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SLOVO ŘEDITELKY
Vážené příznivkyně a příznivci Amnesty 

International Česká republika, po roce Vám 
opět předkládáme zprávu o činnosti, tentokrát 
za rok 2020. Po osmi letech píši úvodní slovo 
já, jako nováček – v srpnu jsem přebrala štafe-
tu po Marku Martinovi, který Amnesty za dobu 
svého ředitelování etabloval a – nejen finančně 
– stabilizoval v českém prostředí. 

Minulý rok byl velmi silně ovlivněn světo-
vou pandemií COVIDu-19. Pro řadu z nás při-
nesl negativní zkušenosti a zážitky. Vedle toho 
se objevila i celá řada nových výzev a naše 
společnost během pár týdnů začala využívat 
technologie a přístupy, které si dlouhou dobu 
těžce hledaly svou cestu.

Pandemie ovlivnila i činnost české Am-
nesty. Jednou z našich vlajkových lodí je lidsko-
právní vzdělávání. Spolupracujeme s desítkami 
škol po celé republice, kam jsme před začátkem 
pandemie za studenty a studentkami dojížděli. 
Dnes už je vše jinak: většinu našich seminářů 
realizujeme online a školy, které mají zájem, se 
připojují po internetu.

V době zpřísněných opatření proti šíření 
koronaviru se konal i poslední ročník Mara-
tonu psaní dopisů. Kvůli omezeným kontak-
tům, zavřeným klubům či kavárnám, školám 
i volnočasovým aktivitám se psaní dopisů za 
politické vězně, obránce lidských práv a další 
nespravedlivě pronásledované konalo v úplně 
jiných podmínkách. I tak se podařilo uspořádat 
neuvěřitelných 1 376 maratonských akcí a na-
psat 8 327 dopisů.

V loňském roce se i většina našich 
dalších pravidelných akcí konala online, mimo 
tradiční kulisy přednáškových sálů nebo 
veřejných prostranství. Místo Korza Národní 
jsme všechny příznivce lidských práv oslovili 
přes internet skrze náš virtuální lidskoprávní 
stánek. V hybridním módu se nesl i poslední 
ročník Febiofestu, kde jsme ocenění Amnesty 
International Febiofest Award udělili íránskému 
filmu Syn-Matka. Historicky prvně se konala 
online i naše valná hromada. Téměř jedinou 
akcí, kam se mohli plně offline zapojit naši 
dobrovolníci a dobrovolnice, byl v létě LGBTI+ 
festival Prague Pride. Během týdenních aktivit 
na Střeleckém ostrově jsme, kromě boje za 
rovné postavení transgender osob v Maďarsku, 
také čerpali síly a inspiraci pro další aktivity. 

A co jsme během roku zjistili? Chybíte 
nám, schází nám setkávání s Vámi, i když se 
online vídáme celkem často. Ve virtuálním svě-
tě ale stále neumíme vytvořit živou atmosféru, 
která nás všechny dokáže spolehlivě motivovat 
a vytvořit ten nenahraditelný pocit osobního 
kontaktu a pospolitosti. 

Pandemie COVIDu-19 významnou měrou 
ovlivnila nejen naše životy, ale zároveň zásad-
ně prohloubila i existující lidskoprávní krize 
a vytváří nové. Přispěla také k zablokování 
pozitivního vývoje v řadě zemí. Nejen u nás 
se projevilo, že kvůli pandemii byla ohrožena 
i některá práva, která vnímáme jako naprosto 
samozřejmá – právo volit, právo shromažďovat 
se, nebo právo na svobodu projevu. 

V srpnu se také rozhořela jedna 
z dalších lidskoprávních krizí – v souvis-
losti se spornými prezidentskými volbami 
v Bělorusku a masivními protesty po nich. 
Situaci Bělorusů a Bělorusek vnímáme 
velmi citlivě, protože v mnohém připomíná 
i poměry v naší zemi před rokem 1989. Na 
Bělorusko se však, i kvůli pandemii COVI-
Du-19, upírá stále menší pozornost, proto 
je naším úkolem přitahovat k tamní situaci 

pozornost hlav států, politické reprezentace 
a mezinárodního společenství. 

Rok 2020 kromě jiného přinesl i mno-
ho pozitivních zpráv – přibližně každý třetí 
případ, který jsme řešili skončil úspěchem – 
zproštěním nespravedlivých obvinění, sníže-
ním trestu nebo přímo propuštěním, apod. 
Usilovat o lepší svět má zkrátka smysl – a to 
i přesto, že se úspěch nemusí dostavit hned. 

V letošním roce oslaví naše organiza-
ce, která je největším lidskoprávním hnutím 
světa, 60 let od svého vzniku. Shodou náhod 
nás čeká i třicáté výročí od založení pobočky 
Amnesty u nás. Nejlepším dárkem k našim 
narozeninám bude, pokud nám v úsilí za 
svobodný svět a základní lidská práva pro 
všechny budete i nadále pomáhat. 

Děkuji Vám. 

Linda Sokačová
Ředitelka Amnesty International
Česká republika



AMNESTY INTERNATIONAL / AMNESTY.ORG
Amnesty International usiluje o dodržování základních lidských práv po celém světě.

Jsme dobrovolným hnutím lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí se 
mu postavit. Proto vedeme kampaně, pořádáme veřejné akce, zastáváme se obětí bezpráví 
a usilujeme o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty se 
zakládá na spolehlivém výzkumu.

Amnesty mění svět – jen díky podpoře milionů lidí z celé planety.

Amnesty International má v současné době 10 milionů členů a sympatizantů ve více než 
150 zemích a regionech. Výsledků dosahujeme i díky autoritě, kterou jsme získali během 60 let 
naší činnosti, které v letošním roce oslavíme. V roce 1977 obdržela Amnesty Nobelovu cenu míru 
za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě.“

AMNESTY V ČESKU / AMNESTY.CZ

Amnesty International byla v Československu založena v roce 1991. Letos tedy neuplyne 
jen šedesátileté výročí od vzniku hnutí, ale také 30 let od začátku fungování pobočky Amnesty 
u nás. Zpočátku se zaměřovala na mezinárodní aktivity, postupně začala rozvíjet i svou práci 
doma. Dnes její zaměstnanci a zaměstnankyně spolu s dobrovolníky a dobrovolnicemi vzdělávají 
k lidským právům na školách, vedou kampaně i advokační práci za nespravedlivě vězněné 
a pronásledované, proti různým formám diskriminace, nezodpovědnému vývozu zbraní, 
proti zmenšujícímu se prostoru pro občanskou společnost nebo za práva žen, uprchlíků 
a LGBTI+ osob. Prosazují systémové změny v zákonech i praxi. Amnesty je relevantním a vyhle-
dávaným partnerem nevládních organizací, odborníků i médií.



VĚZNI SVĚDOMÍ
V roce 2020 jsme v české 

Amnesty připravili 36 petic 
a otevřených dopisů na pomoc 
jednotlivcům i skupinám z 32 zemí 
světa. Celkem se pod ně podařilo 
nasbírat téměř sedmdesát tisíc 
podpisů. V devíti případech došlo 
k propuštění nespravedlivě 
uvězněných. Petice jsme tradičně 
zasílali představitelům vlád 
příslušných zemí, některé jsme 
zároveň poslali nebo osobně předali 
také ambasádám v České republice.

O šest let dříve byla z vězení propuš-
těna vietnamská obránkyně lidských práv 
Tran Thi Nga. Za to, že upozorňovala na porušo-
vání lidských práv v oblasti životního prostředí 
byla obviněna z „propagandy proti státu“ 
a odsouzena k devítiletému trestu vězení.

Propuštěna byla také Íránka Narges Mo-
hammadiová. Za své nenásilné aktivity v oblas-
ti lidských práv ji soud poslal na šestnáct let 
do vězení. Po pěti letech věznění je nyní volná.

Na svobodu byl před vypršením trestu 
propuštěn i myanmarský režisér a dokumen-
tarista Min Tchin Ko Ko Ďi. Hrozily mu přitom 
další dva roky za mřížemi. Tento režisér se 
dostal do vězení kvůli příspěvkům na sociálních 
sítích kritických vůči armádě. Jeho propuštění 
žádali kromě Amnesty i filmaři z celého světa.

 
Profesorovi Muhammadu Ismailovi z Pá-

kistánu hrozilo za otevřenou kritiku státních 
ozbrojených složek až sedm let vězení. Nakonec 
byl propuštěn na kauci.

 
Po dvou letech se z čínského převýchov-

ného tábora na svobodu dostala ujgurská 
studentka Guligeina Tashimaimaitiová. Gulige-
ina studovala na univerzitě v Malajsii, domů se 
vrátila z obavy o svou rodinu, o níž delší dobu 
neměla žádné zprávy. Právě studium v zahrani-
čí může být jedním z důvodů, proč jsou Ujguři 
zavíráni do převýchovných táborů.

