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1. Úvodní slovo
Občanské sdružení CMED vzniklo 8. března 2007, jako organizace vydávající Literární noviny. Po
vzniku Deníku Referendum, kam podstatná část původní redakce Literárních novin přešla, se
CMED stal sdružením podporujícím aktivity související s vydáváním Deníku Referendum. Podílí se
na získávání grantových prostředků, organizuje osvětové projekty a projekty, které se z velké části
realizují v rámci Deníku Referendum. Po rekodifikaci občanského zákoníku, která dle § 3081
zákona 89/2012Sb., občanského zákoníku, nabyla účinnosti k 1. 1. 2014, zrušila k témuž dni
stávající zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je považováno občanské sdružení CMED za
zapsaný spolek.
2. Účel a poslání CMED
Základními cíly spolku jsou zejména přispění k prohlubování kvality demokracie, zvyšování kvality
médií a zlepšování ekologické situace v České republice. V neposlední řadě pak také ochrana
přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Činnost spolku se
zaměřuje především na organizační a osvětovou práci, publikační a publicistikou činnost, vedení
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kampaní a účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy a ochrana
životního prostředí a kulturních památek.
Spolek dlouhodobě spolupracuje s Deníkem Referendum na realizaci žurnalistických projektů,
jejichž cílem je provádět investigativní a reportážní činnost popisující příklady střetu zájmů státní
moci se soukromými ekonomickými zájmy, problematiku sociálního vyloučení, postavení menšin a
další.
3. Projekty realizované v roce 2018
V roce 2018 CMED uskutečnil ve spolupráci s Deníkem Referendum několik reportážních projektů
zaměřujících se na popisování závažných sociálních problémů v naší společnosti.
Normalizace nenávisti: Rozsáhlý cyklus reportážních textů realizovaný ve spolupráci a za podpory
Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. V rámci projektu bylo celkem publikováno na 29
původních textů zahrnujících reportáže, rozhovory, analýzy, komentáře a další žurnalistické texty
rozebírající příčiny rozmachu extremistických hnutí a rozmach dezinformací a krize důvěry
v demokracii. V rámci projektu se uskutečnila rovněž setkání se studenty středních škol nebo
veřejný diskusní panel v Multikulturním centru Praha v září 2018. Diskusní panel i setkání se
studenty se uskutečnily za spolupráce s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung.
Podpora investigativní práce reportážního oddělení DR: Díky podpoře Nadačního fondu
Nezávislé Žurnalistiky pokračovala podpora rozvoje reportážního oddělení Deníku Referendum.
Rozvojový projekt je naplánován do dubna 2019. V rámci projektu vznikla řada reportáží a byla
rozvíjena další podpůrná novinářská činnost. Podobně jako v předcházejícím roce umožnila
podpora další sledování témat z minulých let.
Další rozvoj investigativního oddělení DR podpořila i jednorázovým darem ISVARA Foundation.
Podpora Nadačního fondu rodiny Orlických: Podpora od Nadačního fondu rodiny Orlických
umožnila další sledování nových kauz týkajících se premiéra Babiše a holdingu Agrofert a jejich
zpracování.
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Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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