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ANNEXE 1 : Liste des entretiens 

 

1. Entretiens avec des lobbyistes consultants 

 

POLOGNE 
 

Pseudonyme Description de la position au moment de 
l’entretien 

Date et lieu de 
l’entretien 

Artur Reszka 
 

Senior, fondateur et dirigeant d’une agence 
implantée dans plusieurs pays de l’Europe 
centrale 

26.11.2012, 4.12.2012, 
Varsovie (bureau) 

Barbara Gersdorf  
 

Senior, associée d’une agence de lobbying 3.10.2012, Varsovie 
(bureau) 

Eustachy Rolski 
 

Senior, fondateur et dirigeant d’une agence de 
communication et de lobbying 

22.1.2013, Varsovie 
(café) 

Janusz Ziemniak 
 

Senior, fondateur et dirigeant d’une agence de 
lobbying, expert d’une organisation patronale 

29.11.2012, 14.12.2012, 
Varsovie (siège d’une 
organisation patronale) 

Jarosław Bobrzowicz 
 

Senior, travaillant à son compte 7.12.2012, Varsovie 
(café) 

Julia Nurtowicz Senior, fondateur et dirigeant d’une agence de 
lobbying 

30.11.2015, Varsovie 
(bureau) 

Maciej Łaski 
 

Senior, travaillant à son compte 9.12.2014, Varsovie 
(café) 

Stefan Kulczyk 
 

Senior, travaillant à son compte 30.11.2015, Varsovie 
(café d’un centre 
commercial en banlieue) 

Wincenty Faber 
 

Senior, fondateur et dirigeant d’une agence de 
lobbying 

30.11.2015, Varsovie 
(lobby d’un hôtel de 
luxe)  

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

Pseudonyme Description de la position au moment de 
l’entretien 

Date et lieu de 
l’entretien 

Daniel Vrána 
 

Senior, juriste, associé dans un cabinet 
d’avocat qui fait également du lobbying 

4.10.2011, Prague (café) 

Ivan Dymeš 
 

Senior, agence de lobbying, ancien des 
relations publiques 

16.5.2011, Prague (café) 

Jaroslav Zapletal 
 

Senior, directeur d’une branche pragoise d’une 
agence de lobbying centre-européenne 

2.5.2011, Prague (café), 
7.5.2015, 6.5.2016, 
12.5.2017 (conférences) 

Karel Mareš  
 

Senior, co-fondateur et salarié d’une agence de 
lobbying  

3.5.2011, Prague 
(bureau) 
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Lenka Kužílková 
 

Senior, responsable de lobbying sur les 
questions nationales dans une organisation 
patronale 

20.9.2011, Prague 
(bureau) 

Martina Demlová 
 

Senior, agence de relations publiques et de 
lobbying 

15.5.2014, Prague 
(bureau) 

Michal Motl 
 

Junior, branche pragoise d’une agence de 
lobbying centre-européenne  

19.5.2011, Prague 
(bureau) 

Pavel Zábrana 
 

Senior, directeur de l’activité « public affairs » 
d’une agence de relations public et de lobbying 

27.9.2011, Prague 
(bureau) 

Peter Wilby 
 

Senior, directeur de l’activité « public affairs » 
dans la région centre-européenne pour une 
agence de relations publiques et de lobbying 

20.5.2014, Prague 
(bureau) 

 

2. Entretiens avec des acteurs publics impliqués dans les tentatives de réglementation du lobbying 

 

POLOGNE 
 

Personne interviewée Institution et position au moment de 
l’implication dans la réglementation du 
lobbying 

Date et lieu de 
l’entretien 

Antoni Romaszewski 
 

Ministère de l’Intérieur et de l’Administration 
(MSWiA), fonctionnaire 

27.11.2015, Varsovie 
(bureau) 

Elżbieta Witek (vrai 
nom) 

Sejm, député du parti Droit et Justice (PiS) 11.12.2014, Varsovie 
(Sejm) 

Fonctionnaire du MAC Ministère de l’Administration et de la 
Numérisation (MAC) 

10.12.2014, Varsovie 
(bureau) 

Hanna Lubelska 
 

Fondation Batory, spécialiste de la lutte 
anticorruption 

10.12.2014, Varsovie 
(bureau) 

Julia Pitera (vrai nom) 
 

Conseil des ministres, secrétaire d’État à la 
lutte contre les irrégularités dans 
l’administration 

21.1.2013, Varsovie 
(bureau) 

Katarzyna Grochowska 
 

Sejm, fonctionnaire du Bureau du Sejm 
chargée de la gestion du registre des lobbyistes 
du Sejm 

22.1.2013, Varsovie 
(bureau) 

Wojciech Klukowski 
 

Académie des sciences, sociologue 25.10.2017, Varsovie 
(café) 

 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 

Personne interviewée Institution et position au moment de 
l’implication dans la réglementation du 
lobbying  

Date et lieu de 
l’entretien 

Eva Julínková Département pour l’évaluation de l’impact de 
la réglementation, Office du gouvernement, 
fonctionnaire 

12.10.2015, Prague 
(bureau) 
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Jan Nejedlý Section de la lutte anticorruption de l’Office du 
gouvernement, juriste spécialisé dans la lutte 
anticorruption 

15.11.2017, Prague 
(café) 

Jeroným Tejc (vrai 
nom) 
 

Chambre des députés du Parlement de la 
République tchèque, député du parti social-
démocrate (ČSSD) 

19.5.2014, Brno 
(bureau) 

Jiří Středula Transparency International République 
tchèque, analyste 

10.11.2015, Prague 
(bureau) 

Karolína Peake (vrai 
nom) 

Gouvernement, Vice-Premier ministre et 
présidente de la section de la lutte 
anticorruption de l’Office du gouvernement 
(Úřad vlády ČR)    

20.5.2015, Prague (café) 

Vladimír Sova Ministère de l’Intérieur, Centre d’analyses et 
de prévisions 

16.7.2014, Prague (café) 

 
3. Autres entretiens 

 

Personne interviewée Institution et position  Date et lieu de 
l’entretien 

Alberto Tévez  
 

OCDE 20.6.2014, Paris 
(bureau) 

Damian A. Zaczek 
(POL, vrai nom) 

Revue Decydent, fondateur et rédacteur en chef 3.11.2012, Varsovie 
(chez lui) 

Katarzyna Kalwas 
(POL) 

Université à Varsovie, maîtresse de 
conférences 

4.10.2012, 2.12.2014, 
Varsovie (café) 

Ota Zlámal (CZ) Parquet de Prague, Procureur spécialisé dans la 
lutte anticorruption 

13.11.2015, Prague 
(bureau) 

Edmund Wnuk-Lipiński 
(POL) 

Directeur de Collegium Civitas, établissement 
d’enseignement supérieur privé à Varsovie 

Décembre 2011 
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ANNEXE 2 : Liste de cabinets offrant le lobbying comme service intégrés au corpus 

 

A. Cabinets polonais intégrés dans le corpus 

 

1. MDI Strategic Solutions 12. New Solutions, Lobbying and 
Consulting 

2. Viewpoint Group 13. Jarosław Wereszczyński 
3. Grupa Doradztwa Strategicznego (GDS) 14. Kancelaria Lobbingowa Mieczysław 

Wilczek & Jurek Byczyński 
4. CEC Government Relations 15. EPPA Polska  
5. PR Cross Media 16. MSL GROUP Poland 

6. Impress Art and Lobbying 17. Medien Service 
7. PRacownia agency 18. Hill and Knowlton Strategies 
8. Tomasz Zapalski 19. Laboratorium PR  
9. Biuro Doradcze Sławomir Jeneralski 20. Kancelaria Adwokacka i kancelaria 

lobbingu Jerzy Majewski 
10. Unilob 21. Lobbing &Consulting dr Wojciech 

Wardacki  
11. Ziółek i współnicy European Policy 
Consultants 

 

 

B. Cabinets tchèques intégrés dans le corpus 

 

1. CEC Government Relations 12. PEKOS 
2. PanSolutions 13. Hill and Knowlton Strategies 
3. BXL Consulting 14. Jansta a Kostka právní kancelář 

4. Candole Partners 15. Weber Shandwick 
5. MERIT Government Relations 16. EMC / Madison PA 
6. Donath Business & Media 17. Slávia Consulting 
7. Ambruz and Dark Deloitte Legal  
8. EuroOffice Praha-Brusel  

9. Fleishman Hillard  
10. Grayling Czech Republic  
11. Knight and Svoboda Public Affairs  

 

 

 

 





 8 

 La variable de l’âge des individus n’est pas enregistrée comme variable active, dans la 

mesure où elle s’est avérée se recouper avec les variables du nombre d’années depuis l’entrée 

dans le lobbying. Les âges ont donc bien été enregistrés (âge en 2016), et ce à travers quatre 

tranches d’âge qui divisent le corpus dans des groupes à volume quasi égal (voir tableau n°1). 

 

Tableau n°1 : Les tranches d’âges et leur représentation dans le corpus 

Tranches d’âge  Nombre d’individus dans le corpus 
27-35 18 
36-42 21 
43-54 20 
55-81 21 

Total 80 

 
La lecture des résultats de l’ACM vise à saisir les rapports entre les différentes modalités 

des variables à travers une compréhension du poids des variables dans la structuration des deux 

premiers axes factoriels. 

 

Tableau n° 2 : La contribution des variables à la définition des axes factoriels 

DIMENSION 1   

Les 5 variables les plus 
significatives:  

• Position à 
l’entrée,  

• passage par la 
politique, 

• passage par le 
privé, 

•  formation,  

• porte-parolat 

DIMENSION 2   
Position à l’entrée 

(Junior/Senior) 24,48 Porte-parolat  26,55 

Formation 16,86 Passage par le privé 23,72 

Passage par la politique 16,25 Formation 16,43 

Durée  16,12 Durée 11,67 
Expérience de 
l‘international 8,13 Mobilité 10,56 

Mobilité 7,6 Passage par l‘administration 6,94 

Passage par le privé 6,93 
Position à l’entrée 
(Junior/Senior) 2,03 

Porte-parolat 2,94 Expérience de l‘international 2,02 

Passage par l‘administration 0,6 Passage par la politique 0,05 
    

Lég.: Les variables en bleu participent à la définition des deux premiers axes factoriels.  

 
La visualisation des deux premiers axes présentée dans le chapitre I explique 21% (20,95%) 
d’inertie, c’est-à-dire représente 21% de données inclues dans l’analyse. Comme le montre la 
carte des variables ainsi que les calculs des poids des variables, l’axe horizontal est défini 
notamment par les variables suivantes : d’abord, celle de la « position », une variable binaire 
qui différencie entre ceux qui sont entrés sur le marché du lobbying en tant que juniors pour 
être promus par la suite sur des postes de seniors, et ceux qui sont déjà entrés dans le lobbying 
en tant que seniors, le plus souvent du fait de leur expérience professionnelle antérieure. La 
variable de la position définit notamment le premier axe, horizontal. La deuxième variable 
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significative pour le même axe est celle d’un passage par la politique antérieur à l’entrée sur le 
marché du lobbying. Ce sont enfin les différences de type de formation reçue et de nombre 
d’années passées dans le lobbying qui complètent la compréhension des pôles de ce premier 
axe. Le deuxième axe se trouve défini notamment par la variable du passage par la sphère 
privée, c’est-à-dire par l’entreprise, dans le parcours professionnel et permet de distinguer entre 
un passage sur des fonctions liées à l’activité même des entreprises, et la fonction de lobbyiste 
à l’interne. Non moins importante pour cet axe s’avère être la distinction entre ceux qui 
s’expriment publiquement en faveur d’une reconnaissance du lobbying, et ceux qui restent 
discrets sur ce plan. Le type de formation et le nombre d’années passés dans le lobbying 
contribuent à définir les deux axes.  
 En revanche, d’autres variables ressortent comme peu significatives de l’ACM. C’est le 
cas de certaines variables supplémentaires projetées sur le plan factoriel. Ainsi, le fait d’être un 
homme ou une femme n’apporte que de faibles probabilités de se retrouver sur un des pôles du 
plan factoriel, et ce qui est encore plus important pour la présente analyse, il en va de même 
pour la variable nationale. Une typologie commune des lobbyistes tchèques et polonais 
s’impose dès lors à la place d’éventuelles typologies nationales, puisqu’une tentative de 
typologies séparées n’aboutirait pas à des résultats divergents. En d’autres termes, ce qui semble 
distinguer les lobbyistes les uns des autres n’est pas attribuable aux différences nationales, mais 
à un nombre de critères liés à leurs parcours. 
 
Classification automatique des lobbyistes dans quatre groupes 

 La projection des individus du corpus dans cet espace a pu aboutir à une typologie finale 
à travers la production d’une classification automatique opérée par le logiciel de statistique R. 
La typologie proposée part de l’interprétation de cette classification mais se trouve étayée par 
une connaissance détaillée de chacun des profils. Quatre individus ont ainsi été reclassés dans 
un autre groupe après un examen minutieux des caractéristiques de chacun des groupes, car ils 
avaient été classés à la sortie de l’analyse à cause d’une modalité partagée qui définissait 
fortement le groupe (par exemple le fait d’avoir étudié le journalisme et de ne pas défendre le 
lobbying en public dans le cas de Zdeněk Lokaj) mais que par ailleurs leur parcours et 
notamment leur entrée dans le lobbying s’inscrivait dans une logique différente1.  
 La classification automatique est interprétée à travers une lecture de la classification des 
individus projetés sur le plan factoriel superposée à la carte des modalités. Les caractéristiques 
des groupes ont également été vérifiés dans les résultats chiffrés de la classification automatique 
qui donnent la liste des modalités clés pour la construction de chacun des groupes, ainsi que 
dans l’identification par le logiciel des individus les plus caractéristiques d’un groupe (individus 
« moyens ») et de ceux qui en sont les plus éloignés de la moyenne (les individus « extrêmes »).  
 Le tableau de tri ayant servi de base pour l’ACM a été complété après l’ACM par 
l’assignation de chaque individu à un des groupes proposés dans la typologie. 
 
 
 
 

                                                
1 Les individus ainsi reclassés : Zdeněk Lokaj, Václav Nekvapil, Ben Petter, Martin Hoferek. 
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ANNEXE 7 : Exceptions à la définition du lobbying dans les projets de loi polonais et 

tchèques 

 
Année  Pologne République tchèque 
2003 « N’est pas considéré comme une activité de lobbying : 

1) le dépôt de pétitions, suggestions et plaintes aux autorités publiques ; 
2) l’activité des Églises et autres associations religieuses relative aux 
questions de leurs principes ou leur fonctionnement ; 
3) l’activité vis-à-vis des autorités publiques dans le cadre de la procédure 
décrite par la loi du 6 septembre 2001 sur l’accès à l’information publique ; 
4) la mise en œuvre par les groupes sociaux ou professionnels, en particulier 
les organisations patronales et syndicats, de leurs droits ancrés dans la loi à 
prendre part à l’élaboration des politiques publiques touchant à leurs 
activités statutaires, ou au processus législatif ; 
5) des activités dans le cadre de procédures administratives relatives à son 
cas ou en tant que plénipotentiaire ou représentant de droit ; 
6) des activités publiques des organes statutaires des partis politiques 
représentés au Sejm ou au Sénat ; 
7) des activités statutaires des associations et des ordres professionnels et 
économiques ainsi que d’autres organisations non-gouvernementales » 
(Art. 4).  

 

2005 Aucune (des exceptions ne sont pas nécessaires puisque la loi ne cible que 
des lobbyistes consultants).  

 

2009   Projet de mai 2009 : 
« N’est pas considéré comme un contact de lobbying : 
a) la communication entre responsables publics, les organes de pouvoir 
public et leurs employés ; 
b) la communication par les médias de masse ; 
c) la communication lors de la mise en œuvre de la liberté de 
rassemblement ou la communication lors de la grève ; 
d) l’envoi d’un commentaire dans le cadre de consultations sur un projet 
de loi et la communication concernant ce commentaire, conformément 
aux règles de la consultation ; 
e) le dépôt d’une plainte ou d’une pétition ; 
f) la demande d’information en vertu de la loi sur l’accès à l’information; 
g) la communication effectuée lors de la séance d’un organe consultatif 
du gouvernement » (Projet de mai 2009, Partie I, Art. 2, alinéa 3).  
 
Projet de décembre 2009, points ajoutés par rapport à la version du mai 
2009 : 
« b) la communication lors des séance des organes de pouvoir public, y 
compris des organes des chambres parlementaires et des organes des 
conseils municipaux et régionaux ; 
c) la communication lors des séances des organes de partis et de 
mouvements politiques » (Projet de décembre 2009, Partie I, Art. 2, alinéa 
3) 

2011 « Ne sont pas considérés comme une activité 
de lobbying : 

- La communication d’un contenu par 
un représentant des médias, à la 
radio, la télévision ou par d’autres 
moyens de communication de 
masse, 
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- La communication d’un contenu 
prenant la forme d’un travail 
scientifique ou dans le cadre de 
l’activité didactique » 

 (Założenia du 3 mars 2011, Art. 3, alinéa 3) 
2012 « Ne sont pas considérés comme une activité 

de lobbying : 
a) des formes de contact orales et écrites 
avec les organes d’autorité publique si ces 
contacts découlent des obligations inscrites 
dans la loi ; 
b) (…) si leur seul objectif est d’apprendre 
comment il faut interpréter des dispositions 
législatives en vigueur ; 
c) (…) si leur seul objectif est d’obtenir des 
informations conformément à la loi ; 
d) des activités dans le cadre de procédures 
administratives relatives à son cas ou en tant 
que plénipotentiaire ou représentant de droit 
(…) 
e) des activités publiques des organes 
statutaires des partis politiques. » (Art. 3, 
alinéa 3) 

« N’est pas considéré comme lobbying :  
a) la communication entre celui qui peut être 
cible de lobbying et les organes du pouvoir 
public ou leurs salariés ; 
b) la communication lors des séances des 
organes de pouvoir public, y compris des 
organes des chambres parlementaires ; 
c) la communication lors des séances des 
organes de partis et de mouvements 
politiques ; 
d) la communication par les médias de 
masse  
e) la communication lors de la mise en 
œuvre de la liberté de rassemblement ou la 
communication lors de la grève  
f) l’envoi d’un commentaire dans le cadre 
des consultations sur un projet de loi et la 
communication concernant ce commentaire, 
conformément aux règles de la 
consultation ; 
g) communication électronique, 
téléphonique ou écrite à caractère 
organisationnel »  
h) le dépôt d’une plainte ou d’une pétition ; 
i) la demande d’information en vertu de la 
loi sur l’accès à l’information ; 
j) la communication effectuée lors de la 
séance d’un organe consultatif du 
gouvernement, des ministères, ou d’autres 
administrations ; 
k) les consultations effectuées dans le cadre 
de l’élaboration de l’évaluation des impacts 
réglementaires (RIA) ; 
l) la communication qui accompagne les 
activités effectuées dans le cadre de contrats 
avec les institutions de l’administration 
publique »  
m) une opinion envoyée par écrit ou par voie 
électronique par une personne physique qui 
concerne un projet de réglementation (son 
élaboration, sa proposition, sa discussion, 
son adoption, sa modification ou des ajouts 
à ce projet) à condition que la personne 
détienne un intérêt légitime  et clairement 
identifiable à la résolution de la question 
concernée » (Úřad vlády ČR, 2012).  
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ANNEXE 8 : Le guide de l’entretien avec les lobbyistes consultants et exemples 

d’entretiens 

 

A. Guide de l’entretien en 4 parties : 
1. Parcours personnel (parler de soi) 
2. Qu’est-ce que vous faites ? (parler de ses pratiques et de sa relation aux acteurs 

publics et aux clients) 
3. Les contours et l’évolution du marché  
4. Quelle est la place du lobbying dans la fabrique de la loi ? Quel rapport à l’intérêt 

général ? -discours de justification, perceptions par les lobbyistes des attendus de 
l’enquêteur par rapport à ce discours)  
 

1. Parcours 

personnel 

 

(parler de soi) 

• Comment êtes-vous venu à occuper votre poste actuel ?  
• Quelle place ce travail occupe-t-il dans votre parcours ?  
• Votre mode de vie a-t-il changé quand vous avez commencé à travailler 

sur votre poste actuel ? 
• D’où venez-vous ? Que font vos parents ? Quel âge avez-vous ? 
• Comment est-ce que vous présentez votre activité quand vous rencontrez 

quelqu’un qui ne vous connaît pas ?  
 

