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1. Průběh kontroly
Kontrolní orgán vedl kontrolu vůči kontrolované osobě dle příslušných ustanovení
kontrolního řádu. Kontrola byla dle § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu zahájena
dne 22.03.2022 doručením Oznámení o zahájení kontroly, č.j. UDH-00540/2022
(dále jen „oznámení“), do datové schránky kontrolované osoby. Předmětné oznámení
obsahovalo mj. i požadavek zaslání příslušných dokladů a oznámení týkajících se
předmětu kontroly. Všechny požadované doklady a příslušná oznámení byla
v oznámení specifikována.
Kontrola vůči kontrolované osobě byla vedena zčásti distančně a zčásti prezenčně, a
to v místě sídla politického hnutí.
V oznámení byl předmět kontroly, resp. vyžádané podklady k provedení kontroly,
specifikován v celkem 8 bodech1. Lhůta pro zaslání vyžádaných podkladů byla
v oznámení stanovena do 20 dnů od doručení oznámení. Oznámení bylo
kontrolované osobě doručeno prostřednictvím datové schránky dne 22.03.2022.
Lhůta pro doručení všech vyžádaných podkladů tak tedy uplynula dne 11.04.2022.
Úřad od kontrolované osoby vyžádané podklady obdržel prostřednictvím datové
schránky dne 11.04.2022 (č.j.: UDH-00966/2022). Všechny předložené podklady
kontrolovanou osobou Úřad vyhodnotil a dospěl k závěru, že v rámci některých bodů
oznámení nemají předložené podklady nezbytný rozsah a strukturu pro provedení
objektivní kontroly v rámci jejího vymezení.
Z důvodu předložení neúplných podkladů kontrolovanou osobou a z důvodu potřeby
vyjasnění postupů kontrolované osoby v rámci vedení volební kampaně, Úřad dne
26.4.2022, pod č.j. UDH- 01059/2022, kontrolované osobě odeslal Vyrozumění o
pokračování kontroly (dále jen „vyrozumění“), s datem uskutečnění 10.5.2022
v 10:00 hodin. Kontrola měla pokračovat v sídle kontrolované osoby. Součástí
vyrozumění byl i požadavek na předložení doplňujících podkladů k bodům 1, 2, 4, 5,
a 6 uvedených v oznámení (viz níže).
Dne 6.5.2022 obdržel Úřad od kontrolované osoby požadavek na přesunutí termínu
pokračování kontroly v jejím sídle, a to na 17.5.2022 v 10:00 hodin. S uvedeným
požadavkem Úřad souhlasil a kontrolované osobě byl nový termín potvrzen sdělením
pod č.j. UDH-01270/2022.
Dne 17.5.2022 se uskutečnilo pokračování kontroly v sídle společnosti kontrolované
osoby. Kontroly na místě samém se za kontrolní orgán zúčastnili všichni členové
kontrolní skupiny, za kontrolovanou osobu se pak zúčastnili:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
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V rámci předmětné kontroly Úřad také zahrnul kontrolní bod, na který kontrolní orgán upozornil Ministr
financí České republiky v rámci podání týkajícího se Interního auditu – „Vybrané činnosti odboru Vnějších
vztahů a komunikace „(2022/O/01) MF-3388/2022/56-7, ze dne 04.03.2022 pod č.j. UDH-00413/2022.

XXXXXXXXXXXXXX
Z jednání kontrolního orgánu a kontrolované osoby byl na místě samém vyhotoven
úřední záznam č.j. UDH-01229/2022, podepsaný a odsouhlasený vedoucím kontrolní
skupiny a zástupcem kontrolované osoby, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
K jednání na místě samém kontrolní orgán uvádí, že ani při osobním setkání
kontrolního orgánu a kontrolované osoby se nepodařilo shromáždit dostatečné
podklady pro provedení objektivní kontroly a stanovení závěrů. S ohledem na tuto
skutečnost byla kontrolované osobě stanovena lhůta pro doplnění a zaslání
požadovaných podkladů. Lhůta byla stanovena do 14 dnů od podepsání úředního
záznamu, tedy do 31.05.2022.
Dne 6.6.2022 Úřad pod č.j. UDH-01378/2022 obdržel od kontrolované osoby
podklady, které v některých bodech opět nebyly úplné. Dne 10.6.2022 byla pod č.j.
UDH-01414/2022 kontrolované osobě zaslána výzva s požadavkem na jejich
doplnění. Vyžádané podklady kontrolní orgán od politického hnutí obdržel dne
21.6.2022, pod č.j.UDH-01470/2022. Toto podání bylo dále kontrolovanou osobou
doplněno dne 27.6.2022, pod č.j.: UDH-01607/2022.
Jak bylo již výše uvedeno, v rámci předmětné kontroly Úřad také zahrnul kontrolní
bod, na nějž byl upozorněn Ministrem financí České republiky. Předmětné podání
kontrolní orgán posoudil a dne 21.04.2022 Ministerstvo financí České republiky
vyzval k doplnění informací sdělených ve výše uvedeném podání.
Dne 10.5.2022, pod č.j. UDH-01187/2022, Úřad prostřednictvím datové schránky
obdržel vyjádření Ministerstva financí České republiky, společně s požadovanými
podklady. Toto podání bylo dále doplněno prostřednictvím České pošty dne
12.5.2022 pod č.j. UDH-01201/2022, a to o DVD obsahující videa a obrazové
materiály vyžádané Úřadem.

2. Rozsah kontroly a výchozí podklady kontroly
V oznámení o zahájení kontroly č.j. UDH-00540/2022 ze dne 22.03.2022 byl rozsah
kontroly vymezen následovně:
1. Předložte bankovní výpisy ze všech provozních účtů za rok 2021.
2. Předložte bankovní výpis z účtu za rok 2021, který byl v roce 2021 využívaný
k plnění vyplývající z pracovněprávních vztahů k politickému hnutí.
3. Předložte bankovní výpis z volebního účtu zřízeného pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR konané v roce 2021 za období od jeho zřízení až
do úhrady posledního výdaje zahrnutého ve Zprávě o financování volební
kampaně a doklad (smluvní dokumentace) o zřízení volebního účtu.
4. V návaznosti na stanovisko Úřadu č. 332 předložte reporty reklam ze všech
veřejných profilů na sociální síti Facebook/Instagram, které byly v kampani
použity.
5. U jednotlivých profilů na sociální síti Facebook/Instagram, využitých jako
prostředek volební kampaně, uveďte jednotlivé částky výdajů:
- za jejich správu s označení příslušné faktury, která byla zahrnuta do Zprávy
o financování volební kampaně (volby do PSPČR 2021) politickým hnutím
ANO 2011 zahrnující příslušný výdaj,
- za další služby, které byly spojené s propagací či agitací politického hnutí
ANO 2011 a jejich kandidátů umístěných na jednotlivých profilech na sociální
síti Facebook/Instagram nesouvisejících s výdajem na reklamu hrazeným za
zveřejnění reklamy správcům sítí. Jedná se např. o výdaje spojené s prací
grafika, fotografa, animátora, tvůrce videa.
6. U jednotlivých položek výdajů zveřejněných ve Zprávě o financování volební
kampaně (volby do PSPČR 2021) politickým hnutím ANO 2011, týkajících se
sociálních sítí využitých k propagaci či agitaci kandidátky paní JUDr. Aleny
Schillerové, Ph.D., hrazených mimo jiné za kameramanské služby dodavateli
Jakubu Konečnému (IČ XXXXXXXX) a za fotografické služby panu Davidu
Šedivému (IČ XXXXXXXX) předložte a uveďte:
- za které konkrétní propagační materiály byla úhrada učiněna,
- na základě jakých kritérií, popřípadě jakým způsobem, bylo dohodnuto
stanovení ceny ze strany dodavatele služby,
- smlouvy či jiné dokumenty na základě, kterých uvedení dodavatelé
vykonávali činnost ve vztahu k výdajům spojených s politickým hnutím ANO
2011 a jejich kandidátů ve volbách do PSPČR v roce 2021.
7. V rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021
rozeslal lídr kandidátní listiny za politické hnutí ANO 2011 pan Ing. Andrej
Babiš voličům jeho osobní dopis „BUDU SE ZA VÁS RVÁT AŽ DO
ROZTRHÁNÍ TĚLA“. Uveďte, kde a v jaké výši jsou ve Zprávě o financování
volení kampaně (volby do PSPČR 2021) předložené politickým hnutím ANO
2011 zahrnuty výdaje spojené s tímto dopisem.
8. V rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021
publikovala v měsíci srpnu kandidátka paní Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
2

