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Úvodní slovo zakladatele a předsedy 
správní rady 
 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

když jsem v roce 2021 zakládal Nadační fond Svědomí národa, činil jsem tak se 
záměrem vytvořit prostor pro nezávislou žurnalistickou a redakční práci. Po více než 
třiceti letech od listopadové revoluce se v naší společnosti opět projevily některé 
předlistopadové omezovací manýry. Nejvíce jsem toto pociťoval na poli informačním 
a mediálním, kde začali být ostrakizováni, nálepkováni, dehonestováni všichni, kdo byť 
částečně nesouhlasili s oficiální vládní linií boje proti epidemii covidu. Profesoři, vědci 
s mezinárodním renomé končili ve škatulce „dezinformátorů“ a později „antivaxerů“ 
spolu s nevzdělanci, kteří ve své vládou vybičované nedůvěře k systému šířili po 
sítích neověřené alarmující informace.  

Média hlavního proudu možná selhala ve své roli hlídačů demokracie již mnohem 
dříve, teď to ale začalo být naplno vidět. Místo zprostředkovatelů objektivních 
informací jsme tu najednou měli zástupy jakýchsi covidových roztleskávačů. Utvořila 
se skupinka odborníků, kteří byli ochotni prezentovat dostatečně černé scénáře 
vývoje epidemie a kterým média ochotně dávala prostor.  

Pro odborníky, kteří neschvalovali plošné lockdowny, plošné rouškování nebo plošné 
očkování, místo nebylo. Přitom zájem o informace od takových odborníků byl. Cítil 
jsem velkou potřebu toto nějak vyvážit. Dát těmto lidem prostor. Dát prostor i 
občanům, podnikatelům, umělcům, kteří byli zasaženi vládními opatřeními.  

V této první výroční zprávě, která shrnuje činnost NF Svědomí národa a jím zřízené 
redakce od dubna, respektive května 2021 do konce roku 2021, mohu konstatovat, že 
se to podařilo. Námi vytvořený prostor nemůže svou velikostí, dosahem a zázemím 
zatím konkurovat médiím hlavního proudu. Přesto, a i přes cenzuru, která pravidelně 
stíhala naše videa a příspěvky na sociálních sítích, jsme vytvořili obsah, který má 
kombinovaně na různých platformách miliony zhlédnutí. Naše nejúspěšnější 
rozhovory viděly v prvním týdnu od publikace stovky tisíc lidí. Našli jsme si své diváky, 
našli jsme si své podporovatele. Díky jejich příspěvkům i ochotě šířit náš obsah dále 
svými cestami, můžeme fungovat dále. Obdrželi jsme stovky podpůrných e-mailů a 
telefonátů, obzvláště v době, kdy náš obsah zasáhla cenzura na některé síti jako je 
YouTube nebo Facebook. V takových chvílích mnozí z našich diváků šířili naše videa 
mezi svými známými způsobem ne nepodobným předlistopadovému samizdatu. Bylo 
to až dojemné. Ale já ani nikdo z lidí zapojených do činnosti fondu, se nechceme do 
doby před listopadem vracet.  

 



 

 

Pozorujeme cenzuru, pozorujeme zatínající se drápek nové totality, která by mohla 
být v mnohém zákeřnější než její komunistická předchůdkyně. A odmítáme k tomu 
mlčet. Máme obrovskou úctu ke svobodě a chceme, aby se tato odrážela v celé naší 
tvorbě. Jsme tu. Tvoříme. Točíme. Píšeme. A děkujeme z hloubi srdce všem, kdo nám 
to svou podporou a příspěvky umožňují.  

 

Viktor Baroš 

zakladatel NF Svědomí národa a předseda správní rady fondu 

šéfredaktor redakce NF Svědomí národa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Činnost Nadačního fondu Svědomí národa 
v roce 2021 
 

Redakce NF Svědomí národa 
 

Správní rada nadačního fondu krátce po jeho zřízení souhlasila také se zřízením 
nezávislé Redakce Nadačního fondu Svědomí národa, která je financovaná z darů 
zaslaných nadačnímu fondu občany a firmami.   

Cílem naší redakce je tvořit takové mediální výstupy, které při dodržení přísných 
standardů žurnalistické etiky přinesou veřejnosti originální ověřené informace, jež 
většina tzv. mainstreamových médií opomíjí a které i následkem toho chybí jako 
podklad k širší společenské diskuzi.  