2. Qu’est-ce que 

vous faites ?  

 

(parler de ses 

pratiques et de sa 

relation aux 

acteurs publics et 

aux clients) 

• A quoi ressemble votre journée de travail ? Raconter deux (plusieurs) 
types de journées différentes 

• Travaillez-vous plutôt seul ou en équipe ? Que consulter-vous avec vos 
collègues ? 

 
Relation aux clients 
• Comment trouvez-vous vos clients ?  
• Quelles sont leurs attentes quand ils se tournent vers vous ? Pourquoi ne 

le font-ils eux-mêmes pour leur propre compte ? 
• Qui sont-ils (types d’organisations, d’entreprises) ?  
• Est-ce que le type de client joue dans le succès d’un cas ? (grande 

entreprise, association professionnelle, etc.) 
 
Relation aux parlementaires, fonctionnaires  
• Racontez un rdv récent 
• Était-ce un rdv typique ?  
• Où ont lieu vos rendez-vous ?  
• Quelle est l’attitude de votre interlocuteur quand il vous reçoit ?  
• Qu’est-ce que vous attendez de votre interlocuteur ? Quelles sont vos 

attentes réciproques ? 
• Quand est-ce que vous vous dites que le rdv a été réussi ? 
• Racontez un cas réussi de lobbying et un cas d’échec. Qu’est-ce qui a fait 

que ce soit une réussite ou un échec ?  
• Quel intérêt y voit d’habitude un parlementaire ou un fonctionnaire de 

travailler avec vous ?  
• Intervenez-vous au niveau de l’UE ?  

3. Les contours et 

l’évolution du 

marché 

• Le marché est-il en tendance ascendante, stable ou descendante? 
Comment expliquer cela ?  

• Combien de lobbyistes professionnels y a-t-il aujourd’hui en 
Pologne/Rép. tchèque ? La concurrence est-elle forte ? 

• Comment votre cabinet a-t-il évolué ?  
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• Qui considérez-vous comme vos « pairs » dans le métier ? 
• Peut-on aujourd’hui « faire une carrière » dans le domaine du lobbying 

en Rép. tchèque ? Dans d’autres pays de l’Europe centrale ? À 
Bruxelles ? 

• Vous personnellement, quelle place occupe le lobbying dans vos projets 
professionnels ?  

• Comment le lobbying en Pologne/Rép. tchèque va-t-il évoluer, selon 
vous ? 

• Imaginez que vous recrutez un nouveau collègue dans votre cabinet - 
quelles qualités ? formation ? expérience ? allez-vous le former ? 
comment ? (niveau senior) 

• Les positions senior/junior sont-elles très fortement distinguées ? 
• Quels sont les modes et les niveaux de rémunération ? Qu’est-ce qu’un 

bon salaire dans le domaine (junior/senior) ? Quels types de contrats ?  
 

4. Quelle est la 

place du lobbying 

dans la fabrique de 

la loi ? 

• Quelle est la place du lobbying dans le processus politique? Est-il bon à 
quelque chose ? 

• Quel devrait être le rôle des acteurs privés dans le processus législatif ? 
• Le lobbying est-il différents par rapport à d’autres voies de 

communication de ses positions par les acteurs privés ? (consultations, 
négociations collectives, etc.)  

• Y a-t-il des conditions à respecter pour les entreprises quand elles veulent 
influencer une décision publique ? Lesquelles ? 

• Qu’est-ce qui garantit que les décisions publiques soient prises dans 
l’intérêt général ?   

 
 
 
 

