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Úvod
O problematiku lobbingu se zajímám již delší dobu. Jednou z věcí, která mě
na lobbingu vždy fascinovala, byla schopnost určitých zájmových či podnikatelských
struktur a jiných zákulisních hráčů, ať již skrytě či veřejně, ovlivňovat utváření
veřejné politiky. Po prozkoumání takto propojeného systému by bylo pak možné
odhalit, co doopravdy stojí za politickými rozhodnutími, čímž by se najednou celé
veřejné dění stalo snáze předvídatelné a dostalo by tak často zcela jiný význam.
Rovněž pro mě bylo pozoruhodné, že takto významný prvek utváření veřejného dění
stojí v mnoha zemích naprosto mimo jakoukoliv právní regulaci. Ač by se to zprvu
nemuselo zdát, nejedná se přitom o žádný nový jev. Ba naopak, lobbing je ve své
podstatě velmi staré řemeslo, jehož kořeny sahají až do 13. století našeho letopočtu.
Zajímalo mě tedy, proč tento nijak neznámý a v demokratické společnosti poměrně
častý jev, nebyl v mnoha zemích doposud nikterak právně ošetřen.
Důvodem by mohla být složitost zakotvení takového jevu v právních řádech
jednotlivých států. Abych se o tom přesvědčil, rozhodl jsem se analyzovat
ekonomické a právní aspekty lobbingu, při čemž jsem se zaměřil především na
problémy, jež doprovázejí pokusy o zakotvení regulace lobbingu v zákonech a na
vady, jimiž tyto regulace trpí. Rovněž jsem se rozhodl věnovat zvýšenou pozornost
této problematice ve spojení s Českou republikou, kde je téma regulace lobbingu
vzhledem k dosavadní absenci patřičné právní úpravy, o které se však již dlouhou
řadu let diskutuje, značně aktuální.
K problematice lobbingu je možné zaujmout řadu možných postojů. Cílem
této mé práce je především obecně analyzovat problematiku přijímání legislativních
úprav lobbingu a jejich možné ekonomické a společenské dopady. Konkrétně pak, za
jakých okolností je přijetí určité právní úpravy žádoucí, jaké jsou hlavní přínosy
přijetí takové úpravy a kde je naopak možné spatřovat její největší úskalí. Práce se
dále mimo to zaměřuje na vývoj postoje veřejnosti a zákonodárců ve vybraných
státech k právní úpravě lobbingu a na to, jaké názory na regulaci lobbingu v současné
době panují. Rovněž bych rád objasnil, v jakém stavu se nachází současná právní
úprava lobbingu v České republice a jaký postoj k regulaci lobbingu by měla Česká
republika zaujmout.
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Abych dostál výše proklamovaných cílů, rozhodl jsem se rozdělit tuto práci
do devíti na sebe navazujících částí, přičemž některé z nich jsou dále rozděleny na
kapitoly a body. Jednotlivé části jsou koncipovány tak, aby v nich byla postupně
rozebrána všechna témata, která jsou ve vztahu k problematice legislativní úpravy
lobbingu relevantní. První část si bere za cíl dva hlavní úkoly. Prvním je definování
základních pojmů, souvisejících s problematikou lobbování, zejména pak vymezení
jejích

hlavních

aktérů,

jejichž

činností

se

práce

následně

zabývá

v

dalších navazujících částech. Smyslem toho definování je nejen osvětlit význam
některých pojmů, ale zároveň formulovat názor na to, jak by tyto termíny měly být
definovány v právních předpisech. Druhý cíl, jemuž se první část rovněž věnuje, je
vymezení lobbingu vůči korupci. Právě vzájemné rozlišení těchto dvou specifických
pojmů od sebe je poměrně zásadní pro správné pochopení toho, co vše lze pod termín
lobbing zahrnout. Bez této znalosti by bylo podstatně obtížnější vést jakékoliv
teoretické úvahy nad možnými legislativními návrhy a právními prostředky určenými
k regulaci lobbingu. Ve druhé části této práce je popisován vznik pojmu lobbing,
počátky této činnosti a její následný vývoj. Smyslem této části je především nastínit
historický kontext doby, v níž se tato činnost etablovala, a její následný vývoj,
kterým si prošla. Poměrně podrobně je rovněž v této kapitole popsána historie
lobbingu v USA, jakožto země s nejbohatší tradicí, co se počtu pokusů o legislativní
úpravu lobbování týče. Třetí část se věnuje praktickému významu lobbingu, tedy
tomu, jakou úlohu obecně lobbing sehrává v současné době při utváření veřejné
politiky. Druhá polovina této části se zabývá otázkou legitimnosti lobbistického
počínání. Tato část práce je důležitá především pro pochopení významu lobbingu a
seznámení se s jeho právními východisky. Čtvrtá část mé práce popisuje základní
předpoklady, které jsou nezbytné pro účinné vykonávání lobbingu, a také funkce a
cíle lobbistického snažení. Z nich je možné odvodit základní principy fungování
lobbingu, které se promítají do konkrétních forem a způsobů, jakými je možno tuto
činnost vykonávat. Část pátá se na rozdíl od části čtvrté nezabývá obecně lobbingem,
ale přímo samotnými lobbisty. V této části je popsáno základní dělení lobbistů a
nastíněny typy úlohy, které mohou lobbisté v procesu lobbování sehrávat. Čtvrtá a
pátá část se společně věnují problematice lobbingu v praxi, a tvoří tak jádro této
práce, které je základem pro některé další, více teoretické části. V šesté části jsou
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analyzovány ekonomické dopady jak samotného lobbingu, tak možné ekonomické
důsledky

případných

legislativních

úprav.

Bez

zkoumání

finančních

aspektů

takovýchto jevů a následných ekonomických dopadů nejen na státní pokladnu, ale i
na samotné subjekty, které jsou předmětem zamýšlených regulací, se neobejde žádná
příprava legislativních návrhů. Tento aspekt bývá hned po veřejném zájmu druhým
nejčastěji zdůrazňovaným argumentem pro či proti přijetí daných právních norem.
Částečně tak můžeme najít v této části odpověď na otázku, zda a za jakých okolností
se vyplatí přijmout určitou zákonnou úpravu lobbingu. Část sedmá je rozdělena do tří
kapitol. První z nich se zabývá důvody, proč lobbing vůbec regulovat, smyslem
takové regulace, a důsledky, které může tato regulace z pohledu práva přivodit.
Druhá kapitola je oproti tomu více praktická, neboť zkoumá právní nástroje a
způsoby, kterými lze zamýšlených cílů regulace dosáhnout. Kapitola třetí se pak
věnuje regulaci lobbingu pomocí ekonomických nástrojů. Dohromady je pak možné
na základě těchto kapitol vyhodnotit, kde má jaká úprava či nástroj své úskalí, ale
také přednosti, a tak dojít k tomu, která konkrétní úprava je v daných podmínkách
určitého státního zřízení nejvýhodnější. Část šestá a sedmá tak společně poskytují
odpovědi na otázky, zda je vůbec žádoucí lobbing regulovat, a pokud ano, jakým
způsobem by se tak mělo dít. Osmá část je již zcela konkrétní, neboť analyzuje
současný stav regulace lobbingu v České republice. Tato část obsahuje dvě kapitoly.
První mapuje současný stav regulace lobbingu v České republice, a zároveň řeší
otázku dlouhodobého postoje České republiky k právní úpravě lobbingu a možný
vývoj této koncepce. Současně se tato kapitola zabývá i přínosy a negativními
stránkami různých zamýšlených návrhů na regulaci. Ve druhé kapitole jsou
zkoumány zákony, které jsou v současnosti již účinné nebo za nedlouho vstoupí
v platnost, a jsou věcným záměrem podobné zákonům upravujícím lobbing. Tato část
tak řeší jak otázku současné úpravy lobbingu, tak otázku, jak by k úpravě lobbingu
v České republice mělo být přistupováno. V části deváté je analyzován dosavadní
vývoj a současný stav právní úpravy lobbingu v několika vybraných zahraničních
zemích. Pro účely této kapitoly byly vybrány státy, jež mají vlastní jak pozitivní, tak
negativní zkušenosti s úpravou lobbingu. Na základě prostudování této části je pak
možné získat reálnou představu o tom, které nástroje regulace lobbingu v praxi
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fungují více a které naopak méně. A vzít si inspiraci, ale i ponaučení od zkušenějších
států.
K získání poznatků obsažených v této práci jsem nejčastěji využíval analýzy
primárních zdrojů, dostupných dokumentů a odborných publikací. V některých
případech ovšem bylo možné najít více rozdílných, byť relevantních způsobů řešení
daných otázek. Musel jsem se tak na základě komparace těchto zdrojů a vlastního
zkoumání primárních pramenů a s tím spojené následné dedukce rozhodnout, ke
kterému z těchto odlišných názorů se přikloním, či zda nedojdu k vlastnímu
odlišnému názoru. Občas však bylo nutné zaujmout stanovisko i k problematice,
kterou se dosud žádné odborné publikace příliš nezabývaly. V takových případech
bylo nezbytné na základě důkladného analyzování dostupných primárních zdrojů a
obsahově blízkých dokumentů dojít k vlastním tezím a hypotézám.
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1. Lobbing – vymezení souvisejících pojmů
První část této práce je věnována objasnění základních pojmů a termínů, jež
jsou stěžejní pro správné pochopení a orientaci jak v textu práce, tak v problematice
lobbingu samotné. Většina z níže rozebíraných termínů je veřejnosti dobře známá,
neboť se jedná o běžně užívané pojmy, avšak jejich správná interpretace vzhledem
k odbornosti tématiky, s níž se pojí, a často nepřesné interpretaci ze strany veřejných
sdělovacích prostředků, může leckdy působit nemalé obtíže. Proto situace, kdy je
význam jednoho termínu zaměňován s významem druhého, není nikterak výjimečná.
Jelikož se tyto termíny budou opakovaně vyskytovat v průběhu celé práce, je žádoucí
se s nimi seznámit co nejdříve.

1.1.

Definování pojmu lobbing
Definic lobbingu bychom v textech odborných publikací a zákonů našli

mnoho. Důvodů se nabízí hned několik. Jedním z nejčastějších bývají specifické
podmínky místa a doby, v nichž jsou definice utvářeny a přijímány. Též významnou
roli hrají rozdílné kulturně-politické tradice jednotlivých zemí, v nichž jednotliví
autoři vyrůstali a jež měly vliv na jejich ekonomicko-politické smýšlení.1 A v
jistě neposlední řadě je rovněž důležitým faktorem účel přijetí definice. Všechny tyto
faktory se podílejí na utváření postojů autorů k problematice lobbingu a následné
podobě jimi vytvářených definic.
Důsledkem výše zmíněných faktorů jsou pak různě vypadající definice. Ty
bývají nejčastěji založené na obecných definičních znacích, k nimž na základě svých
bádání autoři došli.2 Lobbing je často také definován prostřednictvím složených
definic. Ty obsahují nejen výše zmíněné obecné definiční znaky, ale také taxativní

1

MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 17. ISBN 978-80-247-3165-0
2
Litevský politolog Kalņinš definuje lobbing pomocí vlastních definičních znaků takto: „legitimní,
legální a uznanou interakci soukromých osob se státními orgány a orgány místní správy/samosprávy s
cílem dosáhnout toho, aby byla nebo nebyla přijata některá rozhodnutí anebo byly nebo nebyly
realizovány určité aktivity tak, jak si žádají oni nebo třetí osoby (klienti). Lobbování nezahrnuje
aktivity soukromých osob, které jsou součástí administrativních nebo právních procedur, stejně jako
nezahrnuje aktivity, které se odehrávají výlučně na otevřené veřejné scéně a které by jakýmkoli
způsobem mohly být považovány za korupční jednání .“ MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing
v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing, 2010, s. 21. ISBN 978-80-247-3165-0
citováno dle Kalņinše (2005: 17)
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výčty činností, které jsou nebo naopak nejsou konkrétními autory považovány za
lobbing.3
Vliv na podobu jednotlivých definic má rovněž účel, pro který jsou
vytvářeny. V zásadě se jedná buď o zákonné definice, které jsou vytvářeny
zákonodárci pro potřebu nově vznikajících právních předpisů, nebo se jedná o
definice teoretické, se kterými se lze setkat v odborných publikacích. Oba tyto typy
definic se od sebe svojí podobou poměrně liší.
U zákonných definic je kladen velký důraz na preciznost, a také se u nich
vyžaduje, aby termíny v nich obsažené byly slučitelné s již existující terminologií
právního řádu státu, který hodlá takovou zákonnou definici lobbingu přijmout. Tato
preciznost

by

se

měla

projevit

nejen

v použitých

formulacích,

ale

také

v komplexnosti definic. Tedy tyto definice by nemělo být možné vykládat více
možnými způsoby, ale také by měly být schopny postihovat všechny případy, na
které by měly pamatovat. Na odborné definice takové požadavky kladeny nejsou,
proto autoři nejsou při volbě termínů a formulací takto omezováni.
Je vhodné zmínit ještě jedno rozdělení typologií definic lobbingu, a sice na
definice samostatné a definice odvozené. Jedná se o rozdělení, jehož kritériem je
schopnost definic plně samostatně existovat. Definice samostatné obsahují nezávislé
a komplexní vymezení pojmu lobbing, tedy objasňují jeho podstatu, aniž by k tomu
potřebovaly jiných definic. Vyskytují se jak mezi definicemi zákonnými, tak
odbornými. Oproti tomu definice odvozené neobsahují všechny pojmové znaky a bez
provázanosti s jinými definicemi mají jen minimální vypovídací hodnotu. Lze se
s nimi setkat převážně v právních předpisech.
Především z výše uvedených důvodů neexistuje k problematice definování
lobbingu jednotný přístup, avšak po prostudování většího množství odborných, ale i
zákonných definic lobbingu, lze zjistit, že mezi odbornou veřejností panuje shoda
alespoň na několika dílčích definičních znacích lobbingu. Dle těchto dílčích znaků je
možné lobbing vymezit jako určitou činnost, kterou vykonává fyzická osoba za
3

Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění platném od 1. října
2007, sekce 3. odst. 7 a násl., Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
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účelem ovlivnění vůle subjektu nadaného veřejnou mocí při výkonu jeho veřejné
funkce.4 Toto vymezení obsahuje tři prvky. Prvním prvkem je činnost, jejímž
výsledkem má být určité ovlivnění – označovaná jako lobbing, druhým prvkem je
fyzická osoba tuto činnost vykonávající – tedy lobbista a třetím prvkem je subjekt
vykonávající veřejnou funkci – často též označovaný jako lobbovaný.5 Tyto tři prvky
jsou v zásadě společné pro všechny samostatné definice lobbingu, které mohou
v návaznosti na faktorech popisovaných výše být nadále rozšiřovány o další
konkretizující prvky.
Příkladem více rozvinuté formulace může být definice, která říká, že:
„Lobbování znamená pokus ovlivnit ty, kdo rozhodují, tak, aby si vybrali ten směr
činnosti, který preferuje lobbista nebo jeho klient. Může se jednat o schválení, novelu
nebo zamítnutí zákona v parlamentu, ale také o zrušení, přijetí nebo podmínění a
doplnění vládní politiky, anebo ovlivnění získání vládní zakázky nebo alokaci
financí.“6

Příkladem ještě více rozvinuté definice lobbingu je pak definice

formulovaná největší lobbistickou skupinou působící v USA v oblasti průmyslu,
Association of Government Relations Professionals (dále jen „AGRP“), která byla
založena v roce 1979 a do roku 2013 působila pod názvem American League of
Lobbyists.7 Dle AGRP je lobbing „něčím mnohem víc nežli jen přesvědčováním
zákonodárců. Jeho základní součástí jsou průzkum a analýza legislativy nebo dalších
regulatorních návrhů; monitorování a zprávy o vývoji; účast na sněmovních
výborech; práce s koalicemi zajímajícími se o stejný problém; a vzdělávání nejen
vládních úředníků, ale také zaměstnanců nebo představitelů firem o možných
důsledcích různých změn. To, co lidé považují za jádro lobbingu – komunikaci
s vládními úředníky – představuje pouze malou část lobbistova programu; mnohem

4

MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 21. ISBN 978-80-247-3165-0
5
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 61. ISBN 978-80-7330-247-4
6
GRIFFITH, Gareth. The Regulation of Lobbying, Briefing Paper No. 5/08. NSW Parliamentary
Library research service, 2008, s. 7. ISBN 978-0-7313-1836-0
7
LEVINTHA L, Dave. American League of Lobbyists changes name. 18. 11. 2013 In
Publicintegrity.org [online]. [cit. 2018-20-02]. Dostupné z:
https://www.publicintegrity.org/2013/11/18/ 13789/american-league-lobbyists-changes-name
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víc času zabírá příprava, poskytování informací a komunikace.“8 Tato poměrně
obsáhlá

formulace

přináší nevšední pohled

do

zákulisí amerického

lobbingu

z pohledu profesionálních lobbistů. Samozřejmě se jedná o subjektivní pohled jedné
ze zainteresovaných stran, který přesto může být přínosný nejen pro laickou
veřejnost, ale především pro každého, kdo by měl v úmyslu jakkoliv legislativně
upravovat problematiku lobbingu.
Je dobře patrné, že z pohledu AGRP je lobbing mnohem více o přípravě na
jednání s představiteli veřejné moci v podobě nejrůznějších analýz, průzkumů a
monitorování situace, nežli o samotném setkávání se s lobbovanými subjekty. AGRP
rovněž hovoří o jakési osvětě nejen vládních úředníků, ale též zaměstnanců a
představitelů firem, které informuje o možných důsledcích chystaných změn právní
úpravy, které by se jich mohly týkat.
V tomto zprostředkovávání výměny informací mezi soukromým a státním
sektorem se dá spatřovat jistý náznak pozitivního vlivu lobbingu na fungování
společnosti. Jedná se sice o popis náplně práce lobbistické organizace v USA, avšak
tuto proceduru by bylo možné aplikovat i kdekoliv jinde na světě. V důsledku toho
by pak bylo možné vnímat lobbing lépe, než jak se na něj v současné době
společnost často dívá.
Na špatné pověsti lobbingu mají bezesporu zásluhu také média, která často
tímto pojmem označují skutečnosti, které s lobbingem příliš nesouvisí. Takový
neduh se nevyhnul ani České republice, v jejíž novodobé historii získalo slovo
lobbing velice špatný zvuk.9 Podle Radima Bureše, bývalého programového ředitele
české

pobočky

mezinárodní

nevládní

neziskové

organizace

pro

boj

s

korupcí Transparency International (dále jen „TI“) a bývalého člena české Rady
vlády pro koordinaci boje s korupcí, je to způsobeno především tím, že některá
média slovem lobbista označují osoby, které by bylo vhodnější označovat spíše jako

8

MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 22. ISBN 978-80-247-3165-0
9
VYMĚTAL, Petr a kol. V čím zájmu? Jak funguje lobbing. Transparency International, 2014, s. 15.
ISBN 978-80-87123-23 - 2
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tzv. kmotry10 či příslušníky organizovaného zločinu.11 Častým zaměňováním těchto
odlišných pojmů a bagatelizováním rozdílů mezi nimi pak dochází k jejich zmatení.
Je-li lobbing běžně ve veřejném prostoru spojován s kriminálními praktikami, pak
získává veřejnost mylný obraz o celé problematice, a takový stav může jen stěží
vyústit v přijetí žádné optimální právní úpravy. Je proto nutné takové pojmy od sebe
striktně odlišovat a správně vykládat.
Závěrem je vhodné dodat, že lobbing je podle některých autorů spíše
nástrojem doplnění než nahrazení standardních prostředků k prosazování zájmů,12 a
jako takový spočívá převážně v „ rozvíjení nekonvenčních způsobů a prostředků
nebo forem jednání.“13 Prvek nekonvenčnosti je pak dle Schendelena spatřován
v jednání, které neodpovídá „standardním vzorům přípustného či podporovaného
chování.“14 O takové nekonvenční, tedy lobbistické jednání jde podle autora
například

v situaci,

kdy

zaměstnanec

jisté

firmy

prostřednictvím

pošty

či

telefonického hovoru neformálně kontaktuje parlamentního zpravodaje s žádostí, aby
v souladu se zájmy této firmy ovlivnil jím připravovanou zprávu o legislativním
návrhu. Druhým uváděným příkladem lobbistického počínání je situace, kdy člen
Evropské komise pozve na oběd tohoto zpravodaje, „aby se ujistil, že je všechno
v pořádku.“ Naopak o lobbing by se podle autora nejednalo v případech, kdyby
komisař oficiálně odpověděl na formální žádost ze strany zpravodaje nebo v případě
jejich vzájemné komunikace v rámci veřejného slyšení. Oproti tomu tlak na svolání
nebo zrušení tohoto slyšení by už lobbingem byl.15 Autor dále uvádí: „Přestávka

10

Definice pojmu kmotr chápaného v souvislosti s českou politickou scénou dle rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu č. 2657/2012 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 9/2012
zní: „Zpravidla jsou jím označovány osoby spojující byznys s politikou či obecněji osoby s výrazným
neformálním vlivem na určitou politickou stranu (v tomto případě ODS) na úrovni určitého
politického regionu, často však s přesahem do jiných politických subjektů a regionů .“
11
BUREŠ, Radim. Minuty TI: Radim Bureš – Lobbing, internetový pořad, publikováno 3. 7. 2015,
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_b1XyU6_Xmo
12
Standartními prostředky je myšleno typicky následující jednání: vstup občanů do politiky, hlasování
ve volbách, možnost firem formálně se obrátit na vládu nebo na soudní dvůr, formální konzultace
vlády se zájmovými skupinami - SCHENDELEN, Rinus van. Jak lobbovat v Evropské unii aneb
Machiavelli v Bruselu vydání první, Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 211. ISBN 80-86598-75-6
13
SCHENDELEN, Rinus van. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu vydání první,
Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 209. ISBN 80-86598-75-6
14
SCHENDELEN, Rinus van. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu vydání první,
Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 211. ISBN 80-86598-75-6
15
SCHENDELEN, Rinus van. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu vydání první,
Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 211. ISBN 80-86598-75-6
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mezi slyšením využitá k neformální domluvě s dalšími zainteresovanými aktéry
případem lobbingu bezpochyby je. Dopis nebo pozvánka na oběd, týkající se
soukromých věcí, nemá samozřejmě s lobbingem nic společného, ovšem každý dopis
nebo oběd sloužící lobbistickým cílům se nejlépe začíná slovy o soukromých
záležitostech, aby se navodila nenucená atmosféra pro obchodování.“ 16
Je tedy patrné, že hranice mezi tím, co lze za lobbing považovat a co už ne, je
poměrně tenká. K tomu navíc přispívá i fakt, že jednání, které se původně jako
lobbing nejevilo, se jím nečekaně může stát. Rozpoznat proto lobbistickou činnost od
jiného jednání je možné jen na základě důkladného posouzení každého jednotlivého
případu a dostatku relevantních informací.

