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ZPRÁVA O ČINNOSTI 2019 FINANCE

Finance jsou pro naši práci samozřejmě nepostradatelné 
a je proto každoročně velkou výzvou zajistit jich pro 
českou Amnesty dostatek. Jako docela čerstvě finančně 
nezávislá sekce (2018) se nadále soustředíme hlavně na 
růst naší členské základny – tedy lidí, kteří nám pravidelně 
přispívají. Jejich počet byl ke konci roku 2019 už přes 4200 
a tím se nám podařilo navýšit meziročně toto číslo o celých 
10 % a tím upevnit stabilitu. Děkujeme!

I v roce 2019 byl hlavní benefiční akcí prodej děl z naší 
kolekce Art for Amnesty. Už jsme ale namísto aukce 
vsadili na prodejní výstavu s tématem „Lidská práva 
v době ekologické krize.“ A podařilo se prodat obrazy 
v hodnotě skoro půl milionu korun. I za to patří všem 
zúčastněným velký dík.

Zásady financování 
Amnesty International
Amnesty International si jako největší světové 
lidskoprávní hnutí zakládá na své nezávislosti.
A to jak na vlivu vlád, politických stran, 
ekonomických subjektů, náboženství či ideologií,
tak i nezávislosti finanční:

• Naprostá většina příjmů pochází od individuálních 
dárců z celého světa. Díky tomu můžeme pevně 
a vytrvale už od roku 1961 celosvětově bránit 
univerzálnost a nedělitelnost lidských práv. 

• Nevyhledáváme ani nepřijímáme finanční 
prostředky na lidskoprávní výzkum od vlád 
nebo politických stran. 

• Firmy a společnosti, které nám chtějí 
darovat finance, zevrubně a striktně 
prověřujeme; jejich podnikání nesmí být ani 
nepřímo v rozporu s dodržováním lidských práv 
v jakékoli oblasti života.

Milí přátelé,

jsem rád, že jste se rozhodli vzít do ruky nebo otevřít 
online zprávu o činnosti české Amnesty za rok 2019. 
Jako pokaždé v ní najdete přehled toho, co se 
naší (pořád relativně malé) sekci největší světové 
lidskoprávní organizace podařilo, na čem jsme pracovali 
a spolupracovali, jaká jsme řešili témata, jaké před 
námi stály výzvy nebo jak se nám vedlo finančně.

Začnu letos těmi financemi. Mám velkou radost z toho, 
že se nám podařilo v tomto ohledu stabilizovat situaci 
a dosáhnout počtu báječných 4200 členů a členek – 
to znamená lidí, kteří pravidelně každý měsíc přispívají 
na naši lidskoprávní práci. Je nás tudíž nejvíce v historii 
české sekce a rosteme i nadále.

I díky vám a vašim příspěvkům, které nám práci 
umožňují, se po letech snažení podařilo dostat 
z ruského vězení ukrajinského filmaře Olega Sencova, 
osvobodit venezuelského opozičního lídra Leopolda 
Lópéze nebo dosáhnout zrušení obvinění proti 
14 polským ženám, které byly napadeny během 
pokojného pochodu na Den nezávislosti.

Velký mezinárodní úspěch s přispěním českých 
podporovatelů Amnesty vidím v zastavení 
kontroverzního projektu Dragonfly společnosti 
Google, která se vloni zaručila, že s vývojem 
cenzorského vyhledávače pro Čínu definitivně 
končí. Ryze český „zářez“ a příspěvek do rozvoje 
celého hnutí je určitě předávání know-how o našich 
vzdělávacích živých knihovnách do dalších sekcí – 
třeba Turecka, Německa, Maďarska nebo na Island. 
Když si přečtete celou naši zprávu, dozvíte se víc.

Financování Amnesty 
International ČR

• I finance v české Amnesty se samozřejmě řídí 
pravidly celosvětového hnutí, jehož je česká sekce 
významnou součástí. Také nečerpáme finance 
z veřejných prostředků; jedinou výjimku tvoří finance 
na lidskoprávní vzdělávání, kde suplujeme roli státu.

• Hlavní složku rozpočtu tvoří dary od členek a členů, 
firemní dary přísně posuzujeme. 