B. Exemple d’entretiens (extrait d’une transcription en tchèque) 
1. Entretien avec Daniel Vrána 

JV: Jak jste se dostal k vaší současné práci? 
DV: Tak ta otázka není úplně jednoduchá, tak nemyslím, že by bylo složité na ni odpovědět, 
jak se člověk dostal k tomu, že dělá advokáta, je otázkou, jestli já jsem advokát v pravém slova 
smyslu tak, jak si ho představíte – tzn. ten, který zastupuje klienty před soudy, a řeší tam jejich 
soudní případy, (servírka podává vodu) Já se k soudu nějak moc nepodívám – já bych spíš řekl, 
že jsem takový právní poradce, to si myslím, že je patřičnější název toho, co je mojí profesí. Já 
jsem studoval Právnickou fakultu, samozřejmě jako předpoklad k tomu, abych se stal 
advokátem, ...nikdy jsem se advokátem na Právnické fakultě stát nechtěl(smích), protože mi to 
přišlo jako nezajímavé, k tomu k té PF jsem potom k tomu dělal daňové poradenství, tak abych 
to ještě něčím doplnil, čili potom jsem začal dělat opravdu daňové poradenství po skončení 
školy, ale v rámci vytváření firmy i právního oddělení, tak jsem postupně viděl, že ta praxe je 
něco trochu jiného než to, co se člověk učí na škole, takže ta praxe právní mě začala zajímat, a 
tak jsem se postupně dostal k tomu, že jsem si začal budovat právní praxi, ...  Ale jak říkám, ta 
advokacie je v mojím případě spíše o tom právním poradenství, radit klientům, jakým 
způsobem postupovat, jakým ne, především v té obchodní oblasti, v té korporátní, než 
zastupování před těmi soudy, navíc teda ta moje specializace, kam se snažím teďka dostat, a 
ono to má docela pak blízko třeba k lobbingu nebo k protikorupčním opatřením, tak je 
soustředění se na otázky odpovědnosti, na otázky odpovědnosti společností, na otázky 
odpovědnosti managementu, na otázky správy a řízení společností, na to corporate governance, 
takže to má opravdu blízko k tomu, jak říkám právě, jako je lobbing, co jsou protikorupční 
aktivity, nebo použití corporate governance v rámci boje proti korupci, 
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No a k (místo názvu dále jen „NNO“) jsem se dostal tak, že jsem zvažovali před několika lety 
v kanceláři, jakou prospěšnou činnost bychom mohli jako kancelář vyvíjet, chtěli jsme dělat 
něco, co by dávalo smysl, což znamená, aby to nebylo pouze v tom, že třeba někam dáme 
peníze, a nebudeme vědět, co se s nimi děje, takže jsme si řekli, že bychom raději podporovali 
někoho odborně, což znamená, poskytli ty naše znalosti, což máme ve srovnání s někým, kdo 
opravdu může dát jenom ty peníze, protože nemá co jiného nabídnout jinak, my jsme řekli, 
raději bychom někoho podporovali bezplatně, tak jsme se dostali k užšímu okruhu toho, co by 
nám bylo blízké, a zrovna v té době NNO hledala někoho, je pravda, že tam byl zajímavý 
moment, že v rámci toho, jak hovořila s několika kancelářemi, a které se obávaly střetu zájmů, 
a v té chvíli my jsme si odpověděli, nebo teda já sám jsem si odpověděl na otázku, v tom, jestli 
se toho bojím nebo nebojím, a v tom, zda chci postupovat tím způsobem, že chci být viděn jako 
za NNO, a pokud to klientům vadí, tak s nimi nechci pracovat... 
A tohle jsme řekli jednoznačně, a podpořili mě i lidé v kanceláři, že chtěli, aby ta integrita 
kanceláře byla důležitou součástí toho jejího profilu, takže jsme začali podporovat NNO tou 
naší právní prací, tím pádem jsme se dostali blíž vůbec k fungování, viděli jsme do fungování, 
viděli jsme nějak víc, co se děje, a pak to nějak organicky dospělo k tomu, že jsem kandidoval 
do Správní rady NNO, kam jsem byl zvolen, a po určité době toho fungování v té Správní radě 
jsem byl navržen a zvolen předsedou Správní rady, a dneska se snažím, aby to moje 
předsednictví té organizaci něco přineslo, aby to nebyla čistě formální záležitost.  
JV: Tzn, že to poradenství právní poskytujete NNO nadále? 
DV: Poskytujeme nadále, (...) To poskytujeme nadále, ale ta moje primární aktivita, a to co teda 
mým prostřednictvím naše kancelář dneska NNO poskytuje, tak je právě, to co jste zmínila, ta 
druhá věc, a to je právě to spíše strategické plánování, a spíš to...  já se snažím vytvářet a 
fungovat tak, a působit jako předseda Správní rady tak, aby ta samotná kancelář, tzn. ti 
odborníci, kteří tam jsou, tak aby měli podmínky pro vlastní práci. Tzn., není mojí aspirací a 
mojí ambicí věnovat se přímo té samotné aktivitě, práci NNO, což zn., těm protikorupčním 
aktivitám,   I když, pokud jsou nějaké konference,nějaká setkání, tak se nebráním tomu, nebo 
nějaká vyjádření, abych jako předseda Správní rady se toho účastnil, a vystupoval za NNO , ale 
nevyhledávám tohle aktivně, a není to to gro, v čem spatřuji svoji roli. 
Ta myslím že ta role jak celé Správní rad, tak předsedy SR je právě vytvářet podmínky aby 
NNO jako nezisková organizace opravdu mohla pracovat, aby  Aby ti lidi tam opravdu měli 
podmínky pro tu práci, aby se mohli soustředit, aby se daly plánovat ty strategické cíle, aby 
měli tu jistotu toho, že někam směřují, že budou podpořeni v tom, kam směřují, atd.  
JV: A předtím jste zmiňoval, že se zajímáte o proměny corporate governance a jak může posílit 
boj proti korupci, snažíte se i tento zájem nějak inkorporovat do vaší práce v NNO? 
DV: Jojo, částečně se to propojuje, ne třeba teďka bezprostředně aktivitou tady v ČR, ale je 
třeba materiál NNO zahraniční centrály, který se vyjadřuje právě k plánům na novou úpravu 
corporate governance v rámci EU. Čili je tam ta provázanost NNO a corporate governance a... 
Nebo já mám v rámci NNO stále ambici podpořit i další projekty než ty, které běží... Nicméně, 
je to i z pohledu toho obsazení, kolik lidí tam působí, a z pohledu těch prostředků, které tam 
jsou, je to více-méně nereálné, Protože:  Já jsem se třeba chtěl soustředit na korupci v soukromé 
sféře, protože to je něco, na co narážím v rámci své pracovní činnosti taky poměrně často, a 
myslím si, že to je věc, která je dost bagatelizovaná, dneska když se dozvíte o korupci, tak si 
každý představí korupci ve veřejné sféře, a je hodně podceňováno, že existuje obrovská korupce 
v soukromé sféře u nás, a....euuuh...  i s tím související corporate governance, což znamená 
více-méně vzdělávání, kdy jako corporate governance je obrana proti korupci, tak jako jedno 
ze zacílení NNO je - ale jak říkám, to je běh na dlouhou trať - a není to dneska ta priorita. 
JV: Říkáte korupce v soukromém sektoru - je pravda, že česká NNO to téma zatím moc 
neartikulovala - protože asi kapacitně si to nemůže dovolit. 
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DV: Ono i když si to vezmete, tak sice NNO je protikorupční organizace, ale teď nevím jestli 
