
Výroční zpráva 
  2021

Společnost: Hlídač státu, z.ú.
Sídlo: Velenovského 648, 251 64 Mnichovice, 251 64 Mnichovice 
IČ: 05965527
Stat. zástupce: Michal Bláha 
Spisová značka: U 559 vedená u Městského soudu v Praze 



Příloha v účetní závěrce za rok 2021 

 
dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 

činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

 

     Čl. I 

 

1.  Název účetní jednotky:  Hlídač státu, z. ú. 

      IČ:     05965527 

      Sídlo:    Velenovského 648, 251 64  Mnichovice 

      Právní forma: ústav, nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání 

      Rozhodující předmět činnosti:  informační činnosti, účetní jednotka má pouze činnost 

hlavní 

      Statutární orgán: ředitel – Michal Bláha 

 

     Čl. II 

 

1. Údaje v příloze k účetní závěrce jsou uváděny v Kč. 

2. Účetním obdobím je kalendářní rok.  Používané účetní metody, obecné účetní zásady a 

způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a Českými účetními standardy 

č. 401 – 414, kterými se stanoví obsah účetní závěrky účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání.  

3. Rozvahovým dnem je den, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, tj. 31. 12. 2021 

4. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným 

významným skutečnostem.   

5. Zpracování účetních záznamů probíhá dle bodů (10) a (11) §4 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Účetní záznamy jsou uschovány v sídle účetní jednotky v souladu s § 31, odst. 

(2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

6. Způsob ocenění: 

      a) nakupovaných zásob: nevyskytuje se 

      b) zásob vytvořených ve vlastní režii: nevyskytuje se 

      c) DHM a DNHM vytvořeného ve vlastní režii: nevyskytuje se 

      d) hodnota cenných papírů a majetkových účastí: nevyskytuje se 

7. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně  

a pořizovaného v průběhu účetního období: nevyskytuje se   

8. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 

nakupovaných zásob: nevyskytuje se 

9. Složky nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: 

nevyskytuje se 

10. Změny způsobu oceňování, postupu odpisování: nevyskytuje se 

11. Opravné položky k majetku: nebyly tvořeny 

 

Čl. III 

 

1. Způsob uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů (s uvedením termínů jejich změn) při 

přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: při přepočtu cizích měn na českou korunu 

se používá denní kurz ČNB. 



2. Podíly v jiných účetních jednotkách – účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí 

osoby jednající jejím jménem a na její účet nemá podíl v jiné účetní jednotce. 

 

     Čl. IV 

 

1. DHM a DNHM kromě pohledávek 

a) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách (předměty 

dlouhodobé spotřeby do 40 000 Kč, neuvedené na účtu 022 nebo 010):  

nevyskytuje se 

b) rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: nevyskytuje se 

c) majetek v operativním pronájmu, zachycený na podrozvahovém účtu nebo 

v operativní evidenci: nevyskytuje se 

d) přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: 

nevyskytuje se 

e) počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových 

účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů a emitentů: nevyskytuje se 

f)  finanční výnosy plynoucí z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí: nevyskytuje se 

g) rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1) zákona č. 586/92 Sb. o daních 

z příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u 

nepeněžních vkladů do obchodní společnosti a družstev: nevyskytuje se 

2. Pohledávky 

a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 3000,00 Kč 

b) souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích 

měnách): nevyskytuje se 

c)  úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany MD 

příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním 

pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky a s rozpisem na 

jednotlivé podniky ve skupině: nevyskytuje se 

d)  pohledávky kryté zástavním právem nebo zajištěné jiným způsobem: nevyskytuje se 

3. Vlastní jmění 

a) rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty z předcházejícího účetního období: zisk 

z roku 2020 ve výši 12,54 Kč byl přeúčtován na účet 932.00 – Nerozdělené hospodářské 

výsledky minulých let 

b) vlastní jmění: 50 000 Kč 

4. Závazky 

a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 0,00 Kč 

b) souhrnná výše závazku z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti k 31. 12. 2021: 10 630,- 

Kč.  

Závazek byl uhrazen dne 9. 1. 2022. 

c) souhrnná výše závazku z titulu pojistného na sociální zabezpečení k 31. 12. 2021: 

28 784,- Kč 

Závazek byl uhrazen dne 9. 1. 2022. 

d) souhrnná výše závazku z titulu zdravotního pojištění k 31. 12. 2021: 12 415,- Kč 

Závazek byl uhrazen dne 9. 1. 2022. 

e) souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích 

měnách): nevyskytuje se 

f) úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany DAL 

příslušných účtů závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků 

z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky a s rozpisem na jednotlivé 

podniky ve skupině: nevyskytuje se 



g) závazky kryté podle zástavního práva: nevyskytuje se  

h) závazky, o kterých není účtováno v účetnictví a které nejsou zahrnuty v rozvaze: 

nevyskytuje se 

5. Rezervní fondy zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání 

s uvedením počáteční výše příslušné rezervy na začátku účetního období: nevyskytuje se 

 

 

Čl. V 

 

1. Výsledek hospodaření byl záporný (ztráta) ve výši -17,54 Kč. Účetní jednotka má pouze 

hlavní činnost, jedná se tedy o výsledek hospodaření z hlavní činnosti. 

2. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 2,47 

      Z toho řídících pracovníků: 1 

3. Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních 

nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou: 1 – ředitel 

účetní jednotky, je odměňován formou mzdy 

4. Účast členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, 

stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž 

účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 

vztahy: nevyskytuje se 

5. Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v materiální formě 

členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů: 

nevyskytuje se 

6. Osobní náklady za účetní období: 1 876 775,- Kč 

      V tom: 

      mzdové náklady: 1 427 224,-  Kč 

      zákonné sociální pojištění: 449 551,- Kč 

7. Dani z příjmů v účetní jednotce podléhají jen ty druhy příjmů, které jsou vyjmenované 

zákonem č. 586/1992 sb. o daních z příjmů v § 18a odst. 2 (příjmy z reklamy, členských 

příspěvků, v podobě úroku, z nájemného) a příjmy z nepodnikatelské (hlavní) činnosti (18a 

odst. 1a), pokud jsou výdaje (náklady) vynaložené dle zákona o dani z příjmu v souvislosti 

s prováděním této činnosti nižší.  Základ daně byl stanoven v souladu s § 23 až 33 zákona 

o daních z příjmů. Celková daň z příjmu je 0. 

8. Účetní jednotka nemá žádné výnosy (příjmy) ze zahraničí. Veškeré výnosy (příjmy) jsou 

z tuzemska. 

      Výnosy se člení na: 

- výnosy z nepodnikatelské činnosti ve výši 36 000,00 Kč 

- tržby z pronájmu ve výši 0,00 Kč 

- přijaté příspěvky a dary ve výši 4 070 865,88 Kč účetní jednotka získala od těchto 

dárců: 

      Tomáš Čupr ve výši 1 000 000  Kč 

      Tomáš Havryluk ve výši 100 000 Kč 

      Martin Havránek ve výši 15 000 Kč   

      Dušan Šenkypl ve výši 1 000 000 Kč 

      Nadace Blíž k sobě ve výši 200 000 Kč 

      OK Systém ve výši 50 000 Kč 

      Fakturoid s.r.o. ve výši 50 000 Kč 

      Pavel Grünfeld ve výši 25 000 Kč 

      Nadační fond Technol ve výši 50 000 Kč 

      Our Media s.r.o. ve výši 20 000 Kč 



      Martin Cígler ve výši 50 000 Kč 

      DataCamp s.r.o. ve výši 500 000 Kč 

      Ondřej Fryc ve výši 117 750 Kč 

Drobné finanční dary (do 10 000 Kč od jednotlivého dárce) = 893 115,88 Kč 

- Nadační příspěvky ve výši 889 309,77 Kč 

Nadační příspěvek účetní jednotka získala z těchto zdrojů: 

  Nadace Open Society Fund Praha – Aktive Citizen Fund – Základní granty 2019 ve 

výši 889 309,77 Kč 

9. Celková hodnota přijatých peněžních darů zaúčtovaných na účtu 911-10  Fondy – peněžní 

dary je 5 585 465,81 Kč.  

Dary z roku 2021 v celkové hodnotě 1 768 500,89 Kč jsou od těchto dárců a v následující 

výši: 

Seznam.cz ve výši 1 000 000 Kč 

Livesport s.r.o. ve výši 250 000 Kč 

Ondřej Fryc ve výši 82 250 Kč 

Ondřej Bartoš ve výši 250 000 Kč 

Vojtěch Roček ve výši 100 000 Kč 

Fakturoid s.r.o ve výši 50 000 Kč 

Drobné dary (do 10 000 Kč od jednotlivého dárce) = 36 250,89 Kč 

 

 

 

Sestaveno dne 24. 4. 2022 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): 

Michal Bláha 

 

 

 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): 

Michal Bláha 

 

 

 

Telefon: 777 737 811 

E-mail: michal@michalblaha.cz 



Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 

ve zkráceném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky 

ke dni 31. 12. 2021 Hlídač státu, z. ú.
(v celých tisících Kč)

Mnichovice                      
251 64

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.) 0 0

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 4 065 5 755

B. I. Zásoby celkem 0 0

B. II. Pohledávky celkem 32 48

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 019 5 695

B. IV. Jiná aktiva celkem  14 12

AKTIVA CELKEM (A.+B.) 4 065 5 755

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

1 2

A. Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.) 3868 5636

A. I. Jmění celkem 3867 5635

A. II. Výsledek hospodaření celkem 1 1

B. Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 197 119

B. I. Rezervy celkem 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem  0 0

B. III. Krátkodobé závazky celkem 197 119

B. IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA  CELKEM (A.+B.) 4065 5755

E-mail: michal@michalblaha.cz

Michal Bláha

Michal Bláha

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 777 737 811

Označení PASIVA
a b

Předmět podnikání

osvětová a edukační činnost

ba

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

IČ

5965527

Vybrané údaje z

Velenovského 648/1233

Označení AKTIVA

Právní forma účetní jednotky

ústav

Sestaveno dne:

24.04.2022

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):



VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
 ve zkráceném rozsahu

ke dni 31. 12. 2021 Název a sídlo účetní jednotky 

(v celých tisících Kč)
Hlídač státu, z. ú.

hlavní hospodářská Celkem
1 2 3

A. Náklady 4 996 0 4 996

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 093 0 3 093

A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0

A. III. Osobní náklady 1 876 0 1 876

A. IV. Daně a poplatky 1 0 1

A. V. Ostatní náklady 15 0 15

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0 0 0

A. VII. Poskytnuté příspěvky 11 0 11

A. VIII. Daň z příjmů 0 0 0

NÁKLADY CELKEM            (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.) 4 996 0 4 996

hlavní hospodářská Celkem
1 2 3

B. Výnosy 4 996 0 4 996

B. I. Provozní dotace 889 0 889

B. II. Přijaté příspěvky 4 071 0 4 071

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 36 0 36

B. IV. Ostatní výnosy 0 0 0

B. V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM             (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.) 4 996 0 4 996

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0

E-mail: michal@michalblaha.cz

IČ

5965527

NÁKLADY

Velenovského 648/1233

24.04.2022

Mnichovice                         
251 64

a b

Činnost

Činnost

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Označení VÝNOSY

a b

Označení

Vybrané údaje z

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

osvětová a edukační činnost Michal Bláha

ústav Michal Bláha

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 222313943



Hlídačův rok 2021

Rok 2021 utekl jako voda a my se – stejně jako každý rok od založení
Hlídače – doslova nezastavili. Při rekapitulaci uplynulého roku jsme v šoku z
toho, co vše se nám vlastně povedlo. Pořád máme hromadu nápadů, ale kvůli
omezeným zdrojům si musíme pečlivě vybírat, které z nich budeme
realizovat. I tak jsme nadšení z toho, že vám můžeme ukázat alespoň výběr
toho nejdůležitějšího, co jsme letos udělali (samozřejmě kromě naší
každodenní práce kontroly smluv, zakázek a počínání státu :)). Ale nejprve
vám chceme z celého srdce poděkovat: všem našim dárcům, fanouškům a
uživatelům. Bez vás by nic z toho nebylo možné a vězte, že vše, co děláme,
děláme pro lepší budoucnost nás všech. A pokud nedočtete až do konce, tak
vám chceme na tomto místě popřát krásné, klidné a bezpečné svátky a
šťastný nový rok.

Co se nám povedlo v roce 2021

● Hlídače státu letos navštívilo více než 1,2 milionu lidí! Mezi tyto
návštěvníky patří nejen široká veřejnost, ale rovněž i zaměstnanci
státní správy a novináři. Pro každodenní práci využívají Hlídače
tisícovky redaktorů, úředníků i soukromých firem. V médiích jsme
citování vícekrát než 50x každý měsíc a počet dále roste.

● Ze začátku roku jsme zveřejnili kapacity nemocnic, počty
hospitalizovaných a datové sady k očkování, a to i přes odpor a
utajování Ministerstvem zdravotnictví. Díky tomu se nám později
podařilo donutit ministerstvo ke zveřejnění oficiálně.

● Neustále však bedlivě sledujeme, co a jak stát zveřejňuje a tlačíme
na funkční přístup veřejnosti k open datům a informacím. Každý
den, dnem i nocí, o tom informujeme na našich sociálních sítích.

● Neustále podporujeme snahy státu o digitalizaci. Analýzu toho, v
čem se stát (ne)polepšil, jsme vydali na jaře společně s
Rekonstrukcí státu. Kromě toho jsme si pohlídali vládní covidové
programy pomoci, nákupy testů a stále hlídáme podezřelé zakázky.

● Ohromně jsem postoupili v pomoci státu v digitální
transformaci státu: společně s dalšími organizacemi jsme vydali
konkrétní deklaraci k modernizaci státní správy. Také jsme ji aktivně
diskutovali mj. v Senátu.

https://twitter.com/HlidacStatu
https://texty.hlidacstatu.cz/digitalizace-a-boj-s-pandemii-v-cem-se-stat-nepolepsil/
https://texty.hlidacstatu.cz/digitalizace-a-boj-s-pandemii-v-cem-se-stat-nepolepsil/
https://texty.hlidacstatu.cz/jak-stat-informuje-o-programech-pomoci/?fbclid=IwAR0HOirIzMGLUAq37M_CvJCqq4RMZ-5CKW_2BaY9fx9p9Qg8V2DsyaGksOo
https://texty.hlidacstatu.cz/jak-stat-informuje-o-programech-pomoci/?fbclid=IwAR0HOirIzMGLUAq37M_CvJCqq4RMZ-5CKW_2BaY9fx9p9Qg8V2DsyaGksOo
https://texty.hlidacstatu.cz/nespolehlive-diy-testy/
https://texty.hlidacstatu.cz/testy-do-skol-nepovedena-zakazka-a-jeste-nepovedenejsi-vymluva/
https://texty.hlidacstatu.cz/spolecna-deklarace-je-nejvyssi-cas-modernizovat-statni-spravu/


● Každý den jsme také konzultovali českým úřadům, připomínkovali
legislativní podklady, programy politických stran v této oblasti a
lobovali za lepší řízení státu a vyšší transparentnost.

● Na počátku roku jsme zanalyzovali hospodaření jednotlivých krajů
od října 2016 do října 2020: Kraje řízené politiky ANO uzavřely s
holdingem Andreje Babiše smlouvy 3x vyšší než ostatní kraje.

● Tragické žádosti o dotace pro nemocnice: o klikačce za miliardy
jsme psali v článku Rychlý prachy z MMR a poskytli postiženým
úřadům a nemocnicím technické a odborné konzultace, které jim
pomohly situaci zvrátit a popřít argumenty MMR.

● Věnovali jsme se kauze o neblaze proslulé advokátní kanceláře
Císař, Češka, Smutný, která se lehce bezdůvodně ocitla opět ve
službách státu – tentokrát za 4,8 milionu korun.

● Stát se stále nepoučil a voličům nic neulehčil… VOLBY 2021 na
Hlídači: Co, kdy a hlavně jak aneb Hlídač opět pomohl s žádostmi o
voličský průkaz.

● Spustili jsme video kampaň na osvětu široké veřejnosti proti
korupci: Hlídáme stát, aby peníze nemizely, kam nemají!. V hlavní
roli Pavel Liška a Norbert Lichý.

● Víme, že práce s veřejnými zakázkami a smlouvami vede k větší
transparentnosti a správě veřejných peněz. Zveřejnili jsme K-Index
za rok 2020. Zanalyzovali jsme více než 20 000 úřadů, s 1000
přímo komunikovali a na základě jejich stovek podnětů jim pomohli
v konání dobré praxe. Díky zpětné vazbě jsme také upravili
metodiku.

● Hlídáme i Platy úředníků: za rok 2020 byly odměny i mnohem vyšší,
než si kdokoliv dokázal představit. Pokryli jsme více než 300
organizací a 1200 manažerských a úředních pozic. S dvěma
subjekty nyní probíhá soudní spor o poskytnutí informací.

● Posvítili jsme si na “náhody“ při zadávání zakázek na Ústecku a
nadmíru podezřelá vítězství společnosti ProProjekt.

● Zveřejnili a zanalyzovali jsme strukturu SZIF a jeho neskrývanou
podporu Agrofertu.

● Upozornili jsme na chaos v darech pro zasažené tornádem a
napravovali lži ministryně Dostálové.

● Od vzniku Hlídače státu bojujeme za transparentnost a zveřejňování
open dat. A je skvělý pocit vidět, že se nám stát pomáhá alespoň po
kouskách napravovat a vzdělávat. O tom, co vše se nám v tomto
směru pomohli, jsme psali v článku Nekonečné boje o data.

● Zúčastnili jsme se úžasných a velmi prospěšných konferencí s
experty mezinárodního měřítka, např. Moonshot by Aspen Institute,
Veletrh otevřených dat v Česku, konference v Senátu na téma

https://texty.hlidacstatu.cz/prihravaly-kraje-pod-vedenim-ano-zakazky-firmam-premiera-babise/?fbclid=IwAR3uHm987veFSAkbhjJuBIx-WsDaU7iXDvo1x3Vh4MwM37TdGSZTOlSHtIA
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https://platyuredniku.cz/
https://texty.hlidacstatu.cz/nahody-pri-zadavani-zakazek-na-ustecku-aneb-nadmiru-podezrela-vitezstvi-spolecnosti-proprojekt/
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Modernizace státní správy, klíčová priorita pro Českou republika či
Kam kráčíš Česko/Evropo 2021.

● Zjistili jsme, že existuje speciální COVID podpora vypsaná
ministerstvem Karla Havlíčka, kterou využila a čerpala pouze jediná
soukromá firma. O pochybných dotacích jsme psali v analýze Covid
dotace pro rejdaře.

● A na závěr: MOC děkujeme za podporu v Křišťálové lupě 2021!
Letos dvakrát 2. místo a jednou 4. místo. Je to pro nás opravdová
pocta a děkujeme všem za hlasy!

Novinky a vylepšení webu Hlídače

● Neustále sledujeme fungování státních webů, přidali jsme i Centrální
rezervační systém odběrových míst COVID-19 a rezervační systémy
na očkování.

● Během jednoho dne jsme naimportovali a zpracovali registr
skutečných majitelů firem.

● Dokončili jsme velkou opravu databáze sponzorů: nejen na Hlídači,
ale také jsme pomáhali opravit data Úřadu pro dohled nad
hospodařením politických stran a politických hnutí. Bez naší ruční
práce by to byly jen špatně čitelné oskenované obrázky.

● Nový profil firem a úřadů, a to včetně přehledu oblastí, ve kterých
subjekty uzavřely dohody.

● Běží nové našeptávání a vyhledávání.
● Spustili jsme databázi Zasedání zastupitelstev.
● Zrychlili jsme našeptávač v hledání 50x: 36 milionu slov s

netriviálním scoringem prohledá a nejvhodnější výsledky pro
našeptávač vybere obvykle do 10 milisekund, nejhorší do 70
milisekund.

● Přepsali jsme Hlídače do .NET 5! A to včetně rozsáhlého refaktoringu
kódu.

● Celkem zpracováváme a denně aktualizujeme 200.000.000
dokumentů, 1,6 TB textových dat, 80+TB zdrojových dat a desítky
miliard stránek. Tato data se prohledávají při každém dotazu do
Hlídače.

● Denně zpracujeme OCR technologií 600.000- 1.000.000 stránek
textu, tisíce smluv, téměř tisíc veřejných zakázek, dotací a
insolvencí a desetitisíce změn v dalších databázích.

● Zpracováváme a pravidelně aktualizujeme údaje o 30.000 politicích
a 20.000 úřadech a jejich vedení

https://www.youtube.com/watch?v=UjVLy-I7KOU&t=8371s
https://texty.hlidacstatu.cz/covid-dotace-pro-rejdare/
https://texty.hlidacstatu.cz/covid-dotace-pro-rejdare/
https://www.hlidacstatu.cz/StatniWeby
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https://www.hlidacstatu.cz/data/Index/skutecni-majitele
https://www.hlidacstatu.cz/sponzori
https://texty.hlidacstatu.cz/novy-profil-firem-a-uradu/
https://texty.hlidacstatu.cz/nove-naseptavani-a-vyhledavani/
https://www.hlidacstatu.cz/data/Index/zasedani-zastupitelstev


● Naší technologii Speech To Text jsme letos zpracovali více než
280.000 hodin videí a záznamů zastupitelstev, záznamů mediálních
rad, jednání výborů v Parlamentu a  videí politiků.

● Pravidelně zveřejňujeme výčet všeho důležitého, co má na
programu Vláda ČR.

Naši dárci

TOP dárci: 30 opravdu velkých dárců, bez kterých by Hlídač nemohl vůbec
běžet.

Střední dárci: 15+ menších dárců, díky kterým funguje běžný provoz
Hlídače.

Pravidelní dárci: 100+ pravidelných podporovatelů, díky kterým máme pocit
jistoty.

Malí dárci:stovky malých dárců, kteří ukazují, že má naše práce smysl.

Jmenovitě všem z vás děkujeme ještě speciálně v dalším článku!

Pár čísel na závěr

Do GitHub repository jsme za 2021 provedli 1000 commitů a prošli přes 5
milionů řádků kódu. Statistiky jsou z veřejných i neveřejných GitHub
repository. Optimalizovali jsme velkou část aplikace (máme teď mnohem
lepší výkon) a přešli jsme na novější technologie .NET 5.

Hlídač státu byl v roce 2021 citován ve více než v 800 článcích, televizních a
rozhlasových pořadech či podcastech. Jsme pyšní, že jsme mohli pomáhat
především médiím jako je Česká televize, Aktuálně.cz a Hospodářské noviny,
Seznam Zprávy, DVTV, Respekt, Reflex či Deník N. Objevili jsme se ale i v
článcích dezinformačních médií jako Haló noviny, Sputnik, AC24, Aeronet či
Parlamentní listy. Nutno však podotknout, že co se týče nás, šlo vždy o citaci
podložených dat (snažíme se hlídat, zda tomu tak je, a pokud ne, okamžitě
zasáhneme).

Za rok 2021 nám bylo na adresu podpora@hlidacstatu.cz posláno přes 1100
dotazů. Více než 97 % zpráv jsme dokázali vyřešit hned v den přijetí.

https://texty.hlidacstatu.cz/vsem-nasim-darcum-ze-srdce-dekujeme-za-podporu/?_thumbnail_id=8588


Pravidelně ale odpovídáme i na dotazy, které nám posíláte přes naše účty na
sociálních sítích.

V neposlední řadě také díky za to, že nás podporujete i na sociálních sítích!
Na Twitteru máme 17,8 tisíc sledujících (třeba to do konce roku stihneme
ještě zakulatit), na Facebooku dokonce 19,4 tisíce sledujících. Také jsme se
letos experimentálně zkoušeli ve volných chvílích věnovat i Linked Inu a
Instagramu. I tam nás nyní můžete najít.

Tohle vše jsme zvládli za uplynulý rok ve čtyřech členech teamu Hlídače:
Michal Bláha, Natálie Petrová, Petr Suchý, Lenka Stryalová. Bez vaší
podpory by to ale nešlo. Děkujeme všem za dary, zprávy i komentáře,
kterými ukazujete, že naše práce má smysl!

A v neposlední řadě bychom také chtěli poděkovat za to, že můžeme dávat
život Hlídači v takovém složení, v jakém jsme. Doufáme, že v novém roce
přivítáme do naší rodiny čerstvé členy, kteří budou hlídat stát se stejným
zápalem a odpovědností jako my.

https://twitter.com/HlidacStatu
https://www.facebook.com/HlidacStatu
https://www.linkedin.com/company/hl%C3%ADda%C4%8D-st%C3%A1tu-z-%C3%BA/
https://www.instagram.com/hlidacstatu/
https://github.com/HlidacStatu
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