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Výroční zpráva NFNZ –
Nadačního fondu
nezávislé žurnalistiky
za rok 2016

Bez nezávislé žurnalistiky
nebudeme vědět, na kom jsme závislí.
František Dostálek
člen Kolegia zakladatelů
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Úvodní slovo
předsedy správní rady

P

o dlouhých diskusích
a pečlivých přípravách byl
v srpnu 2016 založen Nadační
fond nezávislé žurnalistiky.
Dvanáct zakladatelů – českých
podnikatelů různých oborů se
rozhodlo poměrně kritickou situaci
v českých médiích řešit aktivně.
Správní rada, za plné podpory
celého kolegia, brzy rozhodla
o tom, že se nadační fond prioritně
zaměří na podporu investigativní
a analytické žurnalistiky. Důvodem
je především její společenský
přínos a zároveň i značná finanční
náročnost, která je zejména
u menších médií velmi
problematická.
První velkou akcí byl 15. listopadu
benefiční večer na pražském
Žofíně, na kterém se sešlo celkem
140 hostů, většinou budoucích
podporovatelů a dárců nadačního
fondu.

Během večera byly také vyhlášeny
první granty, které po vyhodnocení
obdržených žádostí v prosinci téhož
roku získali: magazín Reportér,
České centrum pro investigativní
žurnalistiku, internetové servery
Neovlivní.cz, A2larm a Deník
Referendum a regionální
internetový server z Vysočiny
Občasník.eu.

Před Nadačním fondem nezávislé
žurnalistiky stojí mnoho úkolů,
výzev a důležitých rozhodnutí.
Bude to dlouhá a nelehká cesta.
Věřím, že za podpory dalších
podnikatelů a občanů České
republiky se nám podaří přispět
k zachování svobodných médií
a svobodné diskuse v Čechách.

Správní rada si je plně vědoma
své odpovědnosti za svěřené
finanční prostředky, a proto mezi
její prioritní úkoly pro další rok, či
pravděpodobněji roky bude patřit
maximální snaha nalézt nové cesty
a moderní komunikační prostředky
k šíření relevantních informací
mezi občany České republiky, a to
zejména do regionů a v regionech.
Velmi si vážíme našich
podporovatelů a dárců, a proto
připravujeme v nadcházejícím roce
pravidelná setkávání společenství
dárců s podpořenými novináři.

Významným hostem večera
byl Petr Pithart, jehož projev
k dramatické historii opakovaného
zanikání a znovuobnovování
Lidových novin je možné zhlédnout
ze záznamu na našich webových
stránkách.

Tomáš Richter
předseda správní rady NFNZ
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Příběh vzniku
fondu

V

roce 2013 dva přední české
deníky MF Dnes a Lidové
noviny změnily majitele.
Nový majitel s hlavní činností
mimo média, ale s významným
dopadem na veřejný zájem záhy
zahájil úspěšnou politickou
dráhu. Tou dobou další výrazné
nakladatelství, Economia
s hlavním titulem Hospodářské
noviny, již bylo ve vlastnictví
podnikatele s ekonomickým
zájmem mimo média. Nedlouho
nato dvě tuzemské finanční
skupiny koupily důležité mediální
domy, ačkoliv opět média nebyla
a nejsou jejich hlavním byznysem
a někteří z těchto nových majitelů
se ani veřejně netají tím, že média
hodlají používat jako (zatím)
obrannou zbraň v případném
obchodně-politickém zápase.
V té době však již procházela
nezávislá a kvalitní žurnalistika
velkou proměnou celosvětově.
Nástup internetu, sociálních sítí,
neplacených portálů a s tím spojený
významný pokles prodejů tištěných
médií vyvolal obrovský tlak na
žurnalistiku i na její nezávislost na
politice a inzerentech. V evropské
i světové politice můžeme sledovat
nástup silných autoritářských
tendencí a nacionalismu, jejichž
prvním nepřítelem je svobodný
tisk. Kromě toho pozorujeme
stoupající četnost politických
výpadů proti médiím, stejně jako
manipulace nového mediálního
prostoru – sociálních sítí a webu,
a to i ze strany zahraničních
autoritativních mocností, které
mají za cíl rozložit důvěru občanů
v demokratický stát a jeho hodnoty.
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Zakladatelé fondu jsou
přesvědčeni, že tyto jevy mají
souvislost a mají obavu o existenci
nezávislých médií. Jak vývoj
globální krize médií, tak způsob
koncentrace vlastnictví hlavních
soukromých zpravodajských médií
v rukou oligarchů významně
oslabil instituci nezávislé a kvalitní
žurnalistiky v České republice.
Zakladatelé jsou přesvědčeni, že
model koncentrovaného vlastnictví
médií osobami, pro které média
nejsou hlavní činností, v rámci
něhož dochází nebo může docházet
k ovlivňování redakčního obsahu
ze strany majitelů, je ohrožením
rovnováhy sil, na němž je založeno
demokratické soužití ovládaných
s (dočasně) ovládajícími a vůbec
celý společenský konsenzus.
Masový odchod kvalitních
žurnalistů z tradičních titulů,
jako jsou Lidové noviny a MF Dnes,
v roce 2014 po prodeji vydavatelství
německým vlastníkem Andreji
Babišovi byl jen jedním
z indikátorů domácí krize,
zato však velmi významným.