to řeknu úplně přesně ten podtitul, „Hlídáme hospodárnou správu země a hájíme veřejný 
zájem,“ čili, nebo něco takového... tak spíše inklinuje, jako že jsme zaměřeni jako NNO na ten 
veřejný sektor. Na druhé straně je viděna jako organizace proti korupční, a myslím si, že občas 
vystoupit s tím, že ta korupce není jenom ve veřejné sféře, ale i v soukromé, by mohla...  
JV: Jaké byly třeba případy, se kterými.. nemusíte přesně jmenovat, ale můžete, korupce 
v soukromé sféře, kde vy jste si řekl, že to je problém, na který by někdo měl upozornit, a měl 
to artikulovat jako problém..? 
DV:... klasicky, tady je rozvinut systém různých provizí,  což zn. ti lidé, kteří mají rozhodovací 
pravomoc o tom, že budou něco nakupovat, tak nakupují od svých dodavatelů za určité provize, 
ovšem nikoliv za provize, které by byly ve prospěch toho jejich zaměstnavatele, že by pro něj 
získali lepší podmínky, ale provize, které jsou pro něj samotného, a klasicky jsou to třeba velké 
řetězce s různým zbožím, kde kolikrát na rozhodnutí těch příslušných manažerů závisí třeba to, 
v jakých podmínkách tam ti různí konkurenti, kteří to zboží prodávají, kde bude to zboží 
umístěno, jak s nimi bude zacházeno, atd. 
Požadují přímo výpalné o tom, aby dostali nějaké peníze, a tím pádem, ten kdo v tom obchodě 
se objeví, on tam být musí, to je pro něho nutnost, tak jaké tam bude mít podmínky,  na kolik 
bude viditelný, na kolik bude propagovaný, atd. a to je bohužel zcela obvyklá záležitost.  
JV: Když se podíváte na vaši současnou profesní pozici, jaké místo má ve vašich dlouhodobých 
plánech profesních? 
DV: myslíte teď... 
JV: Jednak vaši práci právního poradce, jednak vaše působení v neziskovém sektoru. 
DV: To působení u neziskového sektoru určitě ano, nemůžu říct, že celou dobu NNO, protože 
jsme si nedávno odhlasovali, že mohou být max. -... dříve jsme měli v NNO, že člověk může 
být činný pouze ve 2 funkčních obdobích, ale ukázalo se to jako nepraktické, takže jsme si 
odhlasovali, že může být i déle, nicméně, že v takových organizacích myslím, pokud si člověk 
odsedí opravdu už moc let, tak to není ideální, a nějaká ta obměna by tam měla být, ale pokud 
by k tomu došlo, tak bych určitě v tý podpoře neziskového sektoru rád pokračoval někde jinde,  
Protože, za prvé, věřím a doufám, že můžu něco přinést, a také proto, že mě samotnýho to 
obohacuje. Když se člověk nesoustředí pouze na tu svoji výdělečnou práci, tak je to fajn, a 
věnuje ten čas, také se na tu svoji práci pak dívá trochu jinak, bere ji trochu z odstupu.  
A co se týká té práci toho právníka....V práci právníka bych 100%-ně pokračovat chtěl, otázka 
je jestli to bude jako právní poradce.. to je otázka pro budoucí roky, Ale dovedu se představit, 
že to bude něco jiného než právní poradce.. 
JV: Jenom pro upřesnění, vy jste začínal jako právní poradce v (advokátní kancelář), nebo jak 
to je? 
Já jsem začínal.... to je docela komplikovaná historie..... v podstatě jako daňový poradce ve 
společnosti, která se jmenovala Coopers and Lifebrand, což byla tehdy společnost jedna z té 
velké šestky těch velkých poradenských firem, a ta se potom sfůzovala s Price Waterhouse, 
stala se z ní společnost PWC, čili tam jsem pokračoval, seděl jsem pořád na stejný židli, 
nicméně už v rámci právního oddělení, to právní odd. poskytovalo právní služby, ale v takové 
šedé zóně, protože to nebyla advokátní kancelář, čili potom se vytvořila advokátní kancelář 
separátní, která nicméně byla tím dvorním dodavatelem pro PWC, bylo to víceméně to právní 
oddělení, ale formálně fungující pod jinou značkou, a to se stávalo čím dál tím více i reálně 
separátní od toho PWC, a v létě tohoto roku, poté co se s několika lidmi ve vedení pomalu 
vzdalovaly naše představy o tom, kam by ta právní kancelář měla směřovat, tak byla spolupráce 
s PriceWaterhouseCoopers byla ukončená a byla navázána spolupráce tady s (jinou firmou) ve 
velmi podobném aranžmá..   
JV: Rozumím. Jenom než se posuneme k vaší práci konkrétně, takové sociologické údaje - 
kolik vám je let? 
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DV: 38. 
JV: A odkud jste a čím jsou vaši rodiče? 
DV: Nejsem z Prahy, jsem z Brna, a rodiče jsou oba.. stavební inženýři. 
JV: A co říkají vašemu povolání, chtěli abyste šel studovat práva? 
DV: Já si myslím, že jejich přání bylo asi abych studoval, ale určitě to jejich přání, aby byl 
zrovna právník, do toho mi nikdy nemluvili, aaa ...takže to bylo čistě moje rozhodnutí, a nikdy 
by mě takhle nesměřovali, to určitě ne... 
JV: A ted úplně prakticky a konkrétně by mě zajímalo, jak vypadá takový váš běžný pracovní 
den – rozumím, že může být několik typů dnů, tak můžete vybrat třeba dva různé, a popsat 
konkrétně 
DV: Ony ty dny jsou různé, což znamená, a je pravda, že v současné době to pořád ještě není 
typický program, právě v rámci té změny, kterou jsme prošli teď v létě, takže stále jsou dozvuky 
toho, kdy je spousta organizačních věci -, tento týden například pořádáme oslavu 10 let 
kanceláře, tím, že jsem navíc v tom seniorním postavení, tak řadu času tedy věnuju různým 
interním schůzkám a jednáním v rámci kanceláře -   
Ale třeba typicky dnešní den, když můžu říct, tak ráno probíhala první hodinu a půl schůzka 
advokátů kanceláře, tzn. v podstatě té seniornější poloviny kanceláře, kde ta druhá jsou 
koncipienti a studenti, kde se řeší za prvé, klientské věci, kdo co dělá, kde by mohly být další 
příležitosti pro práci, pak se řeší věci v rámci kanceláře, v rámci fungování, v rámci třeba 
stěhování, v rámci toho jestli náhodou koncipienti nemají pocit, že se něco děje/neděje, prostě 
je to takové otevřené fórum, i pro mě je to trošku náročné, protože já tam mám vystupovat jako 
ten, kdo to vede... jako jeden z těch, který to vede, který to koriguje, který tomu dává nějaký 
pozitivní směr, který nějakým způsobem hlídá to, aby ta schůzka k něčemu byla... 
Poté to bylo následováno schůzkou o PR kanceláře, tam řešíme hlavně tu akci, kterou máme,  
Poté jsem měl asi půlhodinový konferenční rozhovor s jedním klientem, kde zrovna to byl 
ojedinělý případ, který se soudí, takže to byl klientský rozhovor, 
Poté následoval oběd, takový napůl klientský/ napůl s bývalými kolegy,   
ted jak jsem byl na telefonu, jak jste mi volala, tak jsem mluvil s kolegy z Deloitte ve Spojených 
státech, kdy řešíme, je tady taková zajímavá konference, ona je taková napůl utajená, jak jsem 
zjistil, na corporate govenrnance jako prostředek boje proti korupci, někdy koncem listopadu, 
takže řešíme, jak bychom se tam zapojit, jakým způsobem bychom to mohli využít v rámci 
aktivity naší vůči klientům, protože my už jsme dřív dělali několik aktivit vůči našim klientům, 
