutí v kolonce,,další informace". Více informací viz
přiložená rezoIuce.

Program kandidáta/ky do SR:
Jako praktikující advokátka ve správní radě hodlám pokračovat v poskytování právního
poradenství Amnesty lnternational ve veškených oblastech, a to jak v záležitostech
týkajících se vnitřních korporátních dokumentů (například stanovy) nebo smluv, které
Amnesty lnternational ČR uzavírá, tak vzáležitostech týkajících se lidských práv při

Worbě strategie Amnesty lnternational nebo při vyjádřeních k jakýmkoliv mezinárodním
iniciativám Amnesty l nternational.



tnformace o kandidátovi/ce: lnformace jsou sbírány kvůli sledování zastoupení
různých skupin ve správní radě. Nebudou spojeny s konkrétním
kandidátem/kou.

a) Gender: žena
b) věk 26 - 40
c) region: Hlavní město Praha

Přílohy:

í) cV
2) Formulář k podpoře kandidatury
3) Sebehodnotící dotazník

Datum: 1" 4 202Z Podpis:

Upozornění: Vyplněnou Přihlášku ke kandidatuře, včetně podpisů členů/ek podporujících kandidaturu,

zašlete na adresu kanceláře Al ČR do 14 dnů před konáním valné hromady (d o 25. 9.20zo). Přihlášku ke
kandidatuře je možné místo odeslání klasickou poštou naskenovat a zaslat jako příIohu emailu na
valnahromada@amnesty.cz rovněž do 14 dnů před konáním valné hromady (do 25. 9. 202O)- ]ména
podporovatelů/ek kandidatury nebudou zveřejněna.
Upozorňureme také kandidáty/ky o povínnost informovatVH prostřednictvím této přihláškyo případném
člensM v politické §řaně/hnutí, a to na základě rezoIuce schválené VH 2018 ,,Nepolitická Amnesty". Tuto
povinnost lze splnit uvedením členství a strany/hnuť v kolonce,,další informace". Více informací viz
přiložená rezoluce.



Education

10/2021 → Ph.D. • Charles University, Faculty of Law, Department of Constitutional Law • Prague • Czech Republic

Dissertation thesis: Right to Privacy and the use of Artificial Intelligence Systems

10/2013 – 07/2014 • M.Jur. (Master of Laws) • University of Oxford, Lincoln College • Oxford • United Kingdom

Studied modules of Criminal Justice and Human Rights, International Law and Armed Conflict, International Dispute
Settlement and Competition Law

Activities and Societies: Oxford Pro Bono Publico (conducted research for American Civil Liberties Union on right to privacy
and Hungarian Civil Liberties Union on hate crimes) • Jessup Moot Court practice Judge • Oxford International Criminal
Court Student Network (General Standing Committee) • research assistant of professor Radoslaw Zubek

09/2006 – 09/2011 (State Exam passed on 05/2012) • Mgr. (Master of Laws) • Masaryk University, Faculty of Law • Brno •
Czech Republic

Best Human Rights Thesis of the Year 2011 in the Czech Republic (Conflict of the Right to Respect for Private and Family Life
with the Protection of Public Safety) • Rector’s Award for Best Master Students of Masaryk University 2012

Activities and Societies: ELSA • legal clinic with the Environmental Law Service

09/2010 – 04/2011 • Laurentian University • Sudbury • Canada

International Student Exchange Program (ISEP) Scholarship • Rights & Democracy Student Network (Ethics,
Equality and Diversity Delegate) • teaching and research assistant of professor Dale Brawn • traineeship with the
Crown Attorney during the first degree murder trial

09/2008 – 06/2009 • University of Fribourg • Fribourg • Switzerland

Erasmus Scholarship • studied courses in German programme

Summer schools
04/07/2011 – 22/07/2011 UN Graduate Study Programme • Geneva • Switzerland

Working group: human rights • support of the Permanent Mission of Slovakia to the UN in Geneva

Professional experience

07/2020 →  Attorney-at-law (full-time) • sole practitioner • Prague • Czech Republic
• Focusing on disputes with particular expertise in technology, media, IP and privacy