Dostupné zde – https://www.udhpsh.cz/stanoviska_volby_parlament#ot33

nabídku na volné vstupy do kina na festivalové filmy. Uveďte, kde a v jaké výši
jsou ve Zprávě o financování volení kampaně (volby do PSPČR 2021)
předložené politickým hnutím ANO 2011 zahrnuty výdaje spojené s touto
nabídkou občanům.
Kontrola financování volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
byla zahájena na základě údajů z předložené zprávy o financování volební kampaně,
z předloženého účetnictví týkajícího se volební kampaně a z volebního účtu politické
strany.
S ohledem na předložení neúplných a nedostatečných podkladů od kontrolované
osoby, bylo kontrolované osobě sděleno pokračování kontroly na místě samém
(Vyrozumění o pokračování kontroly ze dne 26.04.2022, č.j. UDH–01059/2022).
V rámci tohoto vyrozumění Úřad kontrolovanou osobu požádal o doplnění k některým
bodům oznámení o zahájení kontroly ze dne 22.03.2022, č.j. UDH-00540/2022:
1) K bodům 1 a 2 oznámení předložte o faktury či jiných doklad k jednotlivým
položkám uvedeným na výpisech z provozních účtů a účtu využívaného k plněním
vyplývajícím z pracovněprávních vztahů.
2) S ohledem na značně sníženou kvalitu předložených podkladů a s tím související
nemožnost relevantního posouzení předloženého v kontextu bodů 4 až 6 oznámení
Úřad žádá o předložení originálů Úřadu zaslaných podkladů.
V rámci jednání Úřadu a kontrolované osoby na místě samém byly k některým
bodům kontroly předloženy dostatečné podklady. Ty podklady, které kontrolovaná
osoba na místě samém nebyla schopna předložit, měla dle Úředního záznamu ze
dne 17.05.2022, č.j. UDH-01229/2022, předložit do 31.05.2022.
Vyžádané podklady, specifikované v Úředním záznamu, byly kontrolovanou osobou
předloženy dne 06.06.2022. S ohledem na skutečnost, že ani tyto nebyly
vyhodnoceny jako úplné, zaslal Úřad kontrolované osobě dne 10.06.2022, pod č.j.:
UDH-01414/2022, Výzvu k doplnění podkladů. Požadavky kontrolního orgánu byly
specifikovány následujícím vymezením:
1. V doprovodném textu k zasílaným materiálům, který Úřad obdržel dne
06.06.2022, uvádíte – „Pozn.: U účtu „Karta Prchal“ byly dvě platby
přeúčtovány jako volební náklady, což dokládáme dokumentací v příloze.“ Z
uvedených podkladů ovšem není patrné, jakých položek se přeúčtování týká a
co bylo předmětem úhrady. Úřad proto žádá o jednoznačné vyznačení Vámi
přeúčtovaných plateb na volební účet s vyznačením konkrétních položek ve
zprávě o financování volební kampaně.
2. K Vámi uvedeným položkám z výpisu účtu č. XXXXXXXXXXXXXXXX, „karta
Prchal – (marketingová činnost)“, nebyly přiloženy žádné podklady či
informace, které by dokládaly, za co byly jednotlivé platby uskutečněny. K
jednotlivým položkám v částce 1.000, - Kč a výších na předmětném výpisu z
účtu doplňte a konkretizujte informaci, co bylo pořízeno za uvedenou částku a
pokud byl příslušný výdaj účtu zahrnut do výdajů volební kampaně, tento
označte ve zprávě o financování volební kampaně a doložte k těmto výdajům

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

faktury z nichž bude patrné, že uvedené položky byly zahrnuty do příslušné
faktury.
Z Úředního záznamu ze dne 17.5.2022, č.j. UDH-01229/2022 (dále jen „úřední
záznam“), vyplývá (str. 3), že k výpisu za 6. kalendářní měsíce roku 2021
dodáte záznam rozhovorů, které byly předmětem výdaje v částce 50.000, - Kč
hrazené dne 25.6.2021. Tento podklad však z Vaší strany dodán nebyl, proto
opětovně vyžadujeme jeho předložení.
K účtu pracovněprávních vztahů byla zaslána tabulka, ze které vyplývá, že
byly hrazeny výdaje pouze třem osobám –1x za volební činnost, 1x za
moderování a 1x za správu webu parlamentní volby, a to u každého za měsíc
srpen a září. V rámci tohoto kontrolního bodu Úřad žádá vysvětlení a doložení
skutečnosti, kolik bylo uhrazeno finančních prostředků osobám na uvedených
pozicích v období celé volební kampaně (členěno po měsících). Na výpise pro
pracovněprávní vztahy vyznačte vyplacené položky těmto osobám. Dále Úřad
žádá o doplnění vyjádření, proč byla úhrada pouze za měsíce srpen a září.
Kontrolovaná osoba jako součást volebního účetnictví Úřadu předložila mj. i
Hlavní knihu s uvedením částky 602.993,- Kč (účet 521) a částky 206.398, Kč na účtu 542. Doložte, kde jsou tyto částky uvedeny ve Zprávě o
financování volení kampaně.
K bodu č. 3 uvedeném v Oznámení o zahájení kontroly, Úřad požadoval
doložení reportů reklam ze všech veřejných profilů na sociálních sítích, které
byly ve volební kampani politického hnutí použity. K uvedenému Úřad dne
11.4.2022 obdržel fakturu společně s tabulkou, která je značně nečitelná a
neodpovídala požadavku zveřejněném na internetových stránkách Úřadu. V
úředním záznamu (str. 6) bylo dohodnuto, že „report bude doložen v
dodatečné lhůtě“. Požadavek na zaslání reportů i nadále trvá. Report musí
obsahovat souhrn výdajů za reklamu na sociální síti Facebook dle profilů
jednotlivých kandidátů, popřípadě z něj musí být patrné a na něm vyznačené,
z kterých dílčích částek se souhrnná položka za jednotlivý profil skládá.
V úředním záznamu (str. 6) jste uvedli, že položky za reklamu na sociální síti
Facebook jsou účtovány poradcům. V návaznosti na reporty facebookových
reklam doplňte k jednotlivým profilům osoby poradců či subjektů, které Vám
následně uvedené výdaje fakturovali a tyto faktury doložte tak, aby z nich bylo
patrné, že uvedené položky byly zahrnuty do příslušné faktury a označte
příslušný výdaj ve zprávě o financování volební kampaně.
V úředním záznamu (str. 6) je uvedeno, že kontrolovaná osoba má seznam
profilů, který spravuje. V návaznosti na předcházející body 6 a 7 žádáme o
doplnění informace o seznam profilů, které hnutí Ano 2011 spravuje a
současně uveďte odpovědnou osobu (správce), který odpovídal za
zveřejňování jednotlivých příspěvků, včetně subjektu, kterému jste za správu
poskytovali úhradu (přiložte fakturu či jiný doklad z něhož bude patrné zahrnutí
výdaje do hrazených výdajů v rámci volební kampaně.) V případě, že se
jednalo o zaměstnance hnutí ANO 2011, vyznačte v seznamu zaměstnanců.
Dle Vašeho sdělení jsou ostatní profily kandidátů kontrolované osoby (nad
rámec požadavku uvedeném v bodě 8 této výzvy) v jejich vlastní správě. Dle
tohoto sdělení bylo sjednáno, že v dodatečné lhůtě předložíte dokument, na
základě, kterého kontrolovaná osoba zakazuje individuální vedení volební
kampaně na sociálních sítích. Z Vámi předloženého ovšem není patrné, komu
byl daný dokument doručen a kdo se s ním tedy měl možnost seznámit.
Žádáme tedy zaslání originálu e-mailu, jehož scann byl přiložen na konci

dokumentu „SHRNUTÍ PRAVIDEL VOLEBNÍ KAMPANĚ PRO VOLBY DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021“. Úřad zároveň žádá o sdělení, zda jsou
sociální sítě níže uvedených kandidátů v jejich vlastní správě a pokud ano,
Úřad žádá o předložení originálu Čestného prohlášení, jež je součástí výše
uvedeného dokumentu.
-

Andrej Babiš
Milan Brázdil
Lubomír Brož
Karel Havlíček
Ivana Mádlová
Jana Mračková Vildumetzová
Patrik Nacher
Ladislav Okleštěk
Jana Pastuchová
Alena Schillerová
Radek Vondráček
Ivo Vondrák

10. V doprovodném textu (ze dne 4.6.2022) k zasílaným materiálům uvádíte –
„Pozn.: u pana Šedivého a Konečného bylo vyžádáno poskytnutí předmětných
fotografií a videí, které jimi byly pořízeny – na výzvu Úřadu je můžeme
doložit.“ Úřad žádá o zaslání předmětných fotografií a videí. Po našich
zkušenostech je nejlépe zaslat uvedené poštou na USB zařízení, případně se
domluvit telefonicky na jiném způsobu dodání.
11. V úředním záznamu (str. 7 a 8) bylo dohodnuto dodatečné zaslání podkladů k
fakturám pana Šedivého a Konečného. Po prozkoumání podkladů zaslaných
4.6.2022 u položky David Šedivý – přehled faktur a výkazů - číslo dokladu
4320000467 (částka 20.000,-Kč) není přiložena k faktuře žádná příloha či
dokument (objednávka, popis dodávky, přehled jako podklad pro fakturaci).
Položka 4320000166 (částka 40000,- Kč, uhrazena 5.10.2021) – k této
položce není dodána faktura ani žádná příloha. Po prozkoumání podkladů
zaslaných 4.6.2022 u položky Jakub Konečný – přehled faktur a výkazů –
nebyly dodány požadované přílohy k dokladům č. 4320000460, č.
4320000461. Úřad žádá o doplnění uvedených podkladů u obou dodavatelů
služeb.
12. V tabulce dodané Úřadu dne 06.06.2022 – Seznam zaměstnanců je uvedeno
20 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Ve výroční finanční zprávě za
rok 2021 je uveden počet zaměstnanců 19. Objasněte tento rozdíl.

3. Skutečnosti bez kontrolních zjištění
3.1 Účet sloužící k plnění vyplývajících z pracovněprávních vztahů
Kontrola pohybů na účtu zřízeném v souladu s ust. § 17a odst. 2 písm. b) zákona o
sdružování byla zaměřena na prověření skutečností, zda vyplacené finanční
prostředky vyplývající z pracovněprávního vztahu ke kontrolované osobě související
s volební kampaní byly zahrnuty do výdajů volební kampaně.
V rámci oznámení o zahájení kontroly (bod 2) byla tedy kontrolovaná osoba vyzvána
k zaslání výpisů za rok 2021 vztahujícím se k účtu, který slouží k úhradě plnění
vyplývající z pracovněprávních vztahů. Na základě oznámení o zahájení kontroly
kontrolovaná osoba Úřadu předložila nevyhovující materiály, na základě kterých
nebylo možné provést kontrolu tak, aby mohl kontrolní orgán provést relevantní
hodnocení předmětného kontrolního bodu. Kontrolní orgán nebyl zejména schopen
správně identifikovat a přiřadit jednotlivé pracovní pozice. Z tohoto důvodu byla
kontrolovaná osoba vyzvána k přeložení přehledů zaměstnanců a rozsahu jejich
činností, které byly hrazeny z účtu pro pracovněprávní vztahy. Zároveň bylo politické
hnutí vyzváno k předložení seznamu zaměstnanců, jejichž finanční ohodnocení
zahrnulo do výdajů hrazených z volebního účtu.
Na základě této výzvy kontrolní orgán dne 6.6.2021, pod č.j.: UDH-01378/2022,
obdržel od kontrolované osoby přehled pracovních pozic, které měla kontrolovaná
osoba obsazeny zaměstnanci v roce 2021. Tento přehled byl následně doplněný o
přehledy mezd uvedených v hlavní knize, a to dne 21.6.2022 č.j.UDH-01470/2022 a
27.6.2022 č.j.UDH-1607/2022.
V roce 2021 bylo v hlavním pracovním poměru zaměstnáno 20 osob, z toho pouze u
dvou byly výdaje spojené s jejich činností (včetně odvodů) zahrnuty do výdajů
volební kampaně. Dvě osoby byly v uvedeném období zaměstnány na dohodu o
pracovní činnosti, šest osob zaměstnáno na dohodu o provedení práce. U dvou osob
pak do výdajů volební kampaně byly zahrnuty cestovní výdaje; jednalo se o níže
uvedené položky:
-

mzdové výdaje, o kterých bylo účtováno v rámci volebního účetnictví:
602 993,- Kč
206 398,- Kč
10 867,- Kč
820 258,- Kč