Myšlenka založení fondu vznikla
při setkávání skupiny podnikatelů
nad tématem médií a politiky
v Prague Business Clubu. Všichni
členové se v diskusích shodli na
definici problému i na hodnotové
orientaci a roli nezávislých médií
ve společnosti i politice.
Jak lakonicky poznamenal jeden
ze zakládajících členů fondu
František Dostálek:

„Bez nezávislých médií
nebudeme vědět,
na kom jsme závislí.“
Skupina zakladatelů se také shodla
na nutnosti vytvoření nového
modelu podpory nezávislých médií
a na konci srpna roku 2016 vznikl
první podnikatelský nadační fond
na podporu nezávislé žurnalistiky
ve střední Evropě - NFNZ.

Výroční zpráva NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2016

Výroční zpráva NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2016

Výroční zpráva NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2016

Poslání a účel
fondu

Posláním fondu je

• přispět k zajištění a šíření svobodných,
názorově pluralitních a společensky
důležitých informací, které ctí a obhajují
základní hodnoty západního světa
a principy liberální demokracie;
• přispívat svobodnou diskusí o důležitých
společenských, politických nebo
ekonomických tématech ke kultivaci
veřejného prostoru a otevřenosti
naší společnosti.

Účelem nadačního fondu je

podpora mediálních projektů nebo
žurnalistů odpovídajících poslání
nadačního fondu takovým způsobem,
aby tyto projekty, společnosti, mediální
domy či jednotliví novináři profesně
rostli, zvyšovali svoji kvalitu, úroveň
a dosah poskytovaných informací a zároveň
rozšiřovali znalosti a informovanost
čtenářů, posluchačů nebo diváků.
V rozporu s účelem nadačního fondu je
podpora takových médií, která vykazují
závislost na politických či významných
ekonomických silách a tuzemské
či zahraniční veřejné moci, a dále podpora
médií, která mají netransparentní
vlastnickou strukturu.
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Zakladatelé fondu

Petr Cichoň (

František Dostálek (

Jiří Hák (

Petr Laštovka (

Vladimír Mařík (

Tomáš Richter (

Podnikatel a majitel společnosti
Crocodille, pod kterou kromě
balených baget a sendvičů spadá
i řetězec s občerstvením Bageterie
Boulevard. S prodejem baget začal
již na střední škole, za víc než 26 let
jeho společnost vyrostla v jednoho
z největších výrobců balených
sendvičů v regionu.

V roce 1990 spoluzaložil firmu
KPMG, kterou řídil v letech 2001
až 2010. V období 2006 až 2014 byl
členem celosvětového vedení KPMG
a výkonným ředitelem pro střední
a východní Evropu. V letech 2013
a 2014 byl prezidentem Americké
obchodní komory. Spolupracuje
s QED GROUP a od roku 2017 je
předsedou a členem auditních výborů
v českých dceřiných společnostech
skupin Vienna Insurance Group
a Allianz. Je nositelem celostátní
ceny za charitativní činnost
a mecenášem kultury.

Spoluzakladatel a managing partner
společnosti CORPIN, přední československé firmy působící od r. 2007
v oboru korporátních financí.
V letech 1998 až 2002 pracoval
v Londýně pro ABN AMRO
Corporate Finance, se specializací
na klienty z oboru finančních služeb.
Po návratu do ČR pracoval jako
externí poradce a následně (do r.
2007) jako ředitel pro fúze a akvizice
skupiny PPF – strategické portfolio
finančních institucí.

Specialista na rodinné nástupnictví,
trusty a nadace. Mezi lety 1993
a 2010 působil v poradenské
společnosti TPA Horwath, jejímž se
stal partnerem. V roce 2011 založil
společnost EMUN PARTNERS,
family office zabývající se správou
majetků podnikatelů a rodinných
majetků. V minulosti také přednášel
pro Komoru daňových poradců,
Finanční ředitelství a na Vysoké
škole ekonomické v Praze na téma
cenných papírů, finančních derivátů
a investičního bankovnictví.

Profesor a vědec. V současné
době působí jako ředitel Českého
ústavu informatiky, robotiky
a kybernetiky ČVUT v Praze.
V roce 1996 spoluzaložil softwarověkybernetickou společnost CertiCon,
kde působí jako výkonný ředitel.
V roce 2006 se stal spoluzakladatelem
Nadace ČVUT Media Lab založené
na podporu výzkumu prováděného
talentovanými studenty a mladými
výzkumníky. Za své vědecké výsledky
získal několik prestižních ocenění
a působil na řadě zahraničních
univerzit.

Podnikatel. Kariéru začínal
v roce 1990 v Kanceláři prezidenta
Václava Havla. V roce 1993 založil
společnost RiS s.r.o., kterou pak
i po prodeji řídil a vedl pod
názvem ABLOY Czech & Slovakia.
V roce 2007 se stal regionálním
ředitelem ASSA ABLOY EMEA pro
oblast střední a východní Evropy.
V současné době podniká
v hotelnictví, konkrétně v oblasti
lázeňství prostřednictvím
společností OLYMPIA Hotel s.r.o.
a Richter Hotels s.r.o.

Silke Horáková (

Richard Kaucký (

Jiří Kučera (

Martin Vohánka (

Libor Winkler (

Jan Zitko (

Spolumajitelka nakladatelské
skupiny Albatros Media. Je také
výkonnou ředitelkou České asociace
private equity a venture kapitálu
(CVCA). Aktivně podporuje sociální
podnikání v České republice
a organizace, jako jsou například
Ashoka (coby členka její mezinárodní
sítě podporovatelů), Nadace VIA
nebo The Social Impact Award.
Je předsedkyní správní rady Nadace
Albatros.

