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Posláním novinářů není být neutrálními pozorovateli dějin, 
ale naopak těmi, kteří svým prostřednictvím nechávají 
naplno zaznít to, co není slyšet.
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Úvodní slovo

Uplynulý rok byl rokem paradoxů. Česká republika čelila a čelí 
největší společenské krizi za svou existenci. Koronavirus totiž není 
jen problém zdravotní, ale především sociální. V plné nahotě  

se ukázaly všechny deficity společnosti a hlavně fungování státu. Zároveň 
se ale také ukázalo, jak umí být naše společnost solidární, jak se v ní dokáže 
vyklubat silné občanské hnutí. Občané tak mnohdy zastoupili stát. Viděli 
jsme, že stát zklamal, ale že jádro společnosti, totiž aktivní občané jsou 
silní a nedovolí úplný pád. Z covidové krize se občanská společnost vychází 
sebevědomá a silná.

Jak ale v téhle době obstála média? Na první pohled je nelze jen chválit. 
Často se věnovala jen pěně dní a nebyla schopna hlubokého ponoru a analýz, 
avšak podíváme-li se zblízka, není situace zas tak špatná. Z výzkumu 
společnosti Nielsen Admosphere pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky 
vidíme, že většina společnosti považuje nezávislá média za klíčová pro 
fungování demokracie. Lidé také dobře chápou, že vlastnictví médií politiky 
či oligarchy ohrožuje jejich nezávislost. Logicky tedy roste důvěra v menší  
a nezávislé projekty. Jsme velmi rádi, že jsme je díky našim dárcům mohli 
v minulém roce opět podpořit. Vysoké důvěře se těší i veřejnoprávní média. 
Ta jsou již dlouhou dobu terčem politických útoků. Obranu veřejnoprávních 
médií považujeme za jednu z důležitých priorit fondu.

V uplynulém období jsme také byli svědky velkého nárůstu nejrůznějších 
dezinformací a konspirací ve veřejném prostoru. Víme, že kolem 15 % 
dospělé populace věří nejroztodivnějším teoriím, ale i zde lze vidět určitou 
naději. Roste totiž podíl občanů, kteří si uvědomují, že dezinformace jsou 
společenský problém a že je občas nejsou schopni rozpoznat. Právě tady 
pomáhá NFNZ svým projektem Ratingu médií a přehledem konspiračních 
webů. Rating samotný se po dvou letech existence stal pevnou součástí 
českého mediálního světa. Usnadňuje lidem orientaci, kdo z médií dodržuje 
základní novinářské normy. 

V loňském roce k Ratingu ještě přibyl seznam konspiračních webů.  
Za obrovský úspěch považujeme, že se jej podařilo integrovat do 
vyhledávače Seznamu. Uživatelé díky tomu hned vidí, zda se nechystají 
kliknout na web s podezřelým obsahem.

V některých chvílích vypadal loňský rok beznadějně. Když se však za ním 
ohlédneme, vidíme, že přinesl i naději. Naději, že nezávislá média a jejich 
čtenáři vyšli z krize silnější a sebevědomější než kdy předtím. Jsme rádi,  
že jako fond můžeme tuto naději posilovat. Děkujeme vám všem za to,  
že nás v našem úsilí podporujete.

Josef Šlerka
výkonný ředitel NFNZ
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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 i 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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Kde konkrétně pomáháme

Již pátým rokem NFNZ pomáhá redakcím, které nejsou finančně  
závislé na státní moci či na politických stranách, hnutích nebo 
lobbistických skupinách. Fond neposkytuje příspěvky médiím,  
která mají netransparentní vlastnickou strukturu či vykazují závislost 
na politických nebo významných ekonomických silách a tuzemské  
či zahraniční veřejné moci. 

• Podpora investigativní a analytické novinařiny – investigativní granty 
 dvakrát ročně, rozvojové granty, mimograntová podpora

• Kultivace mediálního prostoru a obrana novinářského stavu  
 – hodnocení důvěryhodnosti zpravodajských serverů; inovativní řešení 
 ve zpravodajství; mediální kritika

• Boj proti dezinformacím a fake news –  výzkumy, přednášky, debaty, 
 videospoty

• Veřejnoprávní média – obrana nezávislosti veřejnoprávních médií,
 osvěta mediálních rad 

• Medializace novinářské profese –  konference Novinářské fórum 
 a Novinářské ceny
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Zakladatelé fondu

Petr Cichoň ( 

Podnikatel a majitel společnosti 
Crocodille, pod kterou kromě 
balených baget a sendvičů spadá 
i řetězec s občerstvením Bageterie 
Boulevard a 360pizza. 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.

„Každý den života  
i podnikání v naší zemi 
mě znovu utvrzuje 
o nezbytnosti dobře 
fungující nezávislé 
žurnalistiky.“

Jiří Hák (

Spoluzakladatel a Managing 
Partner společnosti CORPIN, 
přední česko-slovenské firmy 
působící od r. 2007 v oboru 
korporátních financí. V letech 
1998 až 2002 pracoval v Londýně 
pro ABN AMRO Corporate 
Finance, kde se specializoval 
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.

„Nezávislost myšlení  
a prezentace informací je 
dnes možná nejdůležitější 
téma od dob totalitních 
režimů 20. století – 
západní společnost se 
zjevně nachází na jedné 
z generačně se opakujících, 
ale klíčových křižovatek 
a nezávislý žurnalismus 
může být tím rozhodujícím 
jazýčkem na vahách  
mezi demokracií  
a totalitarismem.“

František Dostálek (

V roce 1990 se stal jedním 
ze zakladatelů auditorské 
a poradenské firmy KPMG, kterou 
řídil v letech 2001–2010. V období 
2006–2014 zastával pozici člena 
celosvětového vedení KPMG 
a výkonného ředitele pro střední 
a východní Evropu. V letech 2013 
až 2014 byl prezidentem Americké 
obchodní komory. Od roku 2017 
je předsedou a členem auditních 
výborů v českých dceřiných 
společnostech skupin Vienna 
Insurance Group a Allianz, od roku 
2018 je předsedou dozorčí rady 
a výboru pro audit PPF Group, N.V. 
Je donátorem a spolupracovníkem 
řady neziskových organizací  
a mecenášem kultury. 

„NFNZ podporuji proto, 
že se obávám o osud 
demokracie, která je 
stále více ohrožována 
polopravdami, nepravdami 
a účelovými manipulacemi 
ve veřejném prostoru.“
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Silke Horáková (

Spolumajitelka nakladatelské 
skupiny Albatros Media. Aktivně 
podporuje sociální podnikání 
v České republice a organizace 
a akcelerátorské programy v této 
oblasti, jako jsou například Ashoka 
(coby členka její mezinárodní 
sítě podporovatelů), The Social 
Impact Award nebo The Impact 
First Award. Je spoluzakladatelkou 
prvního fondu v České republice 
zaměřeného na podporu 
společensky prospěšných podniků 
(social impact), Tilia Impact 
Ventures, a předsedkyní správní 
rady Nadace Albatros.