-

účet 521 mzdové náklady
účet 524 zákonné zdravotní a sociální pojištění
účet 512 cestovné (sděleno na základě poslední výzvy)
celkem

820 258,- Kč
mzdové výdaje uvedené ve zprávě o financování volební
kampaně
K předmětnému bodu kontroly kontrolní orgán uvádí, že po zahrnutí doplňující
informace, že do volebních výdajů bylo kontrolovanou osobou zahrnuto i
odpovídající cestovné spojené volební kampaní, se částka volebních výdajů
uvedená ve zprávě o financování volební kampaně shoduje s částkami, o kterých
bylo účtováno v rámci volebního účetnictví – mzdové výdaje a jejich zákonné
příslušenství. U ostatních zaměstnanců nebylo shledáno navýšení výkonu práce

v době volební kampaně a s ním spojené zvýšené částky odměn za její vykonání,
které by bylo nutné zahrnout do výdajů kampaně.
Vyhodnocením předložených výpisů z účtu a po předložení seznamu zaměstnanců
(uvedeno 20 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru) kontrolní orgán zjistil, že
počet osob, kterým byla v průběhu roku 2021 hrazena mzda ze mzdového účtu,
nekoresponduje s počtem osob uvedeným ve výroční finanční zprávě politického
hnutí za rok 2021 předložené kontrolovanou osobou. Kontrolní orgán si proto dne
10.6.2022, pod č.j. UDH-1414/2022, vyžádal objasnění uvedeného rozdílu.
K uvedenému kontrolovaná osoba uvedla. „Jak je uvedeno ve Výroční finanční
zprávě hnutí ANO za rok 2021, uvedený počet 19 zaměstnanců je uváděn k 31. 12.
2021.Naproti tomu předložený seznam zaměstnanců zachycuje všechny
zaměstnance, kteří byli zaměstnáni u hnutí ANO v průběhu roku 2021. Uvedený
rozdíl jednoho zaměstnance je zapříčiněn tím, že u jednoho zaměstnance došlo ke
konci října 2021 k ukončení pracovního poměru.“
Úřad na základě vyhodnocení doplňující informace konstatuje, že původně zjištěný
rozdílný počet zaměstnaných osob byl dostatečným způsobem objasněn s tím, že
údaj o počtu zaměstnanců uvedený ve výroční finanční zprávě byl uveden ke
konkrétnímu datu (31.12.2021). Vedle toho předložený údaj o počtu zaměstnanců je
údaj průběžný, a tedy zachycující veškeré zaměstnance v průběhu roku, tedy i ty,
kteří byli na svých pozicích nahrazeni a k 31.12.2021 již mezi zaměstnanci nebyli
evidováni.
3.2 Volební účet
Kontrolní orgán se v rámci vedené kontroly zaměřil také na splnění povinnosti
vyplývající politickému hnuti, jakožto kandidujícímu subjektu, na základě § 16a odst.
1 volebního zákona.3 V rámci oznámení o zahájení kontroly (bod 3) byla tedy
kontrolovaná osoba vyzvána k zaslání výpisů z volebního účtu za rok 2021, a to
včetně smluvní dokumentace k jeho založení.
Z předložené smluvní dokumentace předložené politickým hnutím vyplývá, že volební
účet č. XXXXXXXXXXX byl zřízen dne 4.1.2021. Vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve
Sbírce zákonů dne 31.12.2020 pod č. 611/2020 částka 248. Na základě této
skutečnosti kontrolní orgán konstatuje, že volební účet politické hnutí založilo
v souladu s § 16a odst. 1 volebního zákona.
3.3 Výdaje spojené s využitím sociálních sítí
Předmětem kontroly byla také analýza úhrad výdajů na vedení volební kampaně
vedené na sociálních sítích (Facebook, Instagram). Důvodem předmětné kontroly
byla ambice kontrolního orgánu identifikovat a konkretizovat jednak obecně
deklarované náklady na facebookovou či instagramovou kampaň a jednak
3

Každá kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát jsou povinni si pro
financování volební kampaně nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a
nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu (dále jen "volební
účet").

identifikovat a konkretizovat náklady na vedení volební kampaně v rámci sociálních
sítí u jednotlivých kandidátů hnutí (viz níže). V rámci oznámení o zahájení kontroly
(bod 5) byla tedy kontrolovaná osoba vyzvána k objasnění a doložení jednotlivých
částek výdajů spojených se správou sociálních sítí a dále v souvislosti se
zveřejněnými posty na sociální síti Facebook/Instagram, které souvisely s vedením
volební kampaně.
Dne 11.4.2022 byl kontrolovanou osobou zaslán přehled výdajů hrazených
jednotlivým obchodním partnerům, kteří se podíleli na výrobě videí a fotografií, které
byly využity v rámci volební kampaně. Předložené podklady kontrolní orgán
vyhodnotil jako nedostačující pro provedení kontroly, proto kontrolovaná osoba na
základě výzvy k doplnění podkladů ze dne 10.6.2022 kontrolnímu orgánu dne
21.6.2022 zaslala doplnění požadovaného.
Kontrolou předloženého kontrolní orgán zjistil, že na výrobě reklamních materiálů
určených pro oslovení voličů na sociálních sítích a v on-line prostoru, správě webu a
facebookových profilů, se podílely externí subjekty. Při kontrole faktur a položek
v účetnictví u níže uvedených dodavatelů služeb nebyly shledány rozdíly s údaji
uvedenými ve zprávě o financování volební kampaně.
Poskytovatel služby
PRODUCTION TEAM, s.r.o. – návrhy, výroba, správa FB,
on-line kampaň
Marek Prchal – on-line manažer
Matej Toman – on-line poradce,
RED Production, s.r.o. - web
Petr Svoboda – videa
Jan Tabášek – služby FB

Souhrnná částka v
Kč
19.211.441,06
2.805.151,47
231.452,00
133.000, 88.000, 58.650,38

V rámci předmětného kontrolního bodu kontrolní orgán uvádí, že správu sociálních
sítí, resp. vedení volební kampaně v on-line prostoru uskutečňovaly i další osoby –
viz kontrolní bod č. 4. Výrobu reklamních materiálů mimo výše uvedené osoby a
subjekty poskytovali také David Šedivý a Jakub Konečný – viz kontrolní bod č. 6.
3.4 Osobní dopis Ing. Andreje Babiše rozeslaný voličům
V rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 rozeslal
lídr kandidátní listiny kontrolované osoby, Ing. Andrej Babiš, voličům jeho osobní
dopis „BUDU SE ZA VÁS RVÁT AŽ DO ROZTRHÁNÍ TĚLA“. V rámci oznámení o
zahájení kontroly (bod 7) byl kontrolovaný subjekt vyzván k doložení výdajů,
zahrnutých ve zprávě o financování volební kampaně, spojených s osobním dopisem
předsedy hnutí. Po kontrolované osobě bylo vyžádáno sdělení, kde a v jaké výši jsou
ve zprávě o financování volební kampaně předložené politickým hnutím tyto výdaje
zahrnuty.
Kontrolovaná osoba dne 11.4.2022 kontrolnímu orgánu zaslala vyžádané podklady.
Jednalo se o fakturu od společnosti MAFRA, a.s., IČ: , se sídlem Praha 5, Smíchov,
Karla Engliše 519/11, na částku 9.819.771,- Kč, jejíž součástí bylo i poskytnutí
služby výroby a neadresné distribuce volebního dopisu v počtu 4.115.721 kusů.

Uvedená položka je součástí zprávy o financování volební kampaně – transakce
z volebního účtu dne 18.11.2021 - „popis tisk a roznos volebních novin“. Popis sice
nezahrnuje i výrobu a distribuci výše uvedeného dopisu, ale z faktury a jejich příloh je
patrné, že v částce je zahrnutý právě i náklad s tímto dopisem spojený.
3.5 Vstupenky
V rámci oznámení o zahájení kontroly (bod 8) byl kontrolovaný subjekt vyzván
k objasnění financování, které souvisí s nabídkou obdarování kandidátkou
kontrolovaného subjektu v době volební kampaně. V rámci volební kampaně pro
volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 publikovala v měsíci srpnu kandidátka
paní Mgr. Jana Mračková Vildumetzová nabídku na volné vstupy do kina na
festivalové filmy. Dne 11.4.2022 pod č.j.UDH-00966/2022 kontrolovaná osoba Úřadu
zaslala vyjádření, ve kterém uvedla, že hnutí ANO nemělo povědomost o uvedené
záležitosti (tato činnosti nebyla hnutím ANO objednána, ani organizována). Z toho
důvodu tak nejsou tyto skutečnosti uvedené ve Zprávě o financování volební
kampaně. Hnutí ANO si v této souvislosti vyžádalo vyjádření od Jany Mračkové
Vildumetzové, které zasíláme níže. Hnutí ANO nepovažuje uvedenou akci jako
součást volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.“
Kandidátka Mgr. Mračková Vildumetzová k dané věci uvedla, že „vstupenky obdržela
zdarma jako členka Zastupitelstva Karlovarského kraje. Karlovarský kraj v rámci 55.
ročníku Mezinárodního filmového festivalu, který se konal v termínu od 20.8.2021 do
28.8.2021, držel statut hlavního partnera festivalu. V rámci uvedeného partnerství
měl každý zastupitel možnost zajištění akreditačních karet „Festival partner. Na
základě této akreditace měl držitel zdarma k dispozici vstupenku na 3 různá filmová
představení každý den konání Festivalu (Náhled lístku, kde je výslovně uvedeno, že
jeho cena je 0 Kč viz příloha.) Paní Mračková Vildumetzová se s dalšími kolegy
zastupiteli rozhodla tyto vstupenky zdarma přenechat zájemcům z řad občanů
Karlovarského kraje a z pozice předsedkyně zastupitelského klubu tuto nabídku
zveřejnila na své facebookové stránce. Nabídka nebyla nijak spojená s propagací
hnutí ANO či Jany Mračková Vildumetzová coby kandidátky do PS PČR.“
Na základě uvedených skutečností kontrolní orgán konstatuje, že nepovažuje
uvedený volný vstup součástí výdajů, zahrnutelných do nákladů volební kampaně,
jak vyžaduje § 16d odst. 3 písm. b) volebního zákona.