chtěli bychom založit něco jako corporate governance centrum pro ČR, takže to byl ten 
konferenční hovor, co jsme měli.  
Poté, co tady skončíme, tak mám schůzku s jedním kolegou, který včera nastoupil, se musíme 
setkat a říct si ty rozvojové oblasti, ve kterých bude působit, no a jak vidíte, tak když si 
promítnete celý ten den, tak až dohovořím s nim, tak bude asi 6 hodin, a té klientské práci jsem 
z toho věnoval půl hodiny, takže pak začnu opravdu pracovat (smích). Takže potom začnu řešit 
opravdu ty klientské věci, musím zrevidovat poměrně dlouhou smlouvu, takže pak budou 
myslím tak dvě až tři hodiny ležet nad nějakou smlouvou, kterou připravili kolegové, a kterou 
já musím zkontrolovat a kterou zítra ten klient má dostat, takže to bude asi potom to, co večer 
bude následovat. 
JV: A rozumím tomu dobře, že vaši klienti už jsou klienti Deloittu, nebo máte i vlastní klienty? 
DV: Máme i vlastní samozřejmě, není to tak, že bychom odešli a neměli vlastně žádného 
klienta, ale ona tady částečně už tady právní kancelář fungovala, my jsme se jakoby...fungujeme 
jako jeden tým, i když jsou to dvě kanceláře formálně, ale fungujeme jako jeden tým s tou 
druhou kanceláří, takže částečně už tady byli existující právní klienti Deloitte, a částečně my se 
snažíme i o to, aby klienti, kteří předtím nepoptávali právní služby, tak aby je poptávali u nás, 
Ale samozřejmě máme řadu klientů, kteří s námi fungují dál, tak jak fungovali v tom minulém 
působišti.. 
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JV: A jak se k vám dostávají klienti? 
DV: To je mix všeho možného, což znamená – historicky to fungovalo tak, že sem opravdu 
přicházeli zahraniční firmy a když byl člověk napojen na takovou tu velkou firmu, tak se o ně 
příliš nemusel starat.. dneska je to úplně jinak – těch doporučení ze zahraničí je minimum, nebo 
těch potřeb pro tu právní práci, --  nejjednodušší je udržet si svého současného klienta – to je 
často podceňováno, ale je to nejjednodušší věc, a co se týká získávání nových klientů, tak at už 
prostřednictvím kolegů z jiných oddělení, což znamená  - pokud oni vidí někde potenciál, a je 
umožněno se s tím klientem potkat, zjistit, co by potřeboval, nebo proaktivně třeba se podívat 
na veřejně dostupné informace o tom klientovi, zjistit, jestli tam není nějakej problém, 
nabídnout mu to řešení, přes různé klientské akce,   
jako semináře, konference, aby ti klienti viděli, že něco ta kancelář umí, že upozorní na nějaký 
problém, a pak vlastně sami si požádali o to, jestli by nemohli využít těch služeb – je to mix 
všeho možného – a potom přes osobní vazby potom různé atd.. 
JV: A chtějí po vás klienti, abyste zastupovali jejich zájmy ve veřejném rozhodování, na 
ministerstvech, atd.? 
DV: Euuu.. ne, tak vysloveně do té lobbistické fáze, že bychom to dělali přímo my, to ne, měli 
jsme klienty, pro které jsme zpracovávali novou legislativu, nicméně jsme potom nebyli těmi, 
kteří by se snažili přijetí té legislativy nějak prolamovat.. 
JV: Realizovat. 
DV: Realizovat. 
JV: Takže obracejí se na vás s tím, že potřebují poradenství s tím, jak to udělat, aby nějaký 
zákon neporušil jejich zájmy, apod.? Když potřebují třeba přijmout strategii k tomu, 
DV: Řešíme...Je to tak, například můžeme začít od toho, že po nás chtějí, abychom zjistili jak 
vypadá úprava v příslušné oblasti, pokud nějaká je, na evropské úrovni, což zn. díváme se na 
to, ano, jsou takovéto trendy, bude přijato na evr. úrovni tohle, ten proces, kde probíhá tak má 
tyhle fáze, tehdy se to bude řešit tam, tehdy se to bude řešit tam... čili pokud chcete lobbovat, 
tak ted máte tu možnost... takže spíš je takhle upozorňujeme, a říkáme, jaký bude ten proces, 
kdy to přijde sem, co tady v rámci toho je možno udělat, jak je to možno nastavit, případně 
potom třeba opravdu tvoříme ten text, anebo se snažíme připomínkovat text, který dostaneme.  
JV: Vy jste zmínil evropskou úroveň, je to snad proto, že by dnes třeba velká část věcí začínala 
evropskou úpravou..? 
DV: Těžko říct velká část věcí, to si myslím, že ne, ale některé věci tak jsou a v podstatě potom 
ta nová evropská úprava dává impulz, k tomu že se bude něco měnit tady. Jo, což znamená, pak 
se využívá té věci k tomu, aby i něco co s tím úplně přesně nesouvisí, aby se měnilo i tady.  
Praxe zapakování věcí do nesouvisejících návrhů, které projdou bez větších problémů, protože 
to přichází z EU a má být prostě schváleno. 
JV: A jaká jsou většinou očekávání klientů, kteří se na vás obracejí? Co čekají, že pro ně 
uděláte? 
DV: Já myslím, že co od nás očekávají vysloveně od nás je ta právní expertíza, je to kvalitní 
zapracování tak, aby to bylo pro ně prospěšné, nemyslím si, že by kdokoliv z klientů od nás 
čekal něco nekalého, skrytého, nesetkal jsem se já osobně s tím, že bychom někam vpašovávali 
něco, co by jako mělo být přehlédnuto, mělo být nějaké záměrné pochybení v tom zákoně, ale 
máte kolikrát určité oblasti, různé zájmy, různé směry, kde ty společnosti by byly rádi, aby se 
ta legislativa v tom daném směru pohybovala určitým směrem, a na evropské úrovni se taky 
může řešit, jestli to půjde tak nebo to půjde tak, a ten náš klient stojí za jedním směrem, tak pak 
samozřejmě ten zákon, ta koncepce navrhována tak, aby vyhovovala tomu klientovi.  
JV: A to, že vy už ten lobbing neděláte v tom, že byste to dělali na úrovni komunikace 
s ministerstvem, ... 
DV: My když komunikujeme, tak komunikujeme na té odborné úrovni, což zn. opravdu 
vyměňování si těch legislativních návrhů, těch připomínek atd.  
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JV: Čili na úrovni ministerstva, odboru, nebo.... 
DV: Není to na úrovni té rozhodovací fáze . čili my neovlivňujeme to, aby to opravdu bylo 
přijato, a to v té či té podobě. 
JV: Ale stane se vám tedy, že se třeba sejdete na odborné úrovni třeba vy s člověkem, který na 
tom pracuje na ministerstvu.  
DV: Ano, ano ano. 
JV:A v takovém případě se s ním sejdete vy nebo vy s klientem? 
DV: Já si nepamatuju, že bychom se takhle sešli s klientem.  Mhh, takže Ono kolikrát totiž... 
hrozně těžce se tady v těch otázkách zobecňuje, protože kolikrát to ministerstvo nebo ten státní 
úřad, který potřebuje to vaše, kterému vy vlastně pomůžete tím, že dáte nějaký návrh, že něco 
navrhnete, nemusí za tím ani být zájem toho klienta, že chce něco ovlivnit, ale v podstatě chce, 
třeba má zájem na tom, aby ten nový zákon již konečně byl přijatý, a využije to, že tam není ta 
odbornost, ta kapacita, tak využije svých poradců, kteří to potom dají dohromady, a to potom 
předloží ministerstvu a řekne, z toho můžete vyjít. 
JV: Můžete uvádět příklady, chápu že takhle na obecné úrovni to není vždycky plodné. Ještě 