Jeden ze zakladatelů Software602
a spoluautor prvního českého
textového editoru T602.
Ve společnosti pracuje aktivně
od jejího založení v roce 1991, nyní
je jediným členem představenstva.
Působil a působí v řadě IT sdružení
a spolků, je držitelem ocenění
Osobnost roku české informatiky.
V mimopracovních aktivitách byl
dlouhá léta členem správní rady
mobilního hospice Cesta domů.

Advokát s téměř dvacetiletou praxí.
V současné době působí jako
managing partner v advokátní
kanceláři Kučera & Associates,
která se specializuje na české
a mezinárodní obchodní právo,
nemovitosti, soudní spory, veřejné
zakázky, hospodářskou soutěž
a mezinárodní obchod. V rámci
programů společenské odpovědnosti
se věnuje na bázi pro-bono také
kauzám s celospolečenským
přesahem.

Po ukončení středoškolských studií
v roce 1995 založil společnost
W.A.G., kterou z pozice předsedy
představenstva řídí dodnes. W.A.G.
se specializuje na panevropská
platební řešení pro dopravní sektor
pod značkou Eurowag a patří mezi
šest největších firem v oboru. V roce
2014 získal titul Podnikatel roku pro
Středočeský kraj. Přednáší na Vysoké
škole ekonomické a dlouhodobě se
věnuje řadě filantropických aktivit.

Řídící partner skupiny RSJ, která
v sobě zahrnuje činnost obchodníků
s cennými papíry a investiční fondy
kvalifikovaných investorů. Mimo
to je také spolumajitelem vinařství
Dobrá vinice, vinných barů Vinograf
a michelinské restaurace Field.
Působí jako akcionář galerie DOX
a je členem správních rad neziskových
organizací Glopolis a Památník Šoa.
Spoluzaložil fond Neuron na podporu
vědy a Nadační fond proti korupci.

Sedlák hospodařící na rodinné
farmě, majitel a předseda
představenstva firmy Alukov,
kterou v roce 1995 založil a která
se specializuje na zastřešování
bazénů, teras a vířivých van. Firmě
se za dobu její existence podařilo
expandovat na trhy ve více než
čtyřiceti zemích světa.
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Orgány fondu
k 31. 12. 2016

Kolegium

Správní rada

Dozorčí rada

viz
zakladatelé
fondu

Tomáš Richter
(předseda)

Jiří Hák

Kolegium je
v současnosti orgán
všech zakladatelů
fondu pro zajištění
přenosu jejich vůle
do činnosti fondu,
a to rozhodováním
o obsazení hlavních
funkcí v orgánech
fondu. Kolegium
jmenuje a odvolává
členy správní a dozorčí
rady, jakož i potvrzuje
návrh na jmenování
výkonného ředitele
fondu. Rozhoduje
dvoutřetinovou
většinou.
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Jiří Kučera
(místopředseda)
Helena Chaloupková
Jaroslav Horák
Jan Štern
Josef Šlerka

František Dostálek
Petr Laštovka
Dozorčí rada je orgánem
vykonávajícím typickou
kontrolní působnost.

Výkonný
ředitel fondu
Tomáš Klvaňa
Výkonný ředitel
fondu je exekutivní
funkce, na kterou
správní rada přenesla
část své působnosti
a zplnomocnila
výkonného ředitele
k jejímu výkonu.

Správní rada je
jediný statutární orgán
fondu. Kvorum pro
jednání je většina členů,
správní rada rozhoduje
většinou dvou třetin
všech svých členů.
Za fond jedná vždy
předseda správní rady
s jedním ze členů nebo
místopředseda správní
rady s jedním ze členů,
popřípadě předseda
a místopředseda.
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Aktivity fondu
v roce 2016

První benefiční večeře
na pražském Žofíně
Slavnostní představení NFNZ – Nadačního fondu
nezávislé žurnalistiky proběhlo 15. listopadu na
pražském Žofíně v rámci benefiční večeře pro
140 hostů. V průběhu večera vystoupili zástupci
zakladatelů a donátorů Tomáš Richter a Martin
Vohánka, ale také podporovatelé fondu Terezie
Kaslová či Petr Pithart. V krátkých videopozdravech
k přítomným promluvili i Zdeněk Svěrák,
novinář Štefan Hríb či herečka Magda Vášáryová.
Cílem večera bylo představit impulzy vedoucí k založení
fondu, jeho plány do budoucna, ale také získat
od přítomných hostů již první finanční podporu.

První grantová výzva
Historicky první grantová výzva byla vyhlášena již
v rámci žofínské benefice. Jednalo se o granty
na podporu nezávislé investigativní žurnalistiky
s celospolečenským dosahem, pro projekty realizované
v první polovině roku 2017. Jedna redakce mohla být
podpořena částkou ve výši 100 až 500 tisíc korun
a zároveň byla vyhlášena odměna až ve výši jeden
milión korun, udělovaná na konci trvání projektů,
a to pro realizátory, kteří dosáhnou
nejlepšího výsledku.
Do výzvy se přihlásilo celkem 11 projektů, které byly
následně posouzeny pěti nezávislými hodnotiteli.
19. prosince 2016 pak správní rada na základě
jejich doporučení rozhodla o podpoře šesti projektů
v souhrnné hodnotě 2 098 000 Kč.
Mimo první grantovou výzvu bylo dále částkou
50 000 korun podpořeno dokončení knihy
Ondřeje Kundry a Tomáše Lindnera o radikalizaci
mladých lidí a jejich příklonu k džihádismu.
Tyto granty byly příjemcům vyplaceny
v lednu 2017.

