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Úvodní slovo

Vážení a milí podporovatelé svobodné a nezávislé žurnalistiky,

přestože byl rok 2021 z velké části poznamenán pandemií covidu-19, pokra- 
čoval Nadační fond nezávislé žurnalistiky naplno ve své činnosti. Za celý rok 
jsme podpořili celkem 31 projektů částkou blížící se 7 milionům korun.

Významná část byla určena pro vznik nového tištěného Týdeníku FORUM. 
Dalším větším počinem byla podpora nového analytického projektu Datlab, 
který je schopen analyzovat veřejné zakázky a toky peněz ve veřejném sek-
toru, hledat pochybení a úniky peněz.

Vlajková loď NFNZ – projekt MediaRating, který hodnotí kvalitu práce 
médií v oblasti zpravodajství a publicistiky, rozšířil počet hodnocených mé-
dií na 116, a to poprvé včetně televizního zpravodajství. 

Dalším rokem pokračovala jak úzká spolupráce s Českým národním výbo-
rem Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), se kterým jsme vydali ně-
kolik prohlášení proti vládním opatřením omezujícím práci novinářů, tak  
i podpora programu mediálního vzdělávání prostřednictvím organizace 
Člověk v tísni.

I přes složitou pandemickou situaci jsme uspořádali tradiční Novinářské 
fórum a byli generálním partnerem Novinářské ceny.

Jsme přesvědčeni o tom, že díky dlouhodobé podpoře nezávislých médií byly 
parlamentní volby v říjnu svobodné a díky jejich výsledku pak bude mini-
málně na další volební období ochráněna svoboda médií u nás, a to nejen 
těch menších a nezávislých, ale hlavně i veřejnoprávních, v čele s Českou 
televizí.

O tom, že nezávislá média stále potřebujeme, není diskuse. Potřebujeme, 
aby plnila své základní poslání – pravdivě informovat občany a kontrolovat 
konání těch, kteří nám vládnou a rozhodují o našem osudu. 

Děkujeme za vaši podporu – děkujeme, že jste v tom s námi.

Tomáš Richter
předseda správní rady
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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 šestým rokem NFNZ pomáhá nezávislým redakcím, které nejsou 
finančně závislé na státní moci či na politických stranách, hnutích nebo lob- 
bistických 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 – hodno- 
 cení důvěryhodnosti zpravodajských serverů; inovativní řešení ve zpravo- 
 dajství; 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 Novi- 
 nářské 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 
–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,  
v období od roku 2018 do 2021  
byl 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 softwarově-
kybernetickou 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.“



9 

Výroční zpráva NFNZ  – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2021

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 v Praze 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 podnika-
telských 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.“



10 

Výroční zpráva NFNZ  – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2021

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.

Dozorčí rada 

František Dostálek 

Petr Laštovka

Dozorčí rada je orgánem 
vykonávajícím typickou 
kontrolní působnost.

Výkonný 
ředitel fondu 

Josef Šlerka
od ledna do května 2021

Kateřina Hrubešová
od května do prosince 
2021

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. 2021
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Aktivity fondu
v roce 2021

Toxické dluhopisy a jejich viníci

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 245 000 KČ

Reportér

Koronakrize se stala záminkou, proč se přestaly splácet firemní dluhopisy. Emi-
tentům se naskytla příležitost se těchto dluhů snadno zbavit a vyhnout se splacení, 
desítky tisíc držitelů dluhopisů v milionových hodnotách přišly o peníze. Výsledkem 
byla řada okradených investorů a podlomení důvěry v tento způsob financování. 
Projekt rozkrývá a popisuje konkrétní podvodná schémata a zároveň objasňuje 

fatální selhání dozorové role státu a centrální banky.

Ukázky z výstupů:
Peníze zmizely. Věřitelé doplácejí na falešné sliby

Konec dluhopisového šviháka. Miliarda pryč
Více na webu Reportér Magazín

V roce 2021 Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyplatil 6 859 600 Kč, čímž podpořil 
31 projektů.

https://www.reportermagazin.cz/a/pi7Cc/penize-zmizely-veritele-doplaceji-na-falesne-sliby
https://reportermagazin.cz/a/pAcHr/konec-dluhopisoveho-svihaka-miliarda-pryc
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Akce Olej

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 250 000 KČ

Deník Referendum

Čtyřdílný true crime podcast o daňových podvodech a zajišťovacích příkazech. 
Příběh uvězněného obchodníka s řepkovým olejem. Akce Olej byla oceněna jako 

nejlepší policejní akce roku 2016.

Podcastový krimiseriál Akce Olej

https://denikreferendum.cz/akceolej
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Odhalení miliardových podvodů  
v rámci státního rozpočtu 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 250 000 KČ

Neovlivní

Podle studií protikorupčních organizací, NKÚ i národní rozpočtové rady se za dobu 
vládnutí Andreje Babiše prokazatelně zhoršila transparentnost nakládání se stát- 
ním rozpočtem. Podle zákulisních informací žadatele se pod rouškou covidové epi- 
demie a na pozadí této tmy odehrávají či připravují miliardové machinace a podvo-
dy s penězi občanů. Tyto machinace a podvody primárně slouží k upevňování moci  

a politickým zájmům elit.

Babišova vláda přiklepla bonusy pro Babišovy firmy
Experti o bonusech pro Agrofert: Je to vztyčený prostředníček

Havlíček tají, zda navzdory unii poslal Agrofertu bonusy

https://neovlivni.cz/babisova-vlada-priklepla-kompenzace-pro-babisovy-firmy/
https://neovlivni.cz/experti-o-bonusech-pro-agrofert-je-to-vztyceny-prostrednicek/
https://neovlivni.cz/havlicek-taji-zda-navzdory-unii-poslal-agrofertu-bonusy/
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Situace očkování v okrese Kolín

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 33 900 KČ

Kolínský PRES

Redaktoři on-line magazínu Kolínský PRES mapovali distribuci vakcín a situaci 
s očkováním proti nemoci covid-19 v okrese Kolín. Součástí projektu byl i průzkum 

zkušeností mezi očkovanými obyvateli okresu.