ke klientům - proč myslíte, že to nedělají sami? Oni se obracejí na vás s potřebou externí ... 
DV: No kvůli té kapacitě té odbornosti (klesající intonace po zdůraznění), jo, protože dneska 
jsou opravdu jenom velcí klienti si vydržují velká právní oddělení, která mají ty možnosti, a my 
ve chvíli kdy něco takového dostaneme, tak ta naše možnost, naše odbornost je někde jinde než 
většinou to právní oddělení. 
JV: Takže typem firmy jsou vaši klienti jaké firmy?  
DV: To je strašně těžko říct - jsou to velké nadnárodní, mezinárodní firmy, ale můžou to být i 
poměrně malé firmy, které jsou české, ale jsou v tom svém oboru významné, a třeba i ty můžou 
mít různé zájmy při tvorbě té nové legislativy, protože působí třeba ve velmi specifických 
oborech.  
JV: A jsou to jednotlivé firmy jedině, nebo jsou to i sdružení firem? 
DV: Mohou to být i.. může to být i víc firem, kde my např. zastupujeme jednu firmu, ale potom 
vystupují 3 firmy dohromady, mají společný zájem, takže my potom koordinujeme ten postup, 
buďto to děláme za všechny 3, anebo to koordinujeme s poradci těch dalších dvou firem, čili 
potom je to společný opravdu postup vůči státní správě.  
JV: A hraje nějakou roli v úspěchu, kdo je ta firma? 
DV: Hmmm, ano i ne (smích). Protože samozřejmě, v určitých oblastech síla těch firem je... 
protože to už jsme na úrovni, která se netýká nás. To už je opravdu ta úroveň rozhodovací a 
přesvědčovací, a nikoliv z pohledu čistě toho odborného. Protože jak jsem řekl, jsou i malé 
firmy, které z pohledu ale té odbornosti, a z pohledu svého významu v tom úzkém výseku 
mohou mít význam velký, i přesto že to je firma třeba o 10-ti lidech. A může být schopna 
ovlivnit tu svou oblast tak, že to bude brát vážně to ministerstvo, protože ví, že to třeba nikdo 
tu oblast nikdo takhle neřeší, a nikdo nebude mít takový vliv. 
JV: V jakých oblastech jsou to takto malé firmy? 
DV: Může to být v různých výzkumných oblastech, může to být různě v oblasti např. 
odpadového hospodářství, naopak jsou firmy v určitých oblastech, které můžou být velmi 
velké, ale nejsou schopni nic protlačit z pohledu odbornosti, protože nemají co přidat, a pak už 
to je na úrovni mimo ty právníky (smích).     
JV: A jelikož už se neúčastníte toho rozhodování, na základě čeho si řeknete, že to byl úspěšný 
případ? 
DV: Noooo tak to je otázka, co to byl.... jestli byl úspěšný... jako bohužel v té...pokud bychom 
to brali že třeba přijdeme s nějakým návrhem, a něco třeba připomínkujeme a pak to napíšeme, 
a pak to neprojde, a pak to neprojde, tak že jsme neúspěšní, tak to bychom byli většinou 
neúspěšní (smích), protože nooo..ale pokud je ten koncept něco, o čem si myslíme, že je úplně 
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špatně a ten koncept projde, tak pak bych to považoval za neúspěch. Ale to se většinou nestává... 
Ale většinou je to tak, že to zapadne, že ta snaha nikam pořádně nevede...aaa  
Ale někdy to může být i naopak, někdy to může být i to, že i nám se opravdu něco nelíbí, a 
myslíme si, že je opravdu v neprospěch našich klientů, takže se snažíme přes různé pracovní 
skupiny, přes různé konference a iniciativy tlačit na to, aby tenhle zákon takhle přijat nebyl 
přijat, jsme aktivní v některých oblastech třeba v rámci obchodních komor. Ale to není potom 
ten přímo ten primární zájem toho klienta, že by se soustředil na jednu věc, ale je to že našim 
prostřednictvím si myslíme, že to řešení je nebezpečné, není nejlepší vůbec pro podnikání tady, 
čili ani pro naše klienty, a snažíme se ovlivnit vůbec nepřijetí toho nového zákona.  
JV: Musíte s klientem vyjednávat strategii, kterou navrhujete? 
DV: Myslíte, jako jestli korigujeme klienta? Tak pravděpodobně bychom nenavrhovali něco, o 
čem bychom si mysleli, že je to úplná hloupost. Já se snažím si vybavit nějakou konkrétní 
situaci.. ale myslím, že nedošlo k žádnému střetu, kde bychom se domnívali, že je to špatně tak 
jak to klient navrhuje, a že je za tím je vidět jenom opravdu nějaký zištný zájem, a že to nemá 
nějakou logiku, a že tam není nějaký obhajitelný argument, to se nedomnívám.  
JV: Zkusme nějaký tedy příklad - nějaký dobrý případ, když jste si řekl, že to vyšlo? 
DV: tak já bych možná spíš ten obecný případ, o kterém jsem mluvil, řešilo se například, a to 
je opravdu obecná věc, to je řešilo se.. tzv. souběh funkcí - kdy stejná osoba je jak ve funkci 
jak statutárního orgánu tak vedoucího zaměstnance, a byly tady velké snahy přijmout něco 
narychlo na jaře tohoto roku, ze strany ministerstva, které bohužel podle našeho názoru tomu 
nerozumí, tak aby se to vyřešilo, a vyřešilo se i retroaktivně, klienti bohužel na to spoléhali, 
nesnažili se to řešit nijak, a   a my jsme se domnívali, že to je špatně, a že pro ně to žádný 
problém nevyřeší, spíš je to ukonejší, a že soudy budou rozhodovat tak, jak doposud, a bude to 
pro ně znamenat velké riziko a v tom jsme se snažili vyvíjet každou možnou aktivitu v tom, 
aby se tak nestalo... vystupovat aktivně právě na těch konferencích, připomínkovat,  vystupovat 
v médiích, a opravdu od toho bylo upuštěno. Neříkám, že to byla pouze naše zásluha, těch jako 
bylo víc, ale řekli jsme si, že primárně, snažili jsme se oslovovat ostatní kanceláře, ať proti 
tomu také vystoupí, spojit se s nimi v těch vystoupeních atd. 
JV: A co byly ty rozhodující faktory, které přiměly to ministerstvo, aby ustoupilo? 
DV: Noo, myslím si, že rozhodující bylo to,, že ten tlak postupně byl tak velký, který 
poukazoval na to, že to je nesmysl, a že to nebude fungovat, že to nechalo ministerstvo nějak 
ruce pryč.  
JV: A to jste vyjednávali přímo s ministerstvem, kde se ten zákon vytvářel? 
DV: Ne ne ne, ale byla řada diskuzí, diskuzních platforem s autory toho zákona a třeba se 
zástupci ministerstva.  
JV: A zase nějaký ne úplně pozitivní případ, kdy se něco nepovedlo? 
DV: Tak řešíme, se věnujeme, jak jsem zmiňoval to odpadové hospodářství, tak dlouhodobě 
tzv. elektroodpadům - tzn.  když máte starou zářivku, cokoliv tady z těch spotřebičů. (...)  
Dovedu si představit působit v rámci státní správy. Mám příklad jednoho člověka, který působil 
v té velké čtyřce, a pak šel dělat náměstka na ministerstvo, a pak říká, „tak jak jinak, musíme, 
když říkáš, jak to vypadá v té státní správě“, je to velice chytrý člověk, působil jako partner 
v rámci velké čtyřky. a přece jenom pár let si tam odsloužil (…) tak to si představit dovedu – 
odvést takhle něco tomu, udělat něco pro ten stát, nikoliv jenom v rámci dobrovolnictví, ale 
v rámci placené funkce, která ale pořád i na těchto pozicích není tak placená jako je v rámci 
toho soukromého sektoru. 
 

 