4. Kontrolní zjištění
4.1 Provozní bankovní účty
Smyslem kontroly vedené vůči kontrolované osobě bylo prověření, zda kontrolovaná
osoba do financování volební kampaně zahrnula veškeré výdaje na volební kampaň
(zda výdaje na volební kampaň byly opravdu hrazeny výhradně z volebního účtu a
uvedeny ve zprávě o financování volební kampaně). Za tímto účelem byly
kontrolovány také finanční transakce z provozního účtu a na základě této kontroly
kontrolní orgán v rámci oznámení o zahájení kontroly (bod 1) kontrolovanou osobu
vyzval k zaslání výpisů ze všech provozních účtů za rok 2021, kterými disponuje.
Na základě tohoto kontrolního bodu politické hnutí Úřadu dne 11.4.2022 zaslalo
měsíční výpisy k účtu č. XXXXXXXXXXXXXX. Po prozkoumání jednotlivých položek
z předložených výpisů však nebylo možné z popisů operace identifikovat, komu a za
jakou službu či předmět byla úhrada učiněna, proto součástí výzvy o pokračování
kontroly, odeslané kontrolované osobě dne 26.4.2022, byl mj. i požadavek na
předložení faktur a dalších dokladů s částkami spojenými, a to z důvodu vyjasnění
účelu jednotlivých výdajů.
Úřad od kontrolované osoby eviduje informaci pod č.j. UDH-103/2017 ze dne
14.08.2017 o zřízení provozních účtů, a to č. XXXXXXXXXXXXXXXX, č.
XXXXXXXXXXXXX a č. XXXXXXXXXXXXXXX. K posledním dvěma uvedeným
účtům nebyly kontrolovanou osobou zaslány žádné výpisy. Součástí Úředního
záznamu z kontroly na místě samém ze dne 17.5.2022, je proto i opakovaný
požadavek na předložení všech výpisů ze všech provozních účtů, jimiž kontrolovaná
osoba disponuje.
Dne 17.5.2022 se uskutečnila kontrola v sídle kontrolované osoby. Úřad požadoval
doplnění účelu platby u jednotlivých položek uvedených na výpisů z provozního účtu
č. XXXXXXXXXXXXXX. Po předložení doplňujících informací a podkladů, se u
většiny výdajů podařilo zjistit, zda se týkaly výdajů uskutečněných za účelem
propagace ve volební kampani a zda byly v těchto případech zahrnuty do výdajů ve
zprávě o financování volební kampaně. Při kontrole byl zjištěn zvláštní postup
kontrolované osoby ve vztahu k úhradě volebních výdajů, který z hlediska
časového nesplňuje požadavky stanovené § 16b odst. 1 volebního zákona4.
Celá řada výdajů (jak je z výpisů patrné) byla nejdříve uhrazena z provozního
účtu (přestože byl volební účet již zřízen a jednalo se o volební výdaj) a až
následně (po skončení kampaně) byly tyto výdaje převedeny jako výdaj účtu
volebního.
U níže uvedených položek nebylo shledáno jejich zahrnutí do výdajů kontrolované
volební kampaně. K jednotlivým položkám se kontrolovaná osoba vyjádřila dne
17.5.2022 v rámci Úředního záznamu č.j.UDH-01229/2022.

4

Financování volební kampaně zahrnuje veškeré výdaje na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze použít
pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu.

Měsíc/strana Datum
Popis
částka
8/10
16.08.2021 Lázně 1897, s.r.o.
-25.000,Vyjádření kontrolované osoby: setkání
členů s premiérem a ministryní Klárou
Dostálovou
9/22
30.09.2021 ZOO Brno – seniorské odpoledne
-11.080,Vyjádření kontrolované osoby: seniorské
odpoledne členů hnutí ANO
9/23
30.09.2021 Pivovar Cvikov a.s.- občerstvení
- 22.407,Vyjádření
kontrolované
osoby:
občerstvení v rámci setkání 18.08.2021 –
pro členy kontrolované osoby
10/3
08.10.2021 TKF, spol s.r.o. – stan
-33.686,Vyjádření kontrolované osoby: realizace
stanu, vč. potisku
10/20
21.10.2021 TKF, spol.s.r.o. – židle, stoly,……
-109.747,Vyjádření
kontrolované
osoby:
objednávka materiálního vybavení
K položkám ze dne 16.8.2021 a ze dne 30.9.2021 kontrolovaná osoba uvedla, že se
jednalo o úhrady za setkání výhradně členů politického hnutí. K tomuto tvrzení byly
kontrolovanou osobou předloženy i informační a propagační materiály. Kontrolní
orgán však konstatuje, že se nepodařilo relevantně ověřit vyjádření kontrolované
osoby, že tato setkání sloužila jen pro vnitřní potřebu jednání členů hnutí ANO 2011.
Uvedená setkání se konala v době „horké“ volební kampaně a sloužila pro širší
volební propagaci hnutí ANO 2011, neboť se konala na veřejně přístupných místech,
kam měla možnost přístupu široká veřejnost. U akce v ZOO Brno je navíc ze
sociálních sítí patrné, že tato se nejen konala ve volném prostoru, ale video a
fotografie z ní pořízené byly využity kandidátkou kontrolované osoby JUDr. Alenou
Schillerovou, Ph.D. v rámci sebeprezentace na jejích sociálních sítích.5
Z dodaných podkladů má kontrolní orgán za to, že předmětná setkání, která
organizovala kontrolovaná osoba v rámci trvání volební kampaně, nelze
považovat za shromáždění členů kontrolované osoby sloužící výhradně k
řešení vnitřních záležitostí hnutí. Z tohoto důvodu měly být uvedené náklady
součástí výdajů zahrnutých ve zprávě o financování volební kampaně. Tím, že
kontrolované osoba nezahrnula do nákladů volební kampaně částku ve výši
58.487,-Kč došlo k porušení § 16d odst. 3 písm. b) volebního zákona.
Kontrolou provozních výdajů bylo dále zjištěno, že v době „horké“ volební kampaně
byl pořízen stan včetně vybavení (položky uhrazeny dne 8.10.2021 a ze dne
21.10.2021). Uvedené bezpochyby slouží k zajištění propagace či agitace
kontrolované osoby ve volebních kampaních. Nelze ani předpokládat, že by v době
probíhající a vrcholící volební kampaně pořádané kontrolovanou osobou zakoupené
vybavení, sloužící jako prostředek pro uskutečnění volební kampaně či sekundárně
využitelné k podpoře propagace, nebylo pro tento účel pořízeno. I kdyby toto
vybavení bylo využito jen jako zázemí pro kontrolovanou osobu na jednotlivých akcí,
jednalo by se o součást její propagace. Dle §16c odst. 1 volebního zákona se výdaji
5

Dostupné zde https://www.facebook.com/watch/?v=1139598646528341

na volební kampaň rozumí součet všech peněžních prostředků nebo jiných plnění
ocenitelných v penězích, které kandidující politická strana, politické hnutí, koalice
nebo nezávislý kandidát vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně. Z uvedeného
tedy vyplývá, že i pořízené vybavení sloužící k vlastní realizaci volební agitace
v závěru volební kampaně je součástí výdajů, které měly být zahrnuty do
výdajů kampaně, uhrazeny z volebního účtu a zahrnuty do zprávy o
financování volební kampaně. Tím, že kontrolované osoba nezahrnula do
nákladů volební kampaně částku ve výši 143.433,-Kč došlo k porušení § 16d
odst. 3 písm. b) volebního zákona.
Výpis k provoznímu účtu č. XXXXXXXXXXX kontrolní orgán obdržel dne 6.6.2022.
Jednotlivé finanční pohyby na výpisu potvrdily, že slouží k přijmu členských
příspěvků a s výdaji volební kampaně nesouvisí.
Výpis k provoznímu účtu č. XXXXXXXXXXXXXXX kontrolní orgán obdržel rovněž
dne 6.6.2022. Z důvodu nemožnosti identifikace jednotlivých položek na výpisu
kontrolní orgán vznesl požadavek na identifikaci těchto plateb ve výzvě k doplnění
podkladů ze dne 10.6.2022. Vysvětlení kontrolní orgán obdržel dne 21.6.2022. Z
uvedeného vyplývá, že do výdajů volební kampaně a do zprávy o financování volební
kampaně byly zahrnuty z tohoto provozního účtu tři dílčí výdaje spojené s propagací
webového náhledu knihy „Sdílejte než to zakážou“ v souhrnné částce 3.864,16 Kč ze
dne 8.12.2021. Ostatní položky byly dle vyjádření kontrolované osoby „spojené s
úhradami za služby s publikováním dokumentů.“ Z dodaných účetních dokladů je
patrné, že většina položek sloužila k úhradě porovnávání služeb webů, jedná se o
částky řádově ve stovkách či jednotkách tisíc Kč. K úhradám dochází i v době mimo
volební kampaň, kontrolní orgán v těchto případech nepovažuje uvedené výdaje jako
volební.
V rámci předmětného kontrolního bodu dospěl kontrolní orgán k závěru, že
kontrolovaná osoba porušila ust. § 16d odst. 3 písm. b) volebního zákona tím,
že do zprávy o financování volební kampaně, a tedy do výdajů volební
kampaně, nezahrnula částku ve výši 201.920,-Kč.
4.2 Reklamy na sociálních sítích
V rámci vedené kontroly provedl kontrolní orgán dle § 3 kontrolního řádu úkony
předcházející kontrole. V rámci těchto úkonů si mj. kontrolní orgán vyfiltroval všechny
kandidáty politického hnutí na sociálních sítích a mapoval jejich aktivitu. S ohledem
na zjištěné byla kontrolovaná osoba v rámci oznámení o zahájení kontroly (bod 4)
vyzvána k zaslání reportů reklam ze všech veřejných profilů na sociální síti
Facebook/Instagram, které byly v kampani použity k propagaci kandidujícího
subjektu a či jeho jednotlivých kandidátů.
Kontrolovaná osoba na základě této výzvy dodala kontrolnímu orgánu vyžádané
podklady dne 11.4.2022. Podrobnou kontrolou bylo však zjištěno, že tyto jsou
předloženy v naprosto rozdílném formátu, než Úřad požadoval, a to i přes to, že Úřad
na svých oficiálních internetových stránkách zveřejnil stanovisko, které kandidující
subjekty navádí, a to poměrně podrobně, jak podklady vést. Kontrolovanou osobou
byla předložena složitá tabulka, která nebyla opatřena žádným komentářem či
vysvětlením. V rámci kontroly na místě samém bylo tedy diskutováno mj. i vyjasnění

postupů kontrolovaného subjektu ve vztahu k realizaci reklam na sociálních sítích.
V souvislosti s tím pak byla kontrolovaná osoba vyzvána k zaslání čitelných reportů,
které vyjadřují výdaje uhrazené za reklamu na sociálních sítích a dalších podkladů
s tím souvisejících.
Na základě výzvy k doplnění podkladů ze dne 10.6.2022 kontrolní orgán obdržel
vyjádření dne 21.6.2022, z něhož je patrné, že platby za reklamu na sociálních sítích
byly uskutečňovány jak centrálně, tak i individuálně. Kontrola byla zaměřena zejména
na níže uvedené profily:
Profil

