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Výroční zpráva za rok 2020
Druhý rok fungování spolku Epoch Times ČR, z. s. byl pozitivní ve všech ohledech, které si spolek
pro rok 2020 předsevzal.

Povedlo se





Dokončili jsme překlad knihy „Jak přízrak komunismu vládne našemu světu“ a získali
prostředky k jejímu vydání a tisku díky crowdfundingové sbírce na startovac.cz.
Zvýšili jsme návštěvnost webu, našich YouTube kanálů, a také přibyl počet odběratelů
Newsletteru.
Spustili jsme E-shop, ve kterém mohou naši čtenáři zakoupit knihy, magazíny a doplňkové
předměty.
Zlepšila se finanční stránka spolku díky darům našich čtenářů, vyšším příjmům z reklam
souvisejících s vyšší návštěvností, a také prodejům z E-shopu.

Epoch Times ČR, z. s. by rád touto cestou poděkoval všem, kteří se podílejí na tvorbě obsahu
a přidružených činnostech.
Obzvláště velké poděkování patří našim čtenářům-dárcům, kteří nám svým darem pomáhají
růst a zvyšovat tak dosah našich výstupů.

Mediální kanály Epoch Times ČR
Mezi mediální kanály české pobočky Epoch Times patří webové stránky www.epochtimes.cz;
YouTube kanály Epoch Times CZ/SK, Epochální recepty a Dobré pohádky; FB stránka Epoch
Times ČR.
Velký zájem čtenářů jsme zaznamenali u tématu čínského viru především v březnu a dubnu, a také u
prezidentských voleb v USA v listopadu a prosinci.

Statistiky
Statistiky návštěvnosti našich mediálních kanálů byly za rok 2020 následující:
 Web 815 475 zobrazení (607 858 návštěv)
 videa na YouTube kanálech spolu cca 560 000 zhlédnutí

Hospodaření
Výnosy celkem za rok 2020 činily 337 tisíc Kč. Z toho výnosy:
 z hlavní činnosti tvořily 303 tisíc Kč,
◦ z toho dary ve výši 294 tisíc Kč (především z crawdfundingové kampaně na knihu Jak
přízrak komunismu vládne našemu světu);
◦ a 9 tisíc Kč z prodeje knih;
 z hospodářské činnosti (prodej reklamního prostoru) tvořily 34 tisíc Kč.
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Náklady celkem za rok 2020 činily 106 tisíc Kč. Z toho náklady:
 na zboží a nakupované služby tvořily 83 tisíc Kč,
 náklady na mzdy tvořily 22 tisíc Kč,
 ostatní náklady tvořily 1 tisíc Kč
Hospodářský výsledek je + 231 tisíc Kč.

Výzvy pro rok 2021
V příštím roce bychom chtěli dosáhnout těchto cílů:





přinášet více zpráv z ČR, včetně pokrývání parlamentních voleb;
zvýšit dosah našich mediálních kanálů;
zvýšit příjmy, abychom mohli lépe odměňovat naše spolupracovníky;
připravit se na cenzorské ambice internetových gigantů.

Inzerce
Inzerovat, a tedy prospět svému podnikání a zároveň podpořit naše nezávislé médium, můžete na
našem webu různými formami jako např. bannerovou reklamou, PR články, tiskovými zprávami, či
reklamou ve videích, viz. více zde v nabídce inzerce.
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