„Záleží mi na tom, aby 
Česká republika zůstala 
pevnou součástí liberální 
demokratické Evropy. 
Nezávislou žurnalistiku 
považuji za garanci pro 
společenskou diskusi 
na základě evropských 
demokratických hodnot.“

Jiří Kučera (

Advokát s 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. 

„Bez nezávislé a kvalitní 
žurnalistiky není možná 
kontrola moci a bez 
veřejného dohledu nad 
výkonem moci nelze 
budovat svobodnou 
a demokratickou 
společnost.“

Richard Kaucký (

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.

„Nechci znovu číst Orwella 
a jeho Farmu zvířat jako 
pátou kopii z psacího 
stroje.“
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Petr Laštovka (

Specialista na rodinné 
nástupnictví, trusty a nadace. 
Mezi lety 1993 a 2010 působil 
v poradenské společnosti TPA 
Horwath, později se stal jejím 
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.

„Nechci řešit otázku 
emigrace, jako to řešili 
naši rodiče. Chci mít 
možnost žít ve svobodné 
České republice.“

Vladimír Mařík (

Profesor a vědec. V roce 1996 
spoluzaložil technologickou 
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. V roce 2013 založil 
a z pozice vědeckého ředitele vede 
Český ústav informatiky, robotiky 
a kybernetiky ČVUT v Praze.  
Za své vědecké výsledky získal 
několik prestižních ocenění 
a působil na řadě zahraničních 
univerzit.

„Jako kybernetik si plně 
uvědomuji, že jedině 
objektivní informace  
vede k optimálnímu 
rozhodování a řízení.“

Tomáš Richter (

Podnikatel. Kariéru začínal v roce 
1990 v Kanceláři prezidenta 
republiky 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.

„Svobodná a nezávislá 
žurnalistika je jedním  
z hlavních pilířů liberální 
demokracie. Chceme-li 
zůstat součástí svobodné 
západní civilizace, musíme 
tento princip zakotvený  
v naší ústavě hájit.“
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Martin Vohánka (

Po ukončení středoškolských 
studií v roce 1995 založil 
společnost W.A.G. payment 
solutions, vystupující pod 
značkou Eurowag, kterou z pozice 
předsedy představenstva řídí 
dodnes. Skupina Eurowag je 
přední poskytovatel integrovaných 
řešení pro silniční mobilitu 
v Evropě. V roce 2014 se stal 
finalistou soutěže Podnikatel 
roku. Přednáší na Vysoké škole 
ekonomické a dlouhodobě 
se věnuje řadě společensky 
zaměřených filantropických  
aktivit.

„Základním předpokladem 
a současně produktem 
funkční liberální 
demokracie je silná 
nezávislá žurnalistika. 
V Čechách jako i jinde na 
světě je však v defenzivě 
a potřebuje naši aktivní 
pomoc.“

Libor Winkler (

Řídící partner skupiny RSJ, 
která v sobě zahrnuje činnost 
obchodníků s cennými papíry 
a investiční fondy kvalifikovaných 
investorů. Mimoto je také 
spolumajitelem vinařství Dobrá 
vinice, vinných barů Vinograf 
a michelinské restaurace Field. 
Působí jako akcionář galerie DOX 
a je členem správní rady neziskové 
organizace Glopolis. Je členem 
dozorčích rad fondu Neuron na 
podporu vědy a Nadačního fondu 
proti korupci.

„Dnes narůstá snaha 
politiků ovlivňovat 
veřejnoprávní média  
a většina těch soukromých 
je v rukou silných skupin  
s jasnými podnikatelskými 
zájmy. Proto podporu 
médií nezávislých jak na 
politicích, tak na úzkých 
podnikatelských skupinách 
vnímám pro demokracii 
jako klíčovou.“

Jan Zitko (

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.

„Žijeme na krásném místě 
v krásné zemi, bylo by 
škoda opět ztratit naši 
svobodu.“
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Kolegium

Petr Cichoň

František Dostálek

Jiří Hák

Jaroslav Horák

Silke Horáková

Richard Kaucký

Jiří Kučera

Petr Laštovka

Václav Muchna

Tomáš Richter

Martin Vohánka

Libor Winkler

Většinu členů kolegia 
tvoří zakladatelé fondu. 
Kolegium rozhoduje 
o obsazení hlavních 
funkcí v orgánech fondu, 
jmenuje a odvolává členy 
správní a dozorčí rady, 
jakož i potvrzuje návrh 
na jmenování výkonného 
ředitele fondu. Rozhoduje 
dvoutřetinovou většinou. 

Správní rada 

Tomáš Richter 
(předseda) 

Michal Klíma 
(místopředseda) 

Helena Chaloupková 

Jiří Kučera

Jakub Macek

Michal Petrman

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. V dubnu 
2020 odstoupil z funkce 
člena správní rady Martin 
Burda. Novým členem 
správní rady se v červenci 
2020 stal Michal 
Petrman.

Dozorčí rada 

František Dostálek 

Petr Laštovka

Dozorčí rada je orgánem 
vykonávajícím typickou 
kontrolní působnost.

Výkonný 
ředitel fondu 

Josef Šlerka

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

Orgány fondu k 31. 12. 2020
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Aktivity fondu
v roce 2020

Agenda Europe a česká politická hnutí

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 125 000 KČ

Hlídací pes

Hlavním tématem projektu byly vazby tuzemských institucí, organizací a politických 
stran na dosud v Česku nepříliš popsaný fenomén zvaný Agenda Europe, který 
mezinárodně oslovuje, sdružuje a propojuje podobné spektrum lidí napříč zeměmi. 
Například prostřednictvím témat, jako je odpor k potratům, k LGBT komunitě, 
vzývání tradiční rodiny, kritika tzv. progresivistů apod. Hlídací pes zmapoval otisk 

Agendy Europe v ČR.