11/2020 →  Board Member (part-time) • Amnesty International Czech Republic • Prague • Czech Republic
• Standing representative at the Global Assembly meetings

12/2018 →  Expert (part-time) • Ethics Committee for the Questions Related to the Operation of Autonomous Vehicles of
Ministry of Transport • Prague • Czech Republic
• Proposing measures to enable the introduction of autonomous vehicles into operation in the Czech Republic

11/2009 →  Fellow (part-time) • Czech Centre for Human Rights and Democratization • Brno • Czech Republic 
• Previously conducted legal research, drafted studies, policy papers and articles with special focus on right to privacy
• In years 2013 – 2014 editor of the Czech Republic Human Rights Review issued in English
• Now providing occasional assistance and participation in events

12/2018 – 12/2021 Researcher (part-time) • Czech Academy of Sciences • Prague • Czech Republic
• Project Civil Liability for Damage Caused by Operation of Autonomous Vehicles
• Conducting research, writing articles and speaking at conferences

03/2016 – 06/2020 Associate (full-time) • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang • Prague • Czech Republic
• Advising clients mostly in the area of disputes with particular expertise in technology and privacy
• CSR champion - responsible for all CSR activities in the CMS Prague office
• Executive associate in numerous cases and responsible for strategy, preparation of motions, appeals and memoranda 
• Representation of clients in court hearings, leading meetings with clients and negotiations with counterparties
• 03/2018 – 06/2018 – secondment at CSOB for the project of implementation of GDPR

12/2014 – 02/2016 • Associate (full-time) • Dentons Europe CS LLP • Prague • Czech Republic
• Advised clients mostly in the area of insolvency, associated litigation and white collar crime
• Drafted motions, appeals (including the Supreme Court appeal) and memoranda for clients

09/2014 – 05/2015 • Legal Assistant (part-time) • Zastavme korupciu • Bratislava • Slovakia

• Analysed case reported by whistleblowers and provided preliminary legal advices

07/2014 –10/2014 • Intern (full-time) • Global Rights Compliance LLP• London • United Kingdom

• Conducted legal research on business and human rights legislation and practices for the Council of Europe
• Drafted report on the criminal law reform in South Africa for the comparative study of the UNDP
• Conducted legal research on freedom of association in the EU for the Bangladesh Garment Manufacturers Association
• Funded by the Oxford Pro Bono Publico Scholarship Grant

08/2014 • Summer Intern (full-time) • White & Case • Bratislava • Slovakia

• Conducted legal research and prepared advice in the area of EU law, public procurement and labour law 
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08/2012 – 09/2013 • Legal Officer (full-time) • Ministry of Industry and Trade, Department of the EU Affairs • Prague • 
Czech Republic

• Provided legal aid in EU law in relation to complaints against authorities for breach of EU law within SOLVIT  

• National expert for the implementation of the Services Directive representing the Czech Republic in the EU Commission

• Drafted inputs for the submissions in the proceedings before the Court of Justice of the EU

11/2011 – 04/2012 • Pro Bono Legal Assistant (full-time) • Defence Counsels at the ICTY• The Hague • Netherlands

• Assisted defence counsels of Mićo Stanišić, the former Minister of Internal Affairs of Bosnian Serb Republic

• Conducted legal research, analyzed trial exhibits and transcripts, reviewed submissions and final brief, maintained files

• Deputized Case Manager during leave

05/2011 – 04/2012 • UN Youth Delegate (part-time) • Youth Council of Slovakia and the Permanent Mission of Slovakia to
the UN in NY • Bratislava/New York • Slovakia/USA

• Represented Slovak youth as the Advisor of the Slovak delegation at the UN General Assembly

• Delivered statement in the UN General Assembly and met with the UN Secretary-General

• Negotiated Resolution on Youth

• Delivered lectures at high schools and spoke in media about youth rights

09/2011• Intern (part-time) • Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic • Bratislava • Slovakia

• Assisted lawyers at the Department of International Law and at the Department of Human Rights

