
Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

se sídlem v Líšnici 208, IČ 03395987, zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou U 90

Výroční zpráva za rok 2017

V roce 2017 Ústav nezávislé žurnalistiky, zapsaný ústav (dále jen Ústav) dále rozvíjel svůj klíčový 
projekt – webovou publikační platformu HlídacíPes.org – Žurnalistika ve veřejném zájmu. 

Během roku 2017 se redakčnímu týmu podařilo dále posílit pozici HlídacíPes.org jakožto 
respektovaného zdroje seriózních, relevantních a vesměs originálních informací. 

V roce 2017 jsme vydali i první DVĚ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: ZE-MAN, Skutečný příběh 
českého prezidenta a Babiš, Vůdce pro 21. století.

O června 2017 jsme díky grantu od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky spustili DVA 
REGIONÁLNÍ INVESTIGATIVNÍ WEBY: HlídacíPes.org/Olomouc a 
HlídacíPes.org/Ústí nad Labem.

Na webech HlídacíPes.org bylo v roce 2017 publikováno 1.054 materiálů, vesměs originálních 
zjištění a analýz.

Návštěvnost HlídacíPes.org se od 1.1. 2017 do 31. 12. 2017 (Měřeno podle metodologie Google analytics) 
v porovnání s roky 2015 a 2016:

                      2015          2016           2017

- Návštěvy: 936.259  / 3,524.286 / 3,266.649

- Uživatelé: 494.278 / 1,671.912 / 1,545.610

- Zobrazené stránky: 1.543.451 / 5,381.520 / 5,055.876 

Dosah publikovaných materiálů byl mnohonásobný. Zjištění publikované na HlídacíPes.org i její 
reportéry totiž přebírají a citují všechny velké tuzemské mediální domy, stejně jako veřejnoprávní 
televize i rozhlas. 

HlídacíPes.org i v roce 2017 zabodoval v Cenách českého internetu – Křišťálová lupa 2016. Získal 
KŘIŠŤÁLOVOU LUPU v kategorii obsahová inspirace.

Redakce HlídacíPes.org za sérii textů k čínské společnosti CEFC a jejím působení v Česku 
získala NOVINÁŘSKOU CENU za rok 2016 v kategorii psané žurnalistiky „nejlepší 
analyticko-investigativní příspěvěk“.

Mediální partnerství v roce 2017:

- Ceny velkého bratra, Big Brothers Awards 2017, anticeny pro největší slídili v soukromí



- „Kritické myšlení a objektivita 2017“, konference pořádaná GROWJob institute

- „OTEVŘENO x ZAVŘENO 2017“, soutěž hodnotící otevřenost veřejné správy

Hospodaření Ústavu

V roce 2017 Ústav přijal dary ve výši 5,743.000 korun, tržby z prodeje služeb činily 29.000 korun.

Nadační fond českých průmyslníků v roce 2017 Ústavu daroval celkem 2,050.000 korun. 

Granty a podpora dvou regionálních redakcí od Nadační fond nezávislé žurnalistiky činily 
1,470.000 korun. 

V crowdfundingu organizovaném na platformě Nadačního fondu pomoci Karla Janečka se 
podařilo vybrat 929.000 korun. 

Pravidelná podpora od Javořice a.s. činila v součtu 180.000 korun. 

Dary od ostatních dárců dosáhly výše 1,014.000 korun.

Ústav získal grant do Nadace Open society ve výši 100.000 korun.

Získané finanční příspěvky Ústav vynaložil především na analýzy, odborné studie, redakční a 
editorské práce – celkem  4,368.000 korun. Na reklamu, propagaci a reprezentaci bylo vynaloženo 
544.000 korun, na ostatní služby 209.000 korun, na pronájem software 14.000 korun, na 
telekomunikační služby 10.000 korun, na spotřebovaný materiál 27.000 korun a na cestovné 4.000 
korun.  

Výsledek hospodaření za rok 2017: zisk 439.000 korun. 

Podrobnosti k financování činnosti Ústavu v přílohách této výroční zprávy, které jsou její nedílnou 
součástí: Ďaňové přiznání, Příloha k daňové uzávěrce, Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha v plném 
rozsahu.

V Praze 19. 4. 2018                                                                    Ondřej Neumann
                                                                                        ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky


