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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 19. října 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

(Z)ajímá nás, prosím: 

- kdo aktuálně z tiskového oddělení – žádáme o jmenný seznam – spravuje 
sociální sítě (Instagram, Twitter, Facebook) ministryně Schillerové? Žádáme 
o rozepsání pro každou ze sítí. Žádáme o sdělení osob, které spravují účet 
v týdnu 1. září 2019 až 19. října 2020, kdy je žádost formulována; 

- Současně nás u níže uvedených příspěvků zajímá, kdo konkrétně vytvářel jejich 
obsah a kdo je na sítě umisťoval: 

o příspěvek na Facebooku z 19. října: https://www.facebook.com/watch/ 
?v=1842730832535205 

o příspěvek na Facebooku z 15. října: https://www.facebook.com/ 
SchillerovaAlena/photos/a.386340968505855/1034400610366551/?typ
e=3&theater 

o příspěvek na Facebooku ze dne 14. října: https://www.facebook.com/ 
SchillerovaAlena/photos/a.386340968505855/1033670970439515/?typ
e=3&theater 

o příspěvek na Facebooku ze dne 12. října: https://www.facebook.com/ 
watch/?v=3522857374427665 

o příspěvek na Facebooku ze dne 3. října: https://www.facebook.com/ 
watch/?v=1560369957499476 

o příspěvek na Facebooku ze dne 2. října: https://www.facebook.com/ 
SchillerovaAlena/photos/a.392641114542507/1023671421439470/?typ
e=3&__tn__=-R 
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o příspěvek na Facebooku ze dne 30. září: https://www.facebook.com/ 
watch/?v=249792319759093 

o příspěvek na Facebooku ze dne 26. září: https://www.facebook.com/ 
SchillerovaAlena/photos/a.392641114542507/1018679241938688/?typ
e=3&__tn__=-R 

o příspěvek na Facebooku ze dne 20. září: https://www.facebook.com/ 
SchillerovaAlena/photos/a.386340968505855/1013741219099157/?typ
e=3&theater 

o příspěvek na Instagramu ze dne 20. září https://www.instagram.com/ 
p/CFX7so-nZN9/?igshid=1c7amrq1ztci4 

o příspěvek na Instagramu ze dne 1. října https://www.instagram.com/ 
p/CFzCgoyH9m8/?igshid=1k1qyhr6q4z8a 

o příspěvek na Instagramu ze dne 23.srpna: https://www.instagram.com/ 
p/CEPXtnIngXu/?igshid=1jaaywd2ed56c 

o příspěvek na Instagramu ze dne 26. září: https://www.instagram.com/ 
p/CFmyJAZHcyp/?igshid=kqo0jx32o2fc 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí, v návaznosti na dopis ze dne 15. října 2020, 
č. j. MF-26148/2020/48-10, kterým byla vyřízena Vaše žádost ze dne 24. září 2020, 
sděluje následující: 

Co se týče prvního bodu Vaší žádosti, Ministerstvo financí konstatuje, že zaměstnanci 
odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace (dále je „odbor 74“) mají přístup k účtům 
ministryně financí na sociálních sítích Facebook a Twitter, nikoli však k účtu ministryně 
financí na sociální síti Instagram. Přístup k uvedeným dvěma účtům mají ředitel odboru 
74, kterým je Ing. Michal Žurovec, a zaměstnanci zařazení do oddělení 7401 – 
Komunikace s médii, kteří jsou uvedeni na internetových stránkách Ministerstva 
financí, a to na adrese https://www.mfcr.cz/cs/kontakt – konkrétně v části „Komunikace 
s médii“.  

Co se týče druhého bodu Vaší žádosti, je nutné v první řadě upozornit na následující. 
Příspěvky na sociálních sítích, na jejichž tvorbě se podílejí zaměstnanci Ministerstva 
financí, jsou tvořeny fragmenty tiskových zpráv a vyjádřeními ministryně financí 
k danému tématu pro média. Obsah těchto příspěvků vzniká na společných 
neformálních pracovních jednáních a poradách oddělení 7401 – Komunikace s médii 
a ředitele odboru 74. Není proto možné jednoznačně identifikovat autora obsahu 
příspěvku (ve smyslu konkrétního zaměstnance). Současně je nutno uvést, že průběh 
těchto pracovních jednání v rámci odboru 74 není nijak zaznamenáván. Lze uzavřít, 
že jsou-li účty ministryně financí na sociálních sítích Facebook a Twitter využity jako 
efektivní komunikační kanál Ministerstva financí, tím, kdo konkrétně vytvářel obsah 
daného příspěvku, je odbor 74. Obecně platí, že odpovědnost za veškeré výstupy nese 
ředitel tohoto odboru. 

Níže Ministerstvo financí uvádí požadované údaje k jednotlivým Vámi specifikovaným 
příspěvkům: 
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• příspěvek na Facebooku ze dne 19. října 2020 – tvorba: odbor 74, vložení: 
ředitel odboru 74; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 15. října 2020 – tvorba: odbor 74, vložení: 
ředitel odboru 74; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 14. října 2020 – tvorba: odbor 74, vložení: 
ředitel odboru 74; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 12. října 2020 – tvorba: odbor 74, vložení: 
ředitel odboru 74; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 3. října 2020 – tvorba: odbor 74, vložení: 
ministryně financí; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 2. října 2020 – tvorba: odbor 74 a ministryně 
financí, vložení: ministryně financí; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 30. září 2020 – tvorba: ANO, vložení: 
ministryně financí; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 26. září 2020 – tvorba: odbor 74 a ministryně 
financí, vložení: ministryně financí; 

• příspěvek na Facebooku ze dne 20. září 2020 – tvorba: odbor 74 a ministryně 
financí, vložení: ředitel odboru 74; 

• příspěvek na Instagramu ze dne 20. září 2020 – tvorba: odbor 74 a ministryně 
financí, vložení: ministryně financí; 

• příspěvek na Instagramu ze dne 1. října 2020 – tvorba: odbor 74 a ministryně 
financí, vložení: ministryně financí; 

• příspěvek na Instagramu ze dne 23. srpna 2020 – tvorba: odbor 74 a ministryně 
financí, vložení: ministryně financí; 

• příspěvek na Instagramu ze dne 26. září 2020 – tvorba: odbor 74 a ministryně 
financí, vložení: ministryně financí. 
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