• Prepared positions of Slovakia and documents for the meetings

04/2010 – 07/2010 • Intern (part-time) • Czech Public Defender of Rights – Ombudsman • Brno • Czech Republic

• Processed complaints and provided applicants with professional legal advice

• Drafted reports of Ombudsman on the outcomes of investigation

Extracurricular activities

06/2019 → Internal Member • Karel Čapek Centre for values in Science and Technology • Czech Republic

02/2017 – 12/2021 President (Secretary in 2015-2017) • Oxford and Cambridge Alumni Society • Czech Republic

Extra Achievements and Awards

02/2013 Hero (for brigning the case against the Czech government as a student) • League of Human Rights •
Czech Republic

07/2010 – 12/2011 Sued the Czech government for charging foreign EU students higher public transport costs than the
domestic students at the Supreme Administrative Court and achieved the change of the
discriminatory legislation

12/2011 Best Human Rights Thesis of the Year 2011 in the Czech Republic • League of Human Rights

12/2011 Ambassador for Peace • Universal Peace Federation • London • United Kingdom

Languages

Slovak (mother tongue) • Czech (advanced) • English (advanced) • German (working proficiency) • French (limited 
working proficiency)

Notable Publications

ŠIPULOVÁ, K. MAREKOVÁ, M. SMEKAL, H. Non-Refoulement Principle and Violation of Interim Measures: Labsi v. Slovakia,
Justičná revue, issue 12/2012, Ministry of Justice of Slovakia, p. 1442 – 1452.

MAREKOVÁ, M. GPS tracking and Its Interference with the Right to Privacy in Vojtěch Šimíček, ed., Right to Privacy,
Masaryk University – International Institute of Political Science, Brno, 2011, p. 176 – 200.

49th UNITED NATIONS GRADUATE STUDY PROGRAMME, Report of the Working Group on Human Rights, United Nations,
Geneva, INF/2011/19, January 2012.

MAREKOVÁ, M. ŠIPULOVÁ K., Slovakia vs. Strasbourg: Extradition of Mustafa Labsi - Interference with Human Rights in the
Interest of Public Safety?, Study of the Czech Centre for Human Rights and Democratization, Brno, June 2010.

Numerous short articles in the Bulletin of the Czech Centre for Human Rights and Democratization
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Příloha 3: Sebehodnotící dotazník  

Uvedené znalosti a zkušenosti byly pro práci člena/ky správní rady a také SR jako celku identifikovány jako 

důležité. Dotazník má napomoci vašemu vlastnímu hodnocení a následně účastníkům, účastnicím valné 

hromady. Hodnocení používá 4-stupňovou škálu. 

0. Nemám žádné zkušenosti  

1. Mám určité zkušenosti, znalosti  

2. Mám dobré zkušenosti, znalosti  

3. Mám výborné zkušenosti, znalosti  

Níže najdete návodný popis úrovní s příklady z vybraných oblastí. Zkušenosti a znalosti můžete získat několika 

způsoby.  

a) studium střední, vysoké školy, další vzdělávání 

b) pracovní zkušenost  

c) občanské aktivity (dobrovolnictví, členství ve spolcích a neziskových organizacích)  

Nejnižší úroveň 0 znamená, že v dané oblasti nemáte žádné znalosti z vašeho studia, ani jste nenabyl/a žádné 

zkušenosti v rámci vaší současné, minulé práce nebo ze zapojení do občanských projektů. Pokud máte např. 

vystudovanou medicínu, budete mít pravděpodobně malé znalosti v oblasti fundraisingu. To ale za předpokladu, 

že jste tento nedostatek nedohnal/a v rámci své práce nebo dobrovolnické činnosti.   