15

Výroční zpráva NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2016

Výroční zpráva NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2016

Projekty podpořené
v první grantové výzvě

České centrum
pro investigativní žurnalistiku

Pračka ruských peněz

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA
238 000 KČ

České centrum pro investigativní
žurnalistiku pod vedením Pavly
Holcové rozkrývá roli České
republiky a Slovenska ve vyvádění
peněz pocházejících z ruského
organizovaného zločinu. Tým
CCIZ takto přispívá k postupnému
ozřejmení vlastnických struktur
firem, které se na tomto procesu
podílejí, a pomáhá mimo jiné
zmapovat jejich napojení na
politiku. V rámci projektu se dále
zaměřuje na analyzování struktury
nezákonných praktik ruské
finanční správy a policie, na které
před svou smrtí upozornil Sergej
Magnitskij. V hledáčku organizace
je také Evropsko-ruská banka
a První česko-ruská banka.
Obě instituce se dlouhodobě
podílejí na financování
kontroverzních osob a obchodů.
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Magazín
Reportér

Dotační machinace
v české vědě
a vysokém školství

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA
460 000 KČ

V akademické a vědecké obci se
objevují případy zneužívání dotací,
které poškozují dobré jméno
mnoha poctivých vědců a vědkyň
a vysokoškolských vyučujících.
Magazín Reportér se proto rozhodl
na problematiku dotačních
machinací v české vědě za podpory
NFNZ upozornit. Výsledky
investigativy ukazují, že ačkoliv se
peníze čerpají na veřejné instituce,
často končí v soukromých
firmách. Nebo se dokonce stávají
rozbuškou sporů na vysokých
školách. Reportér ukazuje, že
existují případy, kdy se výzkumná
činnost a následná aplikace v praxi
vůbec neodehraje a pouze se
předstírá. V rámci podpořeného
projektu pracuje v současné době
Reportér na rozkrytí dalších kauz
s celonárodním dopadem.
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A2larm

Prekarizace práce
aneb vykořisťování
nízkopříjmové vrstvy
po česku
POSKYTNUTÁ ČÁSTKA
500 000 KČ

Autorský tým tvořený novinářkou
a dokumentaristkou se zaměřuje
na problematiku prekarizace práce
(nahrazování plnohodnotných
pracovních míst různými
částečnými úvazky) v České
republice. Autorky mapují situaci
na nízkopříjmovém trhu práce
a informují o praktikách, které jsou
ve vztahu k zaměstnancům
a brigádníkům běžné, přesto však
širší veřejnosti neznámé. Současná
česká žurnalistika se problematice
prekarizace práce takřka nevěnuje,
přestože v zahraničí patří mezi
standardní témata. Absence
debaty o problémech lidí, kteří
pobírají minimální mzdu, narušuje
soudržnost společnosti, proto
považujeme tento projekt za velmi
důležitý a potřebný.
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Neovlivní.cz

Parlamentní volby 2017
a příprava na přímou volbu
prezidenta v roce 2018

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA
500 000 KČ

Redakce internetového média
Neovlivní.cz využila prostředky
poskytnuté fondem k podrobnému
monitorování parlamentních
a prezidentských voleb. Vzhledem
k provázanosti politiky a mnohých
mediálních domů je práce
nezávislých novinářů zcela klíčová
pro transparentní pokrytí obou
volebních klání. Výsledky voleb
ovlivní nejen budoucí zahraničněpolitické směřování České
republiky, ale i každodenní život
občanů s ohledem na oklešťování
jejich osobních svobod. Redakce
Neovlivní.cz se proto zaměřuje na
metody ze zákulisí konkurenčního
boje politických stran, financování
jednotlivých kampaní i rozkrytí
struktur okolo prezidentských
kandidátů.
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Deník
Referendum

Střet zájmů
ministra financí
v zemědělském sektoru

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA
250 000 KČ

V rámci podpořeného projektu
vznikají texty, které spojuje
popis metod a způsobů, jimiž
síla peněz nelegitimně ovlivňuje
tvorbu rozhodnutí, a podkopává
tím základy demokracie. Jednou
z kauz, kterou Deník Referendum
sleduje, je možné zneužívání České
inspekce životního prostředí
a jí nadřízeného ministerstva ve
prospěch Agrofertu. Redakce
mapuje podnikání ministra financí
Andreje Babiše v zemědělství
a potravinářském průmyslu
dlouhodobě.
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Občasník.eu

Vysočina
pod drobnohledem

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA
150 000 KČ

Miroslav Mareš, hlavní tvář
regionálního serveru Občasník.eu,
se v rámci své publicistické činnosti
zaměřuje na monitorování kauz
v Kraji Vysočina. Na svém webu
publikuje denně v průměru tři
články, které se zabývají aktuálním
děním v regionu. V poslední době
upozornil například na fakt, že Kraj
Vysočina schválil plán na vytvoření
nediskriminačního a nenárokového
financování sociálních služeb, což
je v praxi neuskutečnitelné. Mezi
další významná odhalení patřilo
dvojí „funkcionaření“ náměstka
hejtmana Vysočiny Pavla Pacala.
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Ondřej Kundra
Tomáš Lindner