 

Nabeel Rajab, významný obránce lidských 
práv v Bahrajnu a spoluzakladatel Bahrajnské-
ho centra pro lidská práva byl za své aktivity 
vězněn už několikrát. Naposledy mu příspěvek 
na Twitteru vynesl pětiletý trest. Propuštěn byl 
rok před jeho vypršením.

 

„Věřím, že jednou vám budu moci říct, že popravy v Íránu jsou minulostí a že ženy v mé 
zemi mají svá práva. To je cíl, kterého bych chtěla dosáhnout. Budu dělat všechno proto, aby 
se situace v oblasti lidských práv v Íránu zlepšila – jsem odhodlaná se snažit ještě víc než před 
svým uvězněním.“ Narges Mohammadiová, propuštěná obránkyně lidských práv z Íránu

Pár dnů doma s rodinou strávila írán-
ská právnička Nasrín Sotudíová, která si ve 
vězení odpykává trest 33 let vězení. K tomu má 
dostat 148 ran bičem. Nasrín čelí nepřiměřeně 
vysokému trestu pouze za svou právnickou 
činnost související s lidskými právy, obranou 

Volná je i Maury Carrerová z Venezuely. 
Ve vězení strávila pět měsíců kvůli smyšleným 
obviněním z terorismu, avšak ve skutečnosti 
byla zatčena kvůli kontaktům s venezuelskou 
opozicí. Na svobodu se dostala v rámci amne-
stie venezuelského prezidenta.

  
Poslanci a poslankyně na Slovensku 

odmítli návrh zákona, jehož přijetí by znamena-
lo ohrožení přístupu k bezpečným a včasným 
interrupcím.

 

práv žen a zasazováním se o změnu zákona 
proti povinnému zahalování žen. Z vězení byla 
dočasně propuštěna ze zdravotních důvodů, po 
třech týdnech se ale musela vrátit, protože jí 
soudní lékař dočasné propuštění neprodloužil. 
Amnesty na její podporu po celém světě nasbí-
rala přes milion podpisů a dále se zasazuje za 
její propuštění.

„Řekli mi, ať se vrátím do vězení, a tak 
se dnes vrátím do vězení… za těchto okolností 
jen nerada mluvím o tom, jak jsem v posledních 
třech týdnech ani nemohla obejmout své děti 
kvůli onemocnění koronavirem, kterým jsem se 
ve vězení nakazila…“



OBRÁNCI A OBRÁNKYNĚ LIDSKÝCH PRÁV, SVOBODA VE SVĚTĚ
Jako každý rok jsme si 10. března na 

Mezinárodní den Tibetu připomněli den výročí 
tibetského povstání proti čínské okupaci Tibetu 
a útlak národnostních a etnických menšin v Číně. 
Místo chystaného protestního shromáždění 
před čínskou ambasádou, které bylo z důvodu 
opatření proti šíření COVIDu-19 zrušeno, jsme 
na problematiku upozornili online. Ke zrušení tzv. 
„převýchovných táborů“ pro Ujgury a další etnic-
ké menšiny v Číně vyzvalo čínského prezidenta 
svým podpisem téměř 4,5 tisíce Čechů a Češek.

Během celého roku jsme pokračovali 
v kampani zaměřené na zviditelňování narůs-
tajícího omezování práv a svobod v Maďarsku 
a Polsku. V prosinci 2020 schválili maďarští po-
slanci dodatky ústavy, které dále omezují práva 
sexuálních menšin v zemi. Úpravy přináší zákaz 
adopcí dětí stejnopohlavními páry a definují, 
že pohlaví dětí je určeno při porodu a nemůže 
být později změněno. V Polsku došlo k zásad-
nímu omezení práva na potrat. Tamní ústavní 
soud na podzim rozhodl o zákazu potratů, a to 
i v případech poškození plodu, což byl důvod 
naprosté většiny do té doby prováděných 
interrupcí. Toto rozhodnutí vyvolalo po celé zemi 
ohromné protesty, které provázely neadekvátní 
zásahy policie, nadměrné užití síly proti pro-
testujícím a jejich zastrašování. V Česku jsme 
na podporu polských žen uspořádali štafetovou 
solidární fotoakci před polskou ambasádou. 
K situaci v Polsku a Maďarsku nadále aktuali-
zujeme web www.prituhuje.cz.

I v roce 2020 jsme pokračovali v boji za 
práva lidí na útěku. Upozorňovali jsme na ne-
lidské zacházení s uprchlíky a migranty v Libyi 
a ve Středozemním moři (mučení, sexuální 
násilí, vykořisťování, apod.) a apelovali jsme 
na politické představitele. Ve snaze o změ-
nu jsme také zvyšovali povědomí o zoufalé 
situaci a nelidských podmínkách, ve kterých 
již několik let žijí desetitisíce žadatelů o azyl 
v Řecku. Z důvodu přeplněnosti táborů na 
konci roku 2019 řecký ministr požádal členské 
země o přijetí alespoň části dětí, které přišly 
bez doprovodu rodičů. Také ČR byla požádána 
o přijetí 40 dětí bez doprovodu. Deset zemí 
EU a Švýcarsko začaly v roce 2020 tyto děti 
přijímat. ČR pomoc odmítla, proto Amnesty 
apelovala na ministra vnitra Jana Hamáčka, 
aby ČR pomohla alespoň těmto dětem. Také 
jsme vyzvali veřejnost, aby mu posílala své 
fotovzkazy. Těch jsme na www.amnesty.cz/
vzkazyministrovi nasbírali téměř 400 a poslé-
ze jsme je panu ministrovi odeslali poštou.

Jako každý rok jsme se hrdě účastnili 
doprovodného programu festivalu Prague  
Pride, kde jsme otevřeli otázku postavení 
a práv LGBTI+ menšiny v Polsku, Maďarsku 
a Slovensku. Ve spolupráci s organizací Queer 
Geography a spolkem Trans*parent jsme k té-
matu zorganizovali mezinárodní debatu a připo-
jili se k projektu DROP33. Ten reaguje na zákon 
přijatý v Maďarsku znemožňující transgender 
lidem oficiální změnu pohlaví. Prostřednic-

tvím Amnesty tak do Maďarska odeslalo svůj 
solidární videovzkaz 355 lidí a dalších více 
než 2 000 podpisů k petici za zrušení článku 
33 tohoto zákona bylo doručeno maďarskému 
ombudsmanovi.

Také jsme se zabývali násilným potla-
čováním masivních protestů ze strany policie 
v Hongkongu, které se konaly v reakci na přijetí 
kontroverzního zákona o národní bezpečnosti.  
Prostřednictvím petice jsme vyzvali čínskou 
vládu ke stažení zákona, dokud nebude v soula-
du s mezinárodními normami v oblasti lidských 
práv. Vyzvali jsme příslušné české autority, aby 
situaci monitorovaly a zasadily se o její řešení 
na úrovni Rady OSN pro lidská práva.

Již několik měsíců před srpnovými 
prezidentskými volbami v Bělorusku jsme 
monitorovali zásahy režimu Alexandra Luka-
šenka proti jeho kritikům a prodemokratické 
opozici. Bělorusové a Bělorusky po sporných 
prezidentských volbách uspořádali masivní 

protesty, které režim potlačil brutální silou. 
Česká Amnesty se připojila ke skupině zá-
stupců běloruské komunity a české občanské 
společnosti Česko-Bělarus, v rámci které jsme 
se zapojovali do reakce české společnosti 
na povolební krizi v Bělorusku. Mezinárodní 
petice Amnesty za ukončení policejního násilí 
vůči pokojným protestujícím získala v prvních 
několika týdnech přes 200 000 podpisů – 
k čemuž jsme přispěli 8 000 podpisy získaný-
mi v Česku. Na začátku září jsme také svolali 
protest před běloruskou ambasádou, kterého 
se zúčastnilo přes 200 lidí.

Navzdory COVIDu-19 jsme i letos uspo-
řádali tradiční akci Maraton psaní dopisů. Ten 
letos v ČR oslavil své desáté výročí a globálně 
se jedná o největší lidskoprávní kampaň na 
světě. Pandemie výrazně ovlivnila nejen podobu 
samotné akce, ale také osudy těch, za které 
jsme psali dopisy. Kvůli pandemii byla odkládá-
na jejich soudní řízení a podmínky ve vězeních 
se staly ještě žalostnější. Za normálních 
okolností probíhají hromadné dopisové akce 
ve školách, kavárnách, kostelech, klubovnách, 
firmách, apod. Letos se psaní přesunulo do 
bezpečí domovů, kde se dopisy psaly s rodinou 
a přáteli, nebo přes on-line platformy. Navzdory 
složité situaci se do Maratonu zaregistrovalo 
neuvěřitelných 1 367 lidí, z toho 1 125 k po-
řádání dopisové akce a 242 lidí psalo dopisy 
individuálně. Celkem se nám podařilo napsat 
a odeslat skvělých 8 325 dopisů!