V redakční činnosti vycházíme ze skutečnosti, že politici a další veřejně činné osoby 
financované ze státního rozpočtu, jakož i všichni státní úředníci, jsou zaměstnanci 
občanů. Občané mají právo dotazovat se na jejich činnost, dozvídat se o jejich 
činnosti, sdělovat své názory k jejich činnosti. Mainstreamová média z našeho 
pohledu nejméně od roku 2020 selhávají ve své druhdy hrdě střežené roli hlídacích 
psů demokracie a stávají se v mnoha případech buď šiřiteli, nebo dokonce iniciátory 
názorových kampaní šířících názory vládnoucích vrstev politických i korporátních, 
přičemž zároveň odmítají či otevřeně dehonestují nositele informací, jež tyto 
kampaně rozporují.    

Redakce shromažďuje a publikuje příběhy občanů – podnikatelů, umělců, lékařů, 
vědců i „obyčejných“ lidí, kteří se dostali do problémů v souvislosti s nařízeními vlády 
nebo obecně s činností či naopak nečinností osob veřejně činných či profesně 
zodpovědných.  

Redakce natáčí a publikuje rozhovory s odborníky – vědci, lékaři, právníky a dalšími, 
kteří se vyjadřují k aktuálním tématům ze svých oborů a doplňují informace, jimž 
mainstreamová média nedávají prostor nebo je v horším případě neoprávněně 
označují za dezinformace.  

Ke zřízení redakce poskytl NF Svědomí národa připravenou platformu ve formě 
webových stránek provozovaných na adrese www.svedomi-naroda.cz. Na těchto 
stránkách jsou k dispozici veškeré výstupy redakční práce, jakož i informace o dalších 
projektech NF Svědomí národa.     

http://www.svedomi-naroda.cz/


 

 

 
Rozhovory s odborníky a zajímavými osobnostmi veřejného života 
 
Největší část činnosti redakce tvořilo v roce 2021 natáčení a publikování rozhovorů s 
odborníky a zajímavými osobnostmi veřejného života. Od května do prosince 2021 
jsme publikovali celkem 31 rozhovorů s odborníky napříč vědeckými obory, umělci, 
občany a aktivisty z různých oblastí života společnosti.   

Publikovaná videa s rozhovory mají specifickou formu bez moderátora, s pouze 
psanou a přečtenou otázkou. Díky tomuto způsobu zpracování není divák rušen 
zástupcem média a plně vynikne respondent, jeho příběh, jeho pohledy a názory. Dle 
ohlasů, které jsme v redakci sesbírali, si tuto formu oblíbili jak naši respondenti, tak 
diváci.  

Kategorie rozhovorů v roce 2021 (od května):  

Kategorie Počet rozhovorů 
Vědci a lékaři 9 
Umělci 4 
Právníci  3 
Další odborníci 3 
Občané a aktivisté 11 
Podnikatelé 1 
Celkem rozhovorů 31 

 

 



 

Vedle rozhovorů publikovala redakce v počátku své činnosti také čtyři rozsáhlé 
články o osobách zapojených do veřejného dění (MUDr. Soňa Peková, Daniel Landa, 
fakta o ministru vnitra Janu Hamáčkovi – 2 díly). Ohlasy čtenářů ukázaly, že je jim 
bližší spíše audiovizuální forma a rozhovory, proto jsme ve zbytku roku redakční 
kapacity napřeli tímto směrem. Kompletní příprava jednoho rozhovoru od tvorby 
otázek přes cestu za respondentem, natáčení, grafické zpracování, střih, zvukovou 
postprodukci, texty doprovodného článku, texty příspěvků na sociálních sítích po 
úspěšné zveřejnění, zabere v průměru 3 dny práce dvou lidí.  
 

Nejúspěšnější výstupy 
Z hlediska sledovanosti byly nejúspěšnějšími výstupy v roce 2021 rozhovory s 
mikrobioložkou MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. a vakcinologem a farmakologem prof. 
RNDr. Jaroslavem Turánkem, DSc. Oba rozhovory zaznamenaly stovky tisíc zhlédnutí 
již v prvních dnech po publikaci, a to navzdory cenzuře, která proti oběma zasáhla. 

Rozhovor se Soňou Pekovou YouTube smazal po pěti dnech od publikace, ve kterých 
tento rozhovor jen na našem hlavním kanále zaznamenal přes 550 000 zhlédnutí. 
Následně byl přemístěn na síť Vimeo, kde na našem (později cenzurou smazaném) 
kanálu nasbíral další stovky tisíc zhlédnutí. Populární byl i na alternativních sítích 
domácích i zahraničních a zaznamenal velké množství reuploadů a repostů na jiných 
kanálech.  
 