Můj syn terorista

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA
50 000 KČ

Ondřeje Kundru a Tomáše
Lindnera jsme podpořili ve
financování projektu, který
v evropském kontextu prakticky
nemá obdoby. Publicistům se
podařilo dostat do blízkosti
konvertitů k islámu z několika
evropských zemí a získat materiály,
které včetně rozhovorů zpracovali
do podoby knihy reportáží
a úvah o jednom z nejpalčivějších
problémů současné Evropy.
Správné pochopení důvodů,
proč Evropané odcházejí bojovat
do řad takzvaného Islámského
státu, je prvním krokem na cestě
v úspěšném boji proti terorismu
v Evropě. Osvětlení příběhů těchto
lidí může zároveň přispět ke
konsolidaci evropské společnosti,
která se dnes stává čím dál
tím více multikulturní.
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Příjmy fondu

Výdaje fondu

Dary zakladatelů
Celkem

8 768 000 Kč

Dary od třetích osob
Celkem

1 355 000 Kč

Jiné zdroje

Jak získáváme zdroje

Správa fondu

Ostatní

NFNZ neměl jiné zdroje příjmů
v roce 2016 než dary od zakladatelů
a ostatních dárců.

Fond se soustřeďuje na získávání
prostředků pro svou činnost
od soukromých osob. V zájmu
transparentnosti má stanovená
pravidla pro přijímání darů.
Dárcem nadačního fondu může být
jakákoliv fyzická nebo právnická
osoba splňující následující kritéria:

Spotřebované nákupy
a nakupované služby 904 000 Kč

Žádné další výdaje fond v roce
2016 neměl. Prostředky určené
na podpořené projekty z první
grantové výzvy byly rozděleny
v roce 2017.

• Výše daru musí odpovídat
reálným možnostem dárce
• Dar nesmí být anonymní –
v opačném případě ho nadační fond
nepřijme
• Dar v hodnotě přesahující
10 000 Kč může dárce nadačnímu
fondu darovat jen na základě
písemné darovací smlouvy
• V případě daru převyšujícího
250 000 Kč musí přijetí daru
schválit správní rada – ta má právo
svým rozhodnutím jakýkoliv dar
odmítnout
• Dotace či dar nesmí pocházet ze
zdrojů státu, jeho orgánů či orgánů
samosprávy České republiky

30

Osobní náklady

556 000 Kč

Ostatní náklady

1 000 Kč

Celkem

1 461 000 Kč

Právní služby fondu poskytuje
advokátní kancelář Kučera
Associates člena správní rady
Jiřího Kučery.

Pravidla
rozdělování
prostředků
Finanční podpora je určena
médiím s transparentní
vlastnickou strukturou, která
nevykazují závislost na politických
či významných ekonomických
silách a tuzemské či zahraniční
veřejné moci. O grant se mohou
ucházet také jednotlivci působící
mimo redakce.
Z udílení podpory jsou vyloučena
veřejnoprávní média (žadatelé
s nimi mohou spolupracovat
při šíření výstupů projektu).
Každá žádost o příspěvek,
půjčku či grant ve výši alespoň
250 000 Kč musí být posouzena
dvěma externími hodnotiteli,
kteří posuzují projekt již ve
fázi projektového záměru
předkládaného správní radě.
Ta se poté ve své diskusi opírá
o hodnocení expertů a na základě
jejich doporučení může vyzvat
žadatele k doplnění projektové
žádosti či projekt schválit bez
dalších výhrad či jej naopak
zcela zamítnout. Jsou-li daná dvě
hodnocení výrazně odlišná, může
být projekt předán k posouzení
třetím hodnotitelem, kdy správní
rada následně pracuje s těmi
dvěma hodnoceními, která si
jsou ve svém vyznění nejblíže.
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Účetní závěrka
2016

A.		
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číslo
řádku

AKTIVA

Označ.
Dlouhodobý majetek celkem

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

Označ.

číslo
řádku

AKTIVA

A.I.+...+A.IV.

001

			

3.

Nedokončená výroba

účet 121

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A.I.1+...+A.I.x

002

			

4.

Polotovary vlastní výroby

účet 122

045

A. I.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

účet 012

003

			

5.

Výrobky

účet 123

046

		

2.

Software

účet 013

004

			

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

účet 124

047

		

3.

Ocenitelná práva

účet 014

005

			

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

účet 132

048

		

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

účet 018

006

			

8.

Zboží na cestě

účet 139

049

		

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

účet 019

007

			

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

účet 314

050

		

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

účet 041

008

B. II. 		

Pohledávky celkem

		

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

účet 051

009

B. II. 1.

Odběratelé

účet 311

B.II.1+...+B.II.x

051		

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.II.1+...+A.II.x

010

			

2.

Směnky k inkasu

účet 312

053

A. II. 1.

Pozemky

účet 031

011

			

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

účet 313

054

		

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

účet 032

012

			

4.

Poskytnuté provozní zálohy

		

3.

Stavby

účet 021

013

			

5.

Ostatní pohledávky

účet 315

056

účet 335

057
058

055		

		

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

účet 022

014

			

6.

Pohledávky za zaměstnanci

		

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

účet 025

015

			

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení

		

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

účet 026

016

				

a veřejného zdravotního pojištění

účet 336

		

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet 028

017

			

8.

Daň z příjmů

účet 341

059

		

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

účet 029

018

			

9.

Ostatní přímé daně

účet 342

060

		

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 042

019

			

10.

Daň z přidané hodnoty

účet 343

061

		

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

účet 052

020

			

11.

Ostatní daně a poplatky

účet 345

062

účet 346

063
064

A. III.		

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.III.1+...+A.III.x

021

			

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

A. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

účet 061

022

			

13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem

+36

052

A. II.		

účet 314 - ř. 51

k poslednímu dni

044

A. I.		
1.

Účetní období
stav k prvnímu dni

		

2.

