
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 2020
 
V roce 2020 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 2020 se redakčnímu týmu podařilo dále posílit pozici HlídacíPes.org jakožto 
respektovaného zdroje seriózních, relevantních a vesměs originálních informací. 

V roce 2020 se díky grantu od Active Citizen Fund podařilo obnovil projekt regionálního 
investigativně-analytického webu HlídacíPes.org – Ústí nad Labem.  

Na webech HlídacíPes.org bylo v roce 2020 publikováno 1.075 materiálů, vesměs originálních 
zjištění a analýz. 

Návštěvnost HlídacíPes.org se od 1.1. 2020 do 31. 12. 2020 (měřeno podle metodologie Google 

analytics) v porovnání s roky 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019: 

                   2015           2016              2017           2018       2019                              2020            
- Návštěvy: 936.259 / 3,524.286 / 3,266.649 / 5,040.759/ 8,090.286 /                     10,444.004
- Uživatelé: 494.278 / 1,671.912 / 1,545.610 / 2,310.543/ 3,387.991 /                       4,645.821
- Zobrazené stránky: 1.543.451 / 5,381.520 / 5,055.876 / 6,839.609/ 10,261.854 / 13,729.401 

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. 

Mediální partnerství v roce 2020: 

- Ceny velkého bratra, Big Brothers Awards 2019, anticeny pro největší slídili v soukromí

Hospodaření Ústavu 

V roce 2020 Ústav přijal dary ve výši 3.106 tisíc korun (včetně časového rozlišení z minulých
let), tržby z prodeje služeb činily 575 tisíc a získal granty ve výši 957 tisíc korun. 

Přehled největších darů:

Jan Králík - Agentura 10 tis. (dar)

Dita Stejskalová 10 tis. (dar) 

Champagneria.cz, s.r.o. 11 tis. (dar) 

Mestrostav, a.s. 15 tis. (dar) 

Nadační fond rodiny Orlických 20 tis. (dar) 



3DK, s.r.o. 25 tis. (dar) 

Barbara Holomková 30 tis. (dar) 

Michal Zahradníček 30 tis. (dar) 

MMB - TECH. ÚČTY 50.000 

Nadace TIPSPORT 50 tis. (dar) 

Profinit EU, s.r.o. 50 tis. (dar) 

Nadace pro obnovu a rozvoj 75 tis. (dar) 

Ivan Karel Fürst 100 tis. (dar) 

Javořice,a.s. 240 tis. (dar) 

Baudiš Pavel,Ing. 1.000 tis. (dar) 

drobné dary 1.488 tis.  

Výdaje:

Získané finanční příspěvky Ústav vynaložil především na analýzy, odborné studie, redakční a 
editorské práce – celkem 2.146 tis. korun. 

Na reklamu, propagaci a reprezentaci bylo vynaloženo 1.165 tis. korun. 

Mzdové náklady činily 175 tis. korun, z toho zdravotní a sociální pojištění 59 tis. korun.  

Výsledek hospodaření za rok 2020: zisk 299 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 29. 5. 2021

Ondřej Neumann ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky 