• Norská sekce Amnesty podpořila dvouletý projekt 
ŽIVÉ KNIHOVNY, který slaví velké úspěchy 
(viz. sekce o vzdělávání). 

• Vzdělávací projekt Start The Change, na kterém 
se česká Amnesty podílí od konce roku 2017, 
kofinancuje Evropská komise v rámci programu 
Development Education Awareness Raising (DEAR).

• Nadace Open Society Fund finančně podpořila projekt 
Crescendo, který v roce 2019 skončil. Díky němu jsme 
rozšiřovali naši dárcovskou a aktivistickou základnu.

Přispějte na zlepšení stavu lidských práv!
Podpořte své hodnoty a přesvědčení i finančně
a staňte se pravidelným dárcem: 

AMNESTY.CZ/DARUJ
Zachraňovat lidské životy jde jen díky vám.

„Děkuji Amnesty International za neúnavný boj za moji 
svobodu. Jsem ráda, že opět můžu být se svojí rodinou, 
že můžeme zase normálně žít. Nicméně, v mé zemi je 
stále mnoho vězňů svědomí, proto upřímně doufám, 
že Amnesty International bude dál bojovat i za jejich 
svobodu. Děkuji.“ [Tran Thi Nga, environmentální 
aktivistka z Vietnamu, propuštěna na konci roku 2019]

Boj za dodržování lidských práv všech bez rozdílu 
s sebou ale samozřejmě nenese jen důvody k oslavám – 
až jako nekonečný příběh mi připadá boj 11 statečných 
obránců lidských práv v Turecku (včetně Amnesty 
kolegů) za to, aby byli zbaveni absurdních obvinění 
z terorismu a po skoro 3 letech konečně osvobozeni. 
S obavami sleduji taky zhoršující se lidskoprávní 
situaci u partnerů z V4 v Polsku a Maďarsku. I my 
se samozřejmě snažíme, aby se z nich nestaly země 
bez spravedlivých soudů a nenávistné autoritářské 
režimy. A i o značný kus dál od našich hranic, v Číně, 
je pořád co řešit – od tisíců popravených ročně přes 
bezprecedentní útoky na soukromí až po utlačování 
Tibeťanů nebo nucenou převýchovu Ujgurů. I na rok 
2020 proto máme rozvržený jasný akční a operační 
plán a budeme se snažit všemi možnými prostředky 
o  zlepšení lidskoprávní situace ve světě i u nás 
a rovnoprávnost pro všechny.

Jako šéf české sekce Amnesty taky samozřejmě 
sleduji dění v celosvětovém hnutí a i odtud mám 
pro vás minimálně jednu důležitou zprávu: Na svou 
funkci generálního tajemníka rezignoval v prosinci 
2019 ze zdravotních důvodů Kumi Naidoo, zapálený 
aktivista, srdcař a zdroj inspirace v boji za lidská práva. 
Držme mu palce.

Děkuji, že nám s výzvami na poli lidských práv jakýmkoli 
způsobem pomáháte.

Mark Martin
Ředitel Amnesty International Česká republika



V den 30. výročí masakru na Náměstí Nebeského 
klidu jsme během happeningu v centru Prahy 
upozornili na okamžik, kdy Čína tvrdě zasáhla proti 
demonstrantům a drasticky potlačila veškeré snahy 
o demokratizaci země. Symbolicky jsme přejmenovali 
Václavské náměstí na „Nebeského klidu“ a připomněli 
kolemjdoucím smutné výročí. U této příležitosti 
jsme také společně s DOXem a zakladatelem Art for 
Amnesty Billem Shipseym odhalili bronzovou bustu 
Liou Siao-pa, jednoho z hlavních hrdinů protestů.

Čínské obránce a obránkyně lidských práv jsme hájili 
třeba i na akci na obranu učení Falun Gong v Senátu 
nebo v rámci dopisů představitelům Česka v souvislosti 
se summitem EU – Čína nebo v apelu na ukončení 
„převýchovy“ muslimských Ujgurů. I kolegové z Amnesty 
ústředí v Hongkongu ocenili naše nasazení a zdůraznili, 
že hlas z malé středoevropské země má taky obrovskou 
sílu. S obránci lidských práv z Egypta jsme se zaměřili 
na univerzální periodický přezkum lidských práv v jejich 
zemi. Vedle této problematiky jsme společně s egyptskou 
delegací na ministerstvu zahraničí upozornili i na 
problematické vývozy českých zbraní do Egypta. 

A vývoz českého vojenského materiálu není sporný jen 
u Egypta – během brněnského zbrojařského veletrhu 
IDET jsme společně s pětistovkou našich příznivců, 
kteří podpořili akci svým portrétem, vytvořili fotokoláží 
nápis NE zbraním do Jemenu. Tamní konflikt totiž 
zásobují příjemci českých zbraní jako Saúdská Arábie 
nebo Spojené arabské emiráty. 

I v roce 2019 jsme pokračovali v boji za lidská práva 
uprchlíků a migrantů. Připravili jsme petici proti násilí 
na uprchlících na chorvatské hranici nebo za ukončení 
mučení a vykořisťování lidí uvízlých v Libyi. Medializujeme 
taky neúnosnou situaci uprchlíků v přeplněných táborech 
na řeckých ostrovech a apelujeme na české i evropské 
politiky, aby se aktivně zasadili o ukončení bezpráví. 
U příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků jsme přivítali 
italskou fotodokumentaristku Cinzii d´Ambrosiovou, 
která už pět let dokumentuje násilí na migrantech 
a uprchlících v Evropě. Otevřela výstavu svých fotografií 
„Nenávist zraňuje“ ve Skautském institutu v Praze, 
teď výstava putuje po dalších městech Česka.

AMNESTY 
INTERNATIONAL
amnesty.org
Amnesty International usiluje o dodržování lidských 
práv všude ve světě. Je dobrovolným hnutím lidí 
z celého světa, kterým není lhostejné porušování 
lidských práv, a chtějí se mu postavit. Proto vedou 
kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí 
bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni 
států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty 
International se zakládá na spolehlivém výzkumu.

Amnesty mění svět – jen díky podpoře milionů lidí 
z celé planety. Amnesty International má v současné 
době 7 milionů členů a sympatizantů ve více než 
150 zemích a regionech. Výsledků dosahuje i díky 
autoritě, kterou získala během téměř 60 let své 
činnosti. V roce 1977 obdržela Amnesty International 
Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, 
spravedlnosti a tím i míru na celém světě.“

Vězni a vězenkyně svědomí
V roce 2019 jsme v české Amnesty připravili 38 petic 
a otevřených dopisů z 26 zemí světa. Celkem se pod ně 
podařilo nasbírat 84 834 podpisů. V sedmi případech 
došlo k propuštění nespravedlivě uvězněných nebo soud 
třeba zrušil všechna obvinění vedená proti obráncům 
lidských práv a k jejich uvěznění vůbec nedošlo. Ve dvou 
případech jsme zaznamenali pozitivní posun, jednalo 
se například o zahájení vyšetřování násilné smrti 
jako odplaty za aktivity spojené s ochranou životního 
prostředí. Petice vždy zasíláme představitelům vlád 
příslušných zemí, některé jsme zároveň osobně předali 
ambasádám v České republice.

V průměru nejméně třikrát měsíčně jsme navíc bojovali 
za zájmy lidských práv na našem advokačním poli – 
prostřednictvím dopisů představitelům státu, schůzek, 
konzultací nebo expertních setkání. Toto úsilí přineslo už 
výše zmiňované úspěchy. Připomeňme alespoň některé:

Na svobodě je Oleg Sencov. Ukrajinského režiséra poslal 
ruský soud na 20 let za mříže za údajný terorismus. Jeho 
případ vzbudil celosvětovou pozornost. Propuštěn byl 
po šesti letech v rámci výměny vězňů. Ve vězení držel 
145 dní protestní hladovku. Od Amnesty podporovatelů 
dostal celkem 22 kg solidárních dopisů a vzkazů.

„Pro každého vězně, bez ohledu na to, zda je politickým 
vězněm, bez ohledu na to, zda je to Ukrajinec nebo 
Kazach, vlastně bez ohledu na cokoli, je opravdu velmi 
důležité dostávat do vězení dopisy. Je to ta nejdůležitější 
věc. I když celý den nejíš, nedostaneš žádný balíček, 
nebo když ti něco udělají, stejně pořád čekáš a doufáš, že 
přijdou dopisy. Tak prosím, pište, pište, pište! O čemkoliv! 
Opravdu to pomáhá,“ děkoval Oleg.

Propuštěn byl i Mehman Husejnov, známý novinář 
a bloger z Ázerbájdžánu, který strávil dva roky ve 
vězení za články o korupci státních úředníků. Před 
vypršením trestu proti němu úřady záměrně vznesly 
další obvinění, případ ale vzbudil velký mezinárodní 
zájem a obvinění byla stažena. 

Po 8 letech je konečně volná pákistánská křesťanka 
Asia Bibiová. Ta byla nejdřív odsouzena k trestu smrti 
za rouhání. Po zproštění obvinění islámští radikálové dál 
požadovali její smrt. Naštěstí se jí podařilo bezpečně 
dostat do Kanady, kde teď žije s manželem a dětmi.

Čečenský obránce lidských práv Ojub Titijev se 
dostal z vězení po roce a půl. Byl nespravedlivě 
vězněný pod záminkou držení drog jen kvůli svým 
lidskoprávní aktivitám.

Volný je také Ahmed H. Ten byl v Maďarsku 
nespravedlivě odsouzen za terorismus a čtyři roky 
strávil ve vězení. Po podmínečném propuštění mu 
hrozila deportace do rodné Sýrie. Všechno ale dobře 
dopadlo a Ahmed se mohl vrátit na Kypr k manželce 
a dvěma malým dcerám.

Polský soud zrušil obvinění z „narušení legálního 
shromáždění“ proti 14 polským ženám, které během 
pochodu ve Varšavě na protest proti nenávistným 
projevům vyvěsily transparent „Stop fašismu,“ 
za což je surově zbili. 

Lidskoprávní obránci a obránkyně, 
lidská práva ve světě
Na podporu statečných obránců a obránkyň lidských práv 
a za dodržování lidských práv ve světě jsme i v roce 2019 
připravili v české Amnesty řadu projektů a akcí. 

U příležitosti březnového Mezinárodního dne Tibetu 
jsme jako spolupořadatelé shromáždění před čínskou 
ambasádou upozornili na porušování lidských práv 
v Tibetu. Pod otevřený dopis čínskému prezidentovi, 
ve kterém česká veřejnost vyzývá k respektu práv 
národnostních menšin a zastavení nucené převýchovy 
tibetských dětí, se na místě podepsalo téměř 300 lidí.

KAMPANĚ, AKCE 
A ADVOKAČNÍ PRÁCE 
ČESKÉ AMNESTY
V ROCE 2019

AMNESTY
V ČESKU
amnesty.cz

Amnesty International byla založena v Československu 
v roce 1991. Zpočátku se zaměřovala na mezinárodní 
aktivity, postupně začala rozvíjet i svou práci doma. Dnes 
její zaměstnanci a zaměstnankyně spolu s dobrovolníky 
a dobrovolnicemi, stážisty a stážistkami a v neposlední 
řadě aktivisty a aktivistkami vzdělávají k lidským 
právům na školách, vedou kampaně i advokační 
práci za nespravedlivě vězněné, proti různým formám 
diskriminace, nezodpovědnému vývozu zbraní, proti 
zmenšujícímu se prostoru pro občanskou společnost 
nebo za práva uprchlíků. Prosazují systémové změny 
v zákonech i praxi. Jsou relevantním a vyhledávaným 
partnerem jak ostatních nevládních organizací, 
tak odborníků nebo médií.



Největší akcí na podporu obránců a obránkyň lidských 
práv byl v české Amnesty tradičně Maraton psaní dopisů. 
Vloni tematicky zaměřený na pomoc nespravedlivě 
vězněným a perzekvovaným mladým lidem do 26 let. 
Téměř 500 Čechů a Češek za ně napsalo dopis nebo 
dokonce uspořádalo dopisovou akci a do psaní zapojilo 
třeba své přátele, rodinu nebo veřejnost. Podařilo se 
nám ručně napsat skvělých 17 357 dopisů! Budou tak 
i tentokrát zachraňovat lidské životy, děkujeme!

Lidská práva v České republice 

Omezování prostoru občanské společnosti

Dodržování lidských práv hlídáme i v Česku. V roce 2019 
jsme se zaměřili na obranu občanské společnosti – aby 
naše země nešla třeba směrem partnerů z visegrádské 
čtyřky – Polska a Maďarska. Tamní krizový vývoj 
je pro nás klíčový. Rozjeli jsme proto větší projekt, 
jehož výstupem byl nejen velký tlak na politiky a lidi 
v rozhodovacích pozicích na desítkách schůzek, ale 
také vlna solidarity vyslaná do Polska i Maďarska 
prostřednictvím našich podporovatelů. Bodoval i náš 
informativní web prituhuje.cz – zaujal veřejnost, ale 
i politiky, influencery a kreativce. Na těchto základech 
stavíme i v roce 2020.
 

Držíme palce svobodě

Kolem tématu občanské společnosti a jejích svobod 
byl postavený i projekt připravený ke 30. výročí 
sametové revoluce. „Pomníkem“ ve virtuální realitě 
jsme chtěli připomenout lidem v ulicích, že svoboda 
není samozřejmost a je potřeba ji bránit. Na místě velké 
demonstrace na Letné i na dalších významných místech 
revoluce jsme dali kolemjdoucím možnost zobrazit si 
pomník na svém telefonu a využít ho jako facebookový 
filtr. 14 tisíc lidí si aplikaci „Držíme palce svobodě“ 
zobrazilo, čtyři stovky si udělaly fotku nebo ji 
sdílely. Příznivci Amnesty taky společně vytvořili 
videopřání Česku k dalším 30 letům svobody.

LGBT+

Jako spoluzakládající organizace iniciativy Jsme fér 
jsme v rámci festivalu Prague Pride 2019 upozornili 
na přetrvávající nerovnosti v právech manželů 
a registrovaných partnerů. Zástupci české Amnesty se 
účastnili velké mezinárodní ILGA konference, jednání 
v Poslanecké sněmovně, senátního semináře o právech 
LGBT+ nebo shromáždění před budovou dolní komory 
parlamentu, na kterém jsme upozornili na diskriminační 
postavení LGBT+ osob v ČR.

Rovný přístup ke vzdělávání

Vláda v rámci reportingu Výboru ministrů 
Rady Evropy požádala, aby byl monitoring 
o diskriminaci dětí v přístupu ke vzdělávání ukončen 
s tím, že Česko už vše napravilo. Čísla a údaje 
z terénu ale mluví o opaku – například se skoro 
vůbec nemění procentuální počet romských žáků 
učících se podle redukovaného vzdělávacího kurikula. 
Amnesty proto vypracovala stínovou zprávu pro 
Radu Evropy a ta rozhodla, že chce ČR dál sledovat. 
Odborným partnerem jsme i pro Evropskou komisi, 
která vede s ČR řízení, a jsme mj. členem poradního 
orgánu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, 
kde jsme i v roce 2019 vypracovali řadu doporučení 
na zlepšení situace rovného přístupu ke vzdělávání.

Práva žen

Amnesty se v roce 2019 stala zakládajícím členem 
iniciativy Hlas proti násilí. Naším cílem je dosáhnout 
proměny aktuálního stavu v oblasti násilí a domácího 
násilí v ČR, informovat o tématu a podpořit oběti 
i odborníky, kteří v této nelehké oblasti pracují. 
Apelujeme na přijetí Úmluvy pro prevenci a potírání 
násilí na ženách a domácího násilí v ČR jak při 
schůzkách s politiky, tak ve veřejné kampani, 
která bude vrcholit v roce 2020.

Individuální případy/poradenství

I v roce 2019 jsme poskytovali stanoviska ke 
konkrétním případům i obecné lidskoprávní 
situaci a jednali o změně zákonů a pravidel, která 
nerespektují lidská práva. Zaznamenali jsme více než 
80 individuálních žádostí, z toho byly skoro dvě desítky 
od soudů či advokátů a požadovaly stanoviska o stavu 
lidských práv v určitých zemích. Náš tým dobrovolných 
právníků vedený zdatnou koordinátorkou tak pomohl 
třeba jednomu ujgurskému muži získat v ČR ochranu 
nebo muži z Běloruska nebýt navrácen do rodné země, 
kde by mu hrozilo mučení a jiné špatné zacházení. 
O konzultaci na téma lidských práv nás požádaly 
i pražské ambasády Francie, Švýcarska nebo USA.

Vzdělávání k lidským právům

Vlajková loď české pobočky Amnesty se i v roce 2019 
může pochlubit skvělými výsledky: v rámci projektů 
Start the Change a Živé knihovny se podařilo oslovit na 
4 tisíce studentek a studentů prostřednictvím široké 
škály nástrojů. 1400 jich prošlo 54 živými knihovnami – 
interaktivními debatními workshopy se zástupci různých 
menšin. 560 se workshopem seznámilo se základními 
lidskými právy, 218 se dozvědělo o problematice 
uprchlíků. Ostatní se s lidskými právy potkali díky svým 
pedagogům, kteří prošli naším školením, a vybavili 
jsme je našimi metodikami. V roce 2019 to bylo 
39 nových učitelek a učitelů. Vzdělání pro každého bez 
rozdílu nabízí od podzimu 2019 i Amnesty Academy, 
kde úvodem do lidských práv může projít interaktivní 
a zajímavou podobou online každý, tak to vyzkoušejte! 

„Po živé knihovně jsem změnil názor na bezdomovce. 
Vždycky jsem si myslel, že důvodem, proč se dostali na 
ulici, byl alkohol nebo drogy, ale zjistil jsem, že se to 
může stát i náhodou. Když je teď vidím na ulici, tak jim 
tu dvacku hodím do kelímku. (…) Taky u Romů jsem si 
všiml, že ne všichni se chovají stejně. Musí to být pro 
ně těžké, zapojit se do společnosti, když je tam nějaký 
blbec, co řekne, že se s nimi nebude bavit, protože jsou 
Romové.“ [student Jan, ZŠ Úvoz]

Velký kus práce i ve vzdělávání zastanou dobrovolníci 
– živé knížky nebo lektorky a lektoři. Díky jejich pomoci 
se opět zvýšil počet workshopů, které jsou pořádané 
čistě v jejich režii, bez podpory Amnesty kanceláře. 
Další aktivní mladí lidé se spojili v regionech 
a úžasných 17 skupin pod hlavičkou projektu 
Start the Change, který se zaměřuje na globální cíle 
udržitelného rozvoje, uspořádalo na 3 desítky promítání 
a debat, kterých se účastnila skoro tisícovka lidí. 

A lidskoprávní vzdělávání vzdělávání expanduje 
i za hranice – metodu živých knihoven předali čeští 
Amnesťáci a Amnesťačky kolegům v Turecku, Sasku, 
Maďarsku nebo na Islandu. Tam už v roce 2019 stihli 
uspořádat 2 živé knihovny.

Dobrovolnictvo české Amnesty

Práce (nejen) v české Amnesty by nebyla možná bez 
našich dobrovolnic a dobrovolníků. V regionech se 
sdružují do skupin, kterých bylo v roce 2019 osm – v Brně, 
Českých Budějovicích, Liberci, Praze, Plzni, Táboře, 
Olomouci a Zlíně. Pomohli nám například se stánkováním 
na letních hudebních festivalech, kterých jsme objeli 
na dvě desítky a pod Amnesty petice sesbírali přes 
4800 podpisů. S jejich pomocí nebo v jejich režii proběhlo 
taky 20 pub kvízů, oblíbených „hospodských“ týmových 
soutěží, s námi samozřejmě na téma Amnesty a lidská 
práva. Ti nejaktivnější se taky účastnili Středoevrospkého 
setkání mladých aktivistů v Brně, kde společně s kolegy 
z Polska, Maďarska, Slovinska, Slovenska nebo Ukrajiny 
plánovali Amnesty aktivity, sdíleli zkušenosti nebo se 
učili, jak zvládat krizové situace, které s sebou často 
lidskoprávní aktivismus přináší.
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FINANČNÍ ZPRÁVA