Podíly - podstatný vliv

účet 062

023

				

orgánů územních samosprávných celků

účet 348

		

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

účet 063

024

			

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

účet 358

065

		

4.

Zápůjčky organizačním složkám

účet 066

025

			

15.

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

účet 373

066

		

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

účet 067

026

			

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

účet 375

067

		

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

účet 069

027

			

17.

Jiné pohledávky

účet 378

068

A. IV.		

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A.IV.1+...+A.IV.x

028

			

18.

Dohadné účty aktivní

účet 388

069

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

účet 072

029

			

19.

Opravná položka k pohledávkám

účet 391

070

		

2.

Oprávky k softwaru

účet 073

030

B. III. 		

Krátkodobý finanční majetek celkem

		

3.

Oprávky k ocenitelným právům

účet 074

031

B. III. 1.

		

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

účet 078

032

			

+36

B.III.1+...+B.III.x

071		

+8 901

Peněžní prostředky v pokladně

účet 211

072		

+0

2.

Ceniny

účet 213

073

		

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

účet 079

033

			

3.

Peněžní prostředky na účtech

účet 221

074		

		

6.

Oprávky ke stavbám

účet 081

034

			

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

účet 251

075

		

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

076

			

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

účet 253

			

a souborům hmotných movitých věcí

účet 082

035

			

6.

Ostatní cenné papíry

účet 256

077

		

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

účet 085

036

			

7.

Peníze na cestě

účet 261

078

+8 901

		

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

účet 086

037

B. IV. 		

Jiná aktiva celkem

B.IV.1+...+B.IV.x

079		

+23

		

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

účet 088

038

B. IV. 1.

Náklady příštích období

účet 381

080		

+23

		

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

účet 089

039

Příjmy příštích období

účet 385

081

B.		

Krátkodobý majetek celkem

B. I.		

Zásoby celkem

B.I.+...+B.IV.

040

B.I.1+...+B.I.x

041

B. I.

1.

Materiál na skladě

účet 112

042

		

2.

Materiál na cestě

účet 119

043

			
+8 960

+8 960

2.

				

AKTIVA CELKEM

A.+B.

082		

+8 960
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Označ.

číslo
řádku

PASIVA

A. 		

Vlastní zdroje celkem

A. I. 		
A. I.
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Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

Označ.

číslo
řádku

PASIVA

Účetní období
stav k prvnímu dni

001		

+8 782

			

4.

Ostatní závazky

účet 325

025		

+1

Jmění celkem

A.I.1+...+A.I.x

002		

+8 782

			

5.

Zaměstnanci

účet 331

026		

+83

účet 333

027		

+1
+43

1.

Vlastní jmění

účet 901

003		

+120

			

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

			

2.

Fondy

účet 911

004		

+8 662

			

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení

			

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

				

a veřejného zdravotního pojištění

účet 336

028		

+0

			

8.

Daň z příjmů

účet 341

029

A. II.		
A. II. 1.
			

2.

			

3.

Výsledek hospodaření celkem

účet +/-963

007

XXXXXXXX

+0

			

9.

Ostatní přímé daně

účet 342

030		

účet +/-931

008		

XXXXXXXX

			

10.

Daň z přidané hodnoty

účet 343

031

účet +/-932

009

			

11.

Ostatní daně a poplatky

účet 345

032

			

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

účet 346

033

			

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

účet 348

034

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. I. 		

Rezervy celkem

1.

B. II. 1.

005
006		

Účet výsledku hospodaření

Cizí zdroje celkem

B. I.

účet 921
A.II.1+...+A.II.x

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B. 		

B. II. 		

Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem

B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x

010		

+178

011

účet 941

012

			

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

účet 367

035

B.II.1+...+B.II.x

013

			

15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

účet 368

036

Dlouhodobé úvěry

účet 951

014

			

16.

Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

účet 373

037

2.

Vydané dluhopisy

účet 953

015

			

17.

Jiné závazky

účet 379

038

			

3.

Závazky z pronájmu

účet 954

016

			

18.

Krátkodobé úvěry

účet 231

039

			

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

účet 955

017

			

19.

Eskontní úvěry

účet 232

040

			

			

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

účet 958

018

			

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

účet 241

041

			

6.

Dohadné účty pasivní

účet 389

019

			

21.

Vlastní dluhopisy

účet 255

042

			

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

účet 959

020

			

22.

Dohadné účty pasivní

účet 389

043		

B. III. 		

Krátkodobé závazky celkem

B.III.1+...+B.III.x

021		

+178

			

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

účet 249

044

+18

B. III. 1.

k poslednímu dni

A.I.+...+A.II.

Dodavatelé

účet 321

022		

			

2.

Směnky k úhradě

účet 322

023

			

3.

Přijaté zálohy

účet 324

024

B. IV. 		

Jiná pasiva celkem

B.IV.1+...+B.IV.x

045

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

účet 383

046

Výnosy příštích období

účet 384

			

2.

				

PASIVA CELKEM

Okamžik sestavení: 7. 3. 2017

A.+B.

+19

+13

047
048		

+8 960

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů j. n.
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Ing. Richter Tomáš

Mgr. Jiří Kučera
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A. 		

Náklady

A. I. 		

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních

1.

				

neskladovaných dodávek

			

Prodané zboží

2.

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

001

+1 461		

+1 461

B. 		

Výnosy

B.I.+...+B.VII.

