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Rok 2018 byl pro Demagog.cz opět rokem volebním.
Mezi největší výstupy patřilo ověřování debaty
kandidátů na prezidentský post a také ověřování
kandidátů a kandidátek ve volbách do zastupitelstev
obcí. Tento výstup byl pro nás také rekordním; podařilo
se nám ověřit celkem 301 výroků v rámci komunálních
voleb a uchazečů o post primátora v Praze, Brně a
Ostravě. Zaměřili jsme se samozřejmě i na politiku na
vládní úrovni. Po volbách do Poslanecké sněmovny na
podzim 2017 získala vláda důvěru v polovině roku
2018. V tomto roce jsme zahájili průběžné ověřování
vládních slibů, které vychází z programového
prohlášení, a pečlivě je monitorujeme. V roce 2018
jsme se poprvé stali členy International Fact-Checking
Network, splňujeme standardy mezinárodní fact-
checkové sítě. Demagog TV byla nominována na
novinářskou cenu v rámci inovativních projektů. 
 
Uplynulý rok byl také rokem personálních změn.
Nejvýraznější změnou roku 2018 se stal odchod
dosavadního vedoucího projektu Jana Tvrdoně do nově
vznikajícího Deníku N. Jan Tvrdoň působil v
Demagog.cz na pozici koordinátora šest let. Honzo,
děkujeme za všechnu práci, trpělivost, nápady a
zodpovědnost, kterou jsi projektu věnoval, a přejeme
hodně úspěchů v nové novinářské pozici! Z tohoto
důvodu také spolek změnil členy svého vedení. V
současné chvíli má čtyři členy rady. 
 
Naším hlavním úkolem však zůstává ověřování,
detailnější výsledky uvádíme ve výroční zprávě níže.
Rovněž se také zaměřujeme na vzdělávací projekty v
oblasti mediální výchovy a fact-checku. Uspořádali
jsme několik workshopů pro studenty, zúčastnili se akcí
pro veřejnost a vzdělávali se a vystupovali na
konferencích. Od poloviny roku 2018 pracujeme v
novém redakčním systému, za který patří dík našemu IT
týmu. 

Nic z toho by se nemohlo dít bez
našich partnerů. Velmi nás těší
podpora řady individuálních dárců,
větších donorů i spolupráce s
různými dalšími subjekty. 
Všem vám velmi děkujeme! 
 
Děkujeme také za důvěru našim
fanouškům a doufáme, že si vaši
přízeň udržíme i nadále.

ÚVODNÍ
SLOVO



ROK 2018 
V OBRAZECH
Demagog.cz



VÝSLEDKY
OVĚŘOVÁNÍ

891 226 149 202

DALŠÍ ANALÝZY

Ověřili jsme 7 kandidátů na prezidentský post v
samostatném rozhovoru pro Český rozhlas, stávající
prezident Zeman účast v Rozhlasu odmítl. Před druhým
kolem jsme ověřili duel Jiřího Drahoše a Miloše Zemana,
který uvedla Česká televize.
Věnovali jsme se volbám v největších českých městech –
Praze, Brně a Ostravě. Zde padlo pozoruhodných 301
výroků.
Senátní volby
Začali jsme monitorovat a dlouhodobě sledovat vládní sliby
z programového prohlášení vlády Andreje Babiše.
Návštěvnost webu dosáhla přes půl milionu unikátních
uživatelů za rok. 
28. ledna 2018 jsme vydali ověřený prezidentský duel.
Tento den se stal i dnem s největší návštěvností. Web
zhlédlo 143 tisíc uživatelů. 

V roce 2018 jsme
ověřil i  celkem 1468
faktických výroků.
Celkem jsme publikovali
75 analytických výstupů. 



TÝM
DEMAGOG

NA CHODU PROJEKTU SE V ROCE 2018 PODÍLELI SENIORNÍ
ANALYTICI A VEDENÍ:
 

JAN TVRDOŇ 
 
IVANA PROCHÁZKOVÁ
 
LENKA CHUDOMELOVÁ
 
PETR GONGALA
 
PAVLÍNA ŠKROMACHOVÁ
 
KRISTÝNA ŠOPFOVÁ
 
JOSEFÍNA KURFÜRSTOVÁ
 
JAN VLČEK
 
TEREZA STŘÍTESKÁ
 
VOJTĚCH HEJTMÁNEK 

 
 
TÝM STÁŽISTŮ A KOREKTORŮ  
 

Na fungování projektu se podílí tým expertů, analytiků, PR tým, IT tým,
metodolog a lektoři.



WORKSHOPY
VEŘEJNÉ AKCE
KONFERENCE
Stejně jako v předchozích letech jsme uspořádali několik workshopů na téma mediální
gramotnosti a fact-checku. 
 
Účastnili jsme se Týdnů mediálního vzdělávání, pořádaných Člověkem v tísni (navštívili jsme
je třeba v Českých Budějovicích nebo Ústí nad Labem). Zároveň jsme byli na mnoha
workshopech na školách a veřejných místech – podívali jsme se s veřejnými akcemi
například do Děčína nebo Českého Těšína, pořádali jsme workshopy ve školách v Hradci
Králové, v Poličce, na pražském Gymnáziu Arabská a mnoha dalších. Vedli jsme též
přednášky ve spolupráci s Pražským multikulturním centrem. Veřejnost mohla Demagog.cz
vidět i na konferenci Kritické myšlení nebo v našem stánku na Korzo Národní. 
 

Účastnili jsme se národních i mezinárodních konferencí. Významnou událostí byla
konference Global Fact v Římě. Dále jsme se účastnili například European Parliament
Factcheck Conference v Bruselu, pořádanou Evropským parlamentem před blížícími se
volbami. 
 



Demagog.cz byl v roce 2018 financován ze 4 typů zdrojů. 
Jednalo se o grant, příspěvek nadačního fondu, příjem z pořádaných
workshopů a  celou řadou menších i větších darů jednotlivých dárců.
Dary přijímáme rovněž skrze dárcovskou platformu Nadace VIA -
Darujme.cz. 
 
Demagog.cz má transparentní účet 9711283001/5500 vedený u
Raiffeisenbank, a.s.
 

FINANČNÍ 
ZPRÁVA

ROZPOČET
 
Příjmy celkem: 632 736,47 Kč
 
GRANTY – Visegrad Fund: 10 428,71 Kč
DARY – individuální dárci: 490 945,72 Kč
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK – Nadační fond nezávislé
žurnalistiky: 92 000 Kč
POŘÁDÁNÍ WORKSHOPŮ: 34 576 Kč
 
 
Výdaje celkem: 439 208,03 Kč 
 
ODMĚNY: 235 750 Kč
OSTATNÍ VÝDAJE (hosting, software, cestovní
náklady, tisk, pořádání konferencí, provozní, poplatky):
198 732,06 Kč
 
 
Stav účtu k 1. 1. 2018:       173 940,76   Kč
Stav účtu k 31. 12. 2018:   367 469,17 Kč



PODĚKOVÁNÍ
ZÁVĚREM
Dovolte mi závěrem ještě jednou poděkovat všem štědrým
individuálním dárcům, podporovatelům i stážistům, 
bez nichž by celý projekt nemohl fungovat. 
 
 
Za Demagog.cz
Tereza Stříteská
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