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 2018
V roce 2018 Ústav nezávislé žurnalistiky, zapsaný ústav (dále jen Ústav) dále rozvíjel svůj klíčový
projekt – webovou publikační platformu HlídacíPes.org – Žurnalistika ve veřejném zájmu.
I během roku 2018 se redakčnímu týmu podařilo dále posílit pozici HlídacíPes.org jakožto
respektovaného zdroje seriózních, relevantních a vesměs originálních informací.
V roce 2018 jsme vydaly v pořadí již třetí publikaci MAPA ČESKÉ JUSTICE.
Od června 2017 jsme díky ročnímu grantu od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky spustili DVA
REGIONÁLNÍ INVESTIGATIVNÍ WEBY: HlídacíPes.org/Olomouc a HlídacíPes.org/Ústí nad
Labem. Přestože oba regionální weby dokázaly rozčeřit místní stojaté mediální vody a publikovat
řadu informací, které převzaly místní i celostátní média (viz dále NOVINÁŘSKÁ CENA pro
Roberta Maleckého), NFNŽ po roce v červnu 2018 bohužel rozhodl grant neprodloužit. Provoz web
HlídacíPes.org/Olomouc, web HlídacíPes.org/Ústí nad Labem jsme se rozhodli udržet v omezeném
provozu.
Na webech HlídacíPes.org bylo v roce 2018 publikováno 1.087 materiálů, vesměs originálních
zjištění a analýz.

Návštěvnost HlídacíPes.org se od 1.1. 2018 do 31. 12. 2018 (měřeno podle metodologie Google
analytics)

v porovnání s roky 2015, 2016 a 2017:

2015
2016
2017
2018
- Návštěvy: 936.259 / 3,524.286 / 3,266.649 / 5,040.759
- Uživatelé: 494.278 / 1,671.912 / 1,545.610 / 2,310.543
- Zobrazené stránky: 1.543.451 / 5,381.520 / 5,055.876 / 6,839.609
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.
Reportér HlídacíPes.org Robert Malecký získal za sérii textů Čistky v severočeských galeriích a
muzeích NOVINÁŘSKOU CENU za rok 2017 v kategorii psané žurnalistiky „Cena za
regionální žurnalistiku“. Novinářskou cenu získala i reportérka HlídacíPes.org Tereza Engelová a
to za audiovizuální reportáž Z ukrajinské fronty pro server Info.cz.
Mediální partnerství v roce 2018:
- Ceny velkého bratra, Big Brothers Awards 2017, anticeny pro největší slídili v soukromí
„Kritické myšlení a objektivita 2017“, konference pořádaná GROWJob institute.
Přednášky, konference, workshopy a další aktivity v roce 2018:

- Ondřej Neumann, Robert Břešťan, Robert Malecký, Vojtěch Berger a Tereza Engelová se v červnu
2018 zapojili do akce Týdny mediálního vzdělávání a v rámci mediálního vzdělávání navštívili
přes patnáct škol v regionech.
- Robert Břešťan byl host v panelu v debatě s učiteli a učitelkami v rámci projektu Jeden svět na
školách Člověka v tísni v DOX Praha.
- Vojtěch Berger přednášel o médiích na česko-německém semináři v Herlíkovicích a byl v porotě
Česko-německé novinářské ceny.
- Robert Malecký a Vojtěch Berger přednášeli na Novinářském fórum 2018 (panel Regionální
žurnalistika a panel Zahraniční zpravodajství).
- Ondřej Neumann začal publikovat pravidelné týdenní sloupky In medias res v časopisu
Marketing a Média.
- Robert Břešťan vedl pravidelný seminář Generace 20 na Vyšší odborné škole publicistiky
(některé vybrané texty od studentů byly publikovány i na HlídacíPes.org) a pravidelný ekonomický
pořad Řečí peněz na Českém rozhlase Plus (vybrané rozhovory publikujeme v písemné podobě i
na HlídacíPes.org).
- Vojtěch Berger se účastnil akcí mezinárodní novinářské sítě N-Ost v Berlíně a Praze k
představení magazínu o polarizaci Second Thoughts.
- Robert Břešťan byl zakládajícím členem české pobočky Mezinárodního novinářského institutu,
účastnil se diskuze o žurnalistice, propagandě a kyberbezpečnosti IVLP v Americkém institutu a
debaty Pražského institutu bezpečnostních studií o tzv. screeningu investic v ČR.
- Ondřej Neumann, Robert Břešťan, Vojtěch Berger, Robert Malecký a Tereza Engelová jsou
pravidelně vystupují jako respondenti v ČRo Plus, ČRo Radiožurnál a v pořadu Newsroom ČT
24.
- Tereza Engelová spolupracovala s pořadem Reportéři České televize.
Hospodaření Ústavu
V roce 2018 Ústav přijal dary ve výši 4.222 tisíc korun, tržby z prodeje služeb činily 917
tisíc a ostatní provozní výnosy 21 tisíc korun.
Přehled darů a grantů:
Granty a podpora dvou regionálních redakcí od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky v roce 2018
Ústavu činily celkem 1.850 tis. korun
Pavel Baudiš 1.000 tis. korun (dar)
Nadace Via 764 tis. (drobní dárci, za odměnu získávají publikace HlídacíPes.org)
Nadační fond pomoci 239 tis. (crowdfunding)
Javořice a.s. 240 tis. (pravidelná podpora)
Institute of Independent Journalism 215 tis. (grant)
Impulse Capital s.r.o. 200 tis. (dar)

Nadace Tipsport 100 tis. (dar)
Profinit EU, s.r.o. 60 tis. (pravidelná podpora)
Nadační fond proti korupci 10 tis. (grant)
Ostatní dary 199 tis. (drobné dary na účet)
Výdaje:
Získané finanční příspěvky Ústav vynaložil především na analýzy, odborné studie, redakční a
editorské práce – celkem 3.296 tis. korun.
Na reklamu, propagaci a reprezentaci bylo vynaloženo 957 tis. korun, na ostatní služby 62 tis.
korun, na pronájem software 14.000 korun, na telekomunikační služby 11 tis. korun, na
spotřebovaný materiál 38 tis. korun, na provozní náklady 16 tis. korun, na právní služby 21 tis.
korun a na odpisy 49 tis. korun.
Mzdové náklady činily 487 tis. korun (z toho sociální a zdravotní pojištění 50 tis. korun).
Výsledek hospodaření za rok 2018: zisk 207 tis. korun.
Podrobnosti k financování činnosti Ústavu v přílohách této výroční zprávy, které jsou její nedílnou
součástí: Daňové přiznání, Příloha k daňové uzávěrce, Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha v plném
rozsahu.
V Praze 5. 4. 2019
Ondřej Neumann ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky

