
 
 

 

 
Tisková zpráva 
 
29. 4. 2021, Brno: V souvislosti s klipem a fotografií ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), 
na nichž společně s celníky propaguje projekt daňové kobry (označený jako politická kampaň), 
obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí podnět. 
 
Autor podnětu upozorňuje na propagaci ministryně financí prostřednictvím společné fotografie 
s příslušníky a vozidlem Celní správy České republiky. Tato fotografie je umístěna na jejím 
instagramovém profilu, kdy fotografie je řádně označena informací o zadavateli a zpracovateli – 
politickým hnutím ANO 2011, tedy jde o propagaci politického hnutí prostřednictvím komunikačních 
médií, a to v rámci probíhající volební kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. 
 
„Podatel poukazuje na skutečnost, že podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, tito nesmí být členy politických stran a politických hnutí ani nesmí vykonávat činnost v jejich 
prospěch,“ vysvětluje Naděžda Večeřová, odborný rada ÚDHPSH. 
 
Úřad část podnětu, jež se týká příslušníků Celní správy z hlediska možného porušení povinností podle 
zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, postoupil věcně příslušnému 
správnímu orgánu, tj. Celní správě České republiky. 
 
„ Úřad není oprávněn posuzovat, zda příslušníci Celní správy neporušili zákon o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů. V gesci ÚDHPSH je dohlížet v zákony stanoveném rozsahu nad 
dodržováním pravidel volební kampaně a činnosti politických stran a hnutí,“ dodává Naděžda 
Večeřová. 
 
Úřad podnět posuzoval rovněž z hlediska volebního zákona a zákona o sdružování, a to v souvislosti 
s možným přijetím bezúplatného plnění politickým hnutím ANO 2011 od státu.  
V této věci nyní Úřad neshledal žádné pochybení, jelikož ke spáchání možného přestupku by mohlo 
dojít až po 1. dubnu 2022 v případě, že by politické hnutí ANO 2011 do tohoto dne bezúplatné plnění, 
případně přijaté od celní správy v rozporu se zákonem, nevrátilo poskytovateli bezúplatného plnění, 
nebo neodvedlo toto bezúplatné plnění do státního rozpočtu. 
 
Kandidující politické subjekty mají ze zákona povinnost všechny osoby, které v jejich prospěch 
uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje, poskytly dar nebo bezúplatné plnění, zveřejnit na svých 
internetových stránkách 3 dny před dnem voleb. 
Nejpozději do 5. října 2021 by mělo být jasné, jestli se v tomto případě o bezúplatné plnění jednalo. 
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