040

A.I.1+...+A.I.x

002

+904 		

+904

B. I. 		

Provozní dotace

B.I.1+...+B.I.x

041

účet 691

042

účty 501, 502, 503

003

+164 		

+164

účet 504

004

B. I.

			

3.

Opravy a udržování

účet 511

005

4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

+4 		

+4

1.

Provozní dotace

B. II. 		

Přijaté příspěvky

B. II.

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

			

3.

Přijaté příspěvky (dary)

účet 682

045

			

4.

Přijaté členské příspěvky

účet 684

046

			

5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

+179 		

+179

B. III. 		

Tržby za vlastní výkony a za zboží

			

6.

Ostatní služby

účet 518

008

+557 		

+557

B. IV. 		

Ostatní výnosy

A.II.1+...+A.II.x

009

B. IV.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále ú

A. II. 		

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

Celkem

A.I.+...+A.VIII.

			

5.

B.II.1+...+B.II.x

043

účet 681

044

účty 601, 602, 603

047

B.IV.1+...+B.IV.x

048

čty 641, 642

049
050

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

účty 561, 562, 563, 564

010

			

6.

Platby za odepsané pohledávky

účet 643

			

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

účty 571, 572

011

			

7.

Výnosové úroky

účet 644

051

			

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

účty 573, 574

012

			

8.

Kursové zisky

účet 645

052

Zúčtování fondů

účet 648

053

Jiné ostatní výnosy

účet 649

054

A. III. 		

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

+556 		

+556

			

9.

A. III.

Mzdové náklady

účet 521

014

+427 		

+427

			

10.

+129 		

+129

10.

			

11.

Zákonné sociální pojištění

účet 524

015

			

12.

Ostatní sociální pojištění

účet 525

016

			

13.

Zákonné sociální náklady

účet 527

017

			

14.

Ostatní sociální náklady

účet 528

018

B. V. 		

Tržby z prodeje majetku

B. V.

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

B.V.1+...+B.V.x

055

účet 652

056

			

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

účet 653

057

			

13.

Tržby z prodeje materiálu

účet 654

058

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

Celkem

+1 461 		

+1 461

+1 461		

+1 461

+1 461		

+1 461

+1 461

A. IV. 		

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

			

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

účet 655

059

A. IV.

Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

			

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

účet 657

060

A. V. 		

Ostatní náklady

A.V.1+...+A.V.x

021

VÝNOSY CELKEM 		

061

+1 461		

A. V.

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

účty 541, 542

022

C. 		

Výsledek hospodaření před zdaněním

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

+0		

+0

			

17.

Odpis nedobytné pohledávky

účet 543

023

D. 		

Výsledek hospodaření po zdanění

B. - A. + D. x.

063

+0		

+0

			

18.

Nákladové úroky

účet 544

024

			

19.

Kursové ztráty

účet 545

025

			

20.

Dary

účet 546

026

			

21.

Manka a škody

účet 548

027

			

22.

Jiné ostatní náklady

účet 549

028

15.

A. VI.

A.VI.1+...+A.VI.x

029

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

účet 551

030

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

			

25.

Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

			

26.

Prodaný materiál

účet 554

033

			

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

účty 556, 559

034

A.VII.1+...+A.VII.x

035

čty 581, 582

036

A. VI.
			

+1 		

+1 		

+1

				

+1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv

				

a opravných položek

A. VII. 		

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované

				

mezi organizačními složkami

A. VIII.

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

A. VIII. 29.

Daň z příjmů

účet 591

038

NÁKLADY CELKEM 		

039

				

36

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.

Výroční zpráva NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2016

Okamžik sestavení: 7. 3. 2017

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby
za účelem prosazování společných zájmů j. n.

+1 461 		

Ing. Richter Tomáš

Mgr. Jiří Kučera

+1 461
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Příloha
účetní závěrky

1. Charakteristika a hlavní aktivity

2. Zásadní účetní postupy používané nadačním fondem

Založení a charakteristika nadačního fondu
NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vznikl dne 11. srpna 2016.

(a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy
		 Účetnictví je vedeno externí společností VGD SPN, s.r.o. v systému
		 Byznys VR. Účetní doklady jsou uloženy na adrese zmíněné účetní
		 společnosti.

Hlavním účelem zřízení nadačního fondu je podpora mediálních projektů
nebo žurnalistů za účelem jejich profesionálního růstu, zvyšování jejich
kvality, úrovně a dosahu poskytovaných informací a rozšiřování znalostí
a informovanosti čtenářů, posluchačů nebo diváků.
Sídlo nadačního fondu
NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Ovocný trh 579/6
110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika
Identifikační číslo
052 94 258
Členové správní rady k 31. prosinci 2016
Ing. Tomáš Richter (předseda správní rady)
Mgr. Jiří Kučera (místopředseda)
JUDr. Helena Chaloupková
Ing. Jaroslav Horák
Josef Šlerka
Jan Štern
Za nadační fond jedná předseda správní rady společně s dalším členem
správní rady nebo místopředseda správní rady společně s dalším členem
správní rady nebo předseda správní rady společně s místopředsedou
správní rady.
Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2016
Ing. František Dostálek
Ing. Jiří Hák
Ing. Petr Laštovka
Zakladatelé nadačního fondu
Petr Cichoň
Ing. František Dostálek
Ing. Jiří Hák
Silke Horák
Ing. Richard Kaucký
Mgr. Jiří Kučera

Ing. Petr Laštovka
Ing. Vladimír Mařík
Ing. Tomáš Richter
Martin Vohánka
Ing. Libor Winkler, CSc.
Jan Zitko

Změny ve veřejném rejstříku nadačního fondu
V průběhu roku 2016 nedošlo k žádné změně ve veřejném rejstříku.
38

(b) Dlouhodobý hmotný majetek
		 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací
		 ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč
		 a dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč není vykazován
		 v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.
(c)
		
		
		

Přepočty cizích měn
Nadační fond používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz
ČNB. V průběhu roku účtuje nadační fond pouze o realizovaných
kurzových ziscích a ztrátách.