1.1.1. Lobbistický kontakt
Toto slovní spojení nebývá laické veřejnosti příliš známé, avšak jedná se o
legislativní

termín,

s nímž

kupříkladu

operuje

nejen

zákon

Spojených

států

amerických o zpřístupňování informací o lobbingu (Lobbying Disclosure Act) z roku
1995 (dále jen „LDA“), ale také český vládní návrh zákona o lobbingu a o změně
některých souvisejících zákonů z roku 2012, č.j. 13274/2012-SKK 17 (dále také jako
„český návrh zákona o lobbingu z roku 2012“).
Jedná se o jeden ze způsobů, jak právně vymezit lobbing, a to pomocí
uzavřeného výčtu činností, které jsou zákonodárcem považovány za lobbistické
aktivity. Tyto činnosti jsou pak souhrnně nazývány lobbistickým kontaktem a
zpravidla se jich dotýká daná právní regulace. Lobbistická kontakt je tak souhrnný
pojem, kterým bývají označovány veškeré aktivity, na něž by se daná zákonná
úprava lobbingu měla vztahovat.
Pojem lobbistický kontakt je tedy spíše praktickým vymezením tohoto jevu
než nástrojem teorie. Podle amerického LDA termín lobbistický kontakt volně
přeloženo znamená: „jakákoliv ústní či psaná komunikace, včetně té elektronické, se
zástupcem moci výkonné nebo moci zákonodárné, která je činěna jménem klienta a

16

SCHENDELEN, Rinus van. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu vydání první,
Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 211. ISBN 80-86598-75-6
17
Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících předpisů z roku 2012, č.j. 13274/2012SKK, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACK8YBC8V24
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týká se buď - (i) formulace, změny nebo přijetí federální legislativy, a to včetně
legislativních návrhů; nebo (ii) formulace, změny nebo přijetí federálního pravidla či
regulace, nebo nařízení moci výkonné či jakéhokoliv jiného programu, politiky či
postoje USA; nebo (iii) správy či výkonu federálního programu či politiky a to včetně
vyjednávání, získání či plnění federální zakázky, grantu, půjčky, povolení či licence;
anebo (iv) jmenování či schválení osoby do funkce, která podléhá schválení
Senátu.“18 Jak je vidět, výše citovaná definice lobbistického kontaktu je v LDA
koncipována poměrně široce, což by v praxi mohlo činit nemalé obtíže při její
aplikaci. Proto se ji americký zákonodárce rozhodl doplnit o celou řadu konkrétně
popsaných výjimek, kdy se o lobbistický kontakt nejedná.19 Případy, kdy se o
lobbistický kontakt nejedená, jsou podle LDA zejména situace, kdy veřejný činitel
komunikuje na veřejnosti z pozice výkonu své funkce, jedná-li se o výkon
žurnalistiky, jde-li o žádost o setkání s úředníkem, ovšem ne za účelem jeho
ovlivňování,

anebo

když jde

o

podání svědectví před

orgány

Kongresu.

Lobbistickým kontaktem dále nejsou všechny možné formy komunikace v průběhu
řízení před orgány státní správy.20
Z výše zmíněného je patrné, že LDA se zaměřuje na veškeré formy lobbingu
směřující jak vůči legislativně, tak vůči exekutivě. Oproti tomu český návrh zákona o
lobbingu

z roku

2012,

počítal

se

dvěma

odlišnými

variantami

vymezení

lobbistického kontaktu. První varianta měla definovat lobbistický kontakt pro případ,
kdy bude rozhodnuto, že se tento návrh zákona bude vztahovat pouze na lobbing
ovlivňující

legislativní

proces.

Lobbistický

kontakt

pak

měl

být

definován

následovně: „Lobbistickým kontaktem je jakákoliv ústní, písemná, elektronická či
jiná komunikace, včetně jednostranné komunikace mezi lobbistou zapsaným v

18

Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění platném od 1. října
2007, sekce 3. odst. 8 pís. (A), Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
19
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění platném od 1. října
2007, sekce 3. odst. 8 pís. (B), Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
20
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění platném od 1. října
2007, sekce 3. odst. 8 pís. (B) odst. (i) a násl., Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
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registru lobbistů s lobbovaným, nestanoví-li dále tento právní předpis jinak.“21
V případě, že by bylo rozhodnuto tímto návrhem zákona postihnout legislativní i
exekutivní rozhodovací proces, byla připravena druhá varianta, která obsahovala
výše citované ustanovení první varianty, které bylo navíc doplněno o negativní výčet
situací, které by za lobbistický kontakt nebyly nepovažovány. V návrhu jsou
výslovně zmíněny tyto situace: „(a) komunikace mezi lobbovanými a orgány veřejné
moci či jejich zaměstnanci, (b) komunikace na jednání orgánů veřejné moci, včetně
jednání v orgánech komor Parlamentu, (c) komunikace na jednání orgánů
politických stran a politických hnutí, (d) komunikace prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků, (e) komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích
prostředků, (f) uplatnění připomínky k návrhu předpisu nebo dokumentu během
připomínkového řízení a komunikace týkající se takové připomínky v souladu s
předpisy upravujícími připomínkové řízení, (g) elektronická, písemná či telefonická
komunikace organizační povahy, (h) podání stížnosti nebo petice, (i) žádost o
poskytnutí informace podle zvláštního zákona, (j) komunikace uskutečněná na
jednání poradního orgánu vlády, ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů
a úřadů, jimž jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu, (k) konzultace v
rámci hodnocení dopadu regulace, (l) komunikace při činnostech vyplývajících z
uzavřených dohod s institucemi veřejné správy, (m) názor zaslaný písemně či
elektronicky

fyzickou

osobou

ohledně

návrhu

na vypracování,

předložení,

projednání, schválení, změny nebo doplnění návrhu předpisu nebo dokumentu za
existence předpokladu, že tato osoba může mít vlastní oprávněný zájem na řešení
dané věci a je možno ji jednoznačně identifikovat.“22
Obecně je možné říct, že definovat jakýkoliv jev pomocí ať již pozitivního, či
negativního výčtu je obtížné. V případě takovýchto zákonných definic je nezbytné
postihnout veškeré činnosti, které by bylo vhodné regulovat a naopak vynechat

21

Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících předpisů z roku 2012, č.j. 13274/2012SKK, §2 odst. 2 VARIANTA I, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=RACK8YBC8V24
22
Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících předpisů z roku 2012, č.j. 13274/2012SKK, §2 odst. 3 VARIANTA II, Dostupné z:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACK8YBC8V24
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všechny, které by jinak byly bezdůvodně označeny za lobbing.23 V případě
neúplnosti výčtu činností považovaných za lobbistický kontakt by se tak otevřel
prostor pro obcházení daného ustanovení a celý legislativní akt by v té chvíli mohl
zcela pozbýt na efektivitě. Zároveň, pokud by zákonodárce použil širší vymezení
lobbistického kontaktu a opomněl by z regulovaných činností považovaných za
lobbistický kontakt vyčlenit ty, které takovým kontaktem nejsou, mohly by být
takové činnosti bezdůvodně zatěžovány právní regulací.
Je však vhodné podotknout, že ona kauzálnost těchto definic, která sice na
jedné straně komplikuje práci zákonodárcům při jejich formulování, na druhé straně
však přináší výhodu v podobě možnosti poměrně snadné změny obsahu těchto
definic. V případě potřeby je totiž možné novelizovat obsah pouhým vyškrtnutím, či
dopsáním nové činnosti, bez nutnosti jakýchkoliv dalších zásahů do původní
definice. Užít tento druh definic je proto dle mého vhodné při úpravě dynamických
jevů, kdy je potřeba rychle reagovat na aktuální vývoj problematiky a rovněž při
zavádění první legislativní úpravy dosud neregulovaného odvětví.

1.2.

Subjekty
V návaznosti na předchozí kapitolu, kde byl definován lobbing, jakožto

činnost prováděná lobbistou za účelem ovlivnění lobbovaného, je rovněž potřeba se
následně seznámit s jednotlivými aktéry tohoto procesu lobbování a objasnit, jakou
úlohu v něm sehrávají. Mluví-li se o lobbingu, často bývají v prvé řadě zmiňováni
lobbista a lobbovaný, a to z důvodu, že se jedná o dva elementární subjekty, bez
nichž by k této činnosti vůbec nemohlo dojít. Na druhou stranu by bylo krátkozraké
hovořit o těchto dvou subjektech jako o jediných aktérech ovlivňujících proces
lobbování. Vedle nich je jistě nutné zmínit i státní instituce dozorového typu, jež
mají nebo by alespoň měly mít v procesu lobbování kontrolní, popřípadě regulatorní
úlohu. Tyto instituce, v závislosti na rozsahu jim svěřených pravomocí, bývají leckdy
důležitým hráčem, nebo lépe řečeno rozhodčím, kontrolujícím dodržování pravidel
hry zvané lobbing. Výčet obsahující tyto tři subjekty je pak vhodné rozšířit ještě o
tzv. zájmové skupiny, jejichž činnost se sice od té lobbistů příliš neliší, avšak díky
23

MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 55. ISBN 978-80-247-3165-0
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jejich silnému postavení sehrávají specifickou úlohu při ovlivňování věcí veřejných.
Důležitými subjekty jsou rovněž klienti, jež zpravidla lobbisty platí a udělují jim
pokyny. Specifickou kategorií subjektů jsou pak spřízněné osoby, jejichž definování
v právních předpisech je nezbytné pro efektivní fungování jakékoliv právní regulace
lobbingu.

1.2.1 Definování lobbisty
Samotné definování lobbisty jako hlavního aktéra lobbingu by se nemuselo
zdát nijak obtížné, avšak z hlediska systematiky této práce by bylo vhodné si tento
její bod rozdělit na dvě podotázky. První podotázka pak zní zhruba následovně: „Kdo
je to lobbista?“. Odpověď na ni je poměrně jednoduchá. Za lobbistu je možné
považovat osobu, která se snaží svým jednáním zapůsobit na orgány moci veřejné a
tím ovlivnit jejich rozhodování zpravidla ve prospěch třetí strany, která si ji za tímto
účelem obvykle najímá.24 Tuto definici je možno vyložit tak, že lobbista je na rozdíl
od

veřejných

ochránců

práv

jakýmsi privátním zprostředkovatelem vzájemné

výměny názorů a informací mezi soukromou a státní sférou. Tato činnost obvykle
slouží k ochraně a prosazování individuálních zájmů klientů. Pakliže lobbingem jsou
prosazovány oprávněné zájmy, jedná se o zcela legitimní činnost. Je však nutné
dodat, že lobbing by nikdy neměl směřovat k ovlivňování soudní moci, která má být
ze své podstaty nezávislá a nestranná.25
Druhá neméně významná, za to více komplikovaná podotázka tohoto bodu zní
takto: „jak by měli být v právních předpisech definováni lobbisté?“. Je dobré opět
připomenout, že u zákonných definic se vyžaduje mnohem větší preciznost při jejich
formulování. Je žádoucí, aby definice nezahrnovala všechny osoby, které se snaží
ovlivňovat veřejnou politiku ve státě, protože těmi by v konečném důsledku byli
všichni občané účastnící se voleb26 či všichni účastníci demonstrací, petic, stávek a

24

MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 22. ISBN 978-80-247-3165-0
25
PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda 1. díl Obecná státověda . Opravený
dotisk, Praha: Linde, 2007, s. 310. ISBN 80-7201-141-3
26
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 67. ISBN 978-80-7330-247-4
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jiných projevů aktivní občanské společnosti.27 Rovněž by nebylo vhodné jako
lobbisty označovat subjekty účastnící se veřejných výběrových řízení či občany
účastnící se jednání se správními úřady.28 Také je otázkou, zda je žádoucí považovat
nejrůznější odborové organizace, jež se setkávají se zástupci zákonodárné moci a
odborníky účastnící se jednání nejrůznějších parlamentních výborů, komisí a rad za
lobbisty v pravém slova smyslu.
Nejasný je i postoj odborné veřejnosti k otázce, zda je účelné zahrnovat pod
pojem lobbista i osoby, jež se dopustí lobbování pouze jedenkrát.29 Příkladem může
být situace, kdy se majitel nebo ředitel jisté firmy snaží zvrátit rozhodnutí státního
úředníka, které by mělo neblahý vliv na jeho podnikání. I v tomto případě se jedná o
lobování, avšak zůstává otázkou, zda je vhodné považovat pro takový ojedinělý
případ tuto osobu za lobbistu v pravém slova smyslu, a regulovat tak její počínání
zákonem, který měl být původně určen osobám, jež se lobbingem zabývají denně.
Pro utvoření lepšího názoru na tuto problematiku je vhodné si uvést pár
příkladů z praxe, kdy se jak odborníci, tak zákonodárci pokusili vytvořit zákonnou
definici lobbisty. Napříč zákony a odbornými publikacemi je pak možné zpozorovat
několik nejčastějších způsobů, kterými lze vymezit pojem lobbista pro účely
konkrétních právních úprav.
Prvním z obvyklých způsobů je vymezení tohoto pojmu pomocí obecné
definice, která může znít kupříkladu takto: „Osoba, která komunikuje s držitelem
veřejné moci ve věci ovlivnění vypracování, předložení, projednání, schválení, změny
nebo doplnění zákona, návrhu zákona, politiky, programu, veřejných zakázek, grantu
atd.“30 Tuto definici lobbisty v roce 2011 preferovala převážná většina odborníků,
účastnících se čtyř expertních setkání, konaných v rámci neziskového projektu
organizovaného obecně prospěšnou společností Respekt institut, jejichž cílem bylo
vytvořit konkrétní doporučení pro přípravu zákona o regulaci lobbingu, adresované
27

Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu
lobbistické činnosti, s. 5, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
28
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu
lobbistické činnosti, s. 6, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
29
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 68. ISBN 978-80-7330-247-4
30
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 67. ISBN 978-80-7330-247-4
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Ministerstvu vnitra České republiky.31 Jak ale autoři citace správně dodávají, tato
definice se neobejde bez současného vymezení v ní zmíněných držitelů veřejné moci.
Tito

držitelé

však

většinou bývají vymezeni již v jiném existujícím právním

předpisu, proto podle autorů citace by mělo zcela postačovat toto vymezení převzít
do nového předpisu, nebo se na něj odvolat pomocí legislativního odkazu. 32
Dalším problémem, se kterým se tato definice potýká, je její příliš široká
úprava, neboť tak jak je formulována, nadbytečně postihuje i případy komunikace
držitelů veřejné moci s jejich voliči, ale i s jejich spolupracovníky a jinými držiteli
veřejné moci a dokonce i komunikaci s jejich vlastními rodinnými příslušníky. Je
proto potřeba uvažovat o dalším doplnění, buď v podobě výčtu osob, které ve vztahu
k držitelům veřejné moci nejsou lobbisty, anebo propracovanějším definováním
lobbisty či jím prováděné komunikace. Lobbista by pak navíc mohl být popisován
jako osoba, jež reprezentuje zájmy větší skupiny, nebo ten kdo zastupuje kolektivní
zájem,

avšak

za

předpokladu

současné konkretizace těchto

dvou poměrně

abstraktních termínů, jak uvádí samotní autoři citované definice.33 Je ovšem třeba mít
na paměti, že tímto doplněním by byla opomenuta situace, kdy určitý subjekt lobbuje
ve vlastním zájmu.
Podle druhého možného způsobu, jak definovat lobbisty, jsou lobbisti ti, kteří
v určitém časovém horizontu obdrží odměnu za komunikování s veřejnými činiteli,
buď v rámci placeného zaměstnání, či v podobě protiplnění za konzultační, právní či
jinou úplatnou činnost.34 Tato definice stojí na třech základních prvcích. Prvním
z nich je odměna. Tou bude typicky finanční náhrada v podobě mzdy nebo
dohodnuté odměny, ale rovněž se může jednat i o nejrůznější druhy smluvených
31

SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 57. ISBN 978-80-7330-247-4
32
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 67. ISBN 978-80-7330-247-4
33
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 67. ISBN 978-80-7330-247-4
34
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 17. ISBN 978-80-7330-247-4;
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění platném od 1. října
2007, sekce 3. odst. 10, Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm ;
Kanadský zákon Lobbying Act (R.S.C., 1985, c. 44 (4th Supp.)) , ve znění platném od 2. července
2008, oddíl 5 odst. 1 a oddíl 7odst. 1, Dostupné z: http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/L-12.4/
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nepeněžních protiplnění. Je proto vhodné, aby vymezení formy odměny bylo co
možná nejširší, jinak by mohlo docházet k jednoduchému obcházení tohoto právního
předpisu vyplácením odměn způsoby, které tato norma nepostihuje. Druhým prvkem
je

komunikace

s veřejnými činiteli.

Zde by bylo

vhodné

alespoň rámcově

identifikovat, o jaké veřejné činitele se jedná, a tím určit, zda se tato úprava vztahuje
na legislativní či exekutivní lobbing, resp. na obojí. Třetím prvkem je příčinná
souvislost mezi prvním a druhým prvkem, tedy zda poskytnutá odměna nějak souvisí
s kontaktováním veřejných činitelů. Tím, že tato definice obsahuje formulaci „v
určitém časovém horizontu“, je potřeba se zamyslet nad tím, jak tento časový úsek
koncipovat. Zda spíše stanovit konkrétní lhůtu, nebo raději ponechat tuto dobu
neomezenou. V takovém případě by bylo nepodstatné, v jakém vzájemném sledu a
časovém rozmezí se komunikace a platba uskuteční, čímž by byla rozšířena
aplikovatelnost celého ustanovení.
Přijetí takové úpravy by podle odborníků vedlo k profesionalizaci lobbingu,
neboť ve státech, které jsou zatím bez zákonné regulace lobbingu, provádějí lobbing
často samotní majitelé podniků, významní akcionáři a osoby v jejich vedení, a takto
vysoce postaveným osobám by se pravděpodobně nechtělo zveřejňovat citlivé
informace o svých příjmech a finančních aktivitách.35 Namísto toho by podle nich ve
svých firmách nejspíše zřídily oddělení zabývající se komunikací s veřejnými
činiteli,

a

tím by tuto

nepříjemnou ohlašovací povinnost převedly na své

zaměstnance. Případně by zadaly lobbování externím poradenským firmám, čímž by
se této povinnosti vyhnuly zcela.36
Je otázkou, zda by tento posun k profesionalizaci, tedy fakt, že by lobbisté už
nebyli osobami, které vlastní firemní kapitál anebo k němu mají přístup, vedl k větší
transparentnosti lobbistického prostředí. Někteří odborníci předpokládají, že by u
takto pojaté úpravy docházelo k častým pokusům o její obcházení tím, že by lobbisté
tvrdili, že svou činnost nevykonávají za úplatu, ale dobrovolně a zdarma.37
35

SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 17. ISBN 978-80-7330-247-4
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Takovému nezištnému zájmu o věci veřejné by neměl žádný zákon jakéhokoliv
vyspělého demokratického státu bránit, a tak by bylo jen na orgánech finanční
správy, aby prokázaly, že se jedná o úplatné lobbování. Šlo by však o značně
nákladné a zdlouhavé prošetřování, navíc s vidinou nejistého výsledku. Je tedy
zřejmé, že tato právní konstrukce by se v praxi bez dalších doplnění neobešla.
Třetím způsobem, jak pro účely zákona identifikovat, kdo je a kdo není
lobbistou, je zavedení určité hranice v podobě počtu uskutečněných lobbingových
činností. Při naplnění této zákonem stanovené frekvence by byl subjekt automaticky
považován za lobbistu. Toto vymezení se opírá o dva základní prvky. Prvním je
četnost uskutečněných lobbistických činností za určité časové období a druhým
určení toho, co si zákonodárce pod pojmem lobbistická činnost představuje.
Příkladem takové definice založené na frekvenci lobbování může být § 2 odst. 4
českého vládního návrhu zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících
zákonů z roku 2012, který zní: „Lobbistou je osoba, která pravidelně vykonává
lobbing. Osoba pravidelně vykonávající lobbing je ta, která uskutečnila v rámci
jednoho kalendářního čtvrtletí nejméně čtyři lobbistické kontakty, případně
uskutečnila v rámci jednoho kalendářního roku pět nebo více lobbistických
kontaktů.“38 Takové vymezení je však po právní stránce velice slabé. Pokud se totiž
bude chtít některý ze subjektů legálně vyhnout této úpravě, najme si na lobbování
svých zájmů více lobbistů, mezi které se počet lobbistických kontaktů rozprostře,
v důsledku čehož ani jeden z nich nepřekročí zákonem stanovenou hranici počtu
uskutečněných lobbistických kontaktů, po jejímž překročení by bylo nutné se
registrovat.39

38

Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících předpisů z roku 2012, č.j. 13274/2012SKK, §2 odst. 4, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACK8YBC8V24
39
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Zároveň tento způsob definování lobbistů naráží i v případech tzv. skrytého
lobbingu,40 tedy v situacích, kdy určitá část lobbistů nebude přiznávat žádné
lobbistické kontakty. V praxi totiž není dost dobře možné, bez využití prostředků
používaných

policejními

orgány,

zejména

pak

odposlechů

a

záznamů

telekomunikačního provozu či sledováním podezřelých osob, zjistit, zda došlo ke
komunikaci mezi lobbistou a držitelem veřejné moci. Navíc i v případě zjištění, že
k takové komunikaci opravdu došlo, by bylo, z důvodu předpokládané obezřetnosti
obou stran, nesmírně složité prokázat, že jejím předmětem bylo právě lobbování.
Aby právní úprava založená na tomto způsobu definování byla v praxi efektivní,
nejspíše by bylo nutné preventivně využívat výše zmíněných prostředků. V důsledku
toho by mohlo docházet k nepřiměřenému zasahování do základních práv a svobod
občanů,41 a následné potenciální ztrátě veškerého soukromí. Právě potíže při aplikaci
toho ustanovení v praxi jsou jeho neodstranitelnou vadou, což pravděpodobně vedlo
k tomu, že tento způsob definování nevyužívá žádný vyspělý demokratický stát.42
Žádný z výše jmenovaných způsobů právní úpravy sám o sobě neposkytuje
bezchybné a účinné vyřešení problému, jak pro právní předpis definovat pojem
lobbista. V praxi je tento problém často řešen kombinováním více způsobů
definování do jedné normy. Výsledkem takto složené normy je např. i definice
lobbisty obsažená v LDA, která volně přeloženo zní následovně: „Termínem lobbista
je označována osoba, která je zaměstnána či najata klientem za finanční nebo jinou
náhradu k vykonávání služeb pro něj, jež zahrnují více než jeden lobbistický kontakt,
nikoliv však osoba, jejíž lobbistické aktivity nepokrývají za více než 3 měsíce práce

40

Jedná se o netransparentní a často nekorektní způsob „komunikace za zavřenými dveřmi“
s představiteli veřejné moci. Toto jednání bývá považováno za nelegitimní nástroj k prosazování
privátních zájmů a může se ocitnout za hranou zákona. Jedná se o palčivý problém řady vyspělých
demokracií, nad jehož řešením se vedly diskuze na mnoha sympóziích.
(viz BUREŠ, Radim, ZBĚŽKOVÁ, Tereza. Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo
skrytý lobbing? 5. 2. 2015 In Transparency.cz [online]. [cit. 2018-02-03]. Dostupné z:
https://www.transparency.cz/transparentni-prosazovani-opravnenych-zajmu-nebo-skryty-lobbing-5/ )
41
V českém kontextu především práva a svobody zaručené Usnesením č. 2/1993 Sb., o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky (dále
jen „LZPS“), zejména pak právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Čl. 7 odst. 1 LZPS,
právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinn ého života Čl. 10 odst. 2
LZPS a právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním údajů o své osobě Čl. 10 odst. 3 LZPS.
42
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pro tohoto klienta ani 20% z celkového času poskytovaných služeb klientovi.“43
Samozřejmě ani složeným definicím se nevyhýbají problémy, je však důležité si
uvědomit, co se od takových definic žádá. Zda je opravdu potřeba už od první
regulace, byť leckdy jen teoreticky, pokrýt všechny lobbující subjekty, nebo zda
bude lepší postavit normu na menších, ale stabilnějších základech, které je následně
možné podle potřeby rozšiřovat. Zda je lepší přetechnizovaná, detailní a obsáhlá
norma, jejíž vymáhání bude v praxi možná dosti obtížně, nebo skromnější norma, jež
bude mnohem lépe reflektovat aktuální potřeby společnosti. Nad tím vším by se měli
zákonodárci zamyslet ve chvíli, kdy budou takovouto definici lobbisty koncipovat.