Částka v Kč

Alena Schillerová
Andrej Babiš
ANO
Jana Mračková Vildumetzová
Jana Pastuchová
Karel Havlíček
Ladislav Okleštěk
Ondřej Prokop
Radek Vondráček

253 463,10
1 910 622,30
12 055,80
3 774,20
14 499,50
6 736,60
9 893,10
9 761,80
9 093,30

Součet za centrálně hrazenou
reklamu

2.229.899,60

Úhrada za centrálně hrazenou reklamu byla uhrazena společnosti PRODUCTION
TEAM, s. r. o., IČ 63991101, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1013/59
dne 15.9.2021 v částce 2.419.999,85 Kč (včetně odměny společnosti). Tato částka
byla promítnuta do výdajů volební kampaně je dohledatelná ve zprávě o financování
volební kampaně politického hnutí.
Výdaje spojené s volební kampaní vedenou na sociálních sítích jednotlivými
kandidáty individuálně byly hrazeny na základě faktur správcům jednotlivých profilů a
jsou rovněž uvedeny ve zprávě o financování volební kampaně.
profil

Správce

Ivo
Vondrák
Moravskoslezský
Ivona Mádlová Plzeňský
kraj
ANO,
tohle
je
Královohradecko
ANO, tohle je Liberecký kraj

Jan Tabášek

datum
částka v
úhrady
Kč
02.11.2021
8.650,38

Dominik Schejbal

02.12.2021

10.776,37

Tomáš Carba

18.11.2021

33.000, -

Adéla Říhová

22.10.2021

12.984, -

Kontrolou bylo dále zjištěno, že volební kampaň vedena na sociálních sítích u profilů
kandidátů politického hnutí - Milan Brázdil, Lubomír Brož a Patrik Nacher, byly dle
vyjádření kontrolované osoby ze dne 21.6.2022 individuální a centrálně
nekoordinovanou činností těchto kandidátů. Kontrolovaná osoba v této souvislosti
doložila čestné prohlášení výše uvedených kandidátů obsahující prohlášení
kandidáta, že na základě proškolení si je vědom povinností a pravidel vedení volební

kampaně dle volebního zákona. Podle monitoringu reklamy byly v období volební
kampaně zaznamenány u uvedených kandidátů politické reklamy, za které byla
poskytnuta úplata. Uvedené výdaje ovšem nejsou součástí výdajů ve zprávě o
financování volební kampaně v části výdaje kandidátů.
I v situaci, kdy dle dokladovaných čestných prohlášení vedli volební kampaň
na sociálních sítích (Facebook) kandidáti Milan Brázdil, Lubomír Brož a Patrik
Nacher individuálně, tj. bez vědomí politického hnutí, jejím nezahrnutím do
výdajů volební kampaně byl porušen § 16d odst. 3 písm. a) volebního zákona.
4.3 Sociální sítě prezentující kandidátku Alenu Schillerovou
Součástí kontroly vedené Úřadem byly i výdaje spojené s propagací kandidátky
politického hnutí, JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. na sociálních sítích. Kontrolní orgán
v rámci tohoto kontrolního bodu vycházel i z úkonů předcházejících kontrole podle §
3 kontrolního řádu. Do těchto úkonů byl zahrnut podnět Ministra financí České
republiky, který upozorňoval právě na problematické a sporné vedení volební
kampaně JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D. Celá problematika spočívala zejména
v otázce financování postů kandidátky kontrolovaného subjektu, JUDr. Aleny
Schillerové, Ph.D., neboť tato vedla na svých profilech sociální sítě Facebook a
Instagram kampaň zaměřenou na sebeprezentaci a zároveň, dle jejího vyjádření, tyto
profily sloužily k prezentaci Ministerstva financí České republiky, v jehož čele
v posuzované době stála.
Pro doplnění Úřad uvádí, že v rámci tohoto kontrolního bodu byly použity následující
informace umístěné ve veřejně dostupném prostoru – internetu, týkající se sociálních
sítí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. Jedná se spíše o informace dokreslující celou
problematiku, nejedná se o výchozí materiály pro provedení kontroly.
Složitá materie ministerstva financí na Instagramu Aleny Schillerové
Video: Fotky za státní peníze. Schillerová utíká před kamerou a otázkami
Kolik si doopravdy vydělal instagramový tým Aleny Schillerové
Co odkryje audit panování Schillerové? Babiš se od ní raději předem distancoval
V oznámení o zahájení kontroly (bod 6) Úřad vyzval kontrolovaný subjekt k dodání
podkladů ohledně výdajů spojených s propagací na sociálních sítích (Facebook a
Instagram) JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D, které byly uvedeny ve Zprávě o
financování volební kampaně.6Jednalo se mimo jiné i o úhrady za kameramanské
služby
dodavateli
Jakubu
Konečnému,
IČ:
XXXXXXXX,
se
sídlem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a za fotografické služby panu Davidu Šedivému, IČ:
XXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kontrolní orgán po
kontrolované osobě vyžádal předložení a uvedení následujících skutečností:
6

Z přehledu placených facebookových reklam zveřejněných na jejím účtu v roce 2021, došlo mj.
k úhradě částky ve výši 253.463,70 Kč prostřednictvím společnosti PRODUCTION TEAM, s.r.o., jako
součást souhrnné faktury uhrazené dne 15.9.2021 politickým hnutím. Tento výdaj byl promítnut ve
zprávě o financování volební kampaně.

- za které konkrétní propagační materiály byla úhrada učiněna,
- na základě jakých kritérií, popřípadě jakým způsobem, bylo dohodnuto stanovení
ceny ze strany dodavatele služby,
- smlouvy či jiné dokumenty na základě, kterých uvedení dodavatelé vykonávali
činnost ve vztahu k výdajům spojených s hnutím ANO 2011 a jejich kandidátů ve
volbách do PSPČR v roce 2021.
Vyžádané podklady kontrolovaný subjekt zaslal dne 11.4.2022, ovšem jen částečně.
Z těchto neúplných podkladů však vyplynulo, že kontrolovaná osoba měla uzavřeny
smlouvy o poskytování služeb s Davidem Šedivým a Jakubem Konečným.
S Davidem Šedivým byla uzavřena smlouva o poskytování služeb (fotografické
služby, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení) na období od 1.1.2021 –
31.12.2021. Smlouva v podstatě s identickým textem byla uzavřena i s Jakubem
Konečným. V jeho případě je předmět činnosti specifikován jako kameramanské a
postprodukční služby, výroba videí a střih, reklamní činnost, marketing a mediální
zastoupení. Smluvně dohodnuté plnění za poskytnuté služby bylo stanoveno
paušální částkou 20.000,-Kč/měsíc u každé smlouvy. K oběma smlouvám byly
předloženy faktury - u Davida Šedivého celkem za 180.000,-Kč a u Jakuba
Konečného celkem za 217.800, -Kč (zahrnutí DPH). Částky odpovídají součtu
dílčích částek uvedených ve zprávě o financování volební kampaně.
Přílohy u jednotlivých faktur, které mají blíže specifikovat jednotlivé předměty plnění,
umístěné na sociálních sítích JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., nebyly dodány v čitelné
podobě (kontrolovaná osoba dodala podklady ve formátu nevyhovující kvality –
černobílý printscreen s nečitelným textem).
Dne 17.5.2022 při kontrole na místě samém byl vznesen požadavek na doplnění, a
to ve lhůtě stanovené po dohodě s kontrolovaným subjektem, tedy do 31.05.2022.
Dne 6.6.2022 obdržel Úřad přílohy pouze k některým fakturám. Dne 10.6.2022, byla
proto zaslána kontrolované osobě výzva s požadavkem na doplnění podkladů pro
provedení kontroly. Odpověď kontrolní orgán obdržel dne 21.6.2022 s vyjádřením, že
u volebních dokladů č. 4320000467, 4320000460, 4320000461 se nepodařilo
kontrolované osobě dohledat příslušné přílohy k fakturám.
V rámci tohoto kontrolního bodu bylo zjištěno, že částky na některých fakturách
přijatých od dodavatelů Davida Šedivého a Jakuba Konečného byly rozděleny na
volební a nevolební výdaj. Z tohoto důvody pak byly některé částky hrazeny částečně
z provozního účtu kontrolované osoby a částečně z volebního účtu, a to za plnění
v měsících březen–červenec 2021. Následně (dne 9.12.2022, po skončení volební
kampaně) však byly všechny části faktur, původně označené jako nevolební výdaj a
hrazené z provozního účtu, přesunuty na účet volební a zahrnuty do výdajů volební
kampaně. Ve zprávě o financování volební kampaně se toto dodatečné přeúčtování
promítlo.