Kolínská nemocnice je přeplněna covidovými pacienty
Kolínská nemocnice se pomalu vrací do normálu

Očkování na Třebíčsku se zvláštním 
zaměřením na venkovské oblasti

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 15 700 KČ

Horácké noviny

Redaktoři Horáckých novin se zaměřili především na očkování v menších aglome- 
racích, tj. u venkovských praktických lékařů v okolí města Třebíč. Věnovali se distri-
buci vakcín, registracím k očkování, spolupráci s obecními úřady a dalšími spolky, 
jako jsou Červený kříž, Sbory dobrovolných hasičů apod. Zaměřili se i na očkování 

v domovech pro seniory a mapovali život seniorů po očkování.

Ukázky z výstupů:
Lékaři obviňují kraj, že nadržuje očkovacím centrům

Očkovací Absurdistán Česko?

https://www.kolinskypres.cz/zpravodajstvi/kolinska-nemocnice-je-stale-preplnena-kovidovymi-pacienty-ockovani-ve-meste-se-naplno-rozbehne-az-po-velikonocich-2021-03-27
https://www.kolinskypres.cz/zpravodajstvi/kolinska-nemocnice-se-po-dlouhe-dobe-postupne-vraci-do-normalu-ockovaci-centrum-ale-stale-jede-jen-na-dvoutretinovou-kapacitu-2021-04-19
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/nfnz/beta/uploads/2021/08/13-12.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/nfnz/beta/uploads/2021/08/15-3.pdf
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Informace o distribuci vakcín pro občany  
v okrese Rychnov nad Kněžnou

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 40 000 KČ

Orlický týdeník

Orlický týdeník je jediným českým médiem v okrese Rychnov nad Kněžnou 
vedle jiných „velkých“ sdělovacích prostředků a pokrývá všech 80 obcí v podhorské 
a horské oblasti Orlických hor. Orlický týdeník díky podpoře mohl každý týden 
přinášet několik článků o postupu očkování proti nemoci covid-19 v rychnovském 
okrese, a to především z pohledu praktických lékařů. Série článků prokázala 
jistou nechuť praktických lékařů k očkování, kterou způsobil nedostatek vakcín  

a opomíjení role těchto lékařů ze strany distributorů vakcín.

Ukázky z výstupů:
Logistika očkování je na celé věci nejtěžší

Očkování stále nemá řada lidí staršího věku

http://www.orlickytydenik.cz/praktik-z-doudleb-logistika-ockovani-je-na-cele-veci-nejvice-casove-zatezujici/
http://www.orlickytydenik.cz/ockovani-stale-nema-cela-rada-lidi-starsiho-veku/
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Cesty vakcíny.
Jak se v Česku získávají, distribuují a využívají 

očkovací látky proti SARS-CoV-2 a kde to vázne

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 50 000 KČ

Deník N

Česká republika byla na jaře 2021 jednou z nejpomaleji očkujících zemí EU – za námi 
zaostávalo už jen Bulharsko. Výrazná byla hlavně dlouhá prodleva mezi dodáním 
vakcín do ČR a jejich využitím. To se projevilo velkým množstvím očkovacích látek 

na skladě.
 
Redaktoři Deníku N mapovali příčiny pomalého očkování – zejména úzká místa  
na cestě vakcíny od dodavatele do ramene očkované osoby. Sekundárním cílem bylo 
zjednodušit zájemcům o očkování porozumění tomu, jak celý systém funguje a jak 
co nejdříve dosáhnout na termín pro očkování. Byly zpracovány i praktické návody 

a doporučení, jak se chovat při registraci nebo jak změnit registrační místo.

Ukázky z výstupů:
Očkování se otevírá už i padesátníkům.

Na termín ale čeká skoro 200 tisíc seniorů, kteří vsadili na praktiky
Jak se rozdělují vakcíny, proč jich mají praktici málo 

a komu se otvírá závora v očkovacích místech

Další výstupy najdete v cyklu: „Cesty vakcín“

https://denikn.cz/614054/ockovani-se-otevira-uz-i-padesatnikum-na-termin-ale-ceka-skoro-200-tisic-senioru-kteri-vsadili-na-praktiky/?ref=tema
https://denikn.cz/614054/ockovani-se-otevira-uz-i-padesatnikum-na-termin-ale-ceka-skoro-200-tisic-senioru-kteri-vsadili-na-praktiky/?ref=tema
https://denikn.cz/604679/jak-se-rozdeluji-vakciny-proc-jich-maji-praktici-malo-a-komu-se-otvira-zavora-v-ockovacich-mistech/?ref=tema
https://denikn.cz/604679/jak-se-rozdeluji-vakciny-proc-jich-maji-praktici-malo-a-komu-se-otvira-zavora-v-ockovacich-mistech/?ref=tema
https://denikn.cz/tag/cesty-vakcin/
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Očkování Moravskoslezský kraj

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 25 000 KČ

Hlídací pes

Ostravský redaktor webu HlídacíPes.org Jan Žabka zmapoval distribuci vakcín proti 
covidu-19 v Moravskoslezském kraji.

Vedle analytického popisu situace v souvislosti s očkováním se zaměřil také na inves-
tigativní práci v odhalení konkrétních excesů, ke kterým při distribuci vakcín v kraji 
docházelo. Jako příklad může posloužit přednostní očkování některých úředníků, 

ke kterému v kraji došlo.