1.2.2. Definování lobbovaného
V teoretické rovině je lobbovaným osoba, kterou se snaží jiný subjekt,
typicky lobbista, ovlivnit a tím dosáhnou jím požadovaného chování státního
aparátu. Z podstaty fungování tohoto mechanismu vyplývá, že lobbovaný musí
disponovat určitým druhem rozhodovacích pravomocí, které mu byly státem svěřeny.
Už od dob Charlese Montesquieua44 , který ve svém díle O duchu zákonů rozpracoval
myšlenku o rozdělení moci ve státě, rozlišujeme tři základní druhy státní moci, a to
moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní. 45 Tato klasická teorie dělby státní
moci byla v praxi ve druhé polovině 20. století ještě rozšířena o nezávislou moc
kontrolní,46 a to tím, že začaly vznikat nezávislé, byť státem zřízené instituce, které
měly za úkol dohlížet na hospodaření s majetkem státu.
I když existují čtyři základní složky státní moci, jejichž představitele je
potenciálně možné ovlivňovat, v případě pokusů o ovlivňování představitelů moci
soudní ani kontrolní se nemůže jednat o lobbing v pravém slova smyslu. Nezávislost
soudní moci je elementárním atributem každého demokratického státního zřízení.47
43
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Tato základní funkce demokratických systémů bývá obvykle zaručena nejsilnějšími
právními prvky, které daný právní řád zná. Stejně je tomu tak i v České republice,
kdy nezávislost a nestrannost soudců je deklarována ústavním zákonem č. 1/1993
Sb., Ústavou české republiky (dále jen „Ústava ČR“)48 a toto jejím ustanovení je
následně chráněno zákonem č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem (dále jen „Trestní
zákoník ČR“) pod hrozbou trestu odnětí svobody.49 Je tedy zřejmé, že snaha o
ovlivnění soudní moci by neměla být v žádném případě považována za lobbing,
neboť se jedná o kriminální činnost směřující proti samotným základům fungování
demokratických státních zřízení.
Obdobně tomu je i u ovlivňování orgánů moci kontrolní, které byly zřízeny za
účelem provádění nezávislé kontroly hospodaření státních složek. Bylo by proti
smyslu jejich existence umožnit jakékoliv zasahování do výkonu jejich auditorské
činnosti. Z tohoto důvodu těmto institucím bývá rovněž poskytována vysoká míra
právní ochrany před možnými zásahy do jejich nezávislosti.50
Zcela jinak je tomu však v případě moci výkonné a zákonodárné, jejichž
představitelé jsou lidem volení zástupci, kteří by měli v prvé řadě prosazovat vůli
těch, kteří je zvolili. K prosazování vůle občanů je ovšem nezbytné komunikovat s
držiteli veřejné moci. V případě exekutivní a legislativní moci tedy není snaha o
ovlivnění rozhodování státních institucí legálními prostředky nezákonnou praktiku,
ale uplatňováním politických práv,

jež náleží každému občanovi jakéhokoliv

demokratického státu.
Z tohoto důvodu se jak normativní právní akty, tak odborná literatura, hovoříli o definování lobbovaného, omezují pouze na představitele moci výkonné a
zákonodárné.

V praxi se tak

následně ujaly dvě hlavní koncepce vymezení

48
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lobbovaných subjektů.51 O prvním způsobu vymezení, někdy též označovaném jako
užším,52 se mluví v případech, kdy je lobbováním myšlena pouze činnost směřující
k ovlivňování představitelů zákonodárné moci. Jedná se spíše o historický přístup
řešení problematiky regulace lobbingu, kdy tato úprava byla použita ve dnes již
neplatném zákonu Spojených států amerických o regulaci lobbingu na federální
úrovni (Federal Regulation of Lobbying Act) z roku 1946 (dále jen „FRLA“).53
Tento zákon vyžadoval registraci jakýchkoliv osob placených za snahu ovlivňovat
prosazení či zamítnutí legislativních návrhů Kongresem,54 avšak o zasahování do
působení moci výkonné v něm nebylo ani zmínky. Tato koncepce je z dnešního
pohledu považována spíše za překonanou, a proto se nyní mnoho odborníků kloní k
druhé variantě v podobě širšího vymezení lobbingu.55 Jedná se o úpravu, jež mezi
lobbované řadí jak představitele legislativy, jako tomu bylo v případě první výše
zmíněné koncepce, tak navíc i představitele exekutivy56 . Důkazem tohoto trendu
tíhnutí k širšímu vymezení lobbovaného může být i výše zmíněný FRLA, který poté,
co se v praxi ukázal být značně neefektivní, byl roku 1995 zrušen a plně nahrazen
LDA.57 LDA sebou mimo jiného přinesl i novou úpravu lobbovaných subjektů, které
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2010, s. 21. ISBN 978-80-247-3165-0
52
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rozlišuje na dotčené úředníky exekutivy (Covered Executive Branch Official)58 a na
dotčené úředníky legislativy (Covered Legislative Branch Official).59
Jakákoliv úprava zahrnující představitele výkonné moci však sebou přináší
jeden zásadní problém. Vymezit osoby, jež disponují zákonodárnou kompetencí,
není ani pro legislativní účely příliš složité. Většinou se jedná o přímo volené
zástupce lidu, kteří bývají členy relativně nepříliš početných stálých zákonodárných
sborů,

typicky

národních

parlamentů

a

různých

obdobných

zákonodárných

shromáždění. Oproti tomu moc výkonná, z důvodu potřeby zabezpečení chodu
celého státu, tvoří rozsáhlý systémem státních orgánů, obvykle čítající hlavu státu,
úřad vlády, vládě podřízená ministerstva či výbory a následně celou síť nejrůznějších
úřadů. Tento systém bývá též nazýván státní nebo veřejnou správou,60 a zaměstnává
v závislosti na velikosti státu tisíce až miliony úředníků. Na rozdíl od držitelů
zákonodárné moci, coby lobbovaných, které je možné v celku bez problému vymezit
pomocí jedné obecnější definice, by použití jedné obecnější definice, která by
zahrnovala všechny představitele státní správy, nemuselo být vhodné. Mnoho
zákonných úprav lobbingu zakládá lobbujícím subjektům povinnost registrace do
veřejného systému. Byly-li by tyto subjekty nuceny k registraci na základě
komunikace s takto široce vymezeným okruhem lobbovaných subjektů, v konečném
důsledku by se musel jako lobbista registrovat každý občan, který by se kdy dostal
do styku s úřady.
Z tohoto

důvodu,

rozhodnou-li

se

zákonodárci

přistoupit

k regulaci

exekutivního lobbingu, obvykle využívají k definici lobbovaných taxativních výčtů
konkrétních úřednických postů. Příkladem takového úpravy může být i definice
lobbovaného pomocí výčtu kategorií osob, kterou v roce 2011 preferovala většina
odborníků v rámci expertních setkání organizovaných s cílem vytvořit konkrétní
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doporučení pro regulaci lobbingu v České republice.61 Podle této definice by do
výčtu lobbovaných měli patřit: „poslanec Poslanecké sněmovny PČR; senátor Senátu
PČR; asistent poslance; asistent senátora; člen vlády; náměstek člena vlády; asistent
člena vlády; vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen
vlády; předseda a inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů; předseda Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; člen Rady Českého
telekomunikačního úřadu; člen bankovní rady České národní banky; prezident,
viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu; člen Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání; vedoucí státem ovládaných obchodních společností; hejtman; člen
rady kraje nebo člen rady hlavního města Prahy; ředitel krajského úřadu a starosta
města.“62 Lze jen stěží odhadovat, proč byli do definice zahrnuti i členové
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), jakožto nezávislého úřadu ve
smyslu ustanovení Čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR63 a rovněž ve smyslu ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o NKÚ“).64 NKÚ provádí kontrolu prostřednictvím
nepodjatých kontrolorů ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona o NKÚ. 65 Je-li
zasahování do působnosti NKÚ zakázáno zákony, není jeho ovlivňování možné
považovat za lobbing a tudíž ani členové NKÚ by neměli být označováni za
lobbované subjekty. Nebýt takovýchto vad, jeví se podobně koncipované definice
jako vhodný nástroj pro určení toho, které představitele z řad exekutivy je možné
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považovat za lobbované. Je však nutné dodat, že definice založené na taxativních
výčtech se neobejdou bez novelizací v případě strukturálních změn státní správy.

1.2.3. Zájmové skupiny
Při ovlivňování veřejné politiky hrají zájmové skupiny podstatnou roli nejen
na národní, ale častokrát též na nadnárodní úrovni. Na jejich působení se dá hledět ve
dvou rovinách, a to v první rovině jako na velké hráče, kteří sami ovlivňují chod věcí
veřejných, a v druhé rovině jako na významné klienty lobbistů. V problematice
lobbingu tedy sami zaujímají zvláštní dvojí postavení, kdy je možné je považovat
buď za klienty lobbistů, nebo v jiných případech za lobbisty samotné.
Zájmové skupiny sdružují své členy, kterými bývají jednotliví občané, ale i
celé skupiny, spolky, svazy a jiná sdružení, s cílem koordinovat síly těchto členů a
tím zvýšit jejich vliv na tvorbu veřejných rozhodnutí. Tyto organizace vznikají na
principu dobrovolnosti, kdy do jejich řad vstupují subjekty, které spojuje alespoň
jeden společný zájem.66 Tento jednotící zájem je pro zájmové skupiny typický. Takto
sdružení členové ovšem nemusí najít názorovou shodu ve všech oblastech jejich
působení, neboť není vyloučeno, aby se jednalo o obchodní konkurenty, či subjekty,
jež mají rozlišné podnikatelské záměry, které se protínají právě jen v tomto
jednotícím zájmu.67 Motivem jejich sdružování pak obvykle bývá prosazování
partikulárních zájmů v určité oblasti, ve které působí, neboť jsou si vědomi toho, že
tyto své zájmy by sami neprosadili.68 K prosazení takovýchto zájmů pak často
využívají prvek masovosti, organizovanosti a odbornosti, byť někdy jen domnělé,
neboť zájmové skupiny obvykle čítají mnoho subjektů dlouhodobě se angažujících v
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určité oblasti, jejichž aktivity týkající se prosazování společných zájmů bývají
koordinovány vedením dané zájmové skupiny.69
Zájmové skupiny jsou tak prvkem aktivní občanské společnosti, umožňující
občanům, v případě, že se stanou jejich členy, podílet se na formování veřejné
politiky i jinak,
stranách.

70

než prostřednictvím voleb či aktivního členství v politických

Na rozdíl od politických stran však zájmové skupiny nemívají tak široké

spektrum témat a nesnaží se hledat odpovědi na všechny problémy vyskytující se v
dané společnosti, ale typicky se zajímají o jednu specifickou oblast.71 Od toho se
odvíjí i charakter členství v nich, kdy členové zájmových skupin nemusejí oproti
členům politických stran, kteří obvykle zastávají podobnou politickou filozofii, nutně
nacházet mezi sebou dogmatické souznění, ale bývají spíše subjekty, kterých se
dotýká podobný či stejný problém. Rozdíl mezi těmito dvěma uskupeními je možno
spatřovat i v tom, že zájmové skupiny neusilují o zisk mandátů ve volbách a jejich
zapojení do politických aktivit nemívá trvalý charakter. „S trvalým politickým
charakterem se můžeme setkat jen u některých zájmových skupin, jako jsou například
odbory nebo zaměstnavatelské svazy.“72 Může však nastat i opačná situace, kdy
původně apolitická zájmová skupina za účelem prosazení určitého zájmu začne být
politicky aktivní a tento politický charakter získá.73 Tyto politicky aktivní zájmové
skupiny jsou z pohledu problematiky lobbingu subjekty s významným vlivem na
veřejné dění, neboť často reprezentují nemalou část obyvatelstva a této skutečnosti
umějí obratně využívat. Z pohledu demokracie, pokud bude vliv těchto skupin
odpovídat množství obyvatel, jejichž zájmy reprezentují, je tento stav nezávadný.
Bude-li mít však jistá zájmová skupina neadekvátní vliv vzhledem k její společenské
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prospěšnosti, pravděpodobně budou zájmy jejích členů upřednostňovány anebo
upozaďovány před zájmy členů ostatních skupin, respektive jinými občany. Je proto
vhodné udržovat optimální poměr mezi vlivem takovýchto zájmových skupin a jejich
skutečným významem pro společnost.

1.2.4. Orgány dohledu
Zákony o regulaci lobbingu, tak jak jsou ve světě koncipované, zakládají
lobbistům, ale také občas i jejich klientům a výjimečně i lobbovaným, různé
povinnosti, zejména pak povinnost se registrovat a podávat zprávy o svých
finančních aktivitách.74
K tomu, aby tato koncepce fungovala v praxi je při nejmenším nutné zavést
dva následující prvky. Prvním z nich je mechanismus pro kontrolu dodržování
povinností stanovených daným právním předpisem a jeho svěření do působnosti
určitému státnímu orgánu. Druhým prvkem, pakliže s ním zákon počítá, je zavedení
veřejného registru, ustanovení správce registru a přesné vymezení rozsahu jeho
pravomocí. Oba tyto subjekty, jak správce registru, tak orgán kontrolující plnění
povinností vyplývajících z dané právní normy, jsou pro správné fungování takto
navržených zákonů o lobbingu naprosto nepostradatelné. Otázkou však zůstává,
kterým orgánům by bylo vhodné tyto pravomoci svěřit. Zda by bylo lepší za tímto
účelem vytvořit nové orgány, či tyto kompetence svěřit orgánům již existujícím.
Podíváme-li se například na úpravu USA jakožto země, která má nejdelší
zkušenost s regulací lobbingu, zjistíme, že jejich současná legislativa upravující
lobbing na federální úrovni75 svěřuje agendu jak správy, tak kontroly registru
lobbistů do rukou Kancléře Senátu (the Secretary of the Senate) a Kancléře
Sněmovny (the Clerk of the House of Representatives).76 Zjistí-li tyto orgány
jakékoliv nesrovnalosti, oznámí je podezřelému subjektu, který má 60 dní na
74
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zjednání nápravy, jinak se vystavuje možnému civilnímu soudnímu sporu, v jehož
rámci mu může být udělena pokuta až 200 tisíc dolarů. Ve zvláště závažných
případech porušení povinnosti plynoucí z tohoto právního předpisu, pokud by takové
porušení naplňovalo znaky vědomého korupčního jednání, hrozí odpovědnému
subjektu trestní stíhání s trestem odnětí svobody až na pět let.77 Tato úprava
Spojených států dala tedy přednost svěření kompetencí dohledu a správy nad
lobbistickou činností do rukou již existujících orgánů.
Oproti tomu současná kanadská úprava v zákoně o lobbingu (Lobbying Act)78
stanovila pro dohled nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona a
současně jako správce registru lobbistů komisaře pro lobbing (Commissioner of
Lobbying), který je po konzultaci se zástupci parlamentních stran jmenován vládou
(commission under the Great Seal) zastoupenou guvernérem, a jeho jmenování je
následně schváleno

rozhodnutím obou komor parlamentu.79 Takto jmenovaný

komisař má za úkol spravovat registr, ve kterém jsou uloženy záznamy a dokumenty
o lobbistech.80 Nemá však povinnost oznamovat porušení povinností vyplývajících
z tohoto zákona, neboť trestní odpovědnost je zde založena přímo zákonem bez jeho
dalšího konání.81 Jak je možné z názvu této funkce odvodit, kanadští zákonodárci se
rozhodli pro dohled nad lobbingem vytvořit zcela nový státní post. Takto pro určitý
účel vytvořený orgán má na rozdíl od orgánů již existujících tu výhodu, že může být
navržen tak, aby přesně odpovídal specifikům konkrétní legislativní úpravy. Může
být nadán pravomocemi zcela odpovídajícími potřebám dané normy a zároveň je zde
lépe zaručena nezávislost takového orgánu na jiných státních orgánech.
Pokud se však zákonodárce rozhodne pro využití již existujícího státního
orgánu, měl by volit takový orgán, který již podobnou úlohu plní a je pokud možno
co nejvíce nezávislý na všech kontrolovaných subjektech.
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1.2.5. Klient
Pro

systematický výklad

a objasnění základních pojmů týkajících se

lobbingu, ale i pro vedení teoretických úvah nad tím, jaké termíny a instituty by
zákony dotýkající se této problematiky měly využívat, je vhodné zaměřit se také na
subjekt, u kterého celý proces lobbování začíná. Jedná se o subjekt, v jehož prospěch
a na jehož příkaz a náklady zpravidla lobbista podniká kroky k ovlivnění
lobbovaných. Tento subjekt, který mívá obvykle vlastní zájem na určité podobě
rozhodnutí orgánů veřejné moci, bývá označován jako klient.
Toto označení však může působit zavádějícím dojmem, jelikož při klasické
tripartici pojmů klient, lobbista, lobbovaný, by se mohlo zdát, že se vždy jedná o tři
zjevně oddělené subjekty. Mohou ovšem nastat situace, při kterých dochází
k formálnímu a někdy rovněž personálnímu splynutí klienta s lobbistou. Zaprvé se
jedná o situaci, kdy určitý subjekt, někdy rovněž nazývaný klient, využívá
k lobbování svého zaměstnance. Tito zaměstnanci obvykle bývají jak literaturou82 ,
tak právními předpisy83 označováni jako tzv. in-house lobbisté a podrobněji se jim
věnuje kapitola zabývající se typologií lobbistů. Nyní je však dobré je zmínit
v souvislosti s problematikou vztahu klienta a lobbisty. V tomto případě dochází
k formálnímu splynutí toho, kdo si lobbing objednává, tedy kupříkladu určité
společnosti, a toho, kdo jej fakticky provádí, tedy zaměstnance této společnosti.
Případem personálního splynutí klienta a lobbisty je pak druhé schéma. Jedná
se o situace, kdy obvykle majitel společnosti, nebo jinak majetkově ve společnosti
zainteresovaná osoba ve věcech spojených s podnikáním, popřípadě jiná fyzická
osoba ve věcech svého soukromého zájmu, se přímo sama snaží ovlivňovat chod věcí
veřejných ve svůj vlastní prospěch. Právní teorie i v takových případech používá pro
označení subjektů pojmy klient a lobbista, čehož důkazem může být i jedno z
ustanovení českého vládního návrhu zákona o lobbingu z roku 2012, které zní
následovně: „Klientem je pro účely tohoto zákona osoba, v jejíž prospěch nebo na
jejíž žádost lobbista vykonává lobbing; pokud lobbista vykonává lobbing z vlastní
82
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iniciativy nebo ve svůj prospěch, je klientem tento lobbista.“84 Jak je možné vidět,
v takovýchto případech, kdy se mísí termín „klient“ s termínem „lobbista“, není
slovo „klient“ nejpřiléhavěji zvoleným označením daného subjektu. Z tohoto důvodu
bych se raději osobně přikláněl k užívání obecnější formulace „osoba, na jejíž
náklady nebo v jejíž prospěch se lobbing provádí“.
Avšak ať už budeme tento subjekt používat pojem „klient“ nebo jiné
označení, mnohem důležitější je právní vymezení obsahu tohoto termínu. Toto
právní vymezení je podstatné, neboť s postavením klienta je v mnohých právních
úpravách spojena určitá povinnost dopadající ať už na samotného klienta, na lobbistu
nebo na lobbovaného. Z důvodu posilování transparentnosti lobbingu se nejčastěji
diskutovaná

povinnost

týká zveřejňování určitého

druhu informací,

které by

pomáhaly odkrýt pozadí přijímaných veřejnoprávních rozhodnutí a legislativních
aktů. Zejména pak údaj o tom, kdo lobbuje jaký projekt, a v čí prospěch, respektive
na čí náklady a příkaz tak činí.85 Ostatně s podobnými povinnostmi se lze setkat i
v již výše citovaném českém vládním návrhu zákona o lobbingu z roku 2012, kdy
v jednom z jeho ustanovení se píše: „Lobbista zapsaný v registru lobbistů je povinen
každoročně orgánu dohledu předkládat k 1. dubnu svoji finanční zprávu, ve které
jsou jasně označeny příjmy od klientů a výdaje na lobbing.“86
Povinnost zveřejňovat takto citlivé informace, je však poměrně velkým
zásahem do soukromí dotčených subjektů. Nabízí se proto otázka, zda je vhodné
ukládat všem lobbistům, potažmo jejich tzv. klientům stejně přísné povinnosti bez
rozdílů, nebo zda by nebylo z důvodu ochrany soukromí jednotlivců žádoucí
diferencovat klienty a v návaznosti na to i lobbisty do více kategorií. Rozhodným
kritériem by pak kupříkladu mohla být povaha cíle lobbování či oblast lobbovaného
zájmu, kdy by zejména u některých významných či strategických odvětví převážil
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veřejný zájem nad ochranou soukromí jednotlivce. Jednotlivým kategoriím klientů a
lobbistů by pak byla přidělena individualizovaná práva a povinnosti, odpovídající
důležitosti jimi lobbovaných zájmů tak, aby byl chráněn zájem společnosti na řádné
správě věcí veřejných, ale zároveň nebylo nadměrně zasahováno do individuálních
práv jednotlivců.

1.2.6. Spřízněná osoba
Posledním z výčtu subjektů, jež se pojí k problematice lobbingu, jsou
spřízněné osoby. Spřízněnou osobu je nutné definovat pro účely lobbingové
legislativy, zejména v případech, kdy právní předpisy ukládají subjektům zapojeným
do lobbování určité povinnosti a omezení. Pokud by právní normy neobsahovaly
ustanovení o spřízněných osobách a jejich právech a povinnostech, mohlo by
docházet k jednoduchému obcházení těchto

zákonných ustanovení, ukládajících

povinnosti a omezení hlavním subjektům lobbingu, tj. lobbista, lobbovaný a klient.87
Pro ilustraci lze uvést příklad, kdy by měl státní úředník, coby lobbovaný ze zákona
povinnost odmítnout nebo hlásit jakýkoliv dar obdržený v souvislosti s výkonem své
funkce. V takovém případě by stačilo se domluvit s tím, kdo mu dar nabídnul, aby jej
formálně věnoval rodinnému příslušníkovi lobbovaného, čímž by nebyla dotčena
jeho zákonná povinnost, a nemohlo by se tudíž jednat ani o porušení zákona.
Aby k takovým to situacím nedocházelo, musí zákonodárce rozšířit některá
omezení a povinnosti i na osoby určitým způsobem spjaté s těmito hlavními subjekty
lobbistického vztahu. Spřízněnou osobu je tak třeba definovat především ve vztahu
k lobbistovi, lobbovanému a klientovi. Jako východisko pro definování spřízněných
osob těchto subjektů v české právní úpravě lobbingu by pak mohlo posloužit
ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“) o osobě blízké, které stanoví, že: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé,
87
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sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované
partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich,
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i
osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“88 Pro účely právní úpravy
lobbingu by bylo vhodné výčet s lobbistou spřízněných osob rozšířit o osoby na něj
napojené v rámci výkonu jeho povolání. U spřízněných osob klienta by se pak výčet
rozšířil nejen o osoby na něj napojené v rámci výkonu jeho povolání, ale též o
subjekty s ním spjaté obchodně a majetkově. Bude-li klient obchodní korporací, měly
by tak být za jeho spřízněné osoby rovněž považovány i jeho dceřiné a mateřské
společnosti, včetně osob majících majetkové zájmy či určitý vliv na rozhodování
uvnitř obchodní korporace či koncernu.89 Takovýmto osobám by pak měla být
ukládána přiměřená omezení vztahující se svou povahou k povinnostem a omezením
zákonem

ukládaným

hlavním

subjektům

lobbingu.

Takto

zvolená

úprava

spřízněných osob by měla sloužit jako účinný nástroj proti jednoduchému obcházení
zákonných ustanovení, a tím by vedla k lepšímu naplňování smyslu předmětných
zákonů.

1.3.

Vymezení lobbingu vůči korupci
Mezi korupcí a lobbingem často bývá jen nepatrný, avšak velmi podstatný

rozdíl, důsledkem čehož laická veřejnost mnohdy nevnímá tyto dva jevy odlišně, ale
spíše je považuje za synonyma. Takovéto vnímání těchto dvou rozdílných pojmů,
které odlišuje tenká, avšak pevně stanovená hranice, není žádoucí. Z tohoto důvodu
je důležité nejen pro tuto práci, ale i pro správné pochopení a zacházení s těmito
pojmy, je přesně definovat, respektive znázornit, kde končí lobbing a kde již začíná
korupce.

1.3.1. Definice korupce
Aby bylo možné vymezit lobbing vůči korupci, je nyní nezbytné, tak jako byl
v předchozích bodech této práce definován termín lobbing, definovat i termín
88
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korupce. Laická veřejnost často zaujímá názor, že lobbing je v podstatě to samé jako
korupce. Tento názor je však zcela zcestný. I když v odborné literatuře není vždy
zcela explicitně napsáno, že korupce není nástrojem lobbingu, lze k tomuto závěru
při pečlivé analýze těchto prací dojít. Kupříkladu v knize Lobbing a korupce při
tvorbě veřejné politiky je možné se dočíst následující: „Negativem neregulovaného
lobbingu je také jeho skrytá podoba. Nejsou-li ani lobbista, ani politik tlačeni
k otevřenosti, raději budou jednat soukromě, za zavřenými dveřmi. Skrytý lobbing je
však jen velmi obtížně kontrolovatelný a snadno může skutečně sklouznout z lobbingu
k užívání nemorálních praktik typu vydírání a korupce.“90 Právě tato slova poslední
věty citovaného odstavce „sklouznout z lobbingu k užívání nemorálních praktik typu
vydírání a korupce“, svědčí o názoru autora, že korupce není nástrojem lobbingu, ale
v krajních případech může chování lobbisty a lobbovaného v korupci vyústit. Jako
další důkaz, svědčící o tom, že odborná veřejnost se staví spíše k názoru, že lobbing
a korupce jsou dva sice podobné, nikoliv však totožné jevy, může posloužit i definice
Luigiho Graziana, odborníka na problematiku lobbingu na evropské úrovni91 , ve
které Graziano vymezil lobbing takto: „Lobbing je specializovaná a odborná
reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují
korupční výměnu služeb; ve své povaze velmi odlišná od obecné nespecializované
reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních
zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být
užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace.“92
Prostředků, kterých lobbing využívá, je tedy podle Graziana poměrně mnoho, avšak
korupce, respektive tzv. korupční výměna služeb podle této definice mezi ně v
zásadě nepatří.
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Termínem „korupční výměna služeb“ Graziano nepřímo naráží na materiální
aspekt korupce,93 kterým je odměna korumpovaného. Na korupci lze nahlížet jako na
zvláštní druh směnného

obchodu mezi korumpujícím a korumpovaným,

kdy

korumpující na jedné straně nabízí odměnu a poptává určitou výhodu, kterou mu je
korumpovaný schopen poskytnout, a na straně druhé korumpovaný, jenž disponuje
oprávněním učinit jisté veřejnoprávní rozhodnutí, se zavazuje v této věci rozhodnout
ve prospěch korumpujícího. Takovouto odměnou pak mohou být nejen materiální
plnění, ale rovněž nejrůznější volnočasové aktivity, jako jsou pozvání na golfové
turnaje či na jídlo a jiné společenské akce. Výjimkou nebývají ani zahraniční
dovolené, jež se běžně schovávají za pracovní cesty na konference či obdobná
diskusní setkání.94 Na oblibě v posledních letech získal klientelismus, tedy vytvoření
dlouhodobého finančního závazku mezi korupčními subjekty, který se navenek tváří
jako pracovněprávní vztah, ale ve skutečnosti se jedná jen o pouhé postupné splácení
odměny korumpovanému ve formě platu za jeho předchozí služby.95
Dalšími důležitými znaky pro definování korupce jsou samotné korupční
subjekty,

tedy

již

výše

zmíněný

korumpující

a

korumpovaný.

Dle

typu

korumpovaného se pak navíc rozlišuje korupce na korupci v soukromém a veřejném
sektoru. V souvislosti s korupcí je pak nutné zmínit ještě prvek nezákonnosti, kterým
korupční jednání oplývá. Právě nezákonnost je klíčová pro odlišení korupce od
lobbingu, neboť korupce je považována za společensky zcela nežádoucí jev, který je
právními předpisy zakázán, a dodržování těchto předpisů je vynucováno pod hrozbou
uložení trestní sankce.96 Právě snaha o potlačení tohoto jevu trestněprávními
prostředky svědčí o značné společenské škodlivosti korupce, neboť neexistuje žádný
veřejný zájem na výskytu korupce. To je dáno především tím, že korupce není na
rozdíl od lobbingu projevem politických práv a prvkem občanské společnosti, ale
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tvorbě veřejné politiky 1. vydání, Praha:
tvorbě veřejné politiky 1. vydání, Praha:
tvorbě veřejné politiky 1. vydání, Praha:
333 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

spíše „projevem chyby v rozhodovacím, řídícím procesu.“97 Je tedy v zájmu celé
společnosti, respektive státu, co nejvíce tuto tzv. chybu eliminovat, a tím zamezit
korupčním subjektům, aby získávaly výhody na úkor jiných.
Poměrně zdařilou legální definici korupce obsahuje Občanskoprávní úmluva
o korupci,98 dle které se korupcí rozumí „přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí,
předání nebo přijetí úplatku či jakékoli jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně,
které narušují řádné plnění jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od
příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.“99 Obecně vzato lze tedy
korupci považovat za společensky nežádoucí, zpravidla právem nedovolené jednání
korumpujícího, ale i korumpovaného subjektu, směřující k ovlivnění autoritativního
rozhodnutí,

včetně rozhodnutí soudní a kontrolní moci,

k jehož vydání je

korumpovaný subjekt oprávněn. Oproti tomu lobbing je právem povolené, nebo
alespoň tolerované chování jednoho

subjektu,

vedoucí rovněž jako korupce

k ovlivnění vůle druhého subjektu, nikdy však k ovlivnění rozhodování soudního či
kontrolního orgánu. Navíc o lobbing v pravém slova smyslu se na rozdíl od korupce
může jednat pouze ve vztahu k subjektu, jež disponuje veřejnou mocí.

1.3.2. Právní úprava korupce v Českém právním řádu
Korupce je negativní společenský jev, který by měl být v zájmu společnosti,
ale i samotného státu co nejvíce potlačen. Aby však jakýkoliv jev mohl být
v demokratických právních státech potlačován, musí být v právních řádech těchto
států předpisy tento jev regulující. V České republice jako demokratickém právním
státu, taková úprava existuje, avšak není sjednocena, ale naopak se proplétá celým
právním řádem ČR. Na jedné straně zde stojí roztříštěná úprava jednotlivých
právních odvětví, která se snaží nejrůznějšími mechanismy korupci zabránit, nebo ji
alespoň co nejvíce znesnadnit, na straně druhé je pak v trestních zákonech zakotven
poměrně ucelený výčet trestných činů týkajících se korupce.
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Příkladem takovéto výše jmenované odvětvové právní regulace může být
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), který upravuje pravidla pro zadávání
veřejných zakázek a povinnosti zadavatelů a dodavatelů účastnících se těchto
výběrových řízení.100 Zákon o veřejných zakázkách tak nabízí systematickou úpravu
celého procesu zadávání a realizace veřejných zakázek, která stojí na principech
transparentnosti, přiměřenosti, rovnosti a zákazu diskriminace.101
Podobných zákonů, které zavádějí či upravují určité procesy, jež mají za cíl
zabraňovat subjektům v korupčním jednání, bychom v právním řádu České republiky
našli více. Tyto zákony však díky tomu, jak je koncipován český právní systém,
samy neukládají trestní represe za jejich porušování. Trestní postih za korupční
jednání je tak obsažen v normách trestních zákonů. Tyto normy obsahují ustanovení,
která se v zásadě přímo nevztahují na porušení ustanovení konkrétních sektorových
zákonů, ale místo toho postihují určité typy korupčního jednání. Trestné činy
související s korupcí v soukromém sektoru nalezneme především v Hlavě VI Trestné činy hospodářské, Díl 3 – Trestné činy proti závazným pravidlům tržní
ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, Trestního zákoníku ČR.102 V Hlavě X –
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, Díl 2 – Trestné činy úředních osob a
Díl 3 – Úplatkářství, Trestního zákoníku ČR pak nalezneme jak trestné činy

100
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související s korupcí v soukromém, ale i veřejném sektoru103 . Zde je vhodné
podotknout, že systematika Trestního zákoníku ČR staví na roveň přijetí úplatku,
respektive podplácení v soukromém sektoru s přijetím úplatku či podplácením ve
veřejném sektoru a oba druhy těchto trestných činů tak řadí mezi trestné činy
směřující proti pořádku ve věcech veřejných.104 Pachatelé korupčních trestných činů
jsou definováni poměrně obecně tak, aby byla tato trestněprávní úprava použitelná
pro všechny sektorové zákony a nevznikaly příliš konkrétní úpravou mezery
v zákonech.
Českou právní úpravu lze tedy rozdělit na dvě složky. První složka, jejíž
základ spočívá v sektorových zákonech má preventivní funkci, neboť pomocí
zavádění

mechanismů

a

úpravou

rozhodovacích

procesů

v těchto

zákonech

obsažených se zákonodárce snaží docílit transparentnosti řízení a rovnosti subjektů, a
tím zabraňovat vzniku korupce. Druhá složka, která má represivní funkci, je
upravena v ustanoveních příslušných trestních předpisů. K její aktivaci dochází až
v případě, kdy je zjištěno, že pachatel naplnil skutkovou podstatu trestného činu
obsaženého v trestním zákonu, čímž se většinou pachatel rovněž dopustil porušení
některého z ustanovení sektorových předpisů. Obě tyto složky společně tvoří jeden
nedílný celek, jehož cílem je eliminace výskytu korupčního jednání.
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2. Historický kontext
Část nazvaná „Historický kontext“ se věnuje především třem hlavním
tématům. Prvním tématem je otázka toho, odkud se pojem lobbing vzal. Druhým
tématem této části je odpověď na otázku, kde je možno najít počátky lobbingu jako
činnosti spojené s ovlivňováním státních představitelů. Třetím tématem je nastínění
vývoje lobbingu a jeho proměny v čase, zejména pak z pohledu toho, jak bylo na
lobbing nahlíženo a jak se k němu veřejnost a zákonodárci stavěli.

2.1.

Původ pojmu lobbing
Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, na definování pojmu lobbing

neexistuje v důsledku rozdílných kulturních a politických tradic a širokého spektra
lobbistických

praktik

jednoznačná

shoda.

Samotný

pojem

„lobby“

pochází

z angličtiny, kde se používá v několika významech. Prvním významem je vstupní
hala. Druhý jeho význam je veřejně přístupný prostor v blízkosti jednacího sálu
zákonodárců. Slovo lobby v angličtině rovněž označuje skupinu osob, která se snaží
v určité záležitosti ovlivňovat veřejné činitele, ale i samotnou snahu o ovlivnění
veřejné moci.105
Etymologický základ tohoto pojmu je pak možné najít jak v latině, tak
němčině,

kdy v polovině 16. století byly slovy „laubia“, „lobia“ či „louba“

označovány haly klášterů a zastřešené průchody. Českým ekvivalentem těchto slov je
slovo „podloubí“.106
V polovině 19. století se začíná pojem lobbing používat i ve smyslu
ovlivňování politiků107 , a to v souvislosti s praktikami reprezentantů zájmových
skupin a sdružení, kteří v předsálí, neboli „lobby“ amerického Kongresu oslovovali
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procházející Kongresmany a žádali je, aby hlasovali v konkrétních případech pro či
proti přijmutí určité legislativy.108
Závěrem je nutno vyvrátit často zmiňovaný mýt o vzniku slova „lobbista“,
které dle jistých zdrojů109 vděčí za svůj vznik osmnáctému americkému prezidentovi
Ulyssesovi S. Grantovi, který se ujal své funkce roku 1869. V době svého funkčního
období měl totiž prezident Grant pravidelně navštěvovat lobby hotelu Willard
v centru Washingtonu, nedaleko Bílého domu, aby si dopřál brandy a doutník. Když
se zprávy o prezidentově časté přítomnosti v tomto hotelu rozkřikly na veřejnosti,
začali prezidenta navštěvovat v těchto prostorách všichni, kteří chtěli prezidenta
konfrontovat se svou žádostí. Grant měl být stále rostoucím počtem osob, jež se ho
snažily kontaktovat, znechucen, a když si na ně stěžoval, nazýval je právě
„lobbisty“.110
Tento mýt však vyvrací Jesse Sheidlower, editor Oxford English Dictionary,
který v jednom rozhovoru na toto téma tvrdí, že sloveso lobbovat se objevilo již
počátkem třicátých let 18. století v Ohiu v souvislosti s lokální politikou. Označení
lobbista se pak podle Sheidlowera začalo používat koncem čtyřicátých let 18. století
především v souvislosti s děním ve Washingtonu, avšak nemělo nic společného
s hotelem Willard. O tomto spojení nic nenapsal za celé 19. století ani Washington
Post. Původ slova lobbista se pojí se slovem lobby, které bylo dle Sheidlowera
užíváno již kolem roku 1640, kdy se v Dolní sněmovně Spojeného království
nacházelo místo, ve kterém se mohla veřejnost setkávat a hovořit s členy této Dolní
sněmovny.111
Podle jiných zdrojů původ této činnosti spadá dokonce až do roku 1215, kdy
anglický král Jan udělil baronům právo protestovat proti zásahům do jejich práv
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vycházejících z Magny Charty Libertatum.112 Tím byl položen základ petičního
práva.113
Jak je možné vidět, už v dávných dobách byl pojem „lobby“ spojen
s komunikováním s představiteli veřejné moci. Avšak ve smysl ovlivňování politiků
začal být tento pojem užíván až od začátku 19. století, kdy byl dle Oxford English
Dictionary takto poprvé prokazatelně použit ve Filadelfii v roce 1808.114 President
Grant tak rozhodně není tím, kdo by použil toto slovo poprvé.

2.2.

Počátky a vývoj lobbingu
Jak je z výše uvedeného patrné, není přesně možné určit, kde a kdy začal být

pojem lobbing používán v moderním slova smyslu nejdříve. Oddělíme-li od sebe
počátky faktického provádění lobbingu od formalistického pojetí, pravděpodobně lze
prvenství ve faktickém lobbování přiřknout Velké Británii. Naopak, z hlediska
formální institucionalizované podoby první, kdo začal zavádět určité regulace pro
lobbing,

čímž došlo

k formálnímu

uznání tohoto

jevu,

byly

Spojené

státy

americké.115
Ve vývoji lobbingu je pak nutné zmínit mezník druhé světové války, do které
bylo pojmem lobbing označováno působení na zákonodárce s využitím téměř
jakýchkoliv prostředků. Takový stav pak musel nutně vyústit ve ztrátu důvěry
v legislativní a exekutivní procesy v důsledku neprůhlednosti a nečitelnosti jejich
pozadí. Nebylo totiž vůbec jasné, z jakých podnětů a na základě jakého přesvědčení
budou představitelé veřejné moci rozhodovat. Takováto praxe pak více než lobbing
odpovídala korupci. Spolu s tím, jak se společnosti vyvíjela, a formoval se názor na
to, co ještě je a co již není v moderních demokratických státech přípustné, bylo nutné
přesněji definovat lobbing. Součástí tohoto formování pak bylo především vymezení
lobbingu vůči korupci. Celé toto úsilí mělo směřovat k jedinému cíli, a sice udělat
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prostředí, ve kterém jsou přijímána rozhodnutí státu transparentní a tím vrátit těmto
veřejnoprávním procesům jejich legitimitu.116

2.2.1. Historie lobbingu v USA
Na světě není země, která by měla tak bohaté zkušenosti s lobbingem a s
pokusy o jeho regulaci, jako Spojené státy americké. Proto jsou pro poznání historie
lobbingu a jeho proměn v čase právě dějiny amerického lobbingu tím nejlepším
materiálem ke zkoumání. Rovněž zkušenosti USA by měly sloužit k ponaučení
každého státu, jež bude mít v úmyslu regulovat lobbing.
Původ

amerického

lobbingu pramení z petičního

práva,

jehož základy

položila již Magna Charta Libertatum v roce 1215. Petiční právo se díky kolonistům
promítlo i do dokumentů koloniální Ameriky, a prolíná se dějinami USA jako
červená niť.117 Prvním koloniálním dokumentem, který zakotvoval petiční právo, byl
Soupis svobod (Body of Liberties), vydaný orgánem kolonie Massachusettské zátoky
v roce

1641.