 

 



 

Rozhovor s profesorem Turánkem, který má cca 40 minut, YouTube smazal po 17 
minutách od publikace. Poté, co jen na našem hlavním kanálu Vimeo zaznamenal 
kolem 400 000 zhlédnutí, smazalo Vimeo celý tento kanál.  

Rozhovor, v němž profesor Turánek na základě svých znalostí a zkušeností s vývojem 
vakcín upozornil na rizika spojená s mRNA vakcínami, se opět masivně šířil na 
alternativních platformách a kombinovaně s v počtu zhlédnutí dostal k milionu.   
 

 

 
Sdílení rozhovorů  
Naše rozhovory mají velkou úspěšnost co do ochoty diváků sdílet je dále. V roce 2021 
sdílely naše rozhovory v průměru tisíce lidí jen z našeho hlavního kanálu na 
Facebooku s cca 8000 fanoušky k prosinci 2021. Obecně naše příspěvky s rozhovory 
mají v sociálních sítích velkou míru angažovanosti. Z ohlasů od diváků víme také, že si 
odkazy na rozhovory posílají se svými známými e-mailem nebo přes Whatsapp. Ve 
chvílích, kdy došlo k cenzuře některého z našich výstupů, byly vlny šíření odkazů na 
naši práci obzvláště masivní.   

 

 

¨ 

 



 

 
Znělky a videoklipy 
Kromě redakčních výstupů v podobě videorozhovorů a doprovodných článků vznikly 
v redakci NF Svědomí národa v roce 2021 také dva videoklipy. Prvním byla znělka, jíž 
se redakce představila v počátku své činnosti. V 2,5minutovém klipu skrze působivou 
animaci podbarvenou hudbou shrnujeme události od počátku doby covidové do 
května 2021, přičemž obsah vychází výhradně z informací dohledatelných v 
mainstreamových médiích. Klip jsme nazvali „Poslušně hlásíme, že svoboda už byla“ a 
mimo prezentace našich záměrů v počátku činnosti jsme ho v průběhu roku postupně 
začali přidávat na konec každého námi natočeného a publikovaného rozhovoru.  

 

 

 

Druhý videoklip, který jsme zrealizovali, je hraný a věnuje se tématu cenzury. Krátké 
hrané video s názvem Umřela nám diskuze? v úvodu představuje několik konkrétních 
lidí, které v České republice postihla cenzura. Zahrnuli jsme jak vědce cenzurované 
kvůli rozhovorům pro NF Svědomí národa, tak kolegy z dalších organizací a platforem. 
V ději dále následuje příběh svobody slova v ČR, který by mohl velice dobře skončit 
smrtí svobodné diskuze, pokud nezasedneme ke kulatému stolu a nebudeme spolu 
zase mluvit. Jelikož klip vznikal v období těsně před volbami do Poslanecké 
sněmovny, obsahoval na konci také upozornění „Volte tak, abyste mohli volit i příště“.   

 

 



 

 

 

 

Cenzura redakčních výstupů na sociálních sítích 
Od počátku naší činnosti se setkáváme s mazáním našich videí a příspěvků na 
platformách YouTube, Facebook a Vimeo. Pod záminkou „porušení pravidel 
komunity“ mizí z těchto platforem obsah vyhodnocený jako „zdravotní dezinformace“. 
Tímto termínem jsou označovány vědecky podložené názory a poznatky vědců, 
lékařů, právníků, s nimiž děláme rozhovory. Za smazané příspěvky udělují sociální sítě 
a platformy „tresty“ v podobě omezení šíření obsahu, zákazu reklamy na naše 
příspěvky a hrozbami smazání celého kanálu.  

Přehled zásahů cenzury proti redakčním výstupům NF Svědomí národa v roce 2021:  

14. 7. 2021 YouTube smazal rozhovor s mikrobioložkou a molekulární genetičkou 
MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. o jejím příběhu vědkyně, na niž „zaklekl“ stát, a jejích 
vědeckých poznatcích. Během 5 dnů měl tento rozhovor na YouTube přes 550.000 
zhlédnutí. 

17. 8. 2021 YouTube po 17 minutách od publikace odstranil rozhovor s vakcinologem, 
farmakologem, imunologem prof. RNDr. Jaroslavem Turánkem, DSc. o jeho 
odborných poznatcích o vakcínách. 

Září 2021 Vimeo smazalo celý kanál Svědomí národa se statisíci zhlédnutí rozhovorů s 
prof. Jaroslavem Turánkem a MUDr. Soňou Pekovou 



 

9. 9. 2021 YouTube po 12 minutách od publikace odstranil rozhovor se zpěvákem 
Danielem Landou, který se nevěnoval zdravotním tématům. 

8. 11. 2021 Facebook odstranil příspěvek s rozhovorem s MUDr. Vladimírem Čížkem, 
který se věnoval převážně lékařské etice. 

16. 12. 2021 YouTube odstranil příspěvek s dalším rozhovorem s MUDr. Soňou 
Pekovou, Ph.D., která se věnovala nově objeveným zásadním informacím o možných 
nežádoucích účincích vakcín proti covid-19 

 

 

Sbírka na pořízení techniky na Donio.cz 
První videa s rozhovory, která vznikala v redakci NF Svědomí národa, byla pořizována 
na vysoce kvalitní mobilní telefon. Ač se jednalo o nejvyšší model renomované 
značky a výsledná kvalita obrazu z něj byla pro online publikaci více než dostačující, 
nesl s sebou tento způsob práce technická omezení. Hlavní z nich bylo, že se mobil 
při delším natáčení přehříval a vypínal. V říjnu 2021 jsme vyhlásili na portálu Donio.cz 
sbírku a požádali jsme naše příznivce o podporu, abychom mohli koupit profesionální 
digitální kameru a další vybavení.  

 

 

 



 

Cílovou částku 198.000 Kč poskládali naši příznivci dohromady během rekordních tří 
týdnů. Částka byla dokonce překročena, celkem jsme vybrali 204 871 Kč. Od listopadu 
2021 tak natáčíme na kameru a redakční vybavení jsme doplnili i o další nezbytnosti: 
stativ a stativovou hlavu, mikroporty pro respondenty, stabilizační zařízení pro 
natáčení v exteriérech (gimbál), náhradní baterie, náhradní světla a další.   

 

Příprava 1. ČS konference covid-19 
V listopadu 2021 jsme začali spolu s dalšími zapojenými subjekty připravovat 1. ČS 
konferenci covid-19 se záměrem dostat na jedno místo vědce, lékaře, právníky a další 
odborníky, aby sdíleli své poznatky na téma covid-19 a jeho dopadů na společnost.  

Do příprav konference byli od počátku zapojeni odborní garanti jednotlivých sekcí 
programu: prof. RNDr. Jaroslav Turánek., DSc. (imunologická sekce), MUDr. Andrea 
Málková (klinická sekce), JUDr. Tomáš Nielsen (právní sekce). Záštitu nad konferencí 
převzala senátorka MUDr. Alena Dernerová. 

 

 



 

Úkolem garantů bylo zajistit naplnění programu špičkovými odborníky a kvalitními 
přednáškami. Veškeré organizační úkoly, včetně doplnění programu o některé další 
odborníky, s nimiž jsme byli v kontaktu, pak převzal NF Svědomí národa v roli 
organizátora a hlavního mediálního partnera.  

Organizační zajištění 
Pro konferenci jsme zajistili prostory v ateliérech Pokrok, kde se nám s Vachler Art 
Company podařilo domluvit nekomerční pronájem a zároveň zajistit místo, kde se 
může konference konat v bezpečném prostředí i během období různě se měnících 
vládních nařízení.  

Zajistili jsme za nekomerční cenu také produkci a režii živého vysílání, která se 
zároveň postarala o objednávky vybavení do prostor konference a poskytla kontakty 
na dodavatele cateringu a dalších služeb.    

Webové stránky konference, registrace účastníků  
Hlavní váha činnosti spojené s konferencí spočívala v roce 2021 na vytvoření 
webových stránek konference a v jejich rámci vytvoření automatizovaného 
registračního formuláře pro účastníky. Pro stránky jsme zajistili doménu, grafiku, 
veškerý obsah, potřebné plug-iny, napojení na automatizovaný e-mailing a další 
služby. Stránky www.covidkon.cz jsme spustili v samém závěru roku, na konci 
prosince 2021.    

 

 

 

 

http://www.covidkon.cz/


 

Spolupráce s dalšími subjekty informujícími veřejnost 
Jakožto redakce vyvažující informace mainstreamových médií jsme se přirozeně ocitli 
bok po boku dalších subjektů, které také nějakým způsobem vystupovaly proti 
oficiální linii (a) nebo které také jako nás postihovala cenzura.  

Tyto organizace a jednotlivci využívají při své činnosti námi vytvořený obsah a my je 
využíváme jako informační zdroje. Spolupráce je neformální a převážnou částí probíhá 
„mimo záři reflektorů“, je však zcela zásadní. Vzájemná podpora subjektů postižených 
stejným problémem, jakož i propojování lidí různých vizí, jež však spojuje láska ke 
svobodě a právu, vnímáme jako důležitý prvek činnosti NF Svědomí národa.   

Přijaté dary a jejich alokace 
 

V roce 2021 přijal Nadační fond Svědomí národa dary od občanů a firem v celkové 
výši 1 011 725 Kč. Z toho 904 388 Kč bylo v témže roce využito na pokrytí nákladů 
činnosti redakce zřízené nadačním fondem a činnosti související s účelem nadačního 
fondu. Finanční prostředky alokujeme dle interně stanovených skupin takto:  

RED – náklady na práci redaktorů a činnosti související s redakční prací, včetně 
doprovodných služeb mediálního monitoringu a zajištění technického vybavení 
redakce (kamera, stativy, baterie, mikrofony atd.).  

KAN – náklady na provoz kancelářského zázemí a činnosti související s provozem 
kanceláře  

CST – náklady spojené s cestováním v souvislosti s natáčením rozhovorů a příběhů, 
včetně pohonných hmot, stravného, ubytování v případě vícedenního natáčení a další 

WEB – náklady spojené s údržbou, vývojem, rozvojem a správou webových stránek 
www.svedomi-naroda.cz, jakož i samostatných webových stránek dalších projektů NF 
(konference apd.) 

GRF – grafické práce související se zpracováním audiovizuálních výstupů, grafikou na 
webových stránkách, propagačními materiály apd.  

REK – výdaje za reklamu a propagaci, zejména na sociálních sítích 

PRV – právní služby 

OST – ostatní výdaje, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií 

 

 

 



 

V roce 2021 byly přijaté dary alokovány takto: 

Druh nákladů Celková alokace 
RED – redakční práce, včetně 
doprovodných služeb 

221.444 Kč 

RED – technické vybavení 180.284 Kč 
CST – cestovní výdaje 101.056 Kč 
WEB – provoz, vývoj, rozvoj, správa  100.516 Kč 
GRF – grafické práce 42.140 Kč 
REK – reklama a propagace 115.619 Kč 
PRV – právní služby 12.257 Kč 
OST  20.587 Kč 
CELKEM 904.388 Kč 

  



 

Účetní rozvaha a výkaz zisku a ztráty  
 

 

ROZVAHA

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

IČ
10771689

A K T I V A Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 112

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 0 0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 40 0 909
I. Zásoby celkem 41 0 205
II. Pohledávky celkem 51 0 0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 0 0
IV. Jiná aktiva celkem 79 0 704

AKTIVA CELKEM 82 0 1 021

P A S I V A Číslo
řádku

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období

Stav k prvnímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 1 0 1 021
I. Jmění celkem 2 0 10
II. Výsledek hospodaření celkem 6 0 1 011

B. Cizí zdroje celkem 10 0 0
I. Rezervy celkem 11 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 13 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 21 0 0
IV. Jiná pasiva celkem 45 0 0

PASIVA CELKEM 48 0 1 021

Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):Sestaveno dne: Podpis osoby odpovědné za sestavení 
(sestavil):

25.05.2022

Název a právní forma účetní jednotky:
Nadační fond Svědomí národa

Sídlo účetní jednotky:
Kaprova 42
110 00 Praha 1
Česká republika
Předmět činnosti účetní jednotky:
nadační fond



 

 

 

 

 

 

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

IČ
10771689

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

A. 1 x x x
I. 2 263 0 263
II. 9 0 0 0
III. 13 0 0 0
IV. 19 0 0 0
V. 21 0 0 0
VI. 29 0 0 0
VII. 35 642 0 642
VIII. 37 0 0 0

39 905 0 905
B. 40 x x x

I. 41 0 0 0
II. 43 1011 0 1011
III. 47 0 0 0
IV. 48 0 0 0
V. 55 0 0 0

61 1011 0 1011
C. 62 106 0 106
D. 63 106 0 106

Podpis odpovědné osoby (statutární 
orgán):

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název a právní forma účetní jednotky:

Nadační fond Svědomí národa

Sídlo účetní jednotky:
Kaprova 42
110 00 Praha 1
Česká republika
Předmět činnosti účetní jednotky:
nadační fond

Číslo 
řádku

Skutečnost k rozvahovému dni

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravnýc  
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

25.05.2022

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne: Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):



 

Schválení výroční zprávy správní radou 
fondu a revizorem 
 

Správní rada schválila výroční zprávu v publikované verzi na svém zasedání dne 20. 6. 
2022.  

 

V Praze dne 29. 6. 2022 

 

 

Viktor Baroš 
předseda správní rady 
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