VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

ÚVODNÍ
SLOVO
V roce 2019 spolek Demagog.cz pokračoval ve
svém poslání , kterým je kontrola faktických
výroků českých politických zástupců, rozvoj
aktivní občanské společnosti, demokracie a
právního státu, kultivace veřejné debaty a v
neposlední
řadě
výchova
k
mediální
gramotnosti.
Spolek
Demagog.cz
je
certifikovaným členem mezinárodní factcheckové sítě IFCN a důrazně dbá na splnění
standardů fact-checku.
Významným počinem roku 2019 byla publikace
průběžného plnění vládních slibů. Průběžné
monitorování vládních slibů, které vychází z
programového prohlášení vlády Andreje Babiše
jsme zahájili již v roce předchozím.
Monitorování a ověřování vládních slibů bylo
podpořeno
Nadačním
fondem
nezávislé
žurnalistiky. V rámci větších výstupů zmiňme
ještě například fact-checking výroků kandidátů
do voleb Evropského parlamentu v květnu
2019.
Naším hlavním úkolem však zůstává factchecking a důraz na pravidelnou kontrolu a
publikaci politických vyjádření. Detailnější
výsledky uvádíme ve výroční zprávě níže.
Rovněž se také zaměřujeme na vzdělávací
projekty v oblasti mediální výchovy a factchecku. Uspořádali jsme několik workshopů pro
studenty, zúčastnili se akcí pro veřejnost a
vzdělávali se a vystupovali na konferencích.
Role koordinátora projektu se počínaje květnem
do konce roku ujal Pavel Buršík. Fact-checkové
analýzy zajišťuje početný tým analytiků, editorů
a metodologa. Projekt by nemohl fungovat ani
bez korektorek a IT podpory.

Velmi nás těší podpora řady
individuálních dárců, větších donorů
i spolupráce s různými dalšími
subjekty, kteří nám umožňují hlídat
politická
vyjádření
a
rozvíjet
hodnoty fact-checku.
Všem vám velmi děkujeme!
Děkujeme také za důvěru našim
fanouškům a podporovatelům. I
nadále budeme hlídat faktická
tvrzení politiků a doufáme, že si vaší
přízeň udržíme.

FAKTA
NEZÁVISLOST
NESTRANNOST
OBJEKTIVITA
TRANSPARENTNOST ZDROJŮ

ROK 2019
V OBRAZECH

VÝSLEDKY
ČINNOSTI

551

135

V roce 2019 jsme
ověřili celkem 831
faktických výroků.

84

61

ANALYTICKÉ VÝSTUPY,
VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ
V 2019 jsme vydali 38 analýz diskuzí a 23 komentářů.
Pod naši fact-checkerskou lupu se dostalo celkem 36 různých politiků, političek a kandidátů
a kandidátek.
Nejčastěji jsme ověřovali prezidenta Miloše Zemana a Andreje Babiše. Miloš Zeman ve 4
analyzovaných diskuzích pronesl celkem 82 faktických výroků a Andrej Babiš ve 4
analyzovaných rozhovorech přispěl 92 faktickými výroky. Třetím nejvíce ověřovaným
politikem co do počtu faktických tvrzení se s 55 výroky stal Jakub Michálek, jemuž jsme
věnovali celkem dva analytické výstupy.
Po celý rok 2019 se nám dařilo zachovat pravidelnou publikaci analýz. Podívali jsme se na
politiky napříč politickým spektrem, vybírali jsme napříč dostupnými médii.

SEZNAM OVĚŘOVANÝCH POLITIKŮ:

Miloš Zeman | Andrej Babiš | Jakub Michálek | Vojtěch Filip | Marek Výborný
Radka Maxová | Robert Plaga | Stanislav Polčák | Ivan Bartoš | Petr Fiala | Martin Baxa
Karel Havlíček | Miroslav Kalousek | Lubomír Zaorálek | Marcel Kolaja | Jan Lipavský
Alena Schillerová | Dita Charanzová | Jan Volný | Václav Klaus mladší | Václav Hampl
Radim Fiala | Tomáš Petříček | Michal Šmarda | Kateřina Konečná | Stanislav Grospič
Markéta Pekarová Adamová | Tomio Okamura | Mikuláš Peksa | Ivan David
Marek Benda | Marek Hilšer | Jiří Růžička | Jaroslav Holík | Pavel Poc | Evžen Tošenovský

O ČEM SE
MLUVILO?