Následně bylo

předrevolučních prohlášeních.118 V

petiční právo

obsaženo

i v několika dalších

Deklaraci nezávislosti z roku 1776 se díky

Thomasi Jeffersonovi píše: „V každé fázi těchto útlaků jsme co nejpokorněji žádali o
nápravu; odpovědí na naše opakované žádosti byly jen opakované křivdy.“119 Po
vyhlášení nezávislosti bylo petiční právo výslovně zakotveno v osmi z třinácti států
Ameriky.120 Petiční právo se následně stalo, skrze První dodatek Listiny práv (The
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Bill of Rights) součástí i Ústavy Spojených států amerických. Tento dodatek mimo
jiného přiznává lidu „Právo na podávání žádostí o nápravu křivd vládě“ 121
Pravděpodobně prvním lobbistou byl William Hull, jehož si najali virginští
veteráni, kteří bojovali za Kontinentální armádu ve válce o nezávislost, aby lobboval
za jejich vyšší armádní výsluhy. Hull poté v roce 1792 nabídl své služby i dalším
skupinám veteránů. Krátce na to v roce 1795 již noviny ve Filadelfii informují o
lobbistech, kteří se svou přítomností mimo jednací sál Kongresu snaží ovlivňovat
kongresmany.122
Lobbing se následně rozšířil i mimo řady veteránů do ostatních částí
společnosti. Prvními lobbisty zastupovanými oblastmi byly ty, jež byly dostatečně
finančně zásobeny. Takovou oblastí bylo např. bankovnictví. Druhé byly oblasti,
kterých se přímo dotýkala celní legislativa. Takové subjekty, mezi které patřili
obchodníci, lodní dopravci a plantážníci, se buď snažily o zpřísnění, nebo naopak o
zmírnění celní politiky státu, tím že vysílali tzv. korespondenty, kteří je měli
informovat o chystaných krocích státních orgánů a o připravované legislativě.
Jednalo se tedy o lobbování prostřednictvím zprostředkování informací. Dalším
způsobem,

jakým byl v

USA

prováděn

lobbing,

bylo

zaměstnávání osob

významnými společnostmi či zájmovými skupinami, které byly domluveny s tiskem
na tom, aby manipulovali prostřednictvím novin s veřejným míněním. Tito agenti
pak psali články, kterými se snažili povětšinou naklonit veřejnost danému odvětví, a
zástupci takového odvětví jim za jejich služby platili. Zpravidla tak byli na
výplatních páskách železničních dopravců, zemědělců, zbrojařských a tabákových
firem, ke kterým se později připojil automobilový průmysl.123 Svědectvím o dodnes
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v USA silné zbrojařské lobby je Druhý dodatek americké Ústavy z roku 1791,124 ve
kterém je zakotveno právo držet a nosit zbraň. 125
Z jistého pohledu další zlatou érou amerického lobbingu pak byla padesátá
léta 19. století, ve kterých byl velmi aktivní Samuel Colt, lobbující za prodloužení
trvání patentové ochrany pro svůj vynález, a dále železniční lobby, jež se snažila
získat státní peníze na stavbu železničních tratí. Oproti tomu druhá polovina 19.
století byla výrazem nespokojenosti samotných podnikatelů s lobbingem, který v té
době začal být spojován s korupcí a s jinými nelegálními praktikami. Též to byla
doba, ve které začali být někteří lobbisté, jako například Sam Ward, přezdívaný jako
král lobbingu, za velkého zájmu veřejnosti vyšetřováni komisí Kongresu. 126
Obecná nálada ve společnosti pak dospěla k přesvědčení, že lobbing postupně
sklouzává ke korupci a je proto nebezpečný pro společnost. Z tohoto přesvědčení pak
vzešel první pokus státní moci o regulaci lobbistů na federální úrovni. Nejednalo se o
regulaci lobbistické činnosti, nýbrž o regulaci lobbujících subjektů, kdy Sněmovna
reprezentantů v roce 1876 schválila rezoluci, která nutila lobbisty, aby se výhradně
pro účast na zasedání Kongresu registrovali u Kancléře Sněmovny.127 K tomu v roce
1879 přibyl i zákaz pro lobbisty, aby se vydávali za novináře a usnadnili si tak
přístup k držitelům veřejné moci.128
Se zvyšující se oblibou lobbingu se začaly stále více rozrůstat řady lobbistů o
bývalé členy Kongresu, kteří měli výhodu znalosti legislativního procesu, ale i
známosti mezi zákonodárci.129

Tento

jev bývá odbornou veřejností nazýván

problémem otáčivých dveří.130 A i když ke konci 19. století vznikl v Senátu návrh,
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kterým by bylo zabráněno vstupu do Senátu všem, kteří by nebyli členy této komory,
tento zákon nakonec nebyl přijat.131 Vedle neúspěšného tažení federálních orgánů
proti lobbingu postavilo několik států koncem 19. století na regionální úrovni
lobbing mimo zákon.132 Jednalo se však o nesystémová řešení, a tak si na komplexní
úpravu Amerika musela ještě počkat.
Té se poprvé dočkala až počátkem 20. století, kdy v důsledku velkého nárůstu
počtu trustů, které se do lobbování zapojily a na ně úzce napojených senátorů, bylo
nutné začít přijímat zásadní opatření regulující lobbing. Prvním takto přijatým
velkým opatřením byl zákaz financování politických kampaní od bank a podniků,
který přijal kongres v roce 1907. Kvůli podezření na možné porušení tohoto zákazu
bylo roku 1913 zahájeno vyšetřování proti Národní asociaci výrobců. 133 Mezi velké
odpůrce klientelismu a propojování politiky s byznysem patřili prezidenti Woodrow
Wilson a následně i Theodore Roosevelt, kteří si často stěžovali na neobjektivní a
manipulativní články, na reklamy v tisku a všudypřítomný lobbing.134 V důsledku
výše zmíněného vyšetřování Národní asociace lobbistů z podezřelého lobbingu byl
předložen vyšetřovací komisí návrh zákona, kterým by byla lobbistům ukládána
povinnost registrace u Kancléře Sněmovny. Tento návrh zákona však nebyl přes
podporu Sněmovny reprezentantů schválen Senátem, a tak jedinou novinkou bylo
přijetí opatření, kterým bylo zakázáno lobbování v souvislosti s tzv. zvláštními
účelovými fondy.135 Díky tomu se měl zmenšit tlak na zákonodárce, kteří
rozhodovali prostřednictvím přijímaných zákonů o využití federálních finančních

131

MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 26. ISBN 978-80-247-3165-0
132
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 37. ISBN 978-80-7330-247-4
133
MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 26. ISBN 978-80-247-3165-0
134
MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 26. ISBN 978-80-247-3165-0
135
Zvláštní účelové fondy (anglicky „appropriated funds“) jsou finanční prostředky, o jejichž využití
je rozhodováno na základě legislativy schválené Kongresem a podepsané prezidentem, ale rovněž o
jejich využití může být rozhodováno jakýmkoliv zákonem schváleným Kongresem. Peníze ve fondech
pocházejí především z federální daně z příjmu a jiných federálních daní. Zvláštní účelové fondy jsou
vázány na účel, ke kterému byly finanční prostředky vybrány. FederalPay. Appropriated Funds Vs
Non-Appropriated Funds. In Federalpay.org [online]. [cit. 2018-28-06]. Dostupné z:
https://www.federalpay.org/article/fund-types

44

prostředků.136 V roce 1928 schválil Senát zákon, který lobbistům ukládal povinnost
se registrovat u Kancléře Senátu (the Secretary of the Senate) a Kancléře Sněmovny
(the Clerk of the House), avšak Sněmovna reprezentantů, která se v roce 1876
pokusila o totéž, byla nyní proti.137
Počátky třicátých let 20. století byly poznamenány řadou skandálů spojených
s lobbingem, které daly snahám o jeho regulaci nový impuls. Jedním z takových
skandálů byl případ, kdy se ukázalo, že na výplatních listinách Senátu figuruje
mnoho zaměstnanců lobbistických společností. Tento skandál odstartoval rozsáhlá
vyšetřování, kdy jedním z vyšetřovatelů se stal Hugo Black, který postupem času
získal

pověst

Kongresu.

138

neúnavného

a

neoblomného

předsedy

vyšetřovacího

výboru

Právě Black byl urputným zastáncem zavedení veřejného registru

lobbistů, ve kterém by byly zveřejňovány jména, platy, měsíční útraty a cíle
lobbistického snažení lobbistů. Základem pro tuto registrační povinnost se stala
novela zákona o veřejně prospěšných společnostech, která byla schválena v roce
1935, krátce po té, co byl Capitol Hill doslova zaplaven stovkami telegramů, jejichž
obsahem byly žádosti od údajných voličů o zamítnutí zákona, kterým měly být
rozmělněny veřejně prospěšné společnosti na menší uskupení. 139 Právě Black
inicioval vyšetřování, které nedlouho po svém zahájení ukázalo, že za těmito
telegramy stojí jedna velká ropná společnost a jedna energetická společnost. 140 Black
nakonec sepsal návrh zákona, kterým byla lobbistům nařizována registrace. Tento
zákon však nakonec prošel oběma komorami v dosti odlišných variantách, Blackův
návrh byl značně osekán a vžilo se pro něj označení Smithův návrh, ale ani následná
kompromisní podoba návrhu obou komor nebyla přijata. 141 Co však nakonec přijato
bylo, byla částečná regulace lobbingu na federální úrovni pro určitá odvětví, jakými
byla například obchodní námořní doprava (Merchant Marine Act, 1936) či zákon
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Spojených států amerických o registraci zahraničních agentů (Foreign Agents
Registration Act) z roku 1938 (dále jen „FARA“).142
Společenská poptávka po FARA, jakožto zákonu, který měl omezit vliv
zahraničních agentů a propagandy, vznikla na odpor proti sílícímu nacistickému
hnutí v Evropě, z obavy z možného zasahování Německa do státní politiky USA.
Rovněž prezident Franklin Roosevelt se s mnoha členy Kongresu obával, že Adolf
Hitler financuje v USA založení pobočky nacistického hnutí. 143 K přijetí FRLA dal
doporučení

zvláštní

tzv.

McCormackův

výbor

Kongresu,

který

vyšetřoval

„neamerické aktivity“, neboli jinak řečeno zahraniční propagandu.144 Zákon příliš
neomezoval lobbistické počínání, neboť jeho primárním cílem bylo zveřejňování
informací a tím odkrývání možných neamerických zájmů v pozadí lobbingu, a i když
byl původně koncipován proti hrozbě německého vlivu, později byl rozšířen na
komunistickou propagandu.145 Klíčovým subjektem zákona byl agent zahraničního
subjektu, který byl definován jako lobbista, představitel veřejných záležitostí, nebo
právní zástupce zastupující zahraniční subjekt nebo jakoukoliv domácí organizaci,
financovanou

zahraničními

subjekty.146

Tento

agent

se

musel registrovat

u

ministerstva zahraničí a veškeré informace, k jejichž šíření dal tento subjekt podnět,
musely

být

patřičným

způsobem označeny.

Zahraničním subjektem (Foreign

principal), pak byla cizí vláda či politická strana, obchodní společnost, právnická
anebo fyzická osoba, která se řídila právem cizího státu, nebo která měla sídlo
v zahraničí.147 Zákon nikterak neomezoval šíření informací, ale ukládal povinnost
označovat dané informace jako placené a rozšiřované zahraničními agenty, navíc
pokud se informace týkaly politických záležitostí, musely obsahovat doložku se
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jménem a adresou zahraničního agenta včetně popsání zahraničního zájmu, stojícího
v pozadí zprávy.148 Zákon byl v šedesátých a sedmdesátých letech několikrát
novelizován, kdy byl jeho hlavní cíl nakonec změněn z antipropagandistického
zákona na zákon především směřující proti lobbingu ze strany společenských aktérů,
jakož i proti lobbování Kongresu zahraničními představiteli. 149
Jelikož však ke zlepšení transparentnosti lobbistického prostředí nedošlo, byl
na doporučení Komise pro reorganizaci Kongresu a Americké asociace pro
politickou vědu připraven dříve zmiňovaný zákon Spojených států amerických o
regulaci lobbingu na federální úrovni (Federal Regulation of Lobbying Act) (dále jen
„FRLA“), který vycházel z Blackovy předlohy z roku 1936.150 Když byl tento zákon
roku 1946 uveden v život, zavedl systém registrace lobbistů a zpřístupňování
informací o nich. Jednalo se o první zákon, který komplexně upravoval problematiku
domácího lobbingu. Registrace a zpřístupňování informací o finančních aktivitách se
týkala především osob, které by chtěli ovlivňovat legislativní činnost Kongresu.
Důvodem pro vedení záznamů o lobbistech a jejich aktivitách bylo rozklíčování
toho, co stojí v pozadí přijímaných právních předpisů.151 Zjistit informace o těchto
politických tlacích bylo podle Kongresu naprosto nezbytné, neboť, jak uvedl
Nejvyšší soud Spojených států amerických ve svém rozhodnutí,152 úroveň složitosti
tehdejší legislativy dosáhla takové výše, že nebylo dost dobře možné od členů
Kongresu očekávat, že se zorientují v tlacích, které jsou na ně vyvíjeny. Orientace
v tom, kdo a z jakého důvodu se snaží ovlivnit legislativní proces, je však nezbytná
k plné realizaci amerického ideálu vlády volených zástupců. V opačném případě by
totiž, jak řekl Nejvyšší soud, mohl být hlas lidu příliš snadno přehlušen hlasem
zájmových skupin, které by usilovaly o zvýhodněné zacházení a zároveň by se
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prezentovaly jako zastánci veřejného blaha. Toto je zlo, kterému by měl zákon o
regulaci lobbingu předcházet.153
Každý, kdo chtěl takto ovlivňovat přijímání zákonů, musel dle FRLA
vyplňovat čtvrtletní výkaz o svých finančních aktivitách. Tyto výkazy musely
obsahovat jméno a adresu lobbisty, a dále všech, kteří ho za jeho služby platili.
Rovněž výkazy musely obsahovat výši přijatých peněžních prostředků, včetně všech
příspěvků na jeho činnost.154 V registru byly evidovány také všechny články a
publikace, stejně jako veškeré právní předpisy, jichž se lobbování týkalo. Byly-li
shledány nedostatky v podávání zpráv, hrozila lobbistovi pokuta ve výši až 5.000
amerických dolarů nebo trest odnětí svobody až na jeden rok a tříletý zákaz výkonu
lobbingu.155
FRLA byla často vytýkána značná neúčinnost, neboť se tato úprava vůbec
nevztahovala na zaměstnance Kongresu, na moc výkonnou, a z velké části opomíjela
i lobbing na občanské úrovni.156 Rovněž mezi informacemi, které zákon vyžadoval,
chyběl i údaj o celkové výši prolobbovaných prostředků a identifikace zájmu, v jehož
prospěch mělo být lobbováno.157 Mimo to nebyly příliš dobře specifikovány
subjekty, jichž se registrační povinnost týkala. Praktickému naplňování zákona
nepomáhala ani činnost Kancléře Sněmovny a Kancléře Senátu, neboť ti se rozhodli
registr lobbistů pouze spravovat a vůbec nevymáhali dodržování předpisů, ani
nekontrolovali soulad informací obsažených v registru se skutečností.158 Ministerstvo
153
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spravedlnosti také

zaujalo

k zákonu benevolentní přístup,

a tak

místo

aby

sankcionovalo provinilce, jen je upozorňovalo na nedostatky jejich podání.159
Působnost zákona byla dále zúžena, když Nejvyšší soud ve sporu Spojené státy
versus Harriss provedl restriktivní výklad ustanovení FRLA a dovodil tak, že zákon
se vztahuje pouze na situace, kdy pouze placení lobbisté lobbují konkrétní
legislativní návrh s členy Kongresu.160 Zákon se tak nevztahoval na žádné jiné
aktivity Kongresu, a dokonce ani na nikoho jiného, než na placené lobbisty, kteří byli
ve styku přímo s členy Kongresu, tedy ani na zaměstnance Kongresu. Je tedy patrné,
že už tak slabý zákon se stal pro praxi téměř nepoužitelným.161 Neefektivitu FRLA
lze doložit na studii Všeobecného účetního úřadu USA (General Accouting Office,
GAO),162 která odhalila, že zhruba 10 tisíc z 13,5 tisíce subjektů, považovaných za
vlivné osoby využívajících své konexe na Capitol Hillu, nebylo registrováno za
účinnosti FRLA jako lobbisté. Z toho 60% registrovaných lobbistů neoznámilo žádné
finanční aktivity, 90% neoznámilo žádné výdaje na lobbing a 95% neoznámilo žádné
výdaje na public relations či reklamu. Dle studie GAO, pouze necelá třetina
registrovaných

lobbistů

uvedla

pravdivé

údaje o

tom,

který návrh zákona

lobbovali.163
Tento neuspokojivý stav trval až do roku 1989, kdy senátor Robert Byrd
navrhl dodatek k zákonu o interně vyčleněných prostředcích,164 který zakazoval
soukromým subjektům využívat státní finanční prostředky k ovlivňování zisku
federálních veřejných zakázek, grantů a půjček. 165 Tyto subjekty směly za tímto
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účelem využívat soukromé finanční prostředky, avšak musely o tomto počínání
zveřejňovat zprávy. Navíc povinnost podat zprávu o uskutečněném kontaktu
s federálním úředníkem dopadala nově na každý soukromý subjekt, který se snažil
takto pro sebe získat zakázku, půjčku či grant. Byrdův dodatek se však trochu
nešťastně nevztahuje na interní lobbisty daného klienta.166 V praxi by postup podle
tohoto předpisu měl vypadat tak, že žadatel o zakázku, grant, či půjčku podá
udělujícímu úřadu zprávu, která obsahuje požadované informace. Tyto informace
jsou dvakrát ročně zasílány Kancléři Sněmovny a Kancléři Senátu, kteří dohlížejí na
dodržování daných předpisů. Je-li zjištěn rozpor s těmito předpisy, rozhoduje o
uložení nápravných opatření a případných sankcí ministerstvo spravedlnosti. 167

166

SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 41. ISBN 978-80-7330-247-4
167
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 41. ISBN 978-80-7330-247-4

50

3. Význam lobbingu při tvorbě veřejné politiky
Třetí část této práce se zabývá tím, jak lobbování ovlivňuje utváření veřejné
moci, tedy jaký má vliv na chod věcí veřejných ve státě. Konkrétně pak jaká
pozitiva, ale i negativa sebou lobbing přináší. V této části jsou rovněž popsány
ústavněprávní základy a hlavní principy, na kterých lobbing stojí a od kterých
lobbing odvozuje svojí legitimitu. Tato část práce tak objasňuje, proč je lobbing
důležitý pro řádné fungování demokratické společnosti. Právě otázka potřebnosti
lobbingu je nyní obzvláště aktuální, neboť, jak již bylo zmíněno v předchozích
částech této práce, navzdory tomu, že „v zemích s tradicí liberální demokracie se
lobbing postupně stává uznávanou občanskou i profesionální aktivitou, integrální a
přirozenou součástí politiky a legitimním prvkem demokratických rozhodovacích
procesů“,168 přínosnost lobbování bývá často zpochybňována. Na jedné straně je to
dáno často zavádějícím a nesprávným výkladem tohoto pojmu, na straně druhé je
tento

stav

důsledkem nedostatečného

pochopení významu

tohoto

jevu pro

společnost.169 Důkazem toho, jak negativně společnost vnímá tento pojmem, je i
průzkum veřejného mínění Čechů, realizovaný v roce 2011, zabývající se tím, jak
veřejnost vnímá lobbing. „Z odpovědí respondentů je jasné, že si respondenti tento
jev spojují s korupcí.“170
Aby bylo možné správně hodnotit jakýkoliv jev, je nutné vědět, z čeho
takový jev vychází, jaká práva chrání a jaká prohlubuje. Tato část práce si proto bere
za cíl, poskytnou pokud možno nezaujatý pohled na teoretická východiska lobbingu,
na to jak lobbování funguje v praxi, a také na to, jaké jsou jeho faktické důsledky.
Má-li být v České republice přijata optimální zákonná úprava lobbingu, je nezbytné,
aby se veřejnost a zákonodárci s tímto jevem dostatečně seznámili a získali dostatek
správných informací, na základě kterých se budou moci lépe rozhodnout, jak chtějí
k lobbingu dále přistupovat.
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3.1.

Vliv lobbingu na státní politiku
Zhodnotit to, jaký vliv mělo lobbování na konkrétní projev veřejné moci, je

poměrně obtížné a mnohdy ne zcela dost dobře možné. Je to jednak z důvodu toho,
že proces lobbování je do značné míry veřejnosti skrytý, dále proto, že určitý veřejný
záměr může být lobbován více subjekty, a není tak možné přesně analyzovat, který
z těchto subjektů měl jaký vliv. Také tyto úvahy poměrně komplikuje fakt, že není
známo, jak by celý proces dopadl, nebýt lobbingu. Proto, má-li být posuzováno, jaký
mohl lobbing mít vliv na určitou otázku, je nutné směřovat tyto úvahy do teoretické
roviny.
Obecně vzato je vhodné uvažovat ve dvou hlavních rovinách. První rovina se
týká lobbingu směřujícímu vůči exekutivní činnosti státu, druhá pak vůči té
legislativní. Činnost exekutivy zabezpečuje denní chod státu, odehrává se na více
úrovních než činnost legislativní, a je tak daleko frekventovanější. Oproti tomu
legislativní činnost státu se zpravidla týká velkých celospolečenských témat, proto
bývá proces přijímání zákonů velmi formalistický, s řadou fází, kdy je zpravidla
každé fázi věnována značná pozornost médií a veřejnosti. Dochází tak k
mnohastupňové kontrole nejen samotnými zákonodárci, ale rovněž celou společností
prostřednictvím veřejného mínění. Z důvodu odlišné frekventovanosti a kontroly
obou procesů je lobbování těchto dvou polí působnosti veřejné moci značně odlišné
co do způsobu, tak do výsledku.
Na utváření jednoho legislativního aktu se obecně vzato podílí více subjektů,
než na utváření jednoho aktu státní správy. Jedná se zpravidla o členy zákonodárných
sborů, jejichž koncensus je základem pro přijímání legislativních aktů, a dále pak o
jejich asistenty a poradce, stejně jako ze zákona pověřené odborníky a členy
nejrůznějších komisí a pracovních skupin, jež mají poradní úlohu. Vyšší počet
subjektů sehrávajících v daném procesu určitou úlohu, logicky znamená i vyšší počet
potenciálně lobbovatelných subjektů.
Oproti tomu, rozhodovacího procesu v působnosti státní správy se zpravidla
účastní jen menší počet úředníků a případně oslovených znalců, kteří jsou k
rozhodování v dané věci ze zákona oprávněni. Z podstaty věci je nemyslitelné, aby
lobbisté ovlivňovali přizvané znalce, a tak se mohou pokusit přesvědčit o výhodnosti
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jejich záměru pouze státní úředníky. Takové přesvědčování by se mělo uskutečňovat
silou argumentů a poskytováním pravdivých informací, důsledkem čehož by se
pověřený úředník v dané problematice lépe orientoval, a byl tak schopný lépe
posoudit situaci.171 Další možností je ovlivnit rozhodování státní správy pomocí tlaku
veřejnosti.