www.prituhuje.cz
www.amnesty.cz/vzkazyministrovi
www.amnesty.cz/vzkazyministrovi


LIDSKÁ PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE
Volební právo v době pandemie

Pandemie COVIDu-19 přinesla ohrožení 
hned několika lidských práv. Jedním z nich bylo 
i volební právo. Ministr vnitra Jan Hamáček 
prohlásil, že nelze zařídit hlasování pro lidi 
v karanténě během krajských a senátních voleb 
a hrozilo tak, že se tisíce lidí nebudou moci voleb 
zúčastnit. Amnesty to považovala za naprosto 
nepřijatelné a v otevřeném dopise vyzvala vládu, 
aby urychleně implementovala některé z mož-
ných řešení a zajistila tak lidem v karanténě 
možnost zúčastnit se voleb. Naše návrhy jsme 
pak prosazovali i na Ministerstvu zdravotnictví. 
Vláda nakonec ustoupila veřejnému tlaku a na-
vrhované opatření přijala.

Práva žen

V rámci koalice Hlas proti násilí jsme se na 
jaře 2020 zapojili do kampaně na podporu obětí 
domácího násilí, kterých v době nouzového stavu 
přibývalo. Společně s Magistrátem hl. m. Prahy 
jsme ve veřejném prostoru spustili informační 
kampaň o linkách pomoci a vyzvali veřejnost, 
aby se ujistila, že jejich známí nejsou ohrožení. 
Společně s reklamní agenturou Triad Advertising 
jsme vytvořili videospoty, které upozorňují na 
problematiku znásilnění, domácího násilí a stal-
kingu. Aktivně jsme také u politiků prosazovali, 
aby se zasadili o systémové změny, které by 
pomohly obětem domácího a sexuálního násilí.

Zbraně v ústavě 

Reagovali jsme na senátní návrh novely 
Listiny základních práv a svobod. Obáváme 
se, že tato novela by vedla k oslabení regulace 
nabývání, držení a používání střelných zbraní 
soukromými osobami a k vyšší míře vlastnictví 
střelných zbraní i nárůstu násilí se zbraněmi 
v České republice, což by mělo závažné důsledky 
pro základní lidská práva. Na rizika této novely 
jsme aktivně upozorňovali české politiky a nadále 
monitorujeme její projednávání v Poslanecké 
sněmovně.

LGBTI+

Amnesty, jako spoluzakládající organizace 
inciativy Jsme fér, nadále usiluje o zrovnopráv-
nění postavení stejnopohlavních párů v Česku. 
Spolu s dalšími organizacemi jsme formou 
otevřeného dopisu předsedovi vlády ČR vyjádřili 
obavy týkající se systematického opomíjení gay 
a lesbických párů a jejich rodin v rámci opatření 
pro řešení koronavirové epidemie. Dále jsme se 
účastnili konference Úřadu vlády k postavení 
LGBTI+ osob v Česku a nadále pomáháme 
prosadit manželství pro všechny. 

Rovný přístup ke vzdělávání

Společně s Fórem pro lidská práva jsme 
zahájili projekt Právo na vzdělání, v němž jsme 
sbírali příběhy dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kterým se přes platnou inkluzivní 
legislativu a povinnost škol zajistit potřebnou 
podporu a podpůrná opatření této pomoci dostá-
vá málo, případně nedostává nebo dokonce čelí 
nátlaku, aby hlavní vzdělávací proud opustily. 
Na základě sesbíraných příběhů vzniká právní 
analýza, která bude podkladem pro naši další 
práci s cílem zviditelnit současnou situaci 
a usilovat o její systémovou nápravu.

Vývoz českých zbraní  
       do problematických zemí

Nadále sledujeme problematické vývozy 
zbraní z ČR do nestabilních nebo represivních re-
žimů, kde hrozí jejich zneužití. Společně s dalšími 
organizacemi jsme vyzvali Ministerstvo zahra-
ničních věcí, aby obnovilo zákaz vývozu zbraní 
a zbrojního materiálu do Turecka, které otevře-
ně podporovalo Ázerbájdžán v konfliktu o Náhorní 
Karabach. V tomto konfliktu Ázerbájdžán použil 
zakázané kazetové bomby, které výrazně zvyšují 
počet civilních obětí. Požadovali jsme také, aby 
ministerstvo prošetřilo vývoz české vojenské 
techniky do Ázerbájdžánu. 

