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Poskytnutí informací a odložení části žádosti podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím  

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 31. 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:  

(Ž)ádám o poskytnutí informací týkajících se ministryně financí paní Aleny 
Schillerové. 

Nelze si nevšimnout mohutné aktivity paní ministryně Schillerové, týkající se 
sociálních sítí. 

Prakticky každý den zveřejňuje na svém instagramovém i facebookovém profilu 
fotky, které nemají přímou souvislost s výkonem fuknce ministryně financí: pohled do 
budoucnosti, zasněný pohled, atd.  

Je zřejmé, že fotografie jsou profesionálním dílem.  

Proto bych se rád zeptal na následující informace: 

1) Kdo tyto fotografie pořizuje, jeho funkce na ministerstvu financí a v jakém je k MF 
vztahu (pracovní smlouva, dohoda, externí smlouva). Prosím o poskytnutí kopií 
všech smluv, případně faktur za tuto činnost. 

2) Jaká je pro tuto činnost používána technika, kdo a jakým způsobem hradil její 
pořízení. 

3) Kolik hodin denně/týdně/měsíčně tato činnost (výběr lokace, aranžmá, focení, 
úprava fotek) vyžaduje. 

4) Jestli je za tuto činnost vyplácena odměna, v jaké výši a podobě (hodinová mzda, 
paušální platba, apod.) 

5) Kdo hradí náklady na tuto činnost. Jestli ji hradí paní ministryně ze svého nebo jde 
o náklady ministerstva financí. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
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Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že povinnými subjekty, které mají 
podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné 
instituce. Působnost Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Ministerstvo financí konstatuje, že skutečnost, že ministryně financí je vrcholnou 
představitelkou Ministerstva financí – povinného subjektu, nic nemění na tom, že 
účty ministryně financí na sociálních sítích nelze chápat jako účty Ministerstva 
financí. V této souvislosti podotýkáme, že své účty na sociálních sítích si ministryně 
financí primárně spravuje sama. Nelze tudíž očekávat, že by Ministerstvu financí byly 
známy (nebo měly být známy) Vámi požadované informace o veškerých fotografiích 
umístěných na profilu ministryně financí na sociálních sítích. Výjimkou je situace, kdy 
byly tyto fotografie pořízeny zaměstnanci Ministerstva financí (k tomu viz dále). Vaše 
žádost v části, která se týká fotografií umístěných na profilech ministryně financí na 
sociálních sítích, na jejichž tvorbě se Ministerstvo financí nepodílelo, se vztahuje 
k informacím, které nespadají do působnosti Ministerstva financí. S ohledem na 
uvedené Ministerstvo financí tuto část Vaší žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 

Co se týče požadovaných informací, které spadají do působnosti Ministerstva financí, 
uvádí Ministerstvo financí následující: 

Jak vyplývá z výše uvedeného, původcem některých fotografií zveřejněných na 
účtech ministryně financí na sociálních sítích je Ministerstvo financí. V takovém 
případě se jedná o fotografie pořízené zaměstnanci zařazenými do odboru 74 – 
Vnější vztahy a komunikace, oddělení 7401 – Komunikace s médii. V rámci jejich 
pracovní náplně se jedná o časově marginální činnosti. 

Fotografie, jejichž původcem je Ministerstvo financí, jsou pořizovány technikou, která 
byla v rámci Ministerstva financí v minulosti přiřazena odboru 74 – Vnější vztahy 
a komunikace, k plnění jeho úkolů. Konkrétně se jedná o fotoaparáty Canon 70D 
a SONY Alpha A6300. Fotografie, jejichž původcem je Ministerstvo financí, zároveň 
s ohledem na konkrétní podmínky mohou být operativně pořizovány i jinou technikou 
(například mobilním telefonem příslušného zaměstnance). Je však nutné zdůraznit, 
že vzhledem k uvedenému je zřejmé, že tato technika neslouží pouze pro tvorbu 
fotografií pro účty ministryně financí na sociálních sítích, nýbrž především 
k pořizování fotografií a videozáznamů z akcí Ministerstva financí (tiskové 
konference, tiskové briefingy, setkání s novináři, akce pro veřejnost).  

Pro zaměstnance odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace je pořizování fotografií 
z hlediska časové dotace okrajovou záležitostí tvořící zanedbatelnou část pracovní 
činnosti. V kontextu Vašeho dotazu je možné odhadnout, že uvedená činnost zabere 
čas maximálně v řádu minut denně. Už z tohoto důvodu za tuto činnost není 
vyplácena žádná zvláštní odměna.  

S pořizováním fotografií ministryně financí nemá Ministerstvo financí spojené žádné 
zvláštní náklady. 
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