Chce-li lobbista využít veřejného mínění, musí docílit popularizace

daného problému. Toho lze docílit medializací tématu či informační kampaní, tedy
šířením informací vztahujících se k problematice mezi občany.172
Jedním z přínosů

lobbingu,

ať

už exekutivního

či legislativního,

je

financování nákladných výzkumů a poskytování závěrů z nich, rovněž jako časově
náročné zpracovávání statistik, analýz, průzkumů a sdílení dat z nich plynoucích.
Oproti tomu panuje všeobecné přesvědčení, že lobbisté hájí pouze ty zájmy, u
kterých si to jejich klient přeje. Lobbing je svobodné povolání stojící na principech
tržní ekonomiky, proto je tento názor vesměs legitimní, avšak na základě něho nelze
presumovat, že takovéto zájmy klienta se vždy nutně musí rozcházet se zájmy zbytku
společnosti. Takovým případem pak v rámci exekutivy budou zejména situace, kdy
státní orgány jednají nikoliv na návrh občanů, ale z vlastní iniciativy. Chybí-li na
začátku

správního

procesu

iniciační

projev

vůle

soukromých

subjektů,

pravděpodobně zprvu státní orgány nebudou mít dostatek relevantních podkladů pro
své rozhodování. Tyto podklady si musí z úřední povinnosti opatřit a na základě nich
rozhodnout. V takové chvíli je důležité zapojení občanských spolků a lobbistů
jakožto zprostředkovatelů názorů a informací, které putují od soukromých subjektů
ke státním orgánům.173 Informace získané zainteresovanými soukromými subjekty
zpravidla budou svou kvalitou a rozsahem převyšovat informace získané státními
orgány, u kterých lze předpokládat, že jim pro pečlivou analýzu chybí dostatek času
a vlastní zájem na věci. Absence vlastního zájmu nebývá obvykle na škodu, neboť
činí správní uvážení objektivnějším, problémem je však s ní spojená letargie
správních orgánů. Právě proto je důležité opatřit rozhodujícím orgánům tyto
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informace, které jsou zvláště hodnotné, pocházejí-li od různých stran hájících
rozdílné zájmy, neboť tím dodávají celému procesu kvalitu a legitimitu.174 Je však
nutno podotknout, že je pouze na vykonavatelích státní moci, jak se na základě
veškerých získaných informací rozhodnou.
Specifické dopady má pak

lobbing na legislativní proces, kde díky

intervencím lobbistů dochází nejčastěji ke dvěma situacím. První z nich je stav, kdy
lobbisté dlouhodobě blokují legislativní proces, jehož výsledkem má být přijetí
zákonné úpravy dosud neregulovaného odvětví, která by se mohla nepříznivě
dotknout jejich klienta, a pokud se takový zákon nepodaří zablokovat, snaží se
alespoň odložit jeho účinnost. Druhou častou situací je případ, kdy jisté odvětví je již
zákonem ošetřeno, ale má být přijata nová restriktivnější úprava. V takových
případech je snahou lobbistů docílit pro své klienty co nejmírnější úpravy a zároveň
opět co nejvíce odložit datum nabytí účinnosti této nové úpravy. Klienti lobbistů
bývají leckdy nejen podnikatelé, ale i různá aktivistická sdružení, a proto v rámci
konkurenčního boje či boje za určité přesvědčení není vyloučena ani taktika
predátorského

lobbingu,

která

spočívá v úsilí lobbistů o přijetí restriktivnějších

legislativních úprav, jejichž cílem je znevýhodnit či poškodit určité odvětví. Tento
způsob jednání je kupříkladu typický pro organizace zaštiťující se ekologickými
ideály, které proklamují nutnost přijetí tvrdých ekologických opatření, ale bohužel
často tuto rétoriku využívají ve prospěch vlastních ekonomických zájmů. Poslední
variantou, jak se lobbisté snaží ovlivňovat legislativu, je vytváření tlaku na zrušení
platného právního předpisu, jež nevyhovuje potřebám jejich klienta.
Lze tedy konstatovat, že lobbing má na přijímání zákonů a jejich podobu
značný vliv. Každý legislativní stav je pro jednoho klienta výhodný, pro jiného zase
ne, a proto se lobbisté budou vždy snažit určitým způsobem kontrolovat každou fázi
procesu

přijímání

právních

předpisů.175

Zabraňovat

subjektům,

aby

se

prostřednictvím lobbingu podílely na přijímání zákonů, není žádoucí. Bylo by však
vhodné, aby každý subjekt společnosti měl možnost se k tomuto
174
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nevznikala tak mezi subjekty nedůvodná nerovnost mezi subjekty v hájení jejich
zájmů.176

3.2.

Otázka legitimnosti lobbování
Legitimnost lobbování je především otázkou právního základu lobbingu a

jeho důsledků. Lobbing vychází ze základních lidských práv a svobod, které jsou
společné všem demokratickým státům světa. V českém právním řádu jsou taková
práva a svobody zakotveny zejména v Ústavě ČR, v LZPS, a v mezinárodních
smlouvách o lidských právech, jimiž je ČR vázána. Lobbing je výrazem především
politických práv a svobod, kterým je věnována v LZPS hlava druhá – Lidská práva a
základní svobody, oddíl druhý – Politická práva. S lobbingem je spojena především
svoboda projevu a právo na informace, shodně zakotvené v Čl. 17 odst. 1 LZPS,
v Čl. 10 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen
„EÚLP“)177 , a v Čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie 2012/C 326/02
(dále jen „LZPEU“). Ze svobody projevu pramení právo vyjadřovat své názory,
deklarované Čl. 17 odst. 2 LZPS, stejně tak jako právo občanů podílet se na správě
věcí veřejných přímo, nebo svobodnou volbou svých zástupců, obsažené v Čl. 21
odst. 1 LZPS. K těmto právům se pojí další politická práva, jako je právo svobodně
se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích a zakládat politické
strany a hnutí a sdružovat se v nich, dle Čl. 20 odst. 1 a 2 LZPS a právo na
samosprávu územních samosprávných celků, vyjádřené v Čl. 100 odst. 1 Ústavy ČR,
jež jsou vyjádřením principu svrchovanosti lidu, obsaženém v Čl. 2 odst. 1 Ústavy
ČR.178
Tyto práva a svobody společně tvoří celek, na kterém funguje politický
systém v demokratických státech. V tomto systému má lobbing podpůrnou, avšak
významnou

roli.

Je

to

mechanismus,

176

který

pomáhá

v reprezentativních
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demokraciích179 zprostředkovávat interakci mezi volenými zástupci a voliči, potažmo
mezi státními orgány a občany. Tento mechanismus tak napomáhá efektivnějšímu
výkonu státní moci a zároveň přispívá k veřejné kontrole činnosti státu. Lobbing, ať
už legislativní, kdy obvykle existuje společenská poptávka po plošné úpravě určitého
jevu, nebo exekutivní, kdy si lokální téma žádá zásahu státní moci, je tedy, podobně
jako aktivismus, formou projevu občanské společnosti.180 Činností, prostřednictvím
které se mohou občané pokusit ovlivňovat chod věcí veřejných. Je proto „přirozenou
součástí moderní společnosti, rozvinuté občanské společnosti a občanské politické
kultury.“181

179

V reprezentativních demokraciích se vlastní výkon moci a přijímání rozhodnutí děje
prostřednictvím zvláštních orgánů, které byly k tomuto jednání legitimovány na základě volby lidu.
PAVLÍČEK, Václav a kolektiv. Ústavní právo a státověda 1. díl Obecná státověda . Opravený dotisk,
Praha: Linde, 2007, s. 179. ISBN 80-7201-141-3
180
„Občanskou společnost tak můžeme chápat jako veřejný prostor mezi ekonomickou a politickou
společností.“
BAŽANTOVÁ, Ilona a kol. Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky 1. vydání, Praha:
Prospektrum, 2007, s. 24. ISBN 978-80-7175-144-1
181
MÜLLER, Karel B. a kol. Lobbing v moderních demokraciích, vydání 1., Praha: Grada Publishing,
2010, s. 21. ISBN 978-80-247-3165-0

56

4. Zdroje a funkce lobbingu
Zdroji lobbingu se rozumí předpoklady nutné k tomu, aby lobbista mohl
efektivně vykonávat lobbing. Mají jednak povahu materiální, ale také povahu
nemateriální, čímž se mají na mysli určité schopnosti a znalosti, kterými lobbista
disponuje. Čím rozsáhlejší zdroje lobbista má, tím více nástrojů lobbování může
využít, a tím se pravděpodobnost úspěchu jeho snažení zvyšuje.
Vedle zdrojů lobbingu se tato část práce věnuje i jeho funkci, tedy tomu,
jakou roli lobbista v celém procesu lobbování sehrává, a jakým způsobem usiluje o
dosažení cíle lobbování.

4.1.

Zdroje lobbingu
Základním zdrojem lobbingu jsou finance. Ty jsou důležité nejen proto, že

lobbing je za úplatu lobbistou vykonávaná činnost dle pokynů klienta a na jeho
náklady, ale také proto, že se od množství finančních zdrojů, kterými lobbista
operuje, odvíjí i možnost využití nákladnějších lobbistických praktik.182 Má-li
lobbista nedostatek finančních zdrojů, může dojít ke snížení intenzity lobbingu, nebo
dokonce k nemožnosti využití určitých nákladnějších strategií. Tím lobbing ztrácí
svou efektivitu a hrozí neúspěch v daném snažení. Takto neúspěšný lobbing, zejména
v případech kdy byla využita taktika medializace určitého problému, může být velmi
kontraproduktivní. Je proto na zvážení daného klienta, popřípadě lobbisty, jakou
taktiku za daných finančních podmínek využije.183
Vedle financí jsou rovněž velmi důležité znalosti a dovednosti, tedy orientace
v problematice a zkušenosti s tím, jaké kroky je vhodné podniknout. Toto know-how
lobbistům nejen pomáhá být efektivnější v prováděném lobbingu, ale zároveň šetří
často omezené a zcela zásadní zdroje. Mezi znalosti a dovednosti se řadí zejména
schopnost

komunikace,

znalost

daného

prostředí

a

zkušenosti

s využíváním

lobbistických technik a postupů.184 Tento typ zdrojů je na rozdíl od financí
182
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nepřenosný a získává se až dlouholetým působením v oboru. Zvláště ve výhodě jsou
pak ti lobbisté, kteří znají systém i z druhé strany, tedy bývalí představitelé státní
moci.185
Se znalostí prostředí jdou ruku v ruce známosti v tomto prostředí získané.
Hodnotné jsou zejména kontakty s představiteli státní moci a médií, ale rovněž i s
ostatními lobbisty. Tento typ kontaktů pomáhá lobbistům získávat těžko dostupné
informace, lépe pracovat s veřejným míněním, být vůči orgánům veřejné moci
přesvědčivější a ve výsledku být v lobbování úspěšnější. Druhým typem kontaktů
jsou pak známosti s potenciálními klienty. Kontakty jsou tak třetím typem zdrojů, ve
výsledku nezbytným k provádění lobbingu.186 Avšak na rozdíl od dvou výše
zmíněných zdrojů, disponuje-li lobbista schopností dobře komunikovat a navazovat
známosti, dokáže si tento zdroj oproti zbylým zdrojům snadno obstarat.
Posledním často zmiňovaným zdrojem jsou dovednosti, které se týkají
schopností

lobbistů

navzájem spolupracovat

a

organizovat

se.187

Schopnost

spolupracovat není nutně potřebná, avšak v případě nedostatku financí, informací či
kontaktů může spolupráce účinně vyrovnávat takový handicap. Dokáží-li se lobbisté
organizovat,

zvýší tím efektivitu

svého

počínání a

sníží potřebné náklady.

Z vytváření koaličních spojenectví pak mohou profitovat jak spolupracující lobbisté,
tak i jejich klienti. Tyto schopnosti rovněž naleznou uplatnění v řadě technik, kde je
nutné zacházet s širokou veřejností.188

4.2.

Funkce lobbingu
Vyjmenovat všechny funkce lobbingu není dost dobře možné, avšak pro

utvoření lepší představy o tom, jak může lobbování v praxi vypadat, je vhodné uvést
si alespoň základní funkce, respektive role, které lobbisté při výkonu lobbingu
využívají.

185
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První takovou funkcí je přesvědčování, neboli snaha pomocí argumentů
ovlivnit rozhodování držitelů veřejné moci, prováděných při výkonu jejich funkce.
Přesvědčování by mělo být založeno na argumentování a diskuzi, která se opírá o
fakta a pravdivé informace, kterými lobbista dokládá správnost svých tvrzení a
vhodnost klientem preferovaného řešení.189
Ruku v ruce s přesvědčováním uskutečňovaným výše uvedeným způsobem
má lobbing rovněž funkci informační.190 Mělo by se jednat o nezkreslené a pokud
možno úplné informace, které jsou k danému tématu poskytovány lobbisty pro
orgány veřejné moci. Na základě těchto informací by měl orgán veřejné moci mít
lepší přehled o dané situaci a možnost se tak kvalifikovaněji rozhodnout. Informace
však neproudí pouze ve směru od lobbistů k představitelům státní moci, ale rovněž
od lobbistů, potažmo přes lobbisty od státních orgánů, také k široké veřejnosti. Díky
masovým kampaním a medializaci je upozorňováno na problémy,191 čímž dochází
nejen ke zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také k lepší výměně informací mezi
občany a orgány státu, což napomáhá lepšímu fungování demokratických procesů ve
státě.192
Hlavním smyslem lobbingu je nabízení řešení problémů, které trápí klienta, a
k jejichž řešení je zapotřebí součinnosti státní moci. Řešení těchto problémů by mělo
především vyhovovat klientovi, avšak nemusí nutně být v rozporu se zájmy
společnosti. Toto řešení by se mělo opírat, jak již bylo výše zmíněno, o pravdivé a
relevantní informace.193 Díky tomu, že se k jednomu problému zpravidla vyjadřuje
více občanských sdružení, lobbistů a občanů, obvykle dochází ke střetu několika
různých názorů, na základě jejichž vyhodnocení by měly složky státní moci přijmout
adekvátní řešení daného problému.
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V odborných publikacích se „vymáhání základních práv, sbírání informací a
role hlídacího psa“194 bere také jako jedna z možných funkcí lobbingu. Vedle ní dále
funkce

integrační,

kterou

se

rozumí sjednocování společnosti jako

takové,

v situacích, kdy si jednotlivé názorové frakce na základě sběru a výměny informací
navzájem vyjasňují svá stanoviska.195
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5. Role a typologie lobbistů
Pro přijetí efektivní zákonné úpravy lobbingu je nutné dobře zmapovat
lobbistické aktivity a rozdělit lobbisty do několika skupin. Je několik základních
úloh, které lobbisté v procesu lobbování sehrávají. Tyto úlohy se pojí k funkcím
lobbingu, jimiž se zabývala předchozí část této práce. Lobbisty rozdělené do
několika skupin od

sebe odlišuje

především vztah, který zaujímají lobbisté

k subjektu, v jehož prospěch lobbují. Dalším kritériem je vlastní psychický vztah
lobbisty k lobbovanému zájmu. Vedle těchto základních kritérií je zde ještě celá řada
specifických typů lobbistů, na které je vhodné při koncipování návrhu zákona také
pamatovat.

5.1.

Role lobbistů
Lobbisté mohou v procesu lobbování sehrávat několik hlavních úloh, které se

odvíjejí od funkcí lobbingu zmíněných v předchozí části této práce. První takovou
úlohou je role prostředníka. Takovýto prostředník se stává komunikačním kanálem
mezi klientem, respektive částí společnosti a představiteli státu. 196 V této roli sehrává
důležitou

úlohu

množství kontaktů,

kterými lobbista

disponuje,

společně se

schopností je umně využít. Role lobbistů je občas právě v souvislosti s propojováním
kontaktů popisována jako umožnění přístupu. 197
Další významnou rolí je postavení lobbisty coby komunikátora. Tato úloha
souvisí s informační funkcí lobbingu, kdy lobbista zprostředkovává a předává
informace zainteresovaným stranám.198

Vedle toho

rovněž lobbista informace

vyhledává, popřípadě na základě analýz a studií získává data, a takto získané
poznatky dále předává.199
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Lze se rovněž dočíst o „roli „pouhého“ přitakávače, který argumentuje ve
prospěch nebo v neprospěch určitého zájmu.“200 Jedná se o doplňkovou úlohu, která
je zpravidla v určité intenzitě přítomná při každém lobbistickém počínání.
Poslední z úloh je role monitorování činnosti veřejné moci. 201 Sledování
vývoje je základním předpokladem pro přípravu na samotné lobbování. Je důležité
udržovat klienta v obraze a konzultovat s ním následné kroky. Rovněž mohou takto
získané informace posloužit jako podklad pro případné jednání s představiteli veřejné
moci a zároveň k informování společnosti a tím k utváření veřejného mínění.

5.2.

Typologie lobbistů
Prvním kritériem, podle kterého lze rozlišovat typy lobbistů, je právní vztah,

který lobbista zaujímá vůči subjektu, v jehož prospěch lobbuje. Existují tři základní
formy tohoto vztahu, kdy první z nich je tzv. in-house lobbing202 , tedy případ, kdy
lobbista v rámci svého pracovněprávního poměru vykonává lobbing obvykle na
příkaz a ve prospěch svého zaměstnavatele. Jedná se o historicky nejstarší typ a pro
srovnání v USA jde přibližně o třetinu všech lobbistů. 203 Tato praktika se vyskytuje
tradičně spíše ve větších firmách, které mají dostatek prostředků na to, aby si
vybudovaly a udržely oddělení public relations a marketingu, pod které obvykle inhouse lobbisté spadají. Mezi in-house lobbisty se mohou řadit i CEO a nejrůznější
ředitelé ve firmách, kteří obvykle v rámci ať již obchodních či neformálních schůzek
lobbují ve prospěch podniku, který je zaměstnává. 204 Tento vztah má pro klienta,
respektive

zaměstnavatele

výhodu

poměrně

široké

kontroly

a

jednoduchého

úkolování těchto lobbistů. Výhodou pro společnost je pak vytváření transparentních
lobbistických struktur, kdy je na první pohled patrné, kdo pro koho a v jakém zájmu
lobbuje.
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Další variantou je najímání si lobbistů ad hoc, kdy tento právní vztah bývá
upraven jinou než pracovní smlouvou.

Tito smluvní lobbisté bývají oblíbení

především u menších podniků a u klientů, kteří nemají potřebu trvale lobbovat a
nastálo zaměstnávat lobbisty. U zhruba čtvrtiny všech lobbistů v USA se jedná o
právě tento typ jednoúčelového najímání za úplatu.205 Varianta smluvního lobbingu
je mezi klienty rovněž oblíbená pro složitější vysledování provázanosti klienta
s daným lobbistickým úkonem. Smluvní lobbisté se dále dělí na specializované, tedy
ty, kteří lobbují za určité odvětví nebo lobbují u určitého orgánu státní moci, a na
nespecializované lobbisty,

někdy též nazývané jako

karierní,206

jejichž obor

působnosti není nikterak vyhraněn. Smluvní lobbisté pracují buď samostatně, nebo
kolektivně pod záštitou agentury, kterou si klient najal jako celek pro lobbování jeho
zájmu.
Posledním ze tří základních typů lobbistů je subjekt, který lobbuje především
ve svůj vlastní prospěch. Tento typ se může vyskytovat i v kombinaci s předchozími
dvěma variantami. V případě lobbování vlastního zájmu dochází k personálnímu
splynutí lobbisty a klienta v jedinou osobu. Běžně se tak jedná o majitele společnosti,
prosazující zájmy vlastní společnosti či podnikatele lobbující ve svůj prospěch. 207
Další kategorií, podle které je možné rozdělovat lobbisty, je motivace
lobbistů

k výkonu

lobbingu.

Lobbing

je

záležitostí především profesionálních

lobbistů, kteří jsou za své služby odměňováni, ale rovněž se vyskytují i lobbisté
dobrovolní, kteří provádějí lobbování bezúplatně.208 Bývají to zástupci nejrůznějších
forem občanských sdružení a aktivistických spolků. Pro tyto lobbisty, běžně
zastupující neziskový sektor, ale i sebe sama, je typické, že za svou činnost
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nezískávají žádné odměny a jejich náklady nebývají kompenzovány. V USA se jedná
zhruba o desetinu všech lobbistů.209
Za

zmínku

rovněž

stojí

lobbing

odborových

organizací,

komor

zaměstnavatelů a svazů různých odvětví, 210 které vykonávají zvláštní druh lobbingu,
ve prospěch nejen sama sebe, ale i určité části společnosti. Stojí tak na pomezí mezi
profesionálními lobbisty a občanskými sdruženími.
Vedle těchto poměrně obvyklých typů lobbistů se však vyskytují i zvláštní
typy, na něž by se zákon regulující lobbing mohl vztahovat. Jedním z takových typů
bývají pověření státní úředníci, kteří bývají najímáni „veřejnými činiteli, státními
úřady či agenturami, aby působili ve prospěch určitých legislativních návrhů.“211 Na
takové subjekty by se při přípravě legislativního návrhu nemělo zapomínat. Je však
nutno takový návrh koncipovat tak, aby jím zároveň nebyla poškozena nutná
vzájemná součinnost státních orgánů.
Dalším velmi specifickým typem lobbistů jsou zástupci státních složek či
státu jako takového, kteří lobbují u mezinárodních organizací, u jiných států nebo u
orgánů ať už vlastního nebo cizího státního společenství.212
Vedle nich se ve federativních formách vlád objevuje ještě typ lobbistů, kteří
za místní nebo ústřední vládu členského státu federace komunikují s ostatními
vládami členských států federace, popřípadě lobbují proces přijímání federální
legislativy.213 V tomto případě je sice vhodné, avšak značně komplikované, odlišit
lobbing od praktikování politiky.
Bereme-li lobbing jako činnost, jejímž výsledkem má být ovlivnění veřejné
moci, mezi lobbisty bychom mohli počítat i politické strany a voliče. Nejedná se
však o lobbing v pravém slova smyslu, ale o prvek politického systému demokratické
209
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společnosti. Bylo by proto nežádoucí, kdyby právní předpisy upravující lobbing
postihovaly svou příliš obecnou formulací i tuto sféru veřejného života. Je proto
potřeba se vyhnout vágním ustanovením, jejichž interpretace by mohla zahrnout i
jevy, jichž by se zákon v žádném případě týkat neměl.
Rovněž stojí za zvážení, zda je vhodné, respektive nezbytné, všem kategoriím
lobbistů ukládat stejné povinnosti. Bude-li český zákon o lobbingu kupříkladu po
vzoru americké úpravy

214

vyžadovat registraci lobbistů, a následné zpřístupňování

určitých informací, bylo by vhodné zvážit, jestli všechny kategorie lobbistů budou
povinny k takové registraci a pokud ano, zda není zbytečné od všech vyžadovat
stejné informace. V případě zákonné úpravy lobbingu se mi proto jeví jako optimální
úprava,

zavádějící určité

kategorie

lobbistů,

kdy

k těmto

kategoriím budou

individuálně přiřazena práva a povinnosti sledující smysl a cíl zákona, ale rovněž
šetřící práva dotčených subjektů.

214
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6. Ekonomické dopady lobbingu
Tato část práce se zabývá zejména dvěma základními tématy. Prvním, které
se týká samotných ekonomických dopadů lobbingu na toho, v jehož prospěch je
lobbováno a na lobbovaného, tedy stát, respektive celou společnost, z jejíchž zdrojů
je chod státu hrazen. Druhá teoretičtější část se zabývá otázkou, jak velkým zásahem
do státního rozpočtu by bylo přijetí zákona o regulaci lobbingu a jeho následné
uvedení v život.

6.1.