Faktura od
David Šedivý
David Šedivý

volební
výdaj
doklad
popis
-16 000,00 4320000473 fotografické práce
-16 000,00 4320000472 fotografické práce

volební
účet
09.12.2021
09.12.2021

plnění za
měsíc
červenec
červen

počet
postů
43
23

David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
David Šedivý
celkem
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
Jakub Konečný
celkem

-16 000,00
-16 000,00
-16 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-4 000,00
-4 000,00
-4 000,00
-4 000,00
-4 000,00
-40 000,00
-180 000,00
-4 840,00
-4 840,00
-4 840,00
-4 840,00
-4 840,00
-19 360,00
-19 360,00
-19 360,00
-19 360,00
-19 360,00
-24 200,00
-24 200,00
-48 400,00
-217 800,00

4320000470
4320000471
4320000469
4320000467
4320000468
4320000003
4320000010
4320000016
4320000022
4320000042
4320000166

fotografické práce
fotografické práce
fotografické práce
fotografické práce
fotografické práce
fotopráce
fotopráce
fotopráce
fotopráce
fotopráce
fotopráce

09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
14.04.2021
17.05.2021
15.06.2021
15.07.2021
17.08.2021
05.10.2021

4320000004
4320000012
4320000017
4320000041
4320000043
4320000462
4320000464
4320000463
4320000466
4320000465
4320000461
4320000460
4320000165

Kamer. služby
Kamer. služby
Kame. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby
Kamer. služby

13.04.2021
17.05.2021
15.06.2021
17.08.2021
20.08.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
09.12.2021
05.10.2021

duben
květen
březen
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen+září
celkem
březen
duben
květen
červenec
červen
březen
květen
duben
červenec
červen
únor
leden
srpen+září

54
94
25
0
70
0
0
0
0
0
87
396
19
17
16
7
7
19
16
17
5
7
0
0
9
139

Kontrolní orgán konstatuje, že na základě neúplných příloh k fakturám lze
odvodit, že minimálně 396 reklamních sdělení (postů) vyhotovených panem
Davidem Šedivým a minimálně 139 reklamních sdělení (postů) vyhotovených
panem Jakubem Konečným bylo součástí volební kampaně kontrolované
osoby.
Pro úplnost Úřad uvádí, že dodavatelé služeb pro kontrolovanou osobu, David
Šedivý a Jakub Konečný, měli v době volební kampaně uzavřenou pracovní smlouvu
s Ministerstvem financí České republiky, dále pak Souhlas s podnikáním (viz.
č.j.UDH-01187/2022) a současně vykonávali práci na základě Smlouvy o
poskytování služeb uzavřené s kontrolovanou osobou. Činnosti, které vykonávali jak
v zaměstnaneckém poměru, tak i na základě Smlouvy o poskytování služeb
uzavřené s kontrolovanou osobou, byly stejného zaměření, tzn. mimo jiné zajištění
podkladů pro propagaci tehdejší ministryně financí, která byla zároveň kandidátkou
kontrolované osoby.
S ohledem na tuto skutečnost se kontrolní orgán v rámci kontroly také zaměřil na
možné vedení volební kampaně na sociálních sítích JUDr. Alenou Schillerovou,
Ph.D., které nebylo zahrnuto do výdajů volební kampaně kontrolovaného subjektu a
bylo hrazeno v rámci platu či odměny plynoucí ze zaměstnaneckého poměru k České
republice, resp. Ministerstvu financí České republiky.

Obrázek 1 - Přehled příspěvků na sociální síti Instagram JUDr. Aleny Schillerové v období probíhající volební kampaně7

V rámci prověřování celé situace, zejména co do zahrnutí všech výdajů volební
kampaně, vč. případného poskytnutí bezúplatného plnění, byl posuzován i materiál,
který byl součástí podnětu od Ministra financí České republiky. Tento byl posouzen a
pro účely kontroly bylo Ministerstvo financí České republiky následně požádáno o
jeho doplnění o podrobnější podklady. Dne 10.5.2022 a 12.5.2022 kontrolní orgán
obdržel vyjádření, které bylo doplněno o videa a obrazové materiály.
Ministerstvo financí České republiky kontrolnímu orgánu zaslalo výsledky auditu,
které nechalo zpracovat.
A) Interní audit Ministerstva financí České republiky (č.j. UDH-00413/2022)
Ze zaslaného materiálu vyplývá pro činnost zaměstnanců MFČR na pozici
kameraman a fotograf následující závěr: „audiovizuální obsah vytvořený
zaměstnanci MF byl opakovaně a v některých případech i výlučně využíván na
sociálních sítích, které nebyly vlastněny ani oficiálně spravovány
Ministerstvem financí“.
Zjištění interního auditu je popsáno následovně:
„Ověřovaný audiovizuální obsah (fotografie a videa) byl v rámci MF za období září
2020 – listopad 2021 vytvářen 2 zaměstnanci MF (zaměstnanec 012 a zaměstnanec
023), referentů odboru 74. Jednalo se o standardní pracovní činnost těchto
zaměstnanců odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace, přičemž Ministerstvu financí
nevznikly další dodatečné náklady.
Oba zaměstnanci v pracovním poměru měli ze strany MF souhlas s jinou výdělečnou
činností
vykonávanou
při
zaměstnání/podnikání.
Tato
jiná
výdělečná
činnost/podnikání byla podmíněna tím, že bude realizována mimo pracovní dobu MF.
Oba zaměstnanci fungovali v rámci odboru 74 dle jejich přímých nadřízených ve
zvláštním režimu, kdy jejich každodenní agenda byla dominantně řízena bývalou
ministryní financí za účelem poskytování přímého poradenství, průběžného
monitoringu mediálního dění a zejména doprovázení při plnění jejích pracovních
7
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aktivit. Primárním úkolem těchto doprovodů byla tvorba audiovizuálního obsahu, tj.
fotografií a videí.
Ministerstvo financí audiovizuální obsah zveřejňuje na následujících platformách:
e) Internetové stránky MF
f) Twitterový účet MF
g) Facebookový účet MF
h) Youtubový účet MF
Internetové stránky MF a twitterový účet byly ve sledovaném období plně využívány,
včetně zveřejňování audiovizuálního obsahu (např. Den otevřených dveří, Českovietnamské obchodní fórum, 17. listopad, otevření hotel Thermal aj.). Na
facebookovém účtu MF byly za rok 2021 umístěny 2 posty (pozvánka na Den
otevřených dveří a pozvánka na Česko-vietnamské obchodní fórum). Na Youtube za
rok 2021 bylo publikováno 21 videí. Autorem některých z nich je XXXXXXXXXXXX.
Část fotografií a videí (např. rubrika Nový týden viz rovněž zjištění č. 2), které byly
pořízeny v pracovní době zaměstnanci odboru 74 Ministerstva financí (zaměstnanec
01 a zaměstnanec 02), byla prokazatelně umístěna na sociálních sítích bývalé
ministryně financí, což vyplývá z:
•
•
•

aktuálního vyjádření odboru 74,
vyjádření MF na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, z roku 2020 a 2021 (dále jen
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.),
porovnání dostupných fotografií a videí, které jsou k dispozici na MF.

Ministerstvo financí konstatovalo v informaci podle zákona č. 106/1999 ze dne 30.
10. 2020, že zaměstnanci odboru 74 mají přístup k účtům bývalé ministryně financí
na sociálních sítích Facebook a Twitter, nikoli však k účtu na sociální síti Instagram.
Přístup k uvedeným dvěma účtům měli ředitel odboru 74 a zaměstnanci zařazení do
oddělení 7401. Podle pozdější informace podle zákona č. 106/1999 ze dne 26. 8.
2021 a veřejného vyjádření bývalé ministryně si sociální sítě spravovala sama.
Ministerstvo financí konstatovalo v informaci podle zákona č. 106/1999 ze dne 30.
10. 2020, že původcem některých fotografií zveřejněných na účtech bývalé
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.
Interní audit má k dispozici výběr audiovizuálního obsahu vytvořeného 2 zaměstnanci
odboru 74:
• 11 videozáznamů, z toho všechny byly zveřejněny na jiném facebookovém
účtu než oficiálním účtu MF a
• 95 fotografií, včetně dalších fotografických návrhů pro PF přání, nástěnný a
stolní kalendář MF a pexeso.
V rámci odboru 74 MF, resp. v rámci celého MF, neexistují pravidla pro vytváření,
využívání, spravování a ukládání audiovizuálních děl vytvořených zaměstnanci MF

nebo nakoupených pro potřeby MF, případně i souhlas pro použití pro jiný než účel
MF, tj. v tomto případě i pro použití pro jiné účty sociální sítí než MF.
V této souvislosti audit zdůrazňuje, že neexistuje databáze (přehled) všech
audiovizuálních děl vytvořených zaměstnanci odboru 74 MF. Odbor 74 disponuje
pouze částečnou databází foto a video výstupů vytvořených zaměstnanci odboru.“
B) Žádosti o poskytnutí informací adresované MFČR
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30.10.2020
(č. j.: MF-28146/2020/48-6) uvádí: „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.“
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 26.08.2021 (č. j.: MF-24515/2021/48-6)
uvádí: „Ministerstvu financí byla dne 11. srpna 2021 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: Podle
práva vyplývajícího ze zákona žádám o sdělení:
Kolik peněz z veřejných prostředků bylo uhrazeno v období mezi 1. 8. 2019 a 31. 7.
2021 za
- práci fotografa, fotografů nebo fotografického studia spočívající v pořizování,
retušování a produkci fotografií, jejichž obsahem je portrétování ministryně financí
Aleny Schillerové v různých situacích
- práci vizážisty, vizážistů nebo vizážního studia, upravujících paní Alenu
Schillerovou pro toto fotografování
- práci komparsistů, kteří byli k tomuto fotografování případně přizváni
- práci specialistů na prezentaci těchto fotografií na sociálních sítích a v médiích.
K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující:
Ministerstvo financí konstatuje, že nebyla provedena žádná úhrada, která by se
týkala Vámi specifikovaných služeb, neboť takové náklady Ministerstvu financí
nevznikly. Nad rámec Vaší žádosti je možné uvést, že Ministerstvu financí není z
povahy věci znám původ veškerých fotografií ministryně financí či fotografií
umístěných na sociálních sítích ministryně financí. Své sociální sítě si ministryně
financí spravuje sama a pouze část z těchto fotografií byla pořízena zaměstnanci
Ministerstva financí, odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace. Co se týče
komunikace témat Ministerstva financí prostřednictvím médií s případným využitím
fotografie ministryně financí, lze konstatovat, že se jedná o běžnou pracovní činnost
zaměstnanců zařazených do odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace, přičemž
Ministerstvu financí nevznikají žádné dodatečné náklady.“
C) Výzva úřadu k poskytnutí dalších informací (č.j. UDH-01040/2022) ze
dne 21.4.2022

Úřad požádal Ministerstvo financí České republiky o vyjádření k uvedeným
informacím ze dne 30.10.2020 a 26.8.2021, týkající se odpovědnosti za výstupy na
sociálních sítích JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D.. Odpověď je součástí vyjádření
Ministerstva financí České republiky ze dne 10.5.2022:
•

„Pokyn bývalé ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., kterým se
účty bývalé ministryně financí na sociálních sítích Facebook a Twitter staly
komunikačním kanálem Ministerstva financí České republiky, jak je uvedeno v
informaci poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), ze
dne 30.10.2020, č.j.: MF-28146/2020/48-6, nemá ministerstvo k dispozici
(písemně nebyl vypracován). Tento Pokyn je odvozen jen z uvedené
informace poskytnuté dle informačního zákona.