V roce 2020 Nadační fond nezávislé žurnalistiky rozdělil 7 005 000 Kč, čímž 
podpořil 25 projektů.
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Ekonomické a společenské dopady 
monopolu Facebooku a Googlu  

na tradiční média

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 240 000 KČ

Echo 24

Cílem projektu bylo popsat dopady působení Googlu a Facebooku na tradiční média 
a jejich vydavatele. Nejenže Facebook a Google bezplatně využívá obsahu vydava-
telů, ale svými dalšími aktivitami odsává z trhu většinu inzertních příjmů, neplatí  
v zemích, kde působí, daně, a tím získává další výhody, díky kterým ovlivňuje cenu 
inzerce na trhu. Facebook se chová jako vydavatel, ale nemusí se řídit legislativou, 
která se vztahuje na ostatní vydavatele. Dopady působení Googlu a Facebooku, kteří 
fakticky přejímají roli informačního gatekeepera a nastolují agendu – tzv. agenda 
setting, na podobu společenské debaty, za niž ale nepřijímají odpovědnost ani  

v té podobě, jak ji plní tradiční média.
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Čínský restart – dopady česko-čínského 
sbližování posledních let

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 250 000 KČ

Deník N

V roce 2013 začal restart v česko-čínských vztazích a Česko se začalo Číně přibližovat 
jako nikdy dříve. Stalo se novým geopolitickým bojištěm velmocí, což se odrazilo 
v politice, byznysu i společenských vazbách. Vývoj byl překotný, fázi nadšení vy-
střídalo vystřízlivění a objevují se otazníky nad dalším vývojem. Redakce Deníku N 
bude analyzovat proměny pohledů klíčových aktérů na česko-čínské vztahy, jaká 
v nich spočívají rizika a jak má vypadat výhodné partnerství s Čínou. Projekt zatím 

není ukončen.
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Česko mezi ideály a byznysem

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 250 000 KČ

Voxpot

Má velký byznys co mluvit do zahraničně-politického směřování České republiky? 
Voxpot zpracuje série reportáží o vlivu českého byznysu na politické směřování 

země. Projekt zatím nebyl ukončen.

Příprava podoby nového týdeníku

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 100 000 KČ

Forum 24 a HlídacíPes.org 

Příspěvek byl využit na přípravu grafického layoutu nového tištěného týdeníku, 
tvorbu obsahového konceptu a byznys plánu.
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Rok nula: Periferie versus centrum.  
O čem naši politici už třicet let mluví  

a ještě dalších třicet let budou

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 250 000 KČ

A2larm

Poslední výzkumy ukázaly, že Česko sužuje řada strukturálních a regionálních 
nerovností. Rozdíly mezi periferií a centrem se vyostřují. Vzdělání, zdravotnictví, 
postavení českých důchodců, postindustrializaci a kulturu představila série pěti 
analytických reportáží jako oblasti, na nichž můžeme problémy dnešního Česka 
názorně demonstrovat. Jak se tyto sociální fenomény třicet let po sametové revoluci 
promítají do společenské soudržnosti? Možnosti jejich řešení naznačili v podcastech 

odborníci specializující se na daná témata.
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Spojeni mocí. Zájmy prezidenta a premiéra

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 250 000 KČ

Reportér

České politice dominuje dvojice Miloš Zeman a Andrej Babiš. Jaké jsou jejich zájmy 
a zájmy jejich nejbližšího okolí? A to jak v oblasti politické, tak i ekonomické. Kde 
jsou tyto zájmy v souladu a kde na sebe narážejí? Jaké metody k jejich prosazování 
používají jednotliví aktéři? Kdy spolupracují a kdy se naopak snaží pozici druhého 
oslabit a zkomplikovat? Podrobné mapování politických a ekonomických zájmů 
v okolí dvou nejmocnějších mužů české politiky a jejich dopadů na českou politiku  

i postavení země na mezinárodní scéně.
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Projekt K

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 125 000 KČ

Investigace.cz

V projektu redakce Investigace.cz rozkrývala případy legalizace zisků z trestné 
činnosti neboli praní peněz. Na projektu spolupracovala s organizací International 
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), která stála mimo jiné za projektem 

Panama Papers.
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Novinářská cena za rok 2019

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 500 000 KČ

Nadace OSF

Nejlepší novinářské počiny za rok 2019 byly oceněny již podesáté. Novinkou 
loňského ročníku bylo propojení Novinářské ceny Nadace OSF s cenami Karla 
Havlíčka Borovského, které jsou od roku 1998 jako nejvyšší ocenění za novinářskou 
a publicistickou práci udíleny Nadací Český literární fond. Kromě Novinářských 
cen ve 12 kategoriích byli v rámci jednoho večera vyhlášeni i laureáti Ceny Karla 
Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky je 

generálním partnerem Novinářské ceny.
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Mediální vzdělávání – JSNS

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 500 000 KČ

Člověk v tísni 

JSNS je vzdělávací program a webový portál, který poskytuje učitelům audiovizuální 
lekce, vzdělávací kurzy, metodickou podporu, didaktické příručky a další materiály 

pro výuku ve školách.
 
Cílem projektu je přispět k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují 
v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní  

a ovlivňují dění kolem sebe.
 
Jedním z pilířů projektu je Mediální vzdělávání, jehož záměrem je učit mladé lidi 
pracovat s informacemi, analyzovat mediální sdělení a posuzovat jejich důvěry-
hodnost, rozlišovat ta, která jsou založena na faktech, od těch manipulativních  
a lživých. Žáci a studenti se učí využívat potenciál moderních technologií se zna-

lostí jejich rizik.
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Systematický monitoring vlivu Ruska a Číny

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 500 000 KČ

Evropské hodnoty

Týdenní newsletter Doporučení Bezpečnostního centra Evropské hodnoty byl roz- 
šířen o pravidelný vhled do hlavních kauz a narativů z prostředí českých dezinfor-
mačních webů. Pomocí kvalitních nástrojů a systematického monitoringu každý 
týden popisuje hlavní dezinformační kauzy z českého i zahraničního prostředí  

a přináší komplexní analýzu jejich původu a šíření.

Rozšíření předplatitelského systému Tony

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 600 000 KČ

Echo 24

Redakce Echo 24 využívá předplatitelského systému Tony, který je napojen na  
e-shop. Vznikl před pěti lety. Finanční příspěvek posloužil k upgradování systému 
Tony za účelem kvalitnější péče o předplatitele, zvýšení obnovy předplatného a přede- 

vším získávání nových předplatitelů.
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Nové produkty Reportér Magazínu:  
Reportér Premium a Reportér Club 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 600 000 KČ

Reportér

Díky finančnímu příspěvku NFNZ byla rozšířena nabídka pro čtenáře Reportér 
Magazínu o program Reportér Premium, který rozšířil nabídku minipodcastů,  
a Reportér Club, který zprostředkovává klubová setkání se členy redakce a zajíma-

vými hosty.
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Zvýšení kompetencí a vytvoření podmínek 
pro ekonomickou úspěšnost deníku Forum 24

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 600 000 KČ

Provoz a rozvoj Deníku Referendum

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 250 000 KČ

Forum 24

Deník Referendum

Díky finančnímu příspěvku NFNZ byla redakce Forum 24 posílena o dva nové 
redaktory. Také vznikla nová rubrika Nová Orientace, která publikuje analýzy 
autorů, zejména z řad akademické obce. Dále byla rozšířena nabídka na knižním 

e-shopu a propracován marketing knižních produktů redakce Forum 24.