Ukázky z výstupů z projektu:
Vakcínu v ostravské nemocnici dostali náměstci i rodinní příslušníci

Praktičtí lékaři na severu Moravy si stěžují na nedostatek vakcín

https://hlidacipes.org/vakcinu-v-ostravske-nemocnici-dostali-namestci-i-rodinni-prislusnici-pry-na-ne-zbyla/
https://hlidacipes.org/nemame-jim-co-pichnout-prakticti-lekari-na-severu-moravy-si-stezuji-na-nedostatek-vakcin/
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Očkování Ústecký kraj

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 25 000 KČ

Hlídací pes

Ústecký redaktor webu HlídacíPes.org Robert Malecký mapoval distribuci vakcín 
proti covidu-19 v Ústeckém kraji.

Vedle analytického popisu situace v souvislosti s očkováním se zaměřil také na in-
vestigativní práci v odhalení konkrétních excesů, ke kterým při distribuci vakcín 
v kraji docházelo. Za příklad může sloužit kauza pracovních smluv a odměn pro po- 
litičku hnutí ANO, která měla na starosti koordinaci očkování. Na kauzu upozornil 

HlídacíPes.org/Ústí.

Ukázky z výstupů:
Očkování v krajích: S velkým náskokem vede Praha, zaostávají Středočeský a Ústecký kraj

Poslanec Hnutí ANO a hlavní stranický manažer: Prostě to vykážeme

https://hlidacipes.org/ockovani-v-krajich-s-velkym-naskokem-vede-praha-zaostavaji-stredocesky-a-ustecky-kraj/
https://hlidacipes.org/poslanec-hnuti-ano-a-hlavni-stranicky-manazer-v-roli-poradce-hejtmana-proste-to-vykazeme/
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Pohled „zdola“ – očkování proti covidu  
v Karlovarském a Plzeňském kraji

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 50 000 KČ

Michal Škop, Kateřina Mahdalová

V rámci projektu byl detailně zmapován systém distribuce a rozdělování očkovacích 
látek proti onemocnění covid-19 v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Ukázky z výstupů:
Jedinečná mapa obcí: Neveřejná data odhalují, jak se postupuje při očkování

Čísla o očkování: Jedna skupina drží v ruce úspěch Česka

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jedinecna-mapa-obci-neverejna-data-odhaluji-jak-postupuje-ockovani-152402
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ockovani-jako-volby-jedna-skupina-drzi-v-ruce-uspech-ceska-154991
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Databáze Impérium AB  
– posílení dosahu databáze

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 50 000 KČ

Investigace

Záměrem projektu je usnadnit používání stávající databáze Impérium AB. V té jsou 
zveřejněna podrobná data o vlastnictví firem Andreje Babiše. Obsahuje data o 780 
firmách, 125 osobách a 2630 evropských dotacích v hodnotě téměř 11 miliard korun.

Výstupy projektu:
Databáze Impérium AB - aktualizovaná verze

Anglická verze
Videotutoriály

Interaktivní mapa firem

https://imperiumab.investigace.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana#Aktualizace_dat
https://imperiumab.investigace.cz/index.php/Main_page
https://imperiumab.investigace.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana#.C4.8Casto_kladen.C3.A9_dotazy
https://imperiumab.investigace.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana#Mapa_firem
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Monitoring a analýzy české  
dezinformační scény 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 1 000 000 KČ

Evropské hodnoty

Příspěvek byl použit na monitoring a analýzy české dezinformační scény, tvorbu 
týdenních přehledů, výroční zprávu o stavu dezinformační scény a videoexplainerů 
a newsletter Bezpečnostní brífing a přehled dezinformační scény – shrnutí nejdů-

ležitějších dezinformačních kauz v České republice i v zahraničí.

Videoexplainery

Fundraisingová kampaň na rozvoj 
audiovizuálního obsahu

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 60 000 KČ

A2larm

Příspěvek byl použit na financování fundraisingové kampaně ke spuštění nového pra- 
videlného videopořadu a nových podcastů. Kampaň s cílovou částkou 300 000 Kč 
probíhala od 15. března do 31. května 2021. Celkem se podařilo vybrat 582 578 Kč  

od 1010 dárců.

Ukázky z kampaně:
https://soundcloud.com/advojka2013

https://europeanvalues.cz/cs/newsletters/
https://www.facebook.com/watch/?v=517245512936916&ref=sharing
https://soundcloud.com/advojka2013
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Nástroj

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 35 000 KČ

Datlab

Firmy ze svěřenských fondů Andreje Babiše jsou dlouhodobě a suverénně největším 
příjemcem evropských dotací určených pro zemědělce a na rozvoj venkova, které 
v Česku zprostředkovává Státní intervenční a zemědělský fond (SZIF). Data poskyt-

nutá Datlabem zpracoval Deník N.

Výstupy:
Babišovy firmy loni získaly rekordní částku na zemědělských dotacích.

Přes sto milionů šlo na zlepšení jogurtů a salámu.
 

Navzdory Babišovu střetu zájmu potečou Agrofertu dál miliardy
z přímých zemědělských dotací

https://denikn.cz/641567/babisovy-firmy-loni-ziskaly-rekordni-castku-na-zemedelskych-dotacich-pres-sto-milionu-slo-na-zlepseni-jogurtu-a-salamu/
https://denikn.cz/641567/babisovy-firmy-loni-ziskaly-rekordni-castku-na-zemedelskych-dotacich-pres-sto-milionu-slo-na-zlepseni-jogurtu-a-salamu/
https://denikn.cz/627745/navzdory-babisovu-stretu-zajmu-potecou-agrofertu-dal-miliardy-z-primych-zemedelskych-dotaci/
https://denikn.cz/627745/navzdory-babisovu-stretu-zajmu-potecou-agrofertu-dal-miliardy-z-primych-zemedelskych-dotaci/
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Příprava nového tištěného týdeníku

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA 2 000 000 KČ

Forum 24

Grant byl využit na přípravu nového tištěného týdeníku, tvorbu obsahu a byznys 
plánu. Na základě průběžného vyhodnocení grantu správní rada rozhodla, že jeho 

výsledná výše bude 2 miliony korun.