Ekonomické dopady lobbingu
Ekonomické dopady lobbingu je nutné rozlišovat podle toho, z pohledu

jakého subjektu jsou posuzovány. Z pohledu státu, respektive celé společnosti, jež
prostřednictvím daní plní státní pokladnu je potřeba dále ekonomické dopady
rozlišovat podle toho, zda vznikly v důsledku lobbování legislativy či exekutivy.
Lobbing exekutivní se nejčastěji týká veřejných zakázek

a lokálního

rozhodování úřadů. Jeho ekonomické dopady jsou těžko hodnotitelné. Na jedné
straně by se mohlo zdát, že lobbováním nutně dochází k prodražování těchto
výběrových řízení. Přesto, byl-li s přihlédnutím k lobbingu vyslyšen názor klienta, a
přijato legitimní, byť ovlivněné rozhodnutí, k žádné finanční újmě státu nemusí dojít.
Držitel výkonné moci by měl rozhodovat svobodně a sám, podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Lobbisté mohou tento rozhodovací proces pouze ovlivnit tím, že
obstarají potřebné informace a získají relevantní podklady. K prodražení daného
výběrového řízení může dojít stejně u lobbovaného řešení, jako u toho lobbisty
nepodporovaného, především v důsledku nevhodného rozhodnutí státního orgánu.
Navíc obstarávání některých podkladů potřebných pro rozhodnutí, které by si jinak
musel pracně získávat státní orgán sám, zabezpečí sami lobbisté, a státní orgán se
pak zabývá pouze jejich věrohodností, popřípadě podklady doplní podle svého
uvážení. Stejně tak argumentovat proti lobbingu tím, že ohýbá tržní prostředí, a že
jsou díky němu porušovány zásady volné soutěže, není příliš prozíravé, neboť
konečné rozhodnutí nezávisí na lobbistech, ale na držitelích veřejné moci. Proto
chceme-li zamezit plýtvání státních prostředků, jeví se jako vhodnější řešení lépe
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kontrolovat proces přijímání exekutivních rozhodnutí, nežli se snažit regulovat
lobbing.
V případě

legislativního

lobbingu

jsou jeho

ekonomické dopady ještě

podstatně komplikovanější. Jistě mohou nastat situace, kdy je díky lobbingu dlouho
odkládáno přijetí určitého právního předpisu. V takových případech hrozí nejen
finanční ztráty

v důsledku

neexistence

vhodné právní úpravy,

ale navíc ve

specifických případech mohou státu hrozit i žaloby iniciované poškozenými občany
a různými nevládními organizacemi. Důsledkem legislativního lobbingu může být
rovněž

přijetí

zákonné

úpravy,

která

poměrně

zvýhodňuje

nebo

naopak

znevýhodňuje určité hospodářské subjekty. Takový stav je samozřejmě nežádoucí,
neboť při něm často dochází k narušení fungování tržních mechanismů a vytváření
neopodstatněných rozdílů mezi subjekty. Ekonomickou újmu pak může zaznamenat
nejen stát v podobě úbytku příjmů do státního rozpočtu, ale i jednotlivci, jejichž
rovné postavení by v rámci ekonomiky měl v zásadě každý demokratický stát
chránit.
Vedle ekonomických dopadů na stát je také velmi podstatná otázka
ekonomických důsledků pro ty, v jejichž prospěch je lobbováno. Zde je potřeba
zkoumat dva základní aspekty. Prvním je, zda bylo dosaženo úspěchu ve věci.
Druhým pak, zda bylo primárním cílem daných subjektů dosažení zisku či jiné
ekonomické výhody, nebo zda bylo smyslem lobbování pouze změnit určitý
nevyhovující stav bez potřeby materiálního profitu, jak tomu obvykle bývá v případě
neziskových organizací.
Ekonomická

přínosnost

lobbování

samozřejmě

není

nikdy

zaručena.

Důvodem, proč se však na počet členů malé zájmové skupiny do lobbingu pouští, je
tzv. efekt zvláštního zájmu.215 Jedná se o situaci, kdy na jedné straně malý počet
ekonomických subjektů získá značné individuální výhody na úkor velké skupiny
osob, které tím naopak vzniknou relativně nízké individuální náklady. 216 Jedná se
typicky o případ, kdy se úzký okruh osob obohatí na úkor minimálních nákladů velké
215
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části společnosti. Díky extrémnímu nepoměru mezi obrovským počtem přispěvatelů
a minimálním počtem využivatelů těchto zdrojů, přispěvatelé téměř nezaregistrují
úbytek svého majetku, kdyžto využivatelé inkasují vysoké zisky. 217 Důležitým
aspektem je prvek motivace, neboť člen malé skupiny může získat podstatně více,
než kolik může ztratit každý zbylý obyvatel. 218 Vedle toho jsou malé skupiny
mnohem lépe organizovatelné, tudíž více efektivní při prosazování svých zájmů. 219
Z národohospodářského

pohledu

jsou

posuzovány

především

dopady

lobbingu na redistribuci důchodů a vliv lobbingu na alokaci zdrojů a její efektivitu.
V důsledku lobbování může dojít k porušení zásad volné soutěže, nebo k přeměně
prostředků konkurenčního boje z obchodních na politickoprávní. Změnou zákonů ve
prospěch jen určitých subjektů, reprezentujících menšinové zájmy společnosti, může
dojít důsledkem neefektivního rozdělování zdrojů ke snížení efektivity ekonomiky a
poklesu blahobytu. Snahu o zisk kolektivních benefitů zájmových skupin ekonomie
označuje jako tzv. dobývání renty. 220 Jedná se o snahu vymoci si ovlivňováním státní
moci zvláštní privilegia. Touto manipulací tržním prostředím pak zájmové skupiny
mohou získat značné výhody buď od veřejného sektoru, například v podobě dotací,
nebo na úkor soukromého sektoru, třeba v případě státem tolerovaného monopolu.
Konečným

důsledkem

může

být

pokřivení

mechanismů

volného

tržního

hospodářství.221
Obecně však lze namítat, že demokratické rozhodování se neděje vždy
striktně s ohledem na ekonomickou výhodnost.222

V mnohých případech je

ekonomická neefektivita a nadměrné využívání veřejných zdrojů odůvodňováno
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bezpečností či společenskou solidaritou.223 Toto nadměrné využívání veřejných
zdrojů, ať už je výsledkem společenské poptávky, či úspěšného lobbingu, však nesmí
být bezbřehé. Je nutné stanovit mantinely v podobě omezení rozsahu státních výdajů
a nastavit parametry, za kterých je možné se k těmto mantinelům přiblížit.224 Rovněž
je potřeba spíše než omezovat lobbisty, důsledně dohlížet na ty, kteří mají právo
disponovat

s veřejnými

zdroji,

neboť

sebeefektivnější

lobbing

nemůže

bez

součinnosti státních orgánů způsobit státu žádnou finanční újmu.

6.2.

Ekonomické dopady přijetí právní regulace lobbingu
Cílem této kapitoly není předložit přesné finanční údaje, ale spíše se zamyslet

nad možnými ekonomickými dopady přijetí právní úpravy lobbingu v zemích, ve
kterých dosud žádná taková úprava nevešla v platnost.
Největším problémem jakékoliv právní úpravy lobbingu bude bezesporu její
vymahatelnost. Aby taková úprava v praxi fungovala, bude nutné kontrolovat její
dodržování. Kontrola za účelem odhalení neohlášeného lobbingu se bude v terénu
provádět jen s velkými obtížemi, neboť pro praktikování lobbingu není potřeba
dosáhnout žádného zvláštního vzdělání, ani mít jakýkoliv certifikát či atestaci, a
obejde se i bez speciálních prostor a nástrojů. Lobbistou tak může být kdokoliv
kdekoliv.
Zavede-li taková právní úprava povinnou registraci, bude nutno vytvořit
specializovaný státní orgán, nebo přinejmenším alespoň nové oddělení orgánu již
existujícího, které nejen že bude registr lobbistů spravovat, ale rovněž kontrolovat
údaje do něj vložené.225 Přihlédneme-li k množství lobbistů a také k tomu, že
nejpřísnější varianty navrhovaných úprav vyžadují pravidelně každý měsíc po
223

BAŽANTOVÁ, Ilona a kol. Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky 1. vydání, Praha:
Prospektrum, 2007, s. 43. ISBN 978-80-7175-144-1
224
BAŽANTOVÁ, Ilona a kol. Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky 1. vydání, Praha:
Prospektrum, 2007, s. 43. ISBN 978-80-7175-144-1
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Příkladem takto zavedeného systému je kanadská úprava, kde dohled a správu nad registrem
lobbistů vykonává Úřad komisaře pro lobbing (Office of Commissioner of Lobbying), viz kanadský
zákon Lobbying Act (R.S.C., 1985, c. 44 (4th Supp.)), ve znění platném od 2. července 2008, oddíl 4
a násl., Dostupné z: http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/L-12.4/ nebo úprava Spojených států
amerických, kde dohled a správu vykonává Kancléř Senátu (the Secretary of the Senate) a Kancléř
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Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění platném od 1. října 2007, sekce 4., Dostupné z:
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každém registrovaném lobbistovi vložení nových záznamů o jeho aktivitách, lze
předpokládat, že se bude jednat o nepřeberné množství dat, které budou v systému
shromažďovány. Aby bylo možné takové množství dat státem účinně kontrolovat,
bude nutné takovým úkolem pověřit mnoho úředníků. K těmto výdajům na platy
pověřených úředníků je nutné připočítat i náklady na vytvoření a provoz registru
lobbistů. Pro představu v USA se náklady na vytvoření takového registru pohybují
v řádech sta tisíců amerických dolarů

226

a roční náklady na provoz se odhadují na 10

až 20 procent ceny počáteční investice. 227
Nabízí se samozřejmě i varianta pověřit malý úřednický aparát, aby registr
pouze spravoval a ve volnějších chvílích namátkově kontroloval informace v něm
obsažené, s tím, že hlavní kontrolu by vykonávala veřejnost. Takový postup nemusí
být však příliš efektivní, zvláště pokud se povinné subjekty rozhodnou systém zahltit
nepřeberným množstvím výkazů a zpráv.
Zároveň tento postup neřeší otázku vymáhání povinnosti registrovat se, tedy
otázku kontroly v terénu, která by odhalovala lobbisty vyhýbající se registrační
povinností. Jako jediný alespoň částečně účinný způsob vymáhání takových předpisů
se tedy jeví vytvoření mnohočlenného státního orgánu, jenž bude na celou agendu
dohlížet. Vedle toho bude muset spolupracovat s policejními orgány, které budou
odhalovat

neohlášený

lobbing.

Vezme-li

se

v úvahu

malá

efektivita

takto

koncipovaných právních regulací lobbingu a vysoké pořizovací a udržovací náklady
nástrojů zaváděných těmito předpisy, ekonomické dopady přijetí takové úpravy
hovoří značně v její neprospěch.
Proti

takovému

závěru

může

být

argumentováno

ušetřenými státními

prostředky v důsledku transparentního rozhodování. Je ovšem nutné zdůraznit, že ke
zvyšování státních výdajů dochází především vinou nesprávného úředního postupu či
226

Celkové náklady na vytvoření online databázového systému zavedeného v roce 1995 zákonem
Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění platném od 1. října 2007,
sekce 4., Dostupné z: https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
činily přibližně 125 tisíc amerických dolarů. Později zavedení podobného systému ve státě
Washington stálo přibližně 200 tisíc amerických dolarů. SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu
v České republice. Od myšlenky ke konceptu a implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV
ČR, 2013, s. 50. ISBN 978-80-7330-247-4
227
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implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 51. ISBN 978-80-7330-247-4
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korupce,228 nikoli však v důsledku lobbingu v pravém slova smyslu. Obvykle v
právních řádech jednotlivých států existují určité nástroje k zamezení nesprávnému
úřednímu postupu a k potlačení korupčních praktik, avšak přijetí zákona o regulaci
lobbingu se pro tento účel jeví jako nadbytečné.

228

SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 14. ISBN 978-80-7330-247-4
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7. Teoretická východiska regulace lobbingu
Je-li navrhována

nová

zákonná úprava odvětví,

které dosud

nebylo

regulováno, je nezbytné zodpovědět několik základních otázek. První takovou
otázkou je, jestliže dosud úprava daného jevu neexistovala, je jí nyní opravdu
zapotřebí? Druhou otázkou je, jaký problém by daná úprava měla řešit, a bude
opravdu v praxi řešením tohoto problému? A posledním zásadním kritériem je, zda
by nebylo

možné dosáhnout řešení daného

problému i jiným, jednodušším

způsobem? Dokáže-li zákonodárce na tyto všechny otázky dát přesvědčivou
odpověď, je pravděpodobně na místě takovou úpravu opravdu přijmout. Následně je
potřeba dobře zvážit nástroje, které nová úprava zavede, tak, aby na jedné straně byly
co možná nejefektivnější ve vztahu k vytýčenému smyslu a cíli zákona, na straně
druhé, aby co možná nejvíce šetřily práva a zachovávaly svobody lidí.

7.1.

Důvody regulace
Nejprve je nutné si zodpovědět, jaký cíl by měla regulace lobbingu sledovat,

a jestli je schopna takový cíl naplnit.
Lobbistické prostředí je obecně považováno za netransparentní.229 Toto
přesvědčení společně s názorem, že lobbing má významný vliv na formování veřejné
politiky státu, dohromady snižuje důvěryhodnost v tyto rozhodovací procesy státu.230
Lze uznat jako legitimní názor, že občané by měli mít právo vědět, kdo a s jakými
úmysly stojí za přijímanými zákony. Tím by se pravděpodobně posílila důvěra ve
spravedlivost veřejného rozhodování.231 Rovněž lze souhlasit s názorem, že větší
transparentnost lobbistického prostředí je do jisté míry výrazem práva občanů na
informace, a že regulace lobbingu může pomoci kontrolovat procesy, na základě
kterých jsou přijímána rozhodnutí a odhalovat tak neetické či nelegální praktiky,
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SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 12. ISBN 978-80-7330-247-4
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čímž se taková úprava stává mimo jiné jedním z nástrojů boje s korupcí a
organizovaným zločinem.232
Je však nutné zamyslet se nad efektivitou tohoto nástroje z důvodu velmi
obtížného provádění dozoru nad lobbistickým prostředím. Jak již bylo zmíněno výše,
lobbing může v zásadě provádět jakýkoliv subjekt kdekoliv. Proto k odhalení
skrytého lobbingu,233 proti kterému by takový nástroj měl směřovat v prvé řadě, by
bylo

nutné

využít

stejných

prostředků,

jakých

se

využívá

při odhalování

organizovaného zločinu, zejména pak nasazení utajených agentů, sledování osob a
odposlechy telekomunikačních zařízení. Otázkou je, zda by takové nástroje nemohly
být pak lehce zneužitelné. Každý, kdo by se dostal do kontaktu s představitelem
veřejné moci, by mohl být potenciálně podezřelý ze skrytého nebo neohlášeného
lobbingu.
Dalším úskalím jakékoliv právní regulace lobbingu je široké spektrum
subjektů, které se mohou snažit ovlivňovat veřejnou politiku. Podle jedné z publikací
by „regulace lobbingu neměla zasahovat do práva občanů angažovat se ve věcech
veřejných a občanské petice, dopisy a ostatní formy komunikace s veřejnými činiteli
by neměly být považovány za lobbingovou činnost.“234 S touto myšlenkou lze bez
obtíží souhlasit, avšak ve skutečnosti zakládá dva problémy. Prvním je, že výše
jmenované činnosti patří mezi lobbistické praktiky, a druhým, podstatně závažnějším
problémem je způsob, jakým odlišit tyto politicky aktivní občany od lobbistů. Ta
samá publikace vidí rozlišující faktor mezi lobbisty a aktivními občany v tom, zda
daný subjekt za své snažení získává od klienta finanční náhradu či nikoliv,235 a
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dodává, že ne všechny subjekty by měly podléhat stejné kontrole. 236 Takovéto
odlišení, kdy jsou jinak do značné míry podobným subjektům přiznávána rozdílná
práva,

by však mohlo vzbuzovat pochybnosti v otázkách rovnosti a zákazu

diskriminace. Proto je třeba se zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné rozlišovat
lobbing od jiných projevů občanské společnosti na základě více než jednoho kritéria.
Druhým takovým kritériem by mohla být kupříkladu frekvence daného jednání.

7.2.

Právní nástroje regulace
Má-li být přijata funkční legislativní úprava, je zcela zásadní vyřešit otázku

právních nástrojů, které ji uvedou v chod a zajistí její efektivní naplňování. Tyto
nástroje by měly být nejen efektivní ve smyslu naplňování smyslu a cílů takového
předpisu, ale zároveň by neměly nad nezbytnou míru omezovat subjekty, jichž se
budou týkat. Budou-li se prostředky jevit jako neefektivní a nedostačující, je
zbytečné zákon přijímat, nebude-li zákon respektovat zachování určité míry lidských
práv a svobod, přijat by být neměl.
Jak již bylo výše zmíněno, úprava regulující lobbing by měla vnést do
prostředí, kde jsou veřejnou mocí přijímána rozhodnutí, více transparentnosti, a tak
posílit důvěru občanů ve spravedlivost tohoto systému. Proto se od takového
předpisu očekává, že zavede mechanismus, který bude systematicky sbírat a
vyhodnocovat data o tom, kdo a jakým způsobem, případně v jakém zájmu, ovlivnil
které rozhodnutí určitého státního orgánu. V zásadě jsou pak dvě možnosti, jak
s takovouto databází naložit. Zaprvé tato databáze může být vedena jako neveřejná.
Dozor nad jejím obsahem by tak vykonával pouze k tomu určený stání orgán.
V takovém případě lze jen stěží předpokládat posílení důvěry veřejnosti ve
spravedlivost státních rozhodovacích procesů. Druhou variantou je zavedení veřejné
databáze, kde by její kontrolu mohly provádět jak státní orgány, tak veřejnost.
Tím by však mohl nastat problém s ochranou některých citlivých údajů. Dojít
by tak mohlo ke střetu dvou základních práv, tedy práva na informace s právem na
ochranu osobních údajů.

V českých podmínkách řeší střety různých ústavou
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zaručených práv či svobod Ústavní soud tzv. testem proporcionality.237 Nelze
předjímat, zda by Ústavní soud dovodil přednost jednoho z těchto práv před druhým,
je však vhodné mít tuto skutečnost při snaze o zavedení určitých právních nástrojů na
paměti a snažit se, pokud je to možné, co nejvíce šetřit lidská práva a svobody.

7.2.1. Registrování lobbistů
Jedním z nejčastěji odborníky doporučovaných nástrojů v souvislosti se
zavedením právní úpravy lobbingu je registr lobbistů.238 Jedná se o nástroj, pomocí
kterého by se každý, kdo bude zákonem považován za lobbistu, registroval ve
veřejně přístupném seznamu. V tomto seznamu by každý lobbista musel uvádět své
identifikační údaje, jako je jméno a příjmení, bydliště a případně též obchodní firmu,
právní formu, sídlo společnosti a identifikační číslo. U právnických osob by se takto
musel identifikovat každý člen statutárního orgánu. Dále by takto museli být
registrováni všichni zaměstnanci lobbisty, jejichž náplní práce by bylo lobbování.

237

Test proporcionality užitý v nálezu Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94
„Vzájemné poměřování ve vzájemné kolizi stojících základních práv a svobod spočívá v následujících
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umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva) .“
„Druhým kritériem poměřování základních práv a svobod je kritérium potřebnosti, spočívající v
porovnávání legislativního prostředku, omezujícího základní právo resp. sv obodu, s jinými
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zvažování empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů. Empirickým
argumentem lze chápat faktickou závažnost jevu, jenž je spojen s ochranou určitého základního práva
(…) Systémový argument znamená zvažování smyslu a zařazení dotčeného základního práva či
svobody v systému základních práv a svobod (…). Kontextovým argumentem lze rozumět další
negativní dopady omezení jednoho základního práva v důsledku upřednostnění jiného (…). Hodnotový
argument představuje zvažování pozitiv v kolizi stojících základních práv vzhledem k akceptované
hierarchii hodnot.“
„Součástí porovnávání závažnosti v kolizi stojících základních práv je rovněž zvažování využití
právních institutů,
minimalizujících argumenty podložený zásah do jednoho z nich.“
„Lze tudíž konstatovat, že, v případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před druhým ze dvou
v kolizi stojících základních práv, je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech
možností minimalizace zásahu do jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4
Listiny základních práv a svobod, a sice v tom smyslu, že základních práv a svobod musí být šetřeno
nejenom při používání ustanovení o mezích základních práv a sv obod, nýbrž analogicky rovněž v
případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.“
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V případě, že by lobbista byl členem lobbistické organizace, bylo by nutné takové
členství oznámit.239
Takto zaregistrovaný lobbista by měl povinnost správci registru pravidelně
posílat výkazy o své činnosti. Tyto výkazy by obsahovaly zejména seznam
uskutečněných lobbistických kontaktů s uvedením,

kdy daný kontakt proběhl,

identifikaci lobbovaného a státní instituce, jíž je lobbovaný členem. Dále pak, co
bylo předmětem schůzky, a seznam klientů, na jejichž žádost, nebo v jejichž
prospěch se lobbistický kontakt uskutečnil. Pokud by klientem byla obchodní
společnost, která je součástí holdingu, musel by lobbista doložit rovněž seznam
všech zbylých společností v tomto holdingu. Takovýto lobbistický kontakt by
lobbista musel oznámit do několika dní po jeho uskutečnění. Zároveň by musel
každý rok podávat správci registru finanční zprávu, ve které by musely být uvedeny
celkové roční příjmy a výdaje za lobbing. Pokud by lobbista měl zaměstnance, kteří
by rovněž lobbovali, zpráva by měla obsahovat i jednotlivě rozepsané příjmy a
výdaje takovýchto zaměstnanců.240
Jak seznam lobbistů, tak i roční finanční zprávy by byly veřejné. V případě,
že by kdokoliv měl jakoukoliv pochybnost o pravdivosti těchto údajů, mohl by podat
podnět buď správci registru, finančnímu úřadu nebo případně policejnímu orgánu.
Koncepci registrování lobbistů kupříkladu v současnosti obsahuje

nejen

kanadská úprava241 , ale i úprava Spojených států amerických242 a Spojeného
království.243 Se zavedením takového nástroje rovněž počítal i český vládní návrh
zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů z roku 2012.244
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Taková koncepce má však dvě velká úskalí. První se týká samotných
informací zpřístupňovaných v registru. V první polovině roku 2018 se v České
republice vedla vážná debata o některých ustanoveních zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). Ustanovení § 10 a násl. zákona o
střetu zájmů ukládá povinnost veřejným funkcionářům podávat oznámení o majetku,
příjmech

a

závazcích.