Pandemie C-19 a s ní související opatření znesnadnila novinářskou práci, ale také 
znemožnila výraznější fundraising plánovaný na rozvoj Deníku Referendum. 
Současně se pozastavila práce na řadě investigativních a reportážních projektů. 
Finanční příspěvek NFNZ pomohl výpadky finančních toků způsobené epidemio-

logickou situací zmírnit.
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Factchecking politiků na sociálních sítích

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 150 000 KČ

Demagog

Čím dál větší část politické sféry používá sociální sítě nejen jako prostředek pro 
komunikaci s voliči, ale i pro oficiální vyjádření z pozice členů vlády či volených 
zástupců. Tato často zkratkovitá komunikace přitom nepodléhá standardní kontrole 
ze strany médií a dokáže se rychle rozšířit mezi publikem. V rámci tohoto projektu se 
Demagog.cz jako nezávislá factcheckingová organizace bude věnovat přímé, a pokud 
možno bezprostřední kontrole faktických politických vyjádření na sociálních sítích.
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Pandemie viru: dopad na ekonomiku, 
účinnost ekonomických opatření vlády  

a srovnání řešení a vývoj boje s pandemií 
v evropském kontextu 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ

Echo 24

Redakce Echo 24 zanalyzovala medicínská, epidemiologická a ekonomická řešení 
pandemie nemoci covid-19 českých úřadů a srovnala je s přístupem ve světě. Rovněž 
se pokusila popsat změny, které koronavirus vyvolal ve společnosti a ekonomice,  

s důrazem na socioekonomické vrstvy, které byly pandemií zasaženy nejvíce.
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Analýza fungování médií patřících do 
svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 175 000 KČ

Forum 24

Deník Forum 24 se dlouhodobě zabývá změnou způsobu, jakým o politickém dění 
informují média, která patří do svěřenského fondu premiéra Babiše, ve srovnání 
s tím, jak tomu bylo před změnou vlastnictví. V rámci tohoto projektu se redakce 
zaměřila na tři oblasti – zamlčování či bagatelizování některých konkrétních 
událostí, na názorové články v těchto médiích a na vliv ruské propagandy, který 
se v nich také projevuje. Konkrétní tituly: MF DNES a iDNES.cz, Lidové noviny 

a lidovky.cz a expres.cz.
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Kdo vydělal na covidu-19 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ

Neovlivní

Zatímco někteří obětovali svůj čas, energii a peníze tomu, aby v době pandemie 
covidu-19 pomáhali nákazu zvládnout, a do jisté míry tak suplovali stát, jiní krizi 
využili jako výhodnou příležitost vydělat. Ne vždy fér způsobem. Někteří využívají 
své politické kontakty, jiní pochopili, že paralyzovaná státní správa je snadný terč 

k oškubání. Kdo tedy na krizi vydělal?
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Korono / obnova 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 190 000 KČ

Hlídací pes

Redakce Hlídacího psa se věnovala situacím, kdy docházelo ke zneužívání korona-
virové a postkoronavirové situace – politicky doma i v zahraničí, mocensky a eko- 
nomicky. Ať už jde o ruské a čínské zájmy a jejich vlivové operace, dezinformace  
a propagandu na našem území, či snahy tuzemských populistů rozvolňovat vztahy 
s Evropskou unií, případně zneužít krizi k dlouhodobému omezení svobod, jako to 

vidíme na příkladu Orbánova Maďarska.
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Sucho v Česku:  
začátek zásadní společenské změny 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ

Deník N

Jedním z největších ohrožení pro ČR se stává úbytek vody v krajině a sucho 
související se změnou klimatu. Stále zřetelněji se podepisuje na zemědělství, 
lesnictví, zásobování vodou, podobě krajiny. O systémových opatřeních však do 
značné míry rozhodují ti, kteří rizika spíše prohlubují. Naopak řada subjektů se 
snaží přicházet s inovacemi a situaci zachránit. Seriál Deníku N popsal systémové 
problémy aktuální situace, politická, ekonomická a daňová opatření motivující ke 

zlepšení a zároveň ukázal dobré příklady hodné následování.
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Obnova českého byznysu  
po koronavirové krizi 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ

Reportér

Reportér Magazín detailně sledoval vývoj byznysu v šesti vybraných oborech zasa-
žených pandemií, analyzoval jejich vývoj a snahu vyrovnat se s dopady koronakrize 
s konkrétními podnikateli i nezávislými odborníky, vyhodnocoval dopady vládních 
kroků i sledoval dodržování principů férové hospodářské soutěže. Současně se snažil 

najít recepty na řešení krize.
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Bezpečnostní akademie

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 500 000 KČ

Evropské hodnoty

Dvousemestrální vzdělávací program Bezpečnostního centra Evropské hodnoty,  
do kterého se zapojilo čtrnáct pečlivě vybraných studentů magisterských programů 
a také čerstvých absolventů vysokých škol z celé České republiky se zájmem o bez-
pečnost a bezpečnostní politiku. Součástí vzdělávacího programu je i mentoringový 
program, do kterého jsou zapojeni experti z různých institucí, kteří individuálně 
pomáhají účastníkům se zpracováním písemných výstupů a také s rozvojem jejich 

kompetencí.



31 

Výroční zpráva NFNZ  – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2020

Znečištění řeky Bečvy

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 50 000 KČ

Deník Referendum – Centrum pro média, ekologii a demokracii

Správní rada NFNZ udělila mimořádnou finanční odměnu 50 000 Kč za práci 
v oblasti investigace znečištění řeky Bečvy.
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Další aktivity fondu

Novinářské fórum 2020
www.novinarskeforum.cz

Kvůli epidemiologické situaci se třetí ročník Novinářského fóra z původního data 
dvakrát posunul, nakonec se uskutečnil za příznivějších podmínek 17. června 2020. 
Hlavním cílem konference je sdílení informací, zkušeností a přístupů mezi novináři, 
studenty žurnalistiky a zájemci o mediální dění. Akci jsme pořádali ve spolupráci  
s Nadací OSF a Společností Ferdinanda Peroutky. Mediálním partnerem byla Česká 

tisková agentura, která konferenci přenášela živě. 
 
Stěžejním tématem letošního ročníku byla Čína v českých médiích, umělá 
inteligence a média, hranice etiky novinářské práce nebo dodržování novinářských 
standardů. Mezi vystupujícími panelisty byli novinář Jindřich Šídlo, moderátor ČT 
Václav Moravec, redaktorka ČRo Brit Jensen, socioložky Paulína Tabery a Lenka 
Vochocová, vědci Luboš Král a Josef Holý a další. Debaty moderovali Josef Šlerka 

(NFNZ) a Martin Groman (Cena Ferdinanda Peroutky).
 