Evropské dotace na energetickou 
transformaci ČR: opět do špatných kapes

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ

Deník Referendum

V rámci plánu ekonomické obnovy po pandemii covidu-19 plánuje EU investovat 
značné prostředky do energetické transformace. Smyslem plánu je podpořit obno-
vitelné zdroje a diverzifikaci vlastnické struktury. ČR k tématu ale přistupuje opět  
po svém. Hrozí, že prostředky pod různými záminkami skončí u struktur, které  
chtějí shrábnout dotace, ale na skutečné energetické transformaci nemají zájem. Re-
portéři Deníku Referendum se zabývají politickými, ekologickými a energetickými 

aspekty.
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Češi v Karibiku 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ

Investigace

Redakce Investigace.cz se jako jediný český zástupce v Mezinárodním konsorciu 
investigativních novinářů ICIJ zapojila do analýzy dokumentů uniklých z právnic-

kých firem, které pro své klienty zakládaly offshorová schémata na míru.

V rámci projektu se spolu s 600 novináři z celého světa zaměřili na zneužívání 
daňových rájů.

Ukázky z výstupů (více na www.investigace.cz):
Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš

Pandora Papers: Babišovo francouzské panství

https://www.investigace.cz/pandora-papers-v-hlavni-roli-andrej-babis/
https://www.investigace.cz/pandora-papers-babisovo-francouzske-panstvi/
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Nikomu nic 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 100 000 KČ

Hlídací pes

Redakce zmapovala konkrétní případy, na nichž ukáže systémové selhávání státu 
při vyrovnávání se s žádostmi o náhradu škody za nezákonnou vazbu, a podle stej-
ného vzoru se bude zabývat zamítáním žádostí o odškodnění za ztráty způsobené 

vládními opatřeními v době covidu (dle krizového zákona).

Stát žádosti o odškodnění dlouhodobě pojímá velmi obstrukčně. Vše záměrně zdr-
žuje. Novela, která měla původně sloužit k rychlejšímu vymáhání škody, slouží 

naopak k prodlužování sporů a snaze odradit stranu, která odškodnění vymáhá.

Ukázky z výstupů (více na www.hlidacipes.org):
Do vazby hned. Soud se státem o odškodnění za nezákonný postup pak ale trvá roky
Za chyby se platí. Ale ne, když jste státní úředník: svým lidem státní správa odpouští

Mým případem začala nebezpečná cesta kriminalizace politických rozhodnutí, 
říká Vladimír Mlynář

https://hlidacipes.org/do-vazby-hned-soud-se-statem-o-odskodneni-za-nezakonny-postup-pak-ale-trva-na-roky/
https://hlidacipes.org/za-chyby-se-plati-ale-ne-kdyz-jste-statni-urednik-svym-lidem-statni-sprava-odpousti/
https://hlidacipes.org/mym-pripadem-zacala-nebezpecna-cesta-kriminalizace-politickych-rozhodnuti-rika-vladimir-mlynar/
https://hlidacipes.org/mym-pripadem-zacala-nebezpecna-cesta-kriminalizace-politickych-rozhodnuti-rika-vladimir-mlynar/
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Mediální rady II 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 100 000 KČ

Hlídací pes

Volba nových členů Rady ČT v roce 2020 ukázala, že do mediálních rad, tj. kon-
trolních orgánů českých veřejnoprávních médií, se stále častěji dostávají lidé, jejichž 
hlavním programem je kritika stávajícího vedení ČT, ČRo a ČTK nebo obecně 
způsobu, jakým tato média fungují. V případě těchto radních tedy nejde ani tak o dů- 
sledné uplatňování kontroly veřejnosti nad médii veřejné služby prostřednictvím 
mediální rad, jako spíš o mocensko-politický boj. Redakce Hlídacího psa díky pří-

spěvku mohla zmapovat tyto nezákonné praxe.

Ukázky z výstupů (více na www.hlidacipes.org):
Veřejnoprávnost podle SPD: Odkrýt platy novinářů, hrát hezky česky a šířit „žádané“ hodnoty

„Je to kampaň.“ Lipovská s Bobošíkovou by měly svá videa 
povinně označit jako politickou reklamu

Rozhlasoví radní nepustili kolegu na jednání přes internet: Kdo není v místnosti, má smůlu

https://hlidacipes.org/verejnopravnost-podle-spd-odkryt-platy-novinaru-hrat-hezky-cesky-a-sirit-zadane-hodnoty/
https://hlidacipes.org/je-to-kampan-lipovska-s-bobosikovou-by-mely-oznacit-sva-videa-jako-politickou-reklamu/
https://hlidacipes.org/je-to-kampan-lipovska-s-bobosikovou-by-mely-oznacit-sva-videa-jako-politickou-reklamu/
https://hlidacipes.org/rozhlasovi-radni-nepustili-kolegu-na-jednani-pres-internet-kdo-neni-v-mistnosti-ma-smulu/
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Byznys v zákulisí covidu 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ A 40 000 KČ NA DATA OD SPOLEČNOSTI DATLAB

Reportér

Covidová pandemie přinesla mohutné investice veřejných rozpočtů do ochranných 
prostředků, antigenních a PCR testů a dalšího zboží a služeb. Některé z těchto náku-

pů ve zvláštním režimu za nouzového stavu provází řada otazníků.

Redaktoři Reportéra se zabývali otázkami, nakolik mohly případné obchodní zájmy 
ovlivnit i podobu jednotlivých protipandemických opatření, proč zůstávala cena 

PCR testů vysoká a proč nebyly k dispozici pro plošné testování.

Při zpracování výstupů byla použita data od společnosti Datlab, na jejichž pořízení 
Reportér získal prostředky z dodatečného grantu od NFNZ.