VÝNOSY 2019 v tis. Kč
Příspěvky členů a podporovatelů 6 853
Příspěvek od mezinárodního sekretariátu 216
Dary 960
Ostatní 360
Příspěvek od ostatních sekcí v rámci AI 119
Tržby za prodané zboží, služby 208
Ostatní příjmy z fundraisingu 524
Granty 2 686

Výnosy celkem 11 926

Výsledek hospodaření 543

NÁKLADY 2019 v tis. Kč
Lidskoprávní práce (vč. osobních nákladů) 6 686
 Kampaně 1 765
 Aktivismus 791
 Advocacy 1 257
 Komunikace 449
 Vzdělávání k lidským právům (HRE) 2 424
Provoz kanceláře 2 379
Vnitřní demokracie 95
Fundraising 2 204
Finanční poplatky 19

Náklady celkem 11 383

SROVNÁNÍ 2018 2019 výhled 2020

Výnosy 9 731 11 626 12 450

Náklady 9 459 11 383 12 946

Výsledek hospodaření 272 543 − 496

Počet pravidelných podporovatelů 3 906 4 226 4 522

Dárci, podporovatelé a partneři
Agentura FOR DREAMS • Art 19 & Bill Shipsey •
Astroprint • Atisk • Caritas VOŠ sociální 
Olomouc • CreativeWish s. r. o. • Daramis 
Group • DOX Experimentální prostor NoD • 
Febiofest • FPS REPRO • Havas Worldwide •
Prague Junák LMC • Neziskovky.cz • 
PricewaterhouseCoopers Audit • Rámování 
Michal Kněz • Sečteno • Skautský institut • 
Studio STKI • Tutor • Vizeum Czech Republic • 
Vlastní Vykrajovátko • Vodafone • WebPres

Grafická spolupráce a IT:
Adéla Turková, Jana Baladová, Kamil Vašica
Foto: Ester Šebestová, Marieta Poliaková, 
Anna Obermajerová, Marcela Juříčková
Zpracování petic: Dana Nalevanková
Překlady a korektury: Jarmila Ellice, Nicole Čumbová, 
Klára Kopecká, Tereza Mazourková, Klára Soukupová, 
Ota Michl, Milan Slezák, Vanda Pokorná, 
Radka Lokajová, Kateřina Špejchalová
Individuální poradenství: Tereza Šťastná 
(koordinátorka), Jakub Smutný, Lucie Arendacká, 
Kristýna Zábojníková, Eliška Svobodová

Veliký dík české Amnesty patří také 
samozřejmě všem dárkyním a dárcům, 
dobrovolnicím a dobrovolníkům, 
koordinátorkám, koordinátorům, členům 
a členkách místních regionálních skupin, 
kancelářským stážistkám a stážistům, 
školním lektorkám, lektorům, živým 
knížkám a zkrátka všem, kdo se rozhodli 
věnovat kus sebe na práci pro lidská 
práva. Moc si toho vážíme a děkujeme, 
že jste s námi. Bez vás by to nešlo!

Výnosy 2019

Příspěvky členů 
a podporovatelů 
57 %

Granty
23 %

Dary
8 %

Ostatní příjmy z fundraisingu
4,4 %

Tržby za prodané 
zboží, služby
1,7 %

Příspěvek od 
mezinárodního 
sekretariátu
1,8 %

Příspěvek od 
ostatních sekcí
v rámci AI
1,1 % Ostatní

3 %

Náklady 2019

Lidskoprávní práce
(včetně osobních 
nákladů)
58,7 %

Finanční 
poplatky
0,2 % Fundraising

19,4 %

Vnitřní 
demokracie
0,8%

Provoz 
kanceláře
20,9 %

Náklady na lidskoprávní činnost 2019

Kampaně
26,4 %

Vzdělávání 
k lidským 
právům
36,3 %

Aktivismus
11,8 %

Advocacy
18,8 %Komunikace

6,7 %

PODĚKOVÁNÍ