Tentýž den večer byly tradičně udíleny novinářské ceny za nejlepší počiny roku 
2020, tentokrát už podesáté. Porota Nadace OSF vybírala z 690 projektů. Oceněné 
novináře a jejich práce z loňska i předchozích ročníků si můžete prohlédnout ve 

virtuální Síni slávy. Nadační fond je generálním partnerem Nadace OSF.
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Mapa médií a Rating NFNZ  
Jedním z poslání Nadačního fondu je kultivace mediálního prostoru. Za tímto účelem 
NFNZ vyvinul vlastní produkt, tzv. Rating, zadává výzkumy, má novou rubriku 
Mediální kritika a společně s organizací Česko.Digital vyvíjí nástroje, kterými chce 

zvýšit sledování zpravodajství. 

Rating NFNZ neboli hodnocení důvěryhodnosti zpravodajských serverů na zákla-
dě dodržování základních novinářských parametrů byl spuštěn v červenci 2019. 
V první fázi Ratingu v roce 2019 byly hodnoceny zpravodajské weby, v dubnu 2020 
byly zpravodajské weby aktualizovány, v září 2020 byl Rating rozšířen o hodnocení 
tištěných deníků, publicistických časopisů a online publicistických titulů. Také byl 

přidán přehled českých konspiračních webů.  www.nfnz.cz/rating-medii/

Rating NFNZ:
 - pomáhá novinářům dodržovat základní novinářské principy, 

 - umožňuje čtenářům rozlišit dezinformace od důvěryhodné zprávy,  
 - pomáhá firmám lépe se orientovat při zadávání inzerce.

Rating webových zpravodajských serverů provádí tým kodérů ze Studia nových 
médií manuálním kódováním přibližně v šestiměsíčním intervalu. Při tzv. malých 
aktualizacích jsou revidovány údaje o vydavatelích, kontakty a další spíše formální 
kritéria. Při velké aktualizaci jsou kódovány a vyhodnocovány publikované texty 
v novém období v každé kategorii. Každá velká aktualizace tedy znamená zpraco-
vání stejného množství materiálů jako u první zveřejněné verze, tzn. vyhodnocení  

8200 článků.
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Přehled konspiračních webů začala v listopadu 2020 využívat společnost Seznam.cz. 
Ve výsledcích vyhledávání své uživatele upozorňuje na weby, na které mají dávat 
pozor, protože se mohou podílet na zveřejňování sporného či konspiračního obsahu. 
Seznam českých konspiračních a antisystémových serverů vznikl na základě shody 
mezi analýzami provedenými několika důvěryhodnými institucemi a zobrazuje 
průnik mezi zjištěními Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, projektu Atlas 

konspirací, slovenského webu Konšpirátori.sk a společnosti Semantic Visions.

V listopadu 2020 se Nadační fond spojil s týmem špičkových vývojářů ze spo-
lečnosti Česko.Digital a společně začali hledat inovativní řešení, která by médiím 
pomohla oslovit nekonzumenty médií. Podle výzkumu agentury Median je to až 
třetina populace (více o výzkumu níže). Tým postupně vyvinul tři nástroje, jejichž 

spuštění je naplánováno na Novinářské fórum v červnu 2021.

Nadační fond také pravidelně zadává výzkumy, které mapují mediální chování české 
populace. V roce 2020 tak agentura Median pro Nadační fond uskutečnila výzkum 
na téma Češi a zpravodajství. Navázala tím na výzkum z roku 2016. Ze studie 
vyplývá, že Čechů, kteří nesledují zpravodajství, přibývá. Výsledky byly publikovány 

na začátku roku 2021.  www.nfnz.cz/studie-a-analyzy/

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere pro Nadační fond v roce 2020 zkoumala 
postoj Čechů k dezinformacím. Výsledky výzkumu byly opět publikovány na začátku 

roku 2021.  www.nfnz.cz/studie-a-analyzy/

V roce 2020 Nadační fond spustil novou rubriku Mediální kritika, ve které reno-
movaní akademici publikují analýzy aktuálního dění v médiích. 

 www.nfnz.cz/medialni-kritika/
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Jak získáváme zdroje

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky se soustřeďuje na získávání prostředků 
pro svou činnost od soukromých osob. V zájmu transparentnosti má stanovená 
pravidla pro přijímání darů. Dárcem fondu může být jakákoliv fyzická nebo 

právnická osoba splňující následující kritéria:

• Výše daru musí odpovídat reálným možnostem dárce.

• Dar nesmí být anonymní – v opačném případě ho Nadační fond nepřijme.

• Dar v hodnotě přesahující 10 001 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 či Evropské unie.

Správní náklady jsou plně kryty z darů zakladatelů a členů orgánů NFNZ.
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Dárci fondu pocházejí z řad soukromých podnikatelů a veřejnosti. Se svými striktně 
nastavenými pravidly ohledně přijímání darů a svým zaměřením je fond v ČR 
zcela ojedinělý. Fond nepřijímá dary od orgánů jakéhokoliv státu či samosprávy  
a politicky exponovaných osob. U darů převyšujících 50 000 Kč je výkonný ředitel 
Nadačního fondu povinen vypracovat analýzu vazeb potenciálního dárce na jiné 
subjekty včetně jeho účasti v orgánech jiných subjektů a v případě potenciálního 
rizika pro dobrou pověst Nadačního fondu předložit dar správní radě ke schválení. 

Nadační fond nezávislé žurnalistiky můžete podpořit darem přes platformu 
Darujme.cz, Donio.cz nebo přímo na bankovní účet fondu 2113445291/2700. 

 

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům. 

Kdo jsou dárci fondu
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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.

Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou 
spolupracovat při šíření výstupů projektu).

Každá žádost o grant ve standardních grantových výzvách je vždy posouzena 
minimálně třemi externími hodnotiteli. Jejich písemné hodnocení je předloženo 
správní radě, která se o ně při diskusi o podpoře jednotlivých projektů opírá. 
Expertní rada NFNZ působí jako neformální poradní orgán fondu. Její složení je 
zveřejněno na webových stránkách NFNZ. Členové Expertní rady pomáhají fondu 

mimo jiné právě při hodnocení grantových žádostí. 

Jak rozdělujeme nadační příspěvky
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Účetní závěrka 2020

 A.  Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001 +35 +188
 A. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  A.I.1+...+A.I.x 002  +194
 A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  účet 012 003
  2. Software účet 013 004
  3. Ocenitelná práva účet 014 005
  4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006
  5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007  +194
  6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008
  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009
 A. II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x  010 +42 +42
 A. II. 1. Pozemky účet 031 011
  2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012
  3. Stavby účet 021 013
  4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014 +42 +42
  5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015
  6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016
  7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017
  8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  účet 029 018
  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019
  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020
 A. III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021
 A. III. 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022
  2. Podíly – podstatný vliv  účet 062 023
  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024
  4.  Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025
  5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026
  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027
 A. IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  A.IV.1+...+A.IV.x  028 -7 -48
 A. IV. 1.  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  účet 072  029
  2.  Oprávky k softwaru  účet 073 030
  3.  Oprávky k ocenitelným právům  účet 074  031
  4.  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078  032
  5.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033  -27
  6.  Oprávky ke stavbám účet 081 034
  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
   a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035 -7 -21
  8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036
  9.  Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037
  10.  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038
  11.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039
 B.   Krátkodobý majetek celkem  B.I.+...+B.IV.  040 +8 575 +7 120
 B. I.   Zásoby celkem  B.I.1+...+B.I.x  041
 B. I.  1.  Materiál na skladě účet 112  042
  2.  Materiál na cestě účet 119 043

Označ. číslo
řádku

Účetní období
stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A K T I V A
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   3.  Nedokončená výroba  účet 121  044
   4.  Polotovary vlastní výroby  účet 122  045
   5.  Výrobky  účet 123  046
   6.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  účet 124  047
   7.  Zboží na skladě a v prodejnách  účet 132  048
   8.  Zboží na cestě účet 139  049
   9.  Poskytnuté zálohy na zásoby  účet 314  050
 B. II.   Pohledávky celkem  B.II.1+...+B.II.x  051 +30 +30
 B. II.  1.  Odběratelé  účet 311  052
   2.  Směnky k inkasu  účet 312  053
   3.  Pohledávky za eskontované cenné papíry  účet 313  054
   4.  Poskytnuté provozní zálohy  účet 314 - ř. 51  055 +30 +30
   5.  Ostatní pohledávky  účet 315  056
   6.  Pohledávky za zaměstnanci  účet 335  057
   7.  Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení 
    a veřejného zdravotního pojištění  účet 336  058
   8.  Daň z příjmů účet 341  059
   9.  Ostatní přímé daně účet 342  060
   10.  Daň z přidané hodnoty  účet 343  061
   11.  Ostatní daně a poplatky  účet 345  062
   12.  Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  účet 346  063
   13.  Nároky na dotace a ostatní zúčtování 
    s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků účet 348  064
   14.  Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  účet 358  065
   15.  Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí  účet 373  066
   16.  Pohledávky z vydaných dluhopisů účet 375  067
   17.  Jiné pohledávky  účet 378  068
   18.  Dohadné účty aktivní  účet 388  069
   19.  Opravná položka k pohledávkám  účet 391  070
 B. III.   Krátkodobý finanční majetek celkem  B.III.1+...+B.III.x  071 +8 523 +7 062
 B. III.  1.  Peněžní prostředky v pokladně účet 211  072 +5 +7
   2.  Ceniny  účet 213  073
   3.  Peněžní prostředky na účtech  účet 221  074 +8 518 +7 055
   4.  Majetkové cenné papíry k obchodování  účet 251  075
   5.  Dluhové cenné papíry k obchodování  účet 253  076
   6.  Ostatní cenné papíry  účet 256  077
   7.  Peníze na cestě účet 261  078
 B. IV.   Jiná aktiva celkem  B.IV.1+...+B.IV.x  079 +22 +28
 B. IV.  1.  Náklady příštích období  účet 381  080 +22 +28
   2.  Příjmy příštích období  účet 385  081
    AKTIVA CELKEM  A.+B.  082 +8 610 +7 308

Označ.
číslo

řádku
Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni
A K T I V A
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 A.   Vlastní zdroje celkem  A.I.+...+A.II. 001 +8 350 +7 024
 A. I.   Jmění celkem  A.I.1+...+A.I.x  002 +8 350 +7 024
 A. I.  1.  Vlastní jmění  účet 901  003 +120 +120
    2.  Fondy  účet 911  004 +8 230 +6 904
    3.  Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921  005
 A. II.   Výsledek hospodaření celkem  A.II.1+...+A.II.x  006  +0
 A. II.  1.  Účet výsledku hospodaření  účet +/-963  007 xxxxxxxxxxxx +0
    2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  účet +/-931  008  xxxxxxxxxxxx
    3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  účet +/-932  009
 B.   Cizí zdroje celkem  B.I.+...+B.IV.  010 +260 +284
 B. I.   Rezervy celkem  B.I.1+...+B.I.x  011
 B. I.  1.  Rezervy  účet 941  012
 B. II.   Dlouhodobé závazky celkem  B.II.1+...+B.II.x  013
 B. II.  1.  Dlouhodobé úvěry  účet 951  014
    2.  Vydané dluhopisy  účet 953  015
    3.  Závazky z pronájmu  účet 954  016
    4.  Přijaté dlouhodobé zálohy  účet 955  017
    5.  Dlouhodobé směnky k úhradě účet 958  18
    6.  Dohadné účty pasivní  účet 389  019
    7.  Ostatní dlouhodobé závazky  účet 959  020
B. III.   Krátkodobé závazky celkem  B.III.1+...+B.III.x  021 +260 +284
B. III.  1.  Dodavatelé  účet 321  022 +30 +14
    2.  Směnky k úhradě účet 322  023
    3.  Přijaté zálohy  účet 324  024
    4.  Ostatní závazky  účet 325  025
    5.  Zaměstnanci  účet 331  026 +127 +150
    6.  Ostatní závazky vůči zaměstnancům  účet 333  027
    7.  Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
     a veřejného zdravotního pojištění  účet 336  028 +74 +87
    8.  Daň z příjmů účet 341  029
    9.  Ostatní přímé daně účet 342  030 +29 +33
    10.  Daň z přidané hodnoty  účet 343  031
    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
    14.  Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367  035
    15.  Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti  účet 368  036
    16.  Závazky z pevných termínovaných operací a opcí  účet 373  037
    17.  Jiné závazky  účet 379  038
    18.  Krátkodobé úvěry  účet 231  039
    19.  Eskontní úvěry  účet 232  040
    20.  Vydané krátkodobé dluhopisy  účet 241  041
    21.  Vlastní dluhopisy  účet 255  042
    22.  Dohadné účty pasivní  účet 389  043
    23.  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  účet 249  044
 B. IV.   Jiná pasiva celkem  B.IV.1+...+B.IV.x  045
 B. IV.  1.  Výdaje příštích období  účet 383  046
    2.  Výnosy příštích období  účet 384  047
     PASIVA CELKEM  A.+B.  048 +8 610 +7 308