Ukázky z výstupů: (více na www.reportermagazin.cz)
Roušky jako kořist. Kšefty kolem covidu
Miliardové tajnosti kolem testů na covid

https://www.nfnz.cz/projekt/reporter-m21-d/
https://reportermagazin.cz/a/pPPcP/rouskyjako-korist-ksefty-kolem-covidu
https://reportermagazin.cz/a/pZN2C/miliardove-tajnostikolem-testu-na-covid
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Regionální investigativa  

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 125 000 KČ

Náš Liberec

Regionální web Náš Liberec se již 15 let zabývá tématy korupce, klientelismu a ochra-
ny veřejného majetku. V rámci projektu byla publikována série investigativních 

článků a reportáží o korupčních kauzách na Liberecku.
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(A)sociální stát? Co nás pandemie naučila  
o systému státní podpory  

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 200 000 KČ

A2larm

Ekonomický propad v důsledku pandemie covid-19 znamenal pro celou řadu lidí 
vedle finančních problémů často i první kontakt se systémem sociální pomoci. Lidé, 
kteří nikdy dříve stát o nic nežádali, pocítili, jak byrokratický, represivní a dozorující 

dokáže tento systém být.
 
Projekt nabídne na příkladu pěti tematicky odlišných, regionálně rozvrstvených 
příběhů vhled do fungování úřadů sociální pomoci i života těch, kteří se v kritickém 
okamžiku rozhodli požádat stát o pomoc. Sérii textů doplní podcastové rozhovory 

s odborníky.

Ukázky z výstupů: (více na https://a2larm.cz/tema/asocialni-stat/)
(A)sociální stát: Jak český sociální systém udržuje chudobu při životě

Zadávat, zpracovávat a vyplácet. Dávky v hmotné nouzi slouží k trestání chudých 
a chudobu neřeší

https://a2larm.cz/asocialni-stat-v-cr/
https://a2larm.cz/2021/12/asocialni-stat-i-chudoba-ma-svoji-infrastrukturu/
https://a2larm.cz/2021/12/zadavat-zpracovavat-a-vyplacet-davky-v-hmotne-nouzi-slouzi-k-trestani-chudych-a-chudobu-neresi/
https://a2larm.cz/2021/12/zadavat-zpracovavat-a-vyplacet-davky-v-hmotne-nouzi-slouzi-k-trestani-chudych-a-chudobu-neresi/
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Špinavé miliardy 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 125 000 KČ

Ekonews

Zákaz skládkování byl posunut na rok 2030. Některým společnostem ani to nestačí, 
příkladem je táhnoucí se spor Čáslavi a společnosti AVE Daniela Křetínského. Obří 
odpadová firma získala pro svůj postup díky prolobbovanému pozměňovacímu 

návrhu i oporu v zákonu, případ ale míří k Ústavnímu soudu.

Cílem projektu bylo důkladně zmapovat celý spor AVE s Čáslaví, proč se AVE sou-
dy vyplatí a jaká další města mají ten samý problém. Kdo v Česku vydělává na od-

padcích, kdo má z prodlouženého života skládek největší užitek?

Ukázky z výstupů: (více na www.ekonews.cz)
Čáslav pokračuje v boji o stamiliony

Vaše odpadky, naše miliardy. Kdo vydělává na českých skládkách?
Ve skládkování se točí miliardy. Velkým hráčům zbývá osm let, aby na něm vydělali co nejvíc

Soňa Jonášová: Jsem pozitivní, skládky vyhladoví a najdeme alternativy  (podcast)

https://www.ekonews.cz/caslav-pokracuje-v-boji-o-stamiliony-s-odpadovou-ave-pripad-setri-policie/
https://finmag.penize.cz/byznys/431766-vase-odpadky-nase-miliardy-kdo-vydelava-na-ceskych-skladkach
https://www.ekonews.cz/ve-skladkovani-se-toci-miliardy-velkym-hracum-zbyva-par-let-aby-na-nem-vydelali-co-nejvic/
https://www.ekonews.cz/sona-jonasova-jsem-pozitivni-skladky-vyhladovi-a-najdeme-alternativy/
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Extradiční dohody mezi ČR a Hongkongem

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 50 000 KČ

Sinopsis

Cílem projektu bylo přispět k diskusi o úskalích extradiční dohody mezi ČR a Hong-
kongem v širším kontextu, přiblížit její právní rámec, včetně odkazu na obecnější 
právně-politické reálie Čínské lidové republiky, a upozornit na zahraničněpolitické 
postavení České republiky v souvislosti s dohodou. Každý z příspěvků se dotýkal 

jiného tématu, ale jako celek tvoří celistvý soubor.

Ukázky z výstupů: (více na www.sinopsis.cz)
Příběh české naivity a servility

Prosazování státní bezpečnosti vládou ČLR

https://denikreferendum.cz/clanek/33472-extradicni-dohoda-s-hongkongem-ii---pribeh-ceske-naivity-a-servility
https://denikreferendum.cz/clanek/33603-extradicni-dohoda-s-hongkongem-iii---prosazovani-statni-bezpecnosti-vladou-clr
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Hrdinové kapitalistické práce II 

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 250 000 KČ

A2larm

Pokračování úspěšného projektu Saši Uhlové a Apoleny Rychlíkové – tentokrát 
z prostředí východoevropských dělníků hledajících štěstí na Západě. Saša Uhlová 
se znovu vrhá do koloběhu špatně placených prací: ve Francii, v Německu a Anglii.

Celý příspěvek je podmíněn postupným plněním.
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Jak se projevuje střet zájmů 
premiéra Andreje Babiše  

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 50 000 KČ

Deník N

Na projektu, mapujícím střet zájmů Andreje Babiše, spolupracoval Deník N se spo-
lečností Datlab, která se specializuje na sběr a analýzu datových podkladů. Grant byl 

použit na zaplacení dat či datových analýz.

