
„žádám o přehled finančních prostředků, které vaše ministerstvo vynakládá na prezentaci resortu 
(případně ministra/ministryně) na sociálních sítích za roky 2016, 2015, 2014. Žádám, aby přehled 
obsahoval: rok, výši částky v Kč, zdůvodnění a informaci, kdo správu sítí zajišťuje.“ 
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 V Praze dne 6. 4. 2017 

 
 PID: MFCR7XFADR 
 Č. j.: MF-10952/2017/10-2/949 IK 
  

 
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní, 
 

na Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) bylo dne 31. března 2017 doručeno 
Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Žádala jste o 
poskytnutí následujících informací: 
 
„žádám o přehled finančních prostředků, které vaše ministerstvo vynakládá na prezentaci 
resortu (případně ministra/ministryně) na sociálních sítích za roky 2016, 2015, 2014. Žádám, 
aby přehled obsahoval: rok, výši částky v Kč, zdůvodnění a informaci, kdo správu sítí 
zajišťuje.“ 
  

K tomu Vám sdělujeme následující informace. Ministerstvo má účet na Twitteru na 
adrese https://twitter.com/MinFinCZ, založený v dubnu 2016, a dále vlastní kanál na serveru 
Youtube na adrese https://www.youtube.com/user/MinisterstvoFinanci, založený v červenci 
2011. Jiné účty na sociálních sítích ministerstvo nemá a žádným jiným způsobem se na 
sociálních sítích neprezentuje. Správu těchto dvou účtů zajišťují vlastní zaměstnanci 
ministerstva, konkrétně oddělení 1002 – Vnější vztahy a komunikace. Správa účtů a 
související zajišťování prezentace ministerstva na těchto účtech tvoří součást pracovní náplně 
zaměstnanců ministerstva, a tudíž na ni nejsou vynakládány žádné zvláštní finanční 
prostředky.  
 

Závěrem dodáváme, že na správě osobních účtů pana ministra Andreje Babiše na 
sociálních sítích se ministerstvo žádným způsobem nepodílí, a to ani přímo prostřednictvím 
svých zaměstnanců, ani nepřímo prostřednictvím rozpočtu ministerstva. S dotazy ohledně 
správy těchto účtů Vám doporučujeme obrátit se přímo na pana ministra prostřednictvím jeho 
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PR týmu přes tiskovou mluvčí hnutí ANO, p. Lucii Kubovičovou 
(kubovicova@anobudelip.cz). 
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