Poskytnutí informace, od kterého data přestaly soukromé účty na sociálních sítích
Facebook a Twitter být komunikačním kanálem Ministerstva financí České republiky
a bývalá ministryně financí si své účty na sociálních sítích spravovala sama, jak je
uvedeno v informaci dle informačního zákona ze dne 26.8.2021, č.j.: MF24515/2021/48-6, nemůžeme vyhovět, protože písemně tato informace v
podmínkách ministerstva neexistuje, lze to odvodit jen právě z výše uvedené
informace dle informačního zákona.“
Jak je z výše uvedených informací patrné, Ministerstvo financí České republiky
vlastní twitterový účet, který je jeho oficiálním komunikačním kanálem a dále pak
oficiální internetové stránky. Osobní profily tehdejší ministryně financí tak tedy nebyly
oficiálním komunikačním a propagačním kanálem Ministerstva financí. Z podkladů
ministerstva nelze jednoznačně stanovit ani skutečnost, v jakém časovém období
osobní účty (profily) JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. (státní úředník) byly spravovány
zaměstnanci Ministerstva financí České republiky, pokud vůbec byly, a tedy
teoreticky komunikačním kanálem Ministerstva financí České republiky, a od kterého
okamžiku byly tyto v její vlastní výlučné správě.
Co se týká plateb provedených poskytovatelům služeb Jakubu Konečnému a Davidu
Šedivému ze strany Ministerstva financí České republiky, které by případně měly být
zahrnuty jako výdaj volební kampaně kontrolované osoby, prověřoval kontrolní orgán
případné proplácení cestovních výloh Jakuba Konečného a Davida Šedivého. Dle
smlouvy uzavřené mezi těmito poskytovateli služeb a kontrolovanou osobou, mají tito
kontrolované osobě výlohy spojené se služební cestou fakturovat zvlášť. Kontrolní
orgán však konstatuje, že David Šedivý, ani Jakub Konečný kontrolované osobě tyto
výlohy nefakturovali. V tomto kontextu tak tedy mohlo dojít k časovému souběhu
pracovní doby poskytovatelů služeb pro Ministerstvo financí České republiky na
straně jedné a výkonu činnosti na základě smlouvy o poskytování služeb pro
kontrolovanou osobu na straně druhé. Z obecného pohledu (měřeného dle výsledků
předložených a Úřadu dostupných informací) je nutné konstatovat výrazný
nepoměr v odvedené práci pro Ministerstvo financí České republiky ve vztahu
k přijaté mzdě, oproti množství předložených reklamních sdělení v přílohách k
měsíčním fakturám předkládaným politickým hnutím k úhradě za paušální
cenu.

Kontrolní orgán má od Ministerstva financí České republiky k dispozici přehled
cestovních výkazů Davida Šedivého a Jakuba Konečného, které ministerstvo v roce
2021 eviduje. U ostatních cest a účasti uvedených zaměstnanců při plnění
pracovních aktivit JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., jako doprovodných osob, nebylo
možné z podkladů identifikovat cíl cesty a jejich zaměření, neboť v evidencích
odpracované doby za jednotlivé měsíce neexistuje bližší specifikace. Ze sdělení
Ministerstva financí České republiky vyplývá, že nad rámec cestovních příkazů
uvedených dále, nedisponuje ministerstvo dalšími písemnými podklady. Příkladem je
informace ve veřejném prostoru, Podcast Deník N8, kdy se David Šedivý účastnil
několika zahraničních pracovních cest jako součást delegace ministryně financí,
cestovní příkaz ovšem nebyl dohledán.
Součástí sdělení od Ministerstva financí České republiky, adresovaného kontrolnímu
orgánu, je i přehled videí a fotografií, které byly pořízeny zaměstnanci Ministerstva
financí České republiky v pracovní době (viz interní audit MF ČR, č.j. UDHPP413/2022, str. 10 a 11).
Analýzou jednotlivých postů JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., které sloužily k její
propagaci, jako kandidátky kontrolované osoby, bylo zjištěno, že tyto byly vyhotoveny
právě v pracovní době poskytovatelů služeb kontrolované osobě.

VIDEO 1.mp4

-

na závěru videa je patrné, že tehdejší ministryně financí rozdává a podepisuje své
foto)

-

celní správa, dílčí záběr (fotografie) byl použit na sociálních sítích, kde byl jako
zadavatel a zpracovatel hnutí ANO

VIDEO 2.mp4
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Dostupný na Studio N: Kolik si doopravdy vydělal instagramový tým Aleny Schillerové (denikn.cz)

Porovnání dodaných cestovních příkazů ministerstvem financí a překrytí
s informacemi z pohledu volební propagace na sociálních sítích Aleny
Schillerové:

David Šedivý

28.5. -29.5.2021

Jakub Konečný
16.8. -17.8.2021
David Šedivý a Jakub
Konečný
9.9. -10.9.2021
16.9. - 18.9.
David Šedivý
2021
17.9. - 18.9.
Jakub Konečný
2021

vyplaceno
stravné
(314,-Kč) + nocleh
Brno
(1700,-Kč)
vyplaceno
stravné
(394,-Kč) + nocleh
Brno
(1500,-Kč)
vyplaceno
stravné
Brno
(190,-Kč + 190,-Kč)
vyplaceno
stravné
Brno, Ostrava (408,-Kč)
vyplaceno
stravné
Ostrava
(240,-Kč)

Celkem za proplacené cestovní příkazy: 4936,- Kč
Žádné další cestovní příkazy nebyly dohledány. Důvodem je skutečnost, že probíhalo
„Protokolární zajištění výjezdů s paní ministryní“ – tzn. cesta byla uskutečněna
služebním autem a nocleh hrazen souhrnnou fakturou. Stravné bylo uhrazeno
zaměstnanci pouze pokud si předložil vyúčtování cestovního příkazu.
Volební propagace na sociálních sítích z dnů, kdy byly uskutečněny pracovní cesty:
-

28.5.2021 – 29.5.2021 David Šedivý - Brno JIC BRNO, Domov pro seniory
Věstonická, plavba lodí do Veselí nad Moravou (otevření nového přístavu na
Baťově kanálu)

-

16.8.2021 – 17.8.2021 Jakub Konečný - Brno a okolí, setkání, návštěvy firem
Slavkov, Adamov, Boskovice, Rájec-Jestřebí, Blansko

-

9.9.2021 – 10.9.2021 David Šedivý, Jakub Konečný Brno Klobouky,
Ostrovačice, Česko-veitnamské obchodní forum Brno, ParaCentrum Fenix,
Moravský Krumlov, Lipůvka, Křtiny

-

16.9.2021 – 18.9.2021 Jakub Konečný, David Šedivý – setkání Ostravsko,
Tišnovsko, Blanensko, okolí Brna

Dle smluv uzavřených mezi kontrolovanou osobou jako zadavatelem služeb a
Davidem Šedivým a Jakubem Konečným, je uvedeno, že paušální odměna zahrnuje
veškeré náklady související s poskytováním služeb kromě cestovních výdajů a
výdajů na případné ubytování v rámci výjezdů mimo sídlo hnutí a tyto výdaje
budou hrazeny na základě samostatné faktury. Dle sdělení kontrolované osoby,
na výdaje týkajících se cestovních a s nimi spojených výloh, nepředložili uvedení
poskytovatelé služeb žádné faktury k proplacení. Z doložených a získaných
materiálů je přitom jasně patrné, že předložené propagační fotografie a videa
byly pořízeny převážně v době, kdy výše uvedení pracovníci byli v pracovním
poměru k Ministerstvu financí České republiky (v evidenci docházky je uveden
kód „služ“ nebo „odpra“). Na základě výše uvedeného kontrolní orgán uvádí, že