V březnu jsme, v rámci smutného výročí 
5 let od počátku války v Jemenu, připomněli 
i českou stopu v tomto konfliktu, skrze trvající 
vývoz podvozků pro vojenské terénní automobily 
Tatra do Saúdské Arábie. Ta je jedním z aktivních 
účastníků bojů v sousedním Jemenu, kde podle 
OSN probíhá nejhorší humanitární katastrofa 
současnosti.



Jedním z hlavních pilířů hnutí Amnesty je zapojování dobrovolníků a dobrovolnic do boje proti bezpráví. Naše síť 11 regionálních dobrovolnických skupin ale i desítek 
dalších aktivních dobrovolníků po celém Česku se stejně jako pražská kancelář v důsledku pandemie COVIDu-19 adaptovala do online prostředí. 

V březnu, poslední víkend před spuštěním prvních omezení jsem se ještě stihli sejít na celorepublikovém dobrovolnickém 
setkání. Poté jsme se už, bohužel, museli rozloučit s aktivitami typu pořádání přednášek a diskusí, organizování petičních stán-
ků na festivalech či kulturních akcích, které jsou klíčové pro zapojování širší veřejnosti do naší činnosti. Tento problém jsme ale 
přijali jako výzvu a uspíšili díky němu doplnění našich organizačních schopností a plně jsme se přesunuli do on-line prostředí.

DOBROVOLNICTVÍ V ČESKÉ AMNESTY

V roce 2020 jsme spustili nový přehlednější web, který je plně optimalizovaný 
pro mobilní zařízení. Rozjeli jsme také náš vlastní podcast, který za první rok fun-
gování zaznamenal už více než 100 000 stažení.

Všechny epizody AMNESTYcastu najdete na amnesty.cz/podcast.

NOVÝ WEB A VLASTNÍ PODCAST

Také v roce 2020 jsme poskytovali stanoviska ke konkrétním případům i obecné lidskoprávní situaci. Kontaktovala nás krajská zastupitelství z Ostravy, Ústí nad Labem, 
ale i jednotlivé advokátní kanceláře. Naše stanoviska ke stavu lidských práv na Ukrajině, v Bělorusku, v Nigérii a v Moldavsku byla předložena soudům, které rozhodovaly o 
navrácení lidí do jejich rodné země. Zaznamenali jsme také přes 100 individuálních žádostí o posouzení porušení lidských práv. Koncem roku jsme přijali novou dobrovolnici 
pro koordinaci této agendy.

PORADENSTVÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPADY

amnesty.cz/podcast


Náš tým lidskoprávního vzdělává-
ní má za sebou úspěšnou adaptaci do 
online prostředí. Stávající workshopy 
se podařilo převést do online podoby. 
Na jaře jsme je testovali a na podzim 
již aktivně nabízeli školám. Za celý 
rok 2020 se nám podařilo zorganizo-
vat 19 online workshopů.

V roce 2020 jsme spustili i dva nové on-
line vzdělávací kurzy – vlastní český kurz Živá 
knihovna online, který se věnuje menšinám, 
diskriminaci a zločinům z nenávisti. Dru-
hým kurzem pak byl Úvod do lidských práv, 
přeložený do českého jazyka, na mezinárodní 
platformě Amnesty Academy. Na oba kurzy se 
zatím zaregistrovaly stovky lidí.

V září 2020 proběhla historicky 1. letní 
škola české Amnesty, a to formou intenziv-
ního čtyřdenního školení dobrovolníků. Během 
letní školy jsme zájemcům o lidská práva 
nabízeli různorodý program, který je seznámil 
s fungováním Amnesty a s workshopy, které 
nabízíme školám. Také jsme je naučili, jak tyto 
workshopy přímo organizovat a vést. Z letní 
školy vzešlo 22 nových dobrovolníků a dobro-
volnic lektorujících lidskoprávní workshopy na 
základních a středních školách. Lektoři, kteří 
letní školou prošli, už „odlektorovali“ úctyhod-
ných 250 hodin.