NEJČASTĚJŠÍ PODSTATNÁ JMÉNA ZE ZNĚNÍ VÝROKŮ

DALŠÍ
PROJEKTY

000

SLIBY VLÁDY ANDREJE BABIŠE
Tento speciální výstup jsme započali již na podzim 2018. První publikace
proběhla v květnu 2019. Sliby vlády Andreje Babiše monitorujeme až do
konce volebního období. Sledujeme 50 slibů z různých oblastí
programového prohlášení. Více informací o projektu a průběžné plnění
naleznete zde. Tento výstup průběžně aktualizujeme.
Tento projekt byl podpořen Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (v
roce 2018). Děkujeme za podporu.

000

000

000

FACT-CHECKING PŘEDVOLEBNÍCH DEBAT KANDIDÁTŮ DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Pravidelně se také zaměřujeme na fact-checking předvolebních diskuzí.
Stejně jako naše klasické výstupy je tento výstup financován s laskavou
pomocí našich individuálních dárců. Děkujeme za vaši přízeň.

APLIKACE PRO ONLINE VÝUKU A PROCVIČOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ V
OBLASTI MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
V září 2019 jsme začali pracovat na vývoji a obsahu aplikace, která má
pomoci v lepší orientaci v mediálním prostoru. Tento projekt byl
podpořen v rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme 2019. Za
podporu děkujeme.

BUDOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU DEMAGOG.CZ
V roce 2019 jsme byli podpořeni Nadačním fondem rodiny Orlických v
projektu, který se zabývá budováním udržitelnosti našeho projektu.
Tento nadační příspěvek nám umožnil vytvořit pozici fundraisera.
Nadačnímu fondu rodiny Orlických děkujeme.

TÝM
DEMAGOG.CZ
NA CHODU PROJEKTU SE V ROCE 2019 PODÍLELI EDITOŘI A VEDENÍ
PETR DVOŘÁK | JAN FRIDRICHOVSKÝ | JIŘÍ RÝDL | IVO KOKRMENT
LENKA CHUDOMELOVÁ | TEREZA STŘÍTESKÁ | PETR GONGALA
VOJTĚCH HEJTMÁNEK | IVANA PROCHÁZKOVÁ
PAVEL BURŠÍK | IVANA HADBAVNIKOVÁ
TÝM ANALYTIKŮ A KOREKTORŮ
MATĚJ KOLÁŘ | ALICE NAVRÁTILOVÁ | DENISA BUREŠOVÁ
SABINA ANDREE | JANA DRÁPELOVÁ | NORA TŘÍSKOVÁ
JAKUB HORÁČEK | ROBERT KERNDL | TEREZA MACHAČOVÁ
BARBORA ČANDOVÁ | KRISTÝNA KLOUZALOVÁ | VOJTĚCH HOŘÁNEK
VOJTĚCH KLIMEŠ | ONDŘEJ NOVÝ | MARTIN ŠTĚPÁN | ŠTĚPÁN
GODFRYD | LUCIE KUŽELOVÁ | MARTINA ROBOTKOVÁ
BARBORA SMOLÍKOVÁ | LUCIE KATOLICKÁ | JAN KOČÍ
VĚRA LETTOVSKÁ | ONDŘEJ KNOPP | PETR MOTLOCH| JAN VAVERKA
TOMÁŠ CHEJN |RADEK HOLLMANN |KRISTÝNA HARÁKOVÁ
ONDŘEJ KAŠKA | VOJTĚCH BRODSKÝ | ALEXANDRA ROTTOVÁ
JAKUB CHARVÁT | ZUZANA BLATNÁ | MATĚJ KURTIN | SÁRA
PROVAZNÍKOVÁ | ESTER HUBENÁ | ANNA MICHALCOVÁ | BARBORA
MIKLASOVÁ | VENDULA NOVÁKOVÁ | KATEŘINA ŽÁDNÍKOVÁ |
KAMILA ŽIHLOVÁ
IT TÝM A PR TÝM
JAN VLČEK | VÁCLAV BOHÁČ | KRISTÝNA ŠOPFOVÁ
JOSEFÍNA KURFÜRSTOVÁ | ADAM KRATSCHMER