Ukázky z výstupů (více na www.denikn.cz):
Unikátní analýza: Babišovy firmy inkasovaly od státu násobně víc, než se dá veřejně dohledat

Miliony bez soutěže, zakázky od spolustraníků. Analýza odkrývá,
jak Babišova Mafra získávala veřejné peníze

Středočeský kraj ukončil smlouvu s Babišovou Mafrou.
O dodavateli zpravodaje rozhodne cena

https://denikn.cz/718422/babisovym-firmam-se-u-statnich-instituci-darilo-spocitali-jsme-kolik-za-dobu-jeho-vlady-dostaly-z-verejnych-penez/
https://denikn.cz/715931/miliony-bez-souteze-zakazky-od-spolustraniku-analyza-odkryva-jak-babisova-mafra-ziskavala-verejne-penize/
https://denikn.cz/715931/miliony-bez-souteze-zakazky-od-spolustraniku-analyza-odkryva-jak-babisova-mafra-ziskavala-verejne-penize/
https://denikn.cz/707725/stredocesky-kraj-ukoncil-smlouvu-s-babisovou-mafrou-o-dodavateli-zpravodaje-rozhodne-cena/
https://denikn.cz/707725/stredocesky-kraj-ukoncil-smlouvu-s-babisovou-mafrou-o-dodavateli-zpravodaje-rozhodne-cena/
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Analýza kandidátů politických stran 
ve volbách 2021

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 40 000 KČ

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 50 000 KČ

HN Datové analýzy

Asociace online vydavatelů

V čem tito lidé nejvíce podnikají? Které jejich firmy mají smlouvy se státem? Kolik 
čerpají veřejných zakázek a dotací? Dochází při tom ke střetu zájmů? Jaké je riziko, 

že ke střetu zájmů dojde po jejich zvolení do Poslanecké sněmovny?

Ukázky z výstupů: (více na www.ihned.cz)
Trikolóra a off-shory: Olomoucká jednička Fryč je používá, šéfka Majerová proti nim brojí

Grant byl použit na podporu rozvoje aktivit Asociace online vydavatelů, rozšíření 
její základny a její činnosti.

https://archiv.hn.cz/c1-66983990-pouzivani-off-shoru-neni-v-poradku-rika-sefka-trikolory-jeji-jednicka-v-olomouci-vlastni-firmy-pres-kyperskou-spolecnost
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Mediální vzdělávání  

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. Jeho 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 znalostí 

jejich rizik.

Jeden svět na školách

https://www.jsns.cz
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Novinářská cena 2020  

POSKYTNUTÁ ČÁSTKA: 500 000 KČ

OSF

Nadace OSF udílí prestižní novinářské ceny již od roku 2010. Součástí Novinářské 
ceny je od roku 2020 i Cena Karla Havlíčka Borovského a Novinářská křepelka. 
Jedenáctý ročník ocenil žurnalistické příspěvky v celkem 14 kategoriích psané, 
audiovizuální a online žurnalistiky. Soutěž je určena novinářům všech typů a veli-

kostí médií – tištěných i elektronických, od regionálních po celostátní.

Podruhé udělila Nadace OSF i ocenění Karla Havlíčka Borovského, pro kterou vybírá 
nominanty Rada Novinářské ceny a odborná porota Nadace Český literární fond.

Oceněné novináře a jejich práce z loňska i předchozích ročníků si můžete prohlédnout 
ve virtuální Síni slávy. Nadační fond je generálním partnerem Nadace OSF.

Více informací najdete zde:
www.novinarskacena.cz

https://osf.cz/novinarska-cena/sin-slavy/
https://osf.cz/novinarska-cena/
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Další aktivity fondu

Novinářské fórum 2021
www.novinarskeforum.cz

Čtvrtý ročník Novinářského fóra se uskutečnil 18. června 2021 v pražském kampu-
su Hybernská. Hlavním cílem této každoroční 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. 

Mezi prodiskutovaná témata loni patřila regionální žurnalistika, clickbaitový svět 
mediálních titulků, ne/ochota novinářů se organizovat a další. Hosty debat byli 
novináři Lenka Kabrhelová, Adam Černý, Robert Čásenský, Tomáš Bella, Tomáš 

Znamenáček a další.

https://www.nfnz.cz/novinarske-forum-2022/
https://www.facebook.com/nadace.osf/
https://www.facebook.com/cenafp/
https://www.ctk.cz
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Rating NFNZ  
Třetím rokem jsme se věnovali hodnocení důvěryhodnosti médií neboli Ratingu. 
V roce 2021 byly kromě několika aktualizací hodnoceny také hlavní televizní zpravo- 
dajské pořady České televize, TV Nova, TV Prima, TV Noe a TV Barrandov. Na sklon- 

ku roku jsme připravili změny v metodice hodnocení zpravodajských webů. 

Rating NFNZ je transparentní a nezávislý a široce uznávaný nástroj určený k hod-
nocení práce redakcí, tj. dodržování základních novinářských standardů a zvyšování 
mediální gramotnosti čtenářů médií v České republice. Jeho záměrem je poskytnout 
přehled o tom, jak analyzovaná média zacházejí s informacemi a poskytují je čte-

nářům, a zároveň je vodítkem pro firmy zadávající inzerci do konkrétních médií.

Rating NFNZ vychází ze tří principů, které považujeme za základ profesionální no-
vinářské práce: transparentnost média, poctivé nakládání se zdroji a profesionální 
práci s obsahem. Z těchto principů vychází metodika Ratingu. Média jsou kódována 

ručně.