Označ.
číslo

řádku
Účetní období

stav k prvnímu dni k poslednímu dni
P A S I V A

 Okamžik sestavení: 2. 2. 2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
 Právní forma účetní jednotky: nadační fond
 Předmět činnosti nebo účel:
 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby 
 za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Ing. Tomáš Richter Ing. Michal Klíma
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 A.   Náklady  A.I.+...+A.VIII.  001 +4 446  +4 446
 A. I.   Spotřebované nákupy a nakupované služby  A.I.1+...+A.I.x  002 +1 121  +1 121
 A. I.  1.  Spotřeba materiálu, energie 
    a ostatních neskladovaných dodávek  účty 501, 502, 503  003 +25  +25
   2.  Prodané zboží  účet 504  004
   3.  Opravy a udržování  účet 511  005
   4.  Náklady na cestovné  účet 512  006
   5.  Náklady na reprezentaci  účet 513  007 +79  +79
   6.  Ostatní služby  účet 518  008 +1 017  +1 017
 A. II.   Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  A.II.1+...+A.II.x  009
 A. II.  7.  Změna stavu zásob vlastní činnosti  účty 561, 562, 563, 564  010
   8.  Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb  účty 571, 572  011
   9.  Aktivace dlouhodobého majetku  účty 573, 574  012
 A. III.   Osobní náklady  A.III.1+...+A.III.x  013 +3 071  +3 071
 A. III.  10.  Mzdové náklady účet 521 014 +2 404  +2 404
   11.  Zákonné sociální pojištění  účet 524  015 +667  +667
   12.  Ostatní sociální pojištění  účet 525  016
   13.  Zákonné sociální náklady  účet 527  017
   14.  Ostatní sociální náklady  účet 528  018
 A. IV.   Daně a poplatky  A.IV.1+...+A.IV.x  019
 A. IV.  15.  Daně a poplatky  účty 531, 532, 538  020
 A. V.   Ostatní náklady  A.V.1+...+A.V.x  021 +13  +13
 A. V.  16.  Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  účty 541, 542  022
   17.  Odpis nedobytné pohledávky  účet 543  023
   18.  Nákladové úroky  účet 544  024
   19.  Kursové ztráty  účet 545  025 +4  +4
   20.  Dary  účet 546  026
   21.  Manka a škody  účet 548  027
   22.  Jiné ostatní náklady  účet 549  028 +9  +9
 A. VI.   Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
    a opravných položek  A.VI.1+...+A.VI.x  029 +41  +41
 A. VI.  23.  Odpisy dlouhodobého majetku  účet 551  030 +41  +41
   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.   Poskytnuté příspěvky  A.VII.1+...+A.VII.x  035 +200  +200
 A. VII.  28.  Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
    mezi organizačními složkami  účty 581, 582  036 +200  +200
 A. VIII.   Daň z příjmů A.VII.1+...+A.VII.x  037
 A. VIII.  29. Daň z příjmů účet 591  038
    NÁKLADY CELKEM   039 +4 446  +4 446

Označ. číslo
řádku

Běžné období
Hlavní Hospodářská Celkem

V Ý K A Z  Z I S K U  A  Z T R Á T Y
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 B.   Výnosy B.I.+...+B.VII. 040 +4 446  +4 446
 B. I.   Provozní dotace  B.I.1+...+B.I.x  041
 B. I.  1.  Provozní dotace  účet 691  042
 B. II.   Přijaté příspěvky  B.II.1+...+B.II.x  043
 B. II.  2.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  účet 681  044
   3.  Přijaté příspěvky (dary)  účet 682  045
   4.  Přijaté členské příspěvky  účet 684  046
 B. III.   Tržby za vlastní výkony a za zboží  účty 601, 602, 603  047
 B. IV.   Ostatní výnosy  B.IV.1+...+B.IV.x  048 +4 446  +4 446
 B. IV.  5.  Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále  účty 641, 642  049
   6.  Platby za odepsané pohledávky  účet 643  050
   7.  Výnosové úroky  účet 644  051 +1  +1
   8.  Kursové zisky  účet 645  052
   9.  Zúčtování fondů účet 648  053 +4 445  +4 445
   10.  Jiné ostatní výnosy  účet 649  054
 B. V.   Tržby z prodeje majetku  B.V.1+...+B.V.x  055
 B. V.  11.  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  účet 652  056
   12.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů účet 653  057
   13.  Tržby z prodeje materiálu  účet 654  058
   14.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku  účet 655  059
   15.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  účet 657  060
    Výnosy celkem   061 +4 446  +4 446
 C.   Výsledek hospodaření před zdaněním  B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.  062 +0  +0 
 D.   Výsledek hospodaření po zdanění  B. - A. + D. x.  063 +0  +0

Označ. číslo
řádku

Běžné období
Hlavní Hospodářská Celkem

V Ý K A Z  Z I S K U  A  Z T R Á T Y

 Okamžik sestavení: 2. 2. 2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
 Právní forma účetní jednotky: nadační fond
 Předmět činnosti nebo účel:
 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby 
 za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Ing. Tomáš Richter Ing. Michal Klíma
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Analytická předvaha

 A.  Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001 +35 +188
 A. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  A.I.1+...+A.I.x 002  +194
 A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  účet 012 003
  2. Software účet 013 004
  3. Ocenitelná práva účet 014 005
  4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 006
  5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 007  +194
  6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041 008
  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051 009
 A. II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x  010 +42 +42
 A. II. 1. Pozemky účet 031 011
  2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032 012
  3. Stavby účet 021 013
  4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022 014 +42 +42
  5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025 015
  6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026 016
  7.  Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 017
  8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  účet 029 018
  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 019
  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052 020
 A. III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x 021
 A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061 022
  2. Podíly - podstatný vliv  účet 062 023
  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063 024
  4.  Zápůjčky organizačním složkám účet 066 025
  5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067 026
  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 027
 A. IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  A.IV.1+...+A.IV.x  028 -7 -48
 A. IV. 1.  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  účet 072  029
  2.  Oprávky k softwaru  účet 073 030
  3.  Oprávky k ocenitelným právům  účet 074  031
  4.  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078  032
  5.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079 033  -27
  6.  Oprávky ke stavbám účet 081 034
  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
   a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035 -7 -21
  8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085 036
  9.  Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086 037
  10.  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088 038
  11.  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089 039
 B.   Krátkodobý majetek celkem  B.I.+...+B.IV.  040 +8 575 +7 120
 B. I.   Zásoby celkem  B.I.1+...+B.I.x  041
 B. I.  1.  Materiál na skladě účet 112  042
  2.  Materiál na cestě účet 119 043

Označ. číslo
řádku

Účetní období
stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A K T I V A
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Příloha účetní závěrky 

1. Charakteristika a hlavní aktivity

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

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 veřejnosti. 

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 kolegia k 31. prosinci 2020

Členové správní rady k 31. prosinci 2020

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. Na základě plné moci může za Nadační fond
jednat jeho výkonný ředitel Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2020
Ing. František Dostálek 
Ing. Petr Laštovka

Zakladatelé Nadačního fondu

Výkonný ředitel k 31. prosinci 2020
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Změny ve veřejném rejstříku společností
V průběhu roku 2020 došlo k následujícím změnám ve veřejném rejstříku: 28. 4. 2020 
zaniklo členství ve správní radě Mgr. Martinu Burdovi, MBA. K 11. 8. 2020 se stal  
Ing. Michal Klíma místopředsedou správní rady. Mgr. Jiří Kučera je od 11. 8. 2020 členem 
správní rady. Novým členem správní rady se 9. 7. 2020 stal Ing. Michal Petrman, CSc.