WORKSHOPY
VEŘEJNÉ AKCE
KONFERENCE
I v tomto roce jsme se věnovali pořádání workshopů na téma mediální gramotnosti,
kritického myšlení a fact-checku. Workshopy realizujeme jak pro střední školy, tak pro
firmy a širokou veřejnost. Například jsme se navštívili gymnázia v Praze, Plzni, Poličce,
v Českých Budějovicích a další, z univerzit VŠE, s veřejností jsme se setkali v rámci akcí
spolku Minerva v Mladé Boleslavi. Ve spolupráci s organizací Elpida jsme s nástrahami
dezinformací seznámili seniory například v Lounech. Podařilo se nám realizovat školení
pro KBC Brno, Nesehnutí nebo PROSTOR PRO.
Přednášeli jsme na konferenci Cyber Dialogue ve spolupráci s Člověkem v tísni.
Tématem události nemohlo být nic jiného než boj proti dezinformacím a kultivace
veřejné debaty na internetu. Ivana Procházková za Demagog.cz přednášela o Factchecku politiků. Sešlo se zde také široké spektrum mediálních expertů, vývojářů i
zástupců reklamy a byznysu. Zúčastnili jsme se i debaty v Evropském domě opět na
téma přibližující oblast dezinformací a ověřování faktů. S veřejností jsme se také rádi
setkali v rámci výročí 17. listopadu na Korzo národní.
Účastnili jsme se konference Global Fact. Jedná se o mezinárodní summit o factcheckingu pořádaný International Fact-Checking Network. Události se účastní nejen
fact-checkingové organizace, ale i novináři, výzkumníci a zástupci technologického
sektoru. Novými poznatky k rozvoji projektu jsme se inspirovali na workshopech Grow
with Google.
Jestli jsme vás tímto výčtem inspirovali k uspořádání workshopu pro vaši školu, firmu,
organizaci či širokou veřejnost a chtěli byste také zjistit, jak ověřovat fakta, jak se
probrat mediální džunglí a zapojit kritické myšlení, ozvěte se nám
vzdelavani@demagog.cz nebo info@demagog.cz.
Celé školení provádějí zástupci Demagog.cz, tedy projektu, který je držitelem Novinářské
ceny za inovativní občanskou online žurnalistiku a také opakovaným účastníkem soutěže
Křišťálová lupa (cena českého internetu) v kategoriích Projekt roku a Veřejně prospěšná
služba s umístěním do 3. místa mezi všemi projekty.

FINANČNÍ
ZPRÁVA

Demagog.cz byl v roce 2019 financován z různých typů
zdrojů.
Jednalo se o grant, příspěvek nadačního fondu, příjem z
pořádaných workshopů a celou řadu darů jednotlivých dárců.
Dary přijímáme skrze dárcovskou platformu Nadace VIA Darujme.cz či příkazem na náš transparentní účet.
Demagog.cz má transparentní účet 9711283001/5500
vedený u Raiffeisenbank, a.s.

ROZPOČET
Stav účtu k 1. 1. 2019:
367 469,17 Kč
Stav účtu k 31. 12. 2019: 350 689,83 Kč
PŘÍJMY
DARY: 305 799,3 Kč
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK:
Nadační fond rodiny Orlických: 120 000 Kč
GRANT:
Nadace VIA (grant T-Mobile Pomáháme): 100 000
Kč
POŘÁDÁNÍ AKCÍ a WORKSHOPŮ: 72 174 Kč
Příjmy celkem: 597 973,3 Kč
VÝDAJE
ODMĚNY: 562 804 Kč
OSTATNÍ VÝDAJE (hosting, software, cestovní
náklady, tisk, pořádání konferencí, provozní,
poplatky): 51 948,7 Kč
Výdaje celkem: 614 752,7 Kč

PODĚKOVÁNÍ
ZÁVĚREM
Dovolte mi závěrem ještě jednou poděkovat všem štědrým
individuálním dárcům, podporovatelům, stážistům,
dobrovolníkům a celému týmu. Bez vás by celý projekt
nemohl fungovat.
Díky vám jsou udržovány hodnoty fact-checku. Věříme, že
veřejná debata vedená s důrazem na fakta, je pro
demokratickou společnost klíčová.

Za spolek Demagog.cz
Tereza Stříteská
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