		
		
		
		

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni
přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou
národní bankou. Realizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny
ve výkazu zisku a ztrát.

(d) Přijaté a poskytnuté dary
		 Nadační fond účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě
		 darovacích smluv na účet Fondy, ze kterého jsou tyto přijaté finanční
		 prostředky zúčtovány dle charakteru jejich použití následujícími
		 způsoby:
		 - do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtování fondů do výše
			 nákladů vynaložených na jednotlivé projekty (střediska) nebo
			 provozní činnost v daném účetním období;
		 - proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků
			 na projekty třetích stran, které byly vybrány v rámci jednotlivých
			 projektů nadačního fondu.
3. Dlouhodobý majetek
Nadační fond k 31. prosinci 2016 neeviduje v rozvaze žádný dlouhodobý
hmotný ani nehmotný majetek.
V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2(b), účtoval nadační fond
část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce
jeho pořízení.
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4. Účty v bankách

9. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v Kč. Zůstatek na
bankovním účtu k 31. prosinci 2016 činí 8 901 tis. Kč

V průběhu roku 2016 nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty
žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž
nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadační fond zavazovaly
k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých
členů ve statutárních a dozorčích orgánech nadačního fondu.

5. Pohledávky a závazky
(a) Pohledávky
		 Pohledávky činí celkem 36 tis. Kč, ze kterých 0 tis. Kč představují
		 pohledávky po lhůtě splatnosti.

10. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

(b) Závazky
		 Krátkodobé závazky činí celkem 178 tis. Kč, ze kterých 0 tis Kč
		 představují závazky po lhůtě splatnosti.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 43 tis. Kč,
ze kterých 30 tis. Kč představují závazky ze sociálního zabezpečení
a 13 tis. Kč představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto
závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

6. Náklady příštích období

11. Ostatní přímé daně a dotace

Náklady příštích období činí celkem 23 tis. Kč a představují zejména časové
rozlišení nákladů na předplatné novin a nájemného.

Závazek vůči správci daně činí 19 tis. Kč a představuje závazek z titulu záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkovou daň. Žádný
z těchto závazků vůči správci daně není po lhůtě splatnosti. V roce 2016
neobdržel nadační fond žádnou dotaci.

7. Vlastní zdroje
Vlastní
Fondy
jmění		
			

Zůstatek k 1. 1. 2016

Zisk (ztráta)
běžného
období

Neuhrazená
ztráta min.
let

Celkem

120

--

--

--

120

Přijaté dary

--

10 123

--

--

10 123

Poskytnuté příspěvky

--

--

--

--

--

Zúčtování fondů 	

--

-1 461

--

--

-1 461

120

8 662

--

--

8 782

Zůstatek k 31. 12. 2016

12. Informace o projektech nadačního fondu
V roce 2016 byla zahájena činnost nadačního fondu, projektová činnost byla
zahájena až v roce 2017.
13. Daň z příjmů
Nadační fond vykázal v roce 2016 nulovou daňovou povinnost.

8. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2016:
2016

Prům. počet
Mzdové
zaměstnanců
náklady
			
			

40

Náklady
na sociální
zabezpečení
a zdrav. pojištění

Sociální
náklady

Zaměstnanci

1

427

129

--

Celkem

1

427

129

--
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Zpráva
dozorčí rady

Dozorčí rada nadačního fondu
projednala a schválila
výroční zprávu a účetní závěrku
za rok 2016.

14. Správní náklady
Správní náklady nadačního fondu za rok 2016 činí celkem 1 124 tis. Kč.
Jejich struktura je následující:
2016

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Náklady
celkem

Z toho správní
náklady

904

567

--

--

556

556

Daně a poplatky 	

--

-1 461

Ostatní náklady

1

1

Osobní náklady

Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných položek
Celkem

--

--

1 461

1 124

15. Významná následná událost
Mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky nedošlo
k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. 12. 2016.

Významné události
od 31. 12. 2016 do schválení
výroční zprávy

Tomáš Klvaňa ukončil své
působení na pozici výkonného
ředitele k 28. 2. 2017. Novým
výkonným ředitelem byl
k 15. 8. 2017 jmenován člen
správní rady Josef Šlerka.
Jiří Hák odstoupil k 11. 4. 2017
z funkce člena dozorčí rady
a ke stejnému datu byl jmenován
členem správní rady,
v níž nahradil Jana Šterna.
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Výhled
do roku 2017

Fond zamýšlí v roce 2017 zvýraznit
svou roli v podpoře nezávislých
médií a způsobů rozšiřování jejich
informací. Vyjma zesílení podpory
nezávislých médií prostřednictvím
grantových výzev i podpory
jednotlivých projektů plánuje
fond také výzkumnou a aplikační
činnost v oblasti šíření informací,
hodnocení jejich obsahu
a dopadů a širší zapojení
ve veřejné diskusi ohledně svobody
a nezávislosti médií.
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