Petr Cichoň
Ing. František Dostálek
Ing. Jiří Hák
Ing. Silke Horáková

Ing. Richard Kaucký
Mgr. Jiří Kučera
Ing. Petr Laštovka
Ing. Vladimír Mařík

Ing. Tomáš Richter
Martin Vohánka
Ing. Libor Winkler, CSc.
Jan Zitko

Petr Cichoň
Ing. František Dostálek
Ing. Jiří Hák
Ing. Jaroslav Horák

Ing. Silke Horáková
Ing. Richard Kaucký
Mgr. Jiří Kučera
Ing. Petr Laštovka

Václav Muchna
Ing. Tomáš Richter
Martin Vohánka
Ing. Libor Winkler, CSc.

Ing. Tomáš Richter (předseda správní rady)
Ing. Michal Klíma (místopředseda)
JUDr. Helena Chaloupková

Mgr. Jiří Kučera
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Ing. Michal Petrman, CSc.
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2. Zásadní účetní postupy používané Nadačním fondem

 (a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy
  Účetnictví je vedeno externí společností VGD SPN, s.r.o., v systému Byznys B6.  
  Účetní doklady jsou uloženy na adrese zmíněné účetní společnosti.

 (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 kurzové 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 Fondu, 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 2020 eviduje v rozvaze dlouhodobý majetek v hodnotě
188 tis. Kč (2019 – 35 tis. Kč).

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.

4. Účty v bankách

Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu v Kč. Zůstatek na bankovním účtu 
k 31. prosinci 2020 činí 7 055 tis. Kč (2019 – 8 518 tis. Kč). 

5. Pohledávky a závazky

 (a) Pohledávky 
  Pohledávky činí celkem 30 tis. Kč (2019 – 30 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč  
  (2019 – 0 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.

 (b) Závazky 
  Krátkodobé závazky činí celkem 284 tis. Kč (2019 – 260 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč 
  (2019 – 0 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.  
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6. Náklady příštích období

Náklady příštích období činí celkem 28 tis. Kč (2019 – 22 tis. Kč) a představují zejména
časové rozlišení nákladů na domény a nájemného.

7. Vlastní zdroje

8. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2020 a 2019: 

9. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu roku 2020 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.

2020 Vlastní Fondy Zisk (ztráta) Neuhrazená Celkem
 jmění  běžného ztráta min.
   období let

Zůstatek k 1.1.2020  120  8 230  --  --  8 350
Přijaté dary  --  10 124  --  --  10 124
Z toho dary zakladatelů
a členů orgánů NFNZ  --  3 750  --  --  3 750
Poskytnuté příspěvky  --  -7 005  --  --  -7 005
Zúčtování fondů  --  -4 445  --  --  -4 445
Zůstatek k 31.12.2020  120  6 904  --  --  7 024

2019 Vlastní Fondy Zisk (ztráta) Neuhrazená Celkem
 jmění  běžného ztráta min.
   období let

Zůstatek k 1.1.2019  120  5 929  --  --  6 049
Přijaté dary  --  11 028  --  --  11 028
Z toho dary zakladatelů
a členů orgánů NFNZ  --  3 910  --  --  2 810
Poskytnuté příspěvky  --  -4 241  --  --  -4 241
Zúčtování fondů  --  -4 486  --  --  -4 486
Zůstatek k 31.12.2019  120  8 230  --  --  8 350

2020 Prům. počet Mzdové Náklady Sociální
 zaměstnanců náklady na sociální náklady
   zabezpečení
   a zdrav. pojištění

Zaměstnanci 4 2 404 667 --
Celkem  4  2 404  667 --

2019 Prům. počet Mzdové Náklady Sociální
 zaměstnanců náklady na sociální náklady
   zabezpečení
   a zdrav. pojištění

Zaměstnanci 3 2 020 584 --
Celkem  3  2 020  584 --
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10. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 87 tis. Kč (2019 – 74 tis. Kč),  
ze kterých 61 tis. Kč (2019 – 52 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení  
a 26 tis. Kč (2019 – 22 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto 
závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

11. Ostatní přímé daně a dotace

Závazek vůči správci daně činí 33 tis. Kč (2019 – 29 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 2020 neobdržel Nadační fond žádnou dotaci.

12. Informace o projektech Nadačního fondu

Projektová činnost Nadačního fondu byla zahájena v roce 2017. Celkové náklady na
realizované projekty v roce 2020 činí 2 077 tis. Kč (2019 – 1 461 tis. Kč).

13. Daň z příjmů

Společnost vykázala v roce 2020 i v roce 2019 nulovou daňovou povinnost.

14. Správní náklady

Správní náklady Nadačního fondu za rok 2020 činí celkem 1 727 tis. Kč (2019 – 2 229 tis. Kč). 
Správní náklady jsou plně kryty z darů zakladatelů a členů orgánů NFNZ.

Jejich struktura je následující:

2020 Náklady Z toho správní náklady
 celkem včetně fundraisingu

Spotřebované nákupy a nakupované služby  1 121  493
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  --  --
Osobní náklady  3 071  1 007
Daně a poplatky  --  --
Ostatní náklady  13  5
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek  41  22
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami  200  200
Celkem  4 446  1 727

2019 Náklady Z toho správní náklady
 celkem včetně fundraisingu

Spotřebované nákupy a nakupované služby  1 610  982
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  --  --
Osobní náklady  2 604  1 231
Daně a poplatky  1  1
Ostatní náklady  14  8
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek  7  7
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami  250  --
Celkem  4 486  2 229
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15. Významná následná událost

Mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky nedošlo k žádným
významným událostem.

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Tomáš Richter
předseda správní rady

Ing. Michal Klíma
místopředseda správní rady

Datum:
2. února 2021

Dozorčí rada NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky projednala a schválila výroční 
zprávu a účetní závěrku za rok 2020.

Zpráva
dozorčí rady
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„Nezávislost médií pro nás znamená takovou novinářskou práci, která není finančně 
závislá na státní moci či na politických stranách, či hnutích či lobbistických skupinách. 
A tudíž k nim nemusí být loajální. Jedním ze zásadních problémů tzv. oligarchizace 
médií není, že média mají vlastníky, ale že vlastníci médií podnikají v tak širokém 
obchodním poli, že média nemohou o některých věcech psát, aniž by se novinář 

dotýkal přímých obchodních zájmů vlastníka.“ 
Josef Šlerka
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