Rating NFNZ:
 - pomáhá novinářům dodržovat základní novinářské principy 
 - umožňuje čtenářům rozeznat zdroje důvěryhodných webů 

  od dezinformačních
 - pomáhá firmám při zadávání reklam

Výsledky hodnocení médií a více informací o Ratingu NFNZ 
 www.nfnz.cz/rating-medii/

https://www.nfnz.cz/aktuality/nfnz-vydava-hodnoceni-televizniho-zpravodajstvi/
https://www.nfnz.cz/aktuality/nfnz-vydava-hodnoceni-televizniho-zpravodajstvi/
https://www.nfnz.cz/aktuality/tz-nfnz-pripravuje-zmeny-v-metodice-ratingu-zpravodajskych-webu/
https://www.nfnz.cz/rating-medii/
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Spolupráce s Česko.Digital  
Jak přilákat lidi ke sledování zpravodajství – právě tomu se rok věnoval projekt 
Inovace zpravodajského storytellingu, na kterém spolupracovali Nadační fond ne-
závislé žurnalistiky s expertní dobrovolnickou komunitou Česko.Digital. Projekt 
vycházel z průzkumu, který si Nadační fond nechal vypracovat u agentury Median. 

Ten tvrdí, že až třetina Čechů se o zpravodajství nezajímá. 

Ze spolupráce vznikly dva prototypy, které mají za cíl přilákat ke zpravodajství více 
lidí. Redakce si je mohou bezplatně stáhnout a zprovoznit z návodů GitHubu NFNZ. 

 Témata pod lupou
První inovační nástroj cílí na čtenáře bulvárních médií, kteří zpravodajské weby 
navštěvují podprůměrně, přesto často touží něco ve svém okolí měnit, být vidět  
a slyšet. Má za cíl zapojit čtenáře do tvorby zpravodajského obsahu a navrhovat té-
mata, o kterých by se chtěli dozvědět víc. Redakce tak mají možnost zjistit, co jejich 

čtenáři považují za důležité. 

 Chatbot Newsie
Pro další skupinu nazvanou Mladí a politicky neangažovaní je sice typické užívá-
ní internetu na denní bázi, ale ten pro ně není zdrojem informací. Jedná se o zá-
bavnou formu zpravodajství založenou na interakci s chatbotem, který dotyčnému 
vybírá články podle jeho zájmů. Uživatelé sbírají body a formou hry konzumují 

zpravodajství. 

https://www.nfnz.cz/studie-a-analyzy/bezmala-40-cechu-se-zpravodajstvi-vyhyba/
https://github.com/nfnz/
https://www.nfnz.cz/studie-a-analyzy/bezmala-40-cechu-se-zpravodajstvi-vyhyba/
https://www.nfnz.cz/studie-a-analyzy/bezmala-40-cechu-se-zpravodajstvi-vyhyba/
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Jak získáváme zdroje

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

nická 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.

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 nebo přímo na bankovní účet fondu 2113445291/2700. 

 

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům. 

Kdo jsou dárci fondu

https://www.darujme.cz
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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 mini-
málně třemi externími hodnotiteli. Jejich písemné hodnocení je předloženo správ-
ní 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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 A.  Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV. 001 +188 +109
 A. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  A.I.1+...+A.I.x 002 +194 +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 +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 -48 -127
 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 -92
  6.  Oprávky ke stavbám účet 081 034
  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
   a souborům hmotných movitých věcí účet 082 035 -21 -35

Označ. číslo
řádku

Účetní období
stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A K T I V A

Rozvaha

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

v tisících Kč

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

IČ

k

otisk podacího razítka

31. 12. 2021

0 5 2 9 4 2 5 8

NFNZ - Nadační fond 
nezávislé žurnalistiky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Ovocný trh 579/6
Praha 1
110 00

Účetní závěrka k 31. 12. 2021



44 

Výroční zpráva NFNZ  – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky za rok 2021

  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 +7 120 +9 167
 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

   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 +7 062 +9 096
 B. III.  1.  Peněžní prostředky v pokladně účet 211  072 +7 +9
   2.  Ceniny  účet 213  073
   3.  Peněžní prostředky na účtech  účet 221  074 +7 055 +9 087
   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 +28 +41
 B. IV.  1.  Náklady příštích období  účet 381  080 +28 +41
   2.  Příjmy příštích období  účet 385  081
    AKTIVA CELKEM  A.+B.  082 +7 308 +9 276

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 +7 024 +8 708
 A. I.   Jmění celkem  A.I.1+...+A.I.x  002 +7 024 +8 708
 A. I.  1.  Vlastní jmění  účet 901  003 +120 +120
    2.  Fondy  účet 911  004 +6 904 +8 588
    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  0
    2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  účet +/-931  008  0
    3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  účet +/-932  009
 B.   Cizí zdroje celkem  B.I.+...+B.IV.  010 +284 +568
 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 +284 +556
B. III.  1.  Dodavatelé  účet 321  022 +14 +147
    2.  Směnky k úhradě účet 322  023
    3.  Přijaté zálohy  účet 324  024
    4.  Ostatní závazky  účet 325  025
    5.  Zaměstnanci  účet 331  026 +150 +180
    6.  Ostatní závazky vůči zaměstnancům  účet 333  027
    7.  Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
     a veřejného zdravotního pojištění  účet 336  028 +87 +89
    8.  Daň z příjmů účet 341  029
    9.  Ostatní přímé daně účet 342  030 +33 +20
    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  +120
    23.  Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  účet 249  044
 B. IV.   Jiná pasiva celkem  B.IV.1+...+B.IV.x  045  +12
 B. IV.  1.  Výdaje příštích období  účet 383  046
    2.  Výnosy příštích období  účet 384  047  +12
     PASIVA CELKEM  A.+B.  048 +7 308 +9 276