Tato

oznámení

jsou

evidována

v registru

oznámení

vytvořeném na základě tohoto zákona, a jsou v zásadě veřejně přístupná.245
V souvislosti s tím však vyvstal problém na komunální úrovni, kdy starostové a
členové zastupitelstev obcí rovněž museli činit oznámení o svém majetku. To činilo
problém především v malých obcích, kde se v nadsázce všichni znají a kdy za výkon
takových funkcí dostávají komunální politici jen symbolickou odměnu, a tak jde
spíše dobrovolnou činnost, nežli o výkon výdělečného povolání. Taková povinnost
pak řadu potenciálních zájemců o tuto funkci odrazovala. Z tohoto důvodu 1.
července 2018 nabyl účinnosti zákon č. 112/2018 Sb., kterým se mění zákon č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „novela
zákona o střetu zájmů“)246 , kterým bylo upraveno právo veřejnosti nahlížet do
registru oznámení tak, že u politiků na nejnižší komunální úrovni již některé citlivé
údaje nejsou veřejně dostupné.247 Je otázkou, zda je rozumné a správné zveřejňovat
citlivé údaje o majetkových poměrech soukromých subjektů, jež nedisponují
veřejnou rozhodovací pravomocí, když takové informace, byť z jistě pochopitelných
důvodů, nemusí zveřejňovat ani volení funkcionáři, kteří navíc veřejnou mocí
disponují.
Druhým problémem tohoto nástroje je schopnost stáních orgánů přinutit
lobbisty k registraci a odhalovat ty, jež se do registru nepřihlásí. Tento problém byl
již několikrát nastíněn výše. Lobbistou může být v daném okamžiku kdokoliv. Aby
byl systém založený na registraci lobbistů efektivní, bylo by pravděpodobně nutné
prošetřovat každého, kdo by se dostal do kontaktu s jakýmkoliv držitelem veřejné
moci, a zjišťovat, zdali neprováděl lobbing. Určitým východiskem by mohlo být
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přijetí úpravy, která by takto registrovaným lobbistům přiznávala jisté výhody.
Mohlo by se kupříkladu jednat o specifická oprávnění v rámci rozhodovacích
procesů veřejné moci, nebo o lepší přístup k představitelům státu.248 Takovéto
výhody by subjekty mohly motivovat k registraci a systém by se tak stal
efektivnějším.

7.2.2. Veřejný diář
Veřejný diář je nástroj, který slouží nejčastěji jako doplněk k registru
lobbistů.

Jedná

se v podstatě o

volně přístupný rozvrh schůzek

veřejného

funkcionáře, který je každý den aktualizován na jeho webových stránkách. V rozvrhu
by měly být obsaženy údaje o datu, místu a předmětu schůzky, včetně identifikace
subjektu, se kterým se daný funkcionář má sejít. Takový nástroj by měl sloužit
k porovnávání údajů z registru lobbistů a tak přispívat k lepší kontrole.249
Se současným zaváděním tzv. e-governmentu, tedy elektronizace státní
správy, by takový diář mohl být zároveň prostředkem, jak si sjednat se svým
úředníkem schůzku. Opět by bylo potřeba zvážit, které informace v něm obsažené by
bylo vhodné uveřejňovat, avšak v zásadě nic nemluví proti zavedení takového
systému do praxe. Navíc by bylo možné tuto platformu do budoucna rozšířit o
databázi, ve které by byly evidovány výkazy o práci jednotlivých úředníků, ke
kterým by měl přístup jejich nadřízený, případně veřejnost, což by mohlo napomoci
zefektivnění státní správy.

7.2.3. Otázka „otáčivých dveří“
Takto bývá označována situace, kdy se státní úředníci krátce po odchodu
z funkce stávají lobbisty. Jejich znalost prostředí a personálií státních institucí jim
pak dává významnou výhodu při výkonu lobbingu. 250 Problém vyvstává zejména
v situacích, kdy měl představitel státu přístup k důvěrným informacím, kterých by
bylo možno zneužít. Jedná se nejen o utajované informace obchodní povahy, ale ve
248
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vztahu k lobbingu také o informace týkající se veřejných zakázek. Zejména pak
informace o parametrech vyhodnocování a údaje o účastnících těchto výběrových
řízení.251
Aby se zabránilo zneužití takových znalostí, lze stanovit tzv. období
vychladnutí (anglicky „cooling-off period“), během něhož bývalý držitel veřejné
moci nemůže vykonávat profesi, ve které by takové informace mohl uplatnit.252 I
kdyby takové období nebylo pro státní úředníky stanoveno, je běžnou praxí doložka
mlčenlivosti. Ta se sice vztahuje pouze na určité utajované informace, avšak
v konečném důsledku postihuje stejně jako „období vychladnutí“ hlavní problém
otáčivých dveří, kterým je zneužívání veřejně nedostupných informací. Výhodou
doložky mlčenlivosti je pak menší zásah do práv a svobod jednotlivců.
Vzhledem k tomu, že přenos informací je jen stěží kontrolovatelný a zamezit
jakémukoliv subjektu, aby nelobboval je rovněž velmi složité, je efektivita těchto
dvou nástrojů omezená. Efektivitu by mohlo pomoci zvýšit obrácení důkazního
břemene v soudních řízeních, kdy by samotné podezřelé subjekty musely dokazovat,
že se nedopustily lobbingu či vyzrazení informace. Oba nástroje jsou však
legitimními prostředky,

jejichž existence je ospravedlnitelná,

přičemž budou-li

rozumně nastaveny jejich parametry, proti jejich uzákonění by neměl nikdo nic
namítat.

7.2.4. Systémová regulace lobbingu
Smyslem systémové regulace lobbingu má být větší transparentnost procesu
přijímání veřejných rozhodnutí představiteli státní moci. Ve výsledku však nejde o
to, kdo za jakým rozhodnutím stojí, nýbrž o to, aby dané rozhodnutí bylo přijato
postupem v souladu se všemi relevantními předpisy a bylo spravedlivé. Je to zájem
společnosti, aby veškerá rozhodnutí byla přijata v souladu s právním řádem, který má
být ke všem subjektům stejně spravedlivý. To, jestli určité řešení pochází z hlavy
státního úředníka či klienta, jenž si najal lobbistu, není podstatné. Důležité je, aby
takové rozhodnutí bylo objektivně správné.
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Proto stojí za úvahu, zda je přijetí nového zákona, jenž by upravoval pouze
samotný lobbing, opravdu nezbytné. Zda by stejně dobře, a možná ještě lépe
neposloužila tomuto účelu systémová úprava procesu přijímání rozhodnutí moci
veřejné. V ČR již nyní existují předpisy omezující svévoli státních úředníků, stejně
jako kontrolní mechanismy, kterým jsou jak rozhodovací procesy, tak výsledná
rozhodnutí podrobovány.253 Výsledkem působení takovýchto procesních postupů a
kontrolních nástrojů by mělo být po všech stránkách bezvadné a spravedlivé
rozhodnutí. Navíc kontrolovat proces přijímání takových rozhodnutí a dohlížet na
úředníky, zda řádně plní své povinnosti, je snáze uskutečnitelné, než se snažit hlídat,
s kým se veřejní činitelé dostávají do kontaktu a zda se jedná o lobování či ne.
Zvýšení důvěryhodnosti v přijímaná exekutivní rozhodnutí by mohlo přinést
zavedení platformy e-governmentu, kdy by na webu státní správy byly zveřejňovány
informace o určitých probíhajících správních řízeních. Bylo by tak možné kupříkladu
zjistit, s ohledem na citlivé údaje, kdo jaké řízení vede, a v určitých případech i
s kým je toto řízení vedeno a v jakém je stádiu. Dále by bylo možno díky
elektronizaci státní správy snáze obesílat dotčené subjekty, a přímo za chodu
odhalovat procesní pochybení, která by byla rovnou napravována. Tím by se celý
proces stal více transparentním a zároveň rychlejším a efektivnějším, neboť by
z důvodu možných procesních nedostatků dotčené subjekty nebyly nuceny podávat
opravné prostředky, a pokud by k takovému podání i přes to došlo, bylo by snadné
taková pochybení napravit.
Vedle toho by nebylo obtížné zavést už dříve zmiňovaný veřejný diář, ve
kterém by byl rozpis schůzek a jednání daného funkcionáře. 254 Avšak důvěrné
informace v něm uvedené by nebyly volně k dispozici. Veřejné by byly informace o
datu konání schůzky, tématu schůzky a následný možný postup ve věci. Každý
předmět jednání by měl vlastní spis, ve kterém by byly uloženy veškeré informace o
předmětu řízení a o postupu v něm, který by se v elektronické podobě archivoval po
dobu deseti let. Pod spisovou značkou by bylo možné volně vyhledat, jakého
předmětu se dané řízení týká a v jaké fázi se nachází. Nejednalo-li by se o citlivé
253
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údaje, po skončení řízení by navíc bylo možné vyhledat, na základě jakých podkladů
a jakým způsobem daný státní orgán rozhodl, a dále, na základě neanonymizované
žádosti a po zaplacení regulačního poplatku v minimální výši, by bylo možné
u určitých typů řízení zjistit i totožnost subjektu, se kterým se řízení vedlo, včetně
podaných námitek vedlejších účastníků. Takový nástroj by mohl pomoci nejen zvýšit
důvěru obyvatelstva v mocenské rozhodování státu, ale také zvýšit efektivitu státního
aparátu.255
Problém ale nastává v případě snahy zlepšit transparentnost legislativního
procesu. Na něm se podílí celý, často mnohačlenný sbor zákonodárců, a ti si k ruce
berou své asistenty a rovněž se radí s různými odborníky. Zjistit v takové změti osob,
kdo reprezentuje jaký zájem, není dost dobře možné. Opět částečným řešením dané
situace může být elektronizace legislativního procesu, tedy vytvoření systému, do
kterého by se v reálném čase vkládaly jednotlivé návrhy zákonů a následné
pozměňovací návrhy, s identifikací jejich předkladatelů. Rovněž by byly v systému
zveřejňovány důvodové zprávy a stanoviska jednotlivých zákonodárců, či skupin
zákonodárců, kteří by byli pro anebo proti. Vedle toho by byly veřejně dostupné
závěry a připomínky legislativní rady vlády, komisí, výborů a pracovních skupin. 256
Směrem k elektronizaci vykročila i Česká republika, kdy 1. ledna 2020 vstoupí
v účinnost zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě
právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (dále
také jako „zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv“),257 umožňující
zavedení digitální stopy v legislativním procesu.258 Nástroje elektronizace sice
nemůžou zabránit přijetí nežádoucích předpisů, avšak s pomocí nich bude snazší
odhalit, kdo a proč stojí za jakým předpisem, v důsledku čehož by okolnosti
přijímání zákonů měly být více jasné a celý proces více přehledný.
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Dalším problémem legislativního procesu je prosazování vlastních zájmů
zákonodárců. Tomu se snaží zabránit nejrůznější zákonné úpravy. V České republice
je účinný zákon o střetu zájmů,259 který stanovil povinnost určitým veřejným
funkcionářům, vyjmenovaným v § 2 tohoto zákona, zdržet se každého jednání, při
kterém mohou jejich osobní zájmy ovlivnit výkon jejich funkce. 260 Zákon rovněž
ukládá zákaz upřednostňování osobních zájmů veřejných funkcionářů před zájmy,
které jsou jako veřejní funkcionáři povinni prosazovat a chránit.261 Existence
takových právních předpisů by měla zamezit zneužívání státní moci k osobnímu
prospěchu. Kontrovat však dodržování takových norem je v praxi dosti obtížné.

7.3.

Ekonomická regulace lobbingu
Vedle právní regulace lobbingu pomocí příkazů, zákazů a jiných omezení,

existuje varianta regulace takového jevu pomocí méně direktivních prostředků. Jedná
se především o ekonomickou stimulaci subjektů k registrování a jiným zákonem
zavedeným povinnostem. Ekonomické nástroje jsou vhodným doplňkem jakékoliv
zákonné regulace. Fungují na principu získání benefitů za podrobení se těžko
vymahatelným a kontrolovatelným povinnostem uloženým zákonem.
Ekonomická stimulace
finanční motivace.

stojí buď na principu pozitivní, nebo negativní

Za pozitivní finanční motivaci jsou považována nejrůznější

zvýhodnění a materiální benefity. Negativní finanční motivací jsou naopak myšleny
všechny pokuty, sankce a materiální znevýhodnění, na základě kterých ubude
majetek lobbisty. Měly by být ukládány především za nedodržování zákonných
ustanovení, přičemž jejich výše by měla být adekvátní k jednání, kterým se lobbista
dopustil porušením zákona.262
V případě

nově

zaváděných,

obtížně

kontrolovatelných

zákonných

povinností, je vhodnější vsadit především na pozitivní ekonomickou stimulaci. Ta
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může nové úpravě získat více stoupenců, a tak pozvolna měnit společenské zvyky
spojené s daným regulovaným jevem. Negativní ekonomickou stimulaci je vhodné
použít v případech, kdy se předpis snaží postihovat neoprávněné finanční benefity
plynoucí z určité činnosti. Sankce by pak měly převyšovat možné zisky z této
neoprávněné činnosti, tak aby se případným pachatelům nevyplatilo tuto činnost
provozovat.
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8. Současná úprava lobbingu v ČR
V České republice v současné době, ke konci roku 2018, neexistuje žádný
právní předpis upravující výkon lobbingu. Je zde však mnoho předpisů, které stejně
jako případná úprava lobbingu cílí na transparentnost rozhodovacích procesů veřejné
moci a ukládají různá omezení a povinnosti veřejným funkcionářům. Rovněž se
v právním řádu ČR nacházejí předpisy, jejichž smyslem je omezovat vliv určitých
subjektů na utváření veřejné politiky, a dále předpisy sankční povahy, které mají
dodržování takových povinností vynutit.

8.1.

Současné pojetí regulace lobbingu v ČR a její možný vývoj
Česká republika postrádá ucelenou koncepci, která by soustavně směřovala

jakýmkoliv způsobem k regulaci lobbingu. V Akčním plánu boje s korupcí na rok
2016 se lze dočíst, že „přestože otázka regulace lobbingu není v programových
dokumentech vlády explicitně řešena, Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až
2017 zmiňuje nutnost posilování transparentnosti legislativního procesu s cílem
minimalizovat prostor pro skryté lobbování za parciální zájmy. Nutnost zavedení
pravidel pro lobbing v České republice je konstantně artikulována ze strany
neziskových organizací zabývajících se bojem s korupcí. Tématu v poslední době
věnuje pozornost i Rada Evropy, na jejíž půdě jsou připravována možná doporučení
členským státům v oblasti právní regulace lobbistické činnosti v kontextu veřejného
rozhodování. Nově zřízená Pracovní komise předsedy Rady k lobbingu se proto bude
touto problematikou intenzivně zabývat. Výstupem z její činnosti pak mimo jiné bude
základní koncepční dokument (teze), který představí možnosti a východiska budoucí
regulace lobbingu v České republice včetně možných dílčích opatření či samotného
legislativního

řešení,

který následně posoudí Rada.“263 Z tohoto obecného

politického prohlášení vyplývá, že Vláda se nezabývá regulací lobbingu jako
samostatného jevu, nýbrž potíráním korupce. Z prohlášení není patrné, jak chce
takových cílů konkrétně dosáhnout.

263

Úřad vlády České republiky. Akční plán boje s korupcí na rok 2016. Praha. 2015, s. 8, Dostupné z:
http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/2016/akcni-plan-boje-skorupci-na-rok-2016-139024/
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V programovém prohlášení první vlády Andreje Babiše z 8. ledna 2018 stojí:
„Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech. Za tím účelem zejména
předložíme zákon na ochranu whistleblowingu a zákon o regulaci lobbingu
vycházející z mezinárodních doporučení.“264 Jak je možné vidět, za necelé tři roky
došlo k jistému posunu vládou zaujatého stanoviska k lobbingu, kdy na začátku roku
2018 se již v programovém prohlášení vlády explicitně hovoří o předložení zákona o
regulaci lobbingu. Tato vláda však nedostala od Poslanecké sněmovny důvěru, a tak
byla 27. června 2018 jmenována druhá vláda Andreje Babiše.265 Ta 11. respektive
12. července 2018 již důvěru od Poslanecké sněmovny dostala.266 S novou vládou
rovněž přišlo i nové programové prohlášení, ve kterém se píše: „Budeme dále
bojovat proti korupci ve všech oblastech, tento boj systémově koordinovat,
vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat
jejich vhodné měny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní
nástroje k ochraně oznamovatelů korupce (whistleblowing) a zákon o regulaci
lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení.“267 Zde oproti předchozí verzi
programového prohlášení vlády Andreje Babiše přibylo pár slov o vyhodnocování a
zdokonalování protikorupčních nástrojů, nicméně o samotném lobbingu se stále píše
jen to, že bude předložen zákon, kterým bude lobbing regulován. Není však vůbec
zřejmé, jakým způsobem a s využitím jakých prostředků má být tato regulace
provedena. Dokonce není ani zřejmé, krom vágních ustanovení o transparentnosti a
boji s korupcí, jaký cíl má tato úprava sledovat.
V souvislosti s výše zmíněným Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016
byl však zpracován Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a
rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti (dále také jako „věcný
záměr zákona o lobbingu“), obsahující konkrétní kroky směřující k regulaci
lobbingu. V Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018, schváleném vládou 3. ledna
264

Programové prohlášení vlády z 8. ledna 2018, Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/jednanivlady/programove-prohlaseni-vlady-162319/
265
Vláda České republiky. Prezident Miloš Zeman jmenoval členy nové vlády. 27. 6. 2018 In Vláda.cz
[online]. [cit. 2018-15-07], Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/prezidentmilos-zeman-jmenoval-cleny-nove-vlady--167039/
266
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Pořad 17. schůze, In Psp.cz [online]. [cit.
2018-15-07] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/017schuz/s017086.ht m
267
Programové prohlášení vlády z 27. června 2018, Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/jednanivlady/programove-prohlaseni-vlady-165960/
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2018, ve vztahu k lobbingu pouze stojí, že tento návrh věcného záměru zákona o
lobbingu byl vládě předložen.268 Cílem navrhované úpravy by mělo být stanovení
transparentních pravidel pro lobbing a posílení transparentnosti legislativního a
rozhodovacího procesu. Smyslem úpravy je rovněž větší efektivita veřejné kontroly
v této oblasti.269 Tento 36 stránkový dokument, který má sloužit jako podkladový
materiál pro

přijetí zákona o

regulaci lobbingu,

je podle mého podstatně

propracovanější, než vládní návrh zákona o lobbingu a o změně některých
souvisejících zákonů z roku 2012.270
Ústředním nástrojem koncepce je opět registr lobbistů. Záměr však nově
nabízí dvě varianty registrování, kterými se mohou zákonodárci vydat. První je
možnost

zavedení

povinného

registrování

vybraných

osob,

kdy

by

takto

registrovaným osobám mohly být poskytnuty určité výhody.271 Věcný záměr zákona
o lobbingu nabízí lobbistům tři druhy výhod. První je zaručený přednostní vstup do
objektů Parlamentu,

do

míst, kam v současnosti mají přístup jen zástupci

hromadných sdělovacích prostředků a veřejnosti, druhou výhodou je přístup do
neveřejné

části

elektronické

knihovny

legislativního

procesu

(eKLEP),

prostřednictvím které se lze dostat ke všem vládním návrhům zákonů a probíhajícím
připomínkovým řízením a třetí je právo vyjadřovat se k projednávaným návrhům
zákonů

na

jednáních

orgánů

Parlamentu.272

Druhou

variantou

je

zavedení

nepovinného registru na dobrovolné bázi, kdy by byli motivováni naopak veřejní
funkcionáři, aby komunikovali pouze s registrovanými lobbisty.273 Neregistrovaní
lobbisté by pak tím byli nepřímo vedeni k registraci.

268

Úřad vlády České republiky. Akční plán boje s korupcí na rok 2018. Praha. 2017, s. 8, Dostupné z:
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok2018.pdf
269
Z elektronické knihovny legislativního procesu eKLEP, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=ALBSAQ2AK8RP
270
Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících předpisů z roku 2012, č. j.
13274/2012-SKK, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACK8YBC8V24
271
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 7, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
272
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 11, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
273
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 7, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
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Věcný záměr počítá vedle evidování veškerých možných identifikačních
údajů také se záznamy o ročním obratu lobbisty. Lobbista by rovněž byl povinen
průběžně podávat zprávy o uskutečněných lobbistických kontaktech, o předmětu
lobbování, o darech poskytnutých politickým stranám či hnutím a o smlouvách
uzavřených s klienty. V registru by však byli evidováni i lobbovaní, u nichž by byla
uvedena pouze jména, funkce a kontaktní údaje. Lobbovaní by pak museli průběžně
podávat zprávy o uskutečněných schůzkách a jiných kontaktováních lobbisty.
Takové

zprávy

by

obsahovaly

identifikaci

lobbisty,

se

kterým

komunikováno, předmět takové komunikace, a místo a čas uskutečnění.

by

bylo

274

Správcem takového registru by měl být buď již existující úřad, a to například
Úřad

pro

dohled

nad

hospodařením politických

stran a politických hnutí,

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti či Úřad vlády ČR, anebo nově
vytvořený státní orgán.

Tím by dle věcného záměru mohl být parlamentní

zmocněnec pro lobbing, jako je tomu v případě Kanady, či nezávislá komise pro
lobbing, podobná té, kterou zavedli ve Slovinsku, anebo zvláštní nezávislý úřad pro
dohled nad lobbingem.275
Dále věcný záměr zákona o lobbingu operuje s obvyklými nástroji, jako je
definování a typologie lobbistů, které rozděluje na profesionální, in-house korporátní
a in-house zájmové a profesní organizace. Záměr rovněž vymezuje lobbované
pomocí rozdělení do skupin. První dvě skupiny vymezují veřejné funkcionáře, které
věcný záměr zákona o lobbingu přejímá ze zákona o střetu zájmů.276 Dalšími
skupinami jsou pak poradci, asistenti poslanců a senátorů, zaměstnanci organizačně
zařazení v kabinetech členů vlády a osoby blízké veřejných funkcionářů.277 Dalšími
nástroji zmíněnými ve věcném záměru pak jsou regulace darů a zavedení registru

274

Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 10, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
275
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 11, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
276
§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
277
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 8, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
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darů, veřejné diáře členů vlády a Parlamentu, a dále etické kodexy pro členy vlády,
senátory a poslance.278
K posílení

transparentnosti legislativního

procesu

je

v záměru

navrženo

zavedení tzv. legislativní stopy. V praxi by to znamenalo, že každý legislativní návrh
by byl opatřen jmenným seznamem všech osob, jež se podílely na jeho podobě. Tedy
i těch osob, které takový návrh s veřejným funkcionářem konzultovaly, včetně
uvedení, v čím zájmu tak činily. Legislativní stopa by dle záměru měla být součástí
důvodové zprávy nikoliv samotného zákona, aby ji bylo možné po dobu celého
legislativního procesu sledovat a průběžně aktualizovat. 279
Věcný záměr zákona o lobbingu