Úroveň 1 znamená, že v dané oblasti máte určité zkušenosti, které jsou však pouze dílčí a doposud jste je příliš 

nerozvíjel/a. Např. v oblasti lidských práv můžete mít za sebou/nebo aktuálně absolvovat určitý typ studia (právo, 

politologie, mezinárodní vztahy, filosofie, apod.), kde jste se seznámil/a s určitými informacemi. Nebo jste 

zapojen/a, či jste byl/a zapojen/a v lidskoprávních projektech, avšak na nižších pozicích. Dalším příkladem může 

být zapojení do přípravy strategických plánů, kde jste však byl/a pouze na setkání k přípravě strategie, ale dále jste 

se již nepodílel/a na další práci na něm.  

Úroveň 2 znamená, že máte dobré zkušenosti a znalosti, které nadále rozvíjíte a používáte. Jste schopen/na v této 

oblasti pracovat samostatně, bez nutnosti přílišného zasvěcování. Opět, můžete mít vystudovaný určitý typ oboru, 

v němž však nadále pracujete. Vaše zkušenosti jsou dobré, ale nejsou tolik hluboké, nebo je vaše zkušenosti 

relativně krátká (do 5 let práce). Obdobná délka zkušenosti se vztahuje i na dobrovolnické aktivity a občanskou 

angažovanost.  

Úroveň 3 je určena pro výborné zkušenosti, znalosti. Zde se kombinuje vystudovaný obor, dlouholetá pracovní, 

dobrovolnická zkušenost (více jak 5 let) v oblasti. V rámci práce SR budete schopni zaštiťovat příslušnou oblast a 

garantovat její kvalitu. Např. v oblasti síťování a neziskového sektoru se věnujete konkrétní oblasti (nemusí se 

jednat o celý neziskový sektor), kde znáte významné organizace a lidi, máte povědomí o jejich práci. Zároveň i vy 

a vaše a práce jsou v dané oblasti známé.  

Správní rada funguje jako tým lidí, kteří kombinují nejrůznější znalosti a zkušenosti. Rozhodně se 

neočekává, že budete mít výbornou úroveň ve většině oblastí, pravděpodobně to bude pouze v několika 

z nich, nebo i žádné. Ideální je, pokud se členové, členky SR navzájem doplňují a jako celek pokrývají co 

nejvíce oblastí. Během práce v SR se očekává, že se vaše zkušenosti budou zlepšovat samotnou prací a 

zároveň, že budete pracovat na rozvoji svých dosavadních znalostí, zkušeností.  

Během sestavování dotazníku doporučujeme při jakýchkoliv otázkách kontaktovat předsedu správní rady 

Honzu Wosku na e-mailu jan.woska@amnesty.cz. 

 

 

 



Vyplňte prosím relevantní číslo (0 - 1 – 2 – 3) do každého políčka u oblasti odbornosti  

Oblasti Hodnocení 

1.  Lidská práva (znalost, zkušenost v širší oblasti lidských práv, dobrovolnická i 

placená práce, studium relevantních oborů) 

3 

2.  Práce na kampaních (vytváření, organizace, vedení nebo účast na kampaních) 2 

3.  Fundraising (zejména zkušenost s přípravou a implementací fundraisingových 

strategií) 

1 

4.  Řízení – Governance (zkušenost člena/ky správní rady, dozorčí rady v 

soukromém, veřejném, neziskovém sektoru) 

3 

5.  Strategické plánování (zkušenost s přípravou a implementací strategických 

dokumentů) 

2 

6.  Síťování a znalost neziskového sektoru  2 

7.  Znalost vize, mise a historie Amnesty (hluboká znalost AI, konkrétně znalost a 

zkušenost týkající se mezinárodního hnutí, aktivní zapojení do současných 

témat spojených s misemi AI) 

3 

8.  Personalistika a rozvoj lidí (zkušenost na seniorní úrovni, včetně konzultací nebo 

profesní kvalifikace) 

2 

9.  Monitoring a evaluace (zkušenost s přístupy, metodami) 2 

10.  Finanční management (zkušenost s finančním managementem na seniorní 

úrovni, profesní kvalifikace) 

1 

11.  Risk management, audit 1 

12.  Marketing a Public Relations (zkušenost s přípravou a implementací 

marketingových a PR strategií, rozvoj značky nebo výzkum trhu) 

2 

 



podpis: 

podpis: 

podpis: 