Označ.
číslo

řádku
Účetní období

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

 Okamžik sestavení: 18. 2. 2022 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 Mgr. Jiří Kučera
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 A.   Náklady  A.I.+...+A.VIII.  001 +5 500  +5 500
 A. I.   Spotřebované nákupy a nakupované služby  A.I.1+...+A.I.x  002 +2 220  +2 220
 A. I.  1.  Spotřeba materiálu, energie 
    a ostatních neskladovaných dodávek  účty 501, 502, 503  003 +75  +75
   2.  Prodané zboží  účet 504  004
   3.  Opravy a udržování  účet 511  005
   4.  Náklady na cestovné  účet 512  006 +7  +7
   5.  Náklady na reprezentaci  účet 513  007 +434  +434
   6.  Ostatní služby  účet 518  008 +1 704  +1 704
 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 +2 993  +2 993
 A. III.  10.  Mzdové náklady účet 521 014 +2 352  +2 352
   11.  Zákonné sociální pojištění  účet 524  015 +641  +641
   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 +8  +8
 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 +1  +1
   20.  Dary  účet 546  026
   21.  Manka a škody  účet 548  027
   22.  Jiné ostatní náklady  účet 549  028 +7  +7
 A. VI.   Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
    a opravných položek  A.VI.1+...+A.VI.x  029 +79  +79
 A. VI.  23.  Odpisy dlouhodobého majetku  účet 551  030 +79  +79
   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 +5 500  +5 500

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

Výkaz zisku a ztráty

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

v tisících Kč

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Od:

IČ

Do:

k

otisk podacího razítka

31. 12. 2021

1.1.2021 31.12.2021

0 5 2 9 4 2 5 8

NFNZ - Nadační fond 
nezávislé žurnalistiky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Ovocný trh 579/6
Praha 1
110 00
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 B.   Výnosy B.I.+...+B.VII. 040 +5 500  +5 500
 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 +4  +4
 B. II.  2.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  účet 681  044
   3.  Přijaté příspěvky (dary)  účet 682  045 +4  +4
   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 +5 496  +5 496
 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
   8.  Kursové zisky  účet 645  052
   9.  Zúčtování fondů účet 648  053 +5 496  +5 496
   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 +5 500  +5 500
 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: 18. 2. 2022 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 Mgr. Jiří Kučera
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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 2021

Členové správní rady k 31. prosinci 2021

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.

Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2021
Ing. František Dostálek 
Ing. Petr Laštovka

Zakladatelé nadačního fondu

Výkonný ředitel k 31. prosinci 2021
Kateřina Hrubešová

Změny ve veřejném rejstříku společností
V průběhu roku 2021 nedošlo k žádným změnám ve veřejném rejstříku.

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 správní rady)
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 ntadačního fondu.

3. Dlouhodobý majetek

Nadační fond k 31. prosinci 2021 eviduje v rozvaze dlouhodobý majetek v hodnotě
109 tis. Kč (2020 – 188 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 2021 činí 9 087 tis. Kč (2020 – 7 055 tis. Kč). 

5. Pohledávky a závazky

 (a) Pohledávky 
  Pohledávky činí celkem 30 tis. Kč (2020 – 30 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč  
  (2020 – 0 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.

 (b) Závazky 
  Krátkodobé závazky činí celkem 556 tis. Kč (2020 – 284 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč 
  (2020 – 0 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.  
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6. Náklady příštích období

Náklady příštích období činí celkem 41 tis. Kč (2020 – 28 tis. Kč) a představují zejména
časové rozlišení nákladů na domény a nájemné.

7. Vlastní zdroje

8. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2021 a 2020: 

9. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu roku 2021 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

2021 Vlastní Fondy Zisk (ztráta) Neuhrazená Celkem
 jmění  běžného ztráta min.
   období let

Zůstatek k 1.1.2021  120  6 904  --  --  7 024
Přijaté dary  --  13 465  --  --  13 465
Z toho dary zakladatelů
a členů orgánů NFNZ  --  4 525  --  --  4 525
Grant EU -- 503   503
Poskytnuté příspěvky  --  -6 788  --  --  -6 788
Zúčtování fondů  --  -5 496  --  --  -5 496
Zůstatek k 31.12.2021  120  8 588  --  --  8 708

2021 Prům. počet Mzdové Náklady Sociální
 zaměstnanců náklady na sociální náklady
   zabezpečení
   a zdrav. pojištění

Zaměstnanci 3 2 532 641 --
Celkem  3  2 532  641 --

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 --
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10. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 89 tis. Kč (2020 - 87 tis. Kč),  
ze kterých 62 tis. Kč (2020 - 61 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení
a 27 tis. Kč (2020 - 26 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 20 tis. Kč (2020 – 33 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 2021 neobdržel nadační fond žádnou dotaci.

12. Informace o použití zdrojů

*Správní náklady jsou plně kryty z darů zakladatelů a členů orgánů NFNZ.

13. Daň z příjmů

Společnost vykázala v roce 2021 i v roce 2020 nulovou daňovou povinnost.

14. Významná následná událost

Mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky došlo k následujícím
událostem.

Místopředseda správní rady Ing. Michal Klíma ke dni 25.1.2022 odstoupil ze své funkce
ve správní radě. K témuž dni byl zvolen novým místopředsedou správní rady Mgr. Jiří Kučera. 
27.1.2022 zvolilo kolegium fondu pana Štefana Szabó jako nového člena správní rady.

K 28.2.2022 odstoupila z pozice ředitelky paní Kateřina Hrubešová.

2021 Celkem Z toho
  náklady

Správní náklady * 1 934 1 934
Granty 7 469 681
Projekty 1 081 1 081
Mapa médií 1 714 1 714
Grant EU 90 90
Celkem  12 288  5 500

2020 Celkem Z toho
  náklady

Správní náklady * 1 727 1 727
Granty 7 649 643
Projekty 2 077 2 077
Celkem  11 453  4 447

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

Ing. Tomáš Richter
předseda správní rady

Mgr. Jiří Kučera
místopředseda správní rady

Datum:
28. února 2022
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Dozorčí rada Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky projednala a schválila účetní závěrku 
za rok 2021 a ověřila její soulad s výroční zprávou. V rámci své kontrolní činnosti prověřila 

rovněž dodržování Směrnice o přijímání darů.

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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