při pořizování podkladů k pořízení propagačních materiálů, které byly fakturovány
kontrolované osobě, se uvedení poskytovatelé museli účastnit předmětných setkání,
jednání a výstupů kandidátky a současně ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové,
Ph.D., jakožto součást jejího pracovního týmu. V tomto případě by pak tedy výdaje
spojené s těmito pracovními výjezdy měly být započítány jako výdaje kampaně. Tím,
že se kontrolovaná osoba tyto náklady nezahrnula do výdajů volební kampaně, a to
minimálně ve výši 4.936,- Kč, porušila § 16d odst. 3 písm. b) volebního zákona.
K výše popsanému zjištění kontrolní orgán konstatuje následující:
Volební materiály, které byly použity v rámci volební kampaně, byly vyhotovovány
poskytovateli služby pro kontrolovanou osobu na základě smlouvy a zároveň byli tito
zaměstnanci Ministerstva financí České republiky na úseku fotograf, kameraman a
měli souhlas s provedením jiné výdělečné činnosti v mimopracovní době. Jejich
hlavní činností bylo zajišťovat propagační materiály pro tehdejší ministryni financí
JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D. a současně kandidátku ve volbách. Jejich výstupy
se tedy výrazně překrývaly z pohledu uzavřených smluv. Z poskytnutých údajů
vyplývá, že reklamní materiály pro politické hnutí byly vyhotovovány poskytovateli
služby i ve dny, kdy vykonávali činnost vyplývající z pracovněprávního vztahu
k Ministerstvu financí České republiky. Oba výše zmínění poskytovatelé byli totiž
součástí služebních cest ministryně bez podrobnější evidence. Nejednoznačné údaje
v evidenci docházky a neexistující podrobnější údaje vztahující se k času a místu
služebních cest uskutečněných na Ministerstvu financí České republiky neumožňuje
konstatovat, které konkrétní reklamní materiály byly vyhotoveny v pracovní době
poskytovatelů služby u jejich zaměstnavatele.
V podkladech Ministerstva financí České republiky je uvedeno, že např. rubrika Nový
týden, pořízena v pracovní době zaměstnanci Davidem Šedivým a Jakubem
Konečným, byla prokazatelně umístěna na sociálních sítích bývalé ministryně financí.
Dalším příkladem je video - daňová kobra, které se objevuje v majetku Ministerstva
financí České republiky a současně fotografie z něj byla zveřejněna na
facebookovém profilu JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. Minimálně v těchto případech je
jasné, že činnosti poskytovatelů služeb pro kontrolovanou osobu byla vykonávána
v pracovní době zaměstnaneckého poměru.
V předchozí části protokolu jsou uvedeny cestovní příkazy, které platilo Ministerstvo
financí České republiky za služební cesty Davida Šedivého a Jakuba Konečného.
V těchto případech by nepochybně měly být výdaje spojené s těmito pracovními
výjezdy započítány jako výdaje kampaně a promítnuty ve zprávě o financování
volební kampaně a tedy zahrnuty do celkového limitu. Paušální měsíční odměna
poskytovatelům služeb pro kontrolovanou osobu nezahrnovala cestovní výlohy. Oba
poskytovatelé služeb tyto ani nezahrnovali do faktur pro kontrolovanou osobu. Je
nepochybné, že výjezdů s kandidátkou kontrolované osoby JUDr. Alenou
Schillerovou, Ph.D. proběhlo celá řada.
Kontrolní orgán má za to, že výjezdy byly uskutečňované v rámci výjezdů týmu
JUDr. Aleny Schillerové, jakožto tehdejší ministryně financí, ovšem z důvodu
neexistence podkladů (nad rámec uvedeného) k těmto cestám a výdajům
s nimi spojenými, není kontrolní orgán schopen konstatovat, jaká výše
vnitřních výdajů Ministerstva financí České republiky byla využita pro účely
kampaně kandidátky JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. I přes tuto skutečnost je

však nepochybné, že tím, že Česká republika, prostřednictvím Ministerstva
financí, hradila výdaje spojené s výjezdy kandidátky JUDr. Aleny Schillerové,
Ph.D. a jejího týmu, jehož součástí byli i výše uvedení poskytovatelé služeb pro
kontrolovanou osobu, a v rámci kterých vznikal propagační materiál výhradně
pro účely volební kampaně, vzniklo bezúplatné plnění poskytnuté kontrolované
osobě. Toto však do výdajů volební kampaně zahrnuto nebylo, čímž došlo
k porušení § 16d odst. 3 písm. a) volebního zákona.
Kontrolní orgán se v rámci předmětného bodu kontroly dále zaměřil na označování
voleních materiálů podle § 16 odst. 6 volebního zákona. Z výše uvedeného je jasně
patrné, že propagační materiály v rámci volební kampaně (fotografie a videa)
umísťované na sociálních sítích patřících kandidátce JUDr. Aleně Schillerové, Ph.D.
vyhotovovali David Šedivý a Jakub Konečný, a to za úplatu (na základě výše
uvedených smluv). Materiály byly vyhotoveny na základě smlouvy o poskytování
služeb, kde poskytovateli byli osoby David Šedivý a Jakub Konečný a objednatelem
hnutí kontrolovaná osoba. Dle § 16 odst. 1 volebního zákona se „volební kampaní se
rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo
koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve
prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta
nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu
anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se
poskytne nebo obvykle poskytuje úplata.“ Reklamní materiály uveřejněné v době
volební kampaně na sociálních sítích JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., kandidátky
kontrolované osoby do Parlamentu ČR v roce 2021, naplňují uvedený požadavek
zákona a tedy je lze považovat za materiály určené k jakékoliv propagaci kandidátky.
Z předložených fotografií a videí kontrolovanou osobou je patrné, že v celé řadě
jednotlivých reklamních či propagačních zobrazení kandidátky JUDr. Aleny
Schillerové, Ph.D. na sociálních sítích tyto však nebyly opatřeny informací o
zadavateli a zpracovateli. Pokud se na propagačních materiálech JUDr. Aleny
Schillerové toto označení nacházelo, je uvedeno ve formátu „zadavatel a zpracovatel
ANO 2011“. Takové označení ovšem neodpovídá skutečnosti, jelikož zpracovatel je
již na základě významu slova osoba, která reklamní materiál vyhotovuje a
zpracovává na základě požadavku osoby zadavatele. V tomto případě nebylo
zpracovatelem politické hnutí (bylo pouze osobou přebírající práci třetí osoby), ale
poskytovatelé služby ze smlouvy – David Šedivý a Jakub Konečný. Kontrolní orgán
tak tedy toto označení považuje za nesprávné, neboť §16 odst. 6 volebního zákona i
důvodová zpráva k němu (a dále pak i ve stanovisku Úřadu č. 6.9), se za zadavatele
a zpracovatele považuje osoba, které reklamní sdělení objednala, za zpracovatele se
považuje autor podoby daného prostředku kampaně. V případě sdělení na
sociálních sítích se prokazatelně hradily výdaje Davidu Šedivému a Jakubu
Konečnému, a to jako zpracovatelům (autorům) daných materiálů. Kontrolní
orgán tedy konstatuje, že v souvislosti s označování propagačních materiálů
informací o zadavateli a zpracovateli došlo k porušení § 16 odst.6 volebního
zákona.
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4.4 Volební kampaň vedená na sociální síti Facebook u Ing. Andreje Babiše
Kontrolní orgán dále provedl kontrolu volební kampaně vedené na sociální síti
Facebook u Ing. Andreje Babiše. Kontrolou bylo zjištěno, že celá řada propagačních
materiálů, využitých v rámci volební kampaně, neobsahuje informaci o zadavateli a
zpracovateli.

Pokud se na fotografických materiálech použitých v rámci volební kampaně vedené
na sociální síti Facebook informace o zadavateli a zpracovateli objevila, byla tato
opět ve formátu Zadavatel: hnutí ANO 2011 a Zpracovatel: hnutí ANO 2011. Tato
informace je promítnuta i do obecných informací facebookového profilu Ing. Andreje
Babiše.

Z výše uvedeného je patrné, že kontrolovaná osoba byla pouze zadavatelem, nikoli
zpracovatelem. I když se v rámci kontroly nepodařilo zjistit, který z výše uvedených
dodavatelů kontrolované osoby je zpracovatelem jednotlivých fotografických
materiálů, kontrolovaná osoba zhotovitelem nebyla. Proto uvedená informace o
zadavateli a zpracovateli je nepravdivá.
Tím, že fotografické materiály využité v rámci volební kampaně na sociální síti
Facebook u Ing. Andreje Babiše, nebyly označeny informací o zadavateli a
zpracovateli a tím, že v některých případech byly tyto uvedeny chybně, došlo
k porušení § 16 odst. 6 volebního zákona.
4.5 Sebeprezentace a prezentace knihy předsedy politického hnutí v
Československé lidové televizi Šlágr TV
V rámci úkonů předcházejících kontrole kontrolní orgán dne 14.03.2021 provedl dílčí
kontrolu splnění povinností týkajících se financování volební kampaně. Předmětnou
dílčí kontrolou bylo mj. zjištěno, že Československá lidová televize Šlágr TV,
provozovaná společností ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ 26024080, se sídlem
Dubné 158, 373 84 Dubné, umožnila v rámci pořadu Na Šlágru, odvysílaného dne
08.09.2021, politickému hnutí volební sebeprezentaci a prezentaci knihy předsedy
politického hnutí, který v předmětných volbách sám kandidoval.10 V rámci televizního
vysílání bylo zároveň možné knihu objednat, a to za náklady spojené s přepravou.
Objednatelem propagace a distribuce knihy v rámci politické kampaně před volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 08.–
09.10.2021 bylo základě faktury č. 21FV10535 a faktury č. 21FV10591 politické
hnutí.
Dle § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o rozhlasovém a televizním vysílání“), provozovatelé vysílání nesmějí
10

Záznam pořadu dostupný na https://www.facebook.com/watch/?v=443291646943907,
https://twitter.com/andrejbabis/status/1435690310244438020,
příp.
https://www.youtube.com/watch?v=OnSBjuXBPXY

příp.

na
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zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení
nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy
zastupitelstva územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví
jinak. Tím, že společnost ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., IČ 26024080, se sídlem
Dubné 158, 373 84 Dubné, v rámci pořadu Na Šlágru odvysílaného dne 08.09.2021
umožnila politickému hnutí volební sebe prezentaci a prezentaci knihy předsedy
politického hnutí, který v předmětných volbách sám kandidoval, se mohla dopustit
přestupku podle § 60 odst. 1 písm. l) zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.
Vzhledem ke skutečnosti, že dle § 61 odst. 1 zákona o rozhlasovém a
televizním vysílání projednává přestupky podle tohoto zákona Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání, předal kontrolní orgán sdělením pod č.j. UDH–
00631/2022 Dne 29.03.2022 na základě § 42 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podnět
k prošetření možného spáchání přestupku Radě pro rozhlasové a televizní
vysílání.

5. Shrnutí
Kontrolní orgán vedl vůči kontrolované osobě kontrolu podle příslušných ustanovení
kontrolního řádu. Chronologický průběh kontroly byl popsán v kapitole 1 V kapitole 2
kontrolní orgán rekapituloval rozsah kontroly, vč. popisu jejích jednotlivých bodů a
příslušné konkretizace. V rámci kontroly některých bodů kontrolní orgán neshledal
žádná pochybení co do porušení příslušných ustanovení volebního zákona. Tyto
závěry kontrolní orgán popsal v kapitole 3 V případě, kdy kontrolní orgán pochybení
zjistil, tyto popsal a uvedl v kapitole 4.