Pomocí evaluace s učiteli jsme zjistili, 
že se nám během roku podařilo díky našim 
workshopům vzdělat k lidským právům téměř 
7 tisíc studentů. Pedagogové také učili stu-
denty podle našich metodik „Lidská práva 
ve výuce“ a „Živá knihovna v komiksech“, 
případně metodikou „Chci to řešit“.

„Působení v Amnesty mi hodně pomohlo. 
Když jsem poprvé přišla, dost mě nadchl ten 
přístup, jak všechno bylo přátelské a otevřené. 
Kdokoliv je vítán s otevřenou náručí, a také 
já která jsem nikdy moc nezapadala, jsem se 
najednou cítila být okamžitě součástí kolektivu. 
Nikdy jsem takové prostředí nezažila a mělo 
to na mě velký vliv. Stala jsem se pokornější 
a dalo mi to naději - když jsem viděla lidi z 
nejrůznějších prostředí, kteří jsou součástí Am-
nesty, jak se i přes těžký úděl dokážou skvěle se 
životem vypořádat a zůstávají pozitivní a akční.“ 

[Nikola, dobrovolnice
v lidskoprávním vzdělávání]

Během trvající pandemie COVIDu-19 
jsme zaznamenali výrazný nárůst návštěvnosti 
našeho vzdělávacího portálu pro studenty 
(www.lidskaprava.cz), na který během roku 
dorazilo o 70 % více návštěvníků než v roce 2019. 

LIDSKOPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci mezinárodního vzdělávacího 

projektu Start the Change proběhla velká 
akce „Ženy chtějí změny“, která byla orga-
nizována mladými lidmi z dobrovolnických 
skupinek (z Olomouce, Prahy, Brna, Českých 
Budějovic, Jindřichova Hradce, Ostravy, 
Tábora a Plzně). Událost proběhla s inten-
zivním zapojením mladých aktivistů z celé 
České republiky – od příprav až po realizaci. 
Samotná akce se uskutečnila ve dvou fázích 
– v květnu v online prostředí a v říjnu pak 
v 7 městech po celé zemi, kde se našeho 
programu zúčastnilo 687 lidí. 

https://www.amnesty.cz/zk-online/
https://www.amnesty.cz/zk-online/
https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/115/an-introduction-to-human-rights
https://academy.amnesty.org/learn


FINANCE A ZÁSADY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ
Finance jsou pro naši práci nepostradatelné a proto každoročně velkou výzvou je zajistit 

jich pro českou Amnesty dostatek. Od roku 2018 je česká Amnesty finančně nezávislou sekcí, 
která nečerpá žádné prostředky od centrály Amnesty. Proto se i nadále soustředíme hlavně na 
růst naší členské základny – tedy lidí, kteří nám pravidelně přispívají. Pravidelní dárci nám 
pomáhají budovat nezávislost a také připravovat dlouhodobě udržitelné aktivity na podporu 
lidských práv u nás i ve světě. Letos, oproti předchozím rokům, skončila Amnesty ČR ve ztrátě. 
Byla to však ztráta plánovaná, protože v roce 2020 jsme investovali do rozvoje našich lidsko-
právních aktivit. Do ztráty se bohužel také promítlo, že jsme se stali terčem krádeže, kdy nám 
byl z uzavřených kanceláří odcizen trezor s hotovostí. Vše jsme řešili s policií, ale pachatele 
se doposud nepodařilo vypátrat. Po této události jsme zabezpečení kanceláří výrazně posílili. 
V roce 2021 opět plánujeme vyrovnaný rozpočet a také chceme navýšit naše rezervy. 

Díky Vaší zvyšující se podpoře se nám v některých oblastech podařilo dosáhnout mnohem 
lepších výsledků, než jsme plánovali na začátku roku 2020. Jedním z příkladů je klíčový be-
nefiční projekt české Amnesty Art for Amnesty. V listopadu se konala úspěšná online prodejní 
výstava s podtitulem „Lidská práva v době populismu.“ Prodej benefičních děl probíhal také 
po celý rok a celkem se podařilo získat přes 700 000,– Kč.

ZA VAŠI STABILNÍ PODPORU DĚKUJEME!

Zásady financování  
       Amnesty International

Největší světové lidskoprávní hnutí 
Amnesty International si zakládá na své ne-
závislosti – na vlivu vlád, politických stran, 
ekonomických subjektů, náboženství či ideo-
logií, včetně nezávislosti finanční:

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

 → Nevyhledáváme ani nepřijímáme žádné 
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. 

Financování  
       Amnesty International ČR 

 → Hlavní složku rozpočtu tvoří příspěvky 
od dárců a dárkyň; firemní dary přísně 
posuzujeme.

 → Finance v české Amnesty se samozřejmě 
také řídí pravidly celosvětového hnutí, 
jehož je česká sekce významnou součástí. 
Také nečerpáme finance z veřejných pro-
středků; jedinou povolenou výjimku tvoří 
finance na lidskoprávní vzdělávání, kde 
však suplujeme nedostatečnou roli státu.

 → 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).

 → V roce 2020 jsme zahájili realizaci vzdě-
lávacího projektu Jako fakt? Jako fakt!, 
který podpořila Nadace OSF v rámci pro-
gramu Active Citizens Fund, jehož cílem 
je podpora občanské společnosti a posí-
lení kapacit neziskových organizací.

Chcete přispět na zlepšení stavu lidských práv? Podpořte své hodnoty a přesvědčení 
i finančně. Staňte se pravidelným dárcem ještě dnes, prosím. Zachraňovat lidské životy jde 
jen díky Vám.

AMNESTY.CZ/DARUJ
„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 svobodu jejich. Děkuji.“ 

[Tran Thi Nga, environmentální aktivistka z Vietnamu, propuštěna na konci roku 2019]

AMNESTY.CZ/DARUJ


VÝNOSY 2020 tis. Kč

Příspěvky členů a podporovatelů 7 975

Příspěvek od mezinárodního sekretariátu 59

Dary 510

Ostatní 335

Příspěvek od ostatních sekcí v rámci AI 0

Tržby za prodané zboží, služby 391

Ostatní příjmy z fundraisingu 378

Granty 2 713

Výnosy celkem 12 360

Výsledek hospodaření -205

Srovnání 2019 2020 výhled 2021

Výnosy 11 926 12 360 12 903

Náklady 11 383 12 565 12 676

Výsledek hospodaření 543 -205 227

NÁKLADY 2020 NÁKLADY NA LIDSKOPRÁVNÍ ČINNOST 2020VÝNOSY 2020
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NÁKLADY 2020 v tis. Kč

Lidskoprávní práce (včetně osobních nákladů) 6 705

 Kampaně 915

 Aktivismus 924

 Advocacy 964

 Komunikace 671

 HRE 3 232

Provoz kanceláře 2 272

Vnitřní demokracie 32

Fundraising 3 287

Finanční poplatky 173

Manka a škody 97

Náklady celkem 12 565
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DÁRCI, PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI
• Agentura FOR DREAMS • Art 19 & Bill Shipsey • Astroprint • Atisk • Bit Carvers • Caritas VOŠ 
sociální Olomouc • Daramis Group • Experimentální prostor NoD • Febiofest • Fragile • Junák – 
Český skaut • Jsme fér • LMC • MasterDC • PricewaterhouseCoopers Audit • Rámování Michal 
Kněz • Radio Wave • Slušná firma • Skautský institut • Studio STKI • Storytlrs • Vizeum Czech 
Republic • WebPres

Grafická spolupráce a IT: Adéla Turková, Jana Baladová, Petr Urbančík, Kamil Vašica
Fotografové: Foto: Anna Obermajerová, Marcela Juříčková, Ester Šebestová
Video: Jiho Marek
Titulky: Irena Křiváková, Michal Staša
Speciální poděkování (nejen za pomoc s peticemi): Danka Nalevanková
Překlady a korektury: Jarmila Ellice, Diana Emidiová, Pavla Brady, Petra Hanáčková, 
Martin Kuchta, Tereza Mazourková, Otakar Michl, Veronika Nováková, Martin Petera, 
Milan Slezák, Naďa Veverová
Právní poradenství: Tereza Šťastná, Sára Tichá, Jakub Smutný

VELIKÝ DÍK ČESKÉ AMNESTY SAMOZŘEJMĚ PATŘÍ TAKÉ VŠEM DÁRKYNÍM A DÁRCŮM, 
DOBROVOLNICÍM A DOBROVOLNÍKŮM, KOORDINÁTORKÁM A KOORDINÁTORŮM, ČLENŮM 
A ČLENKÁM MÍSTNÍCH REGIONÁLNÍCH SKUPIN, STÁŽISTKÁM A STÁŽISTŮM, LEKTORKÁM 
A LEKTORŮM VE VZDĚLÁVÁNÍ, 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 TOTIŽ NEŠLO!



Václav Havel v roce 2011 při
zahajování jedné z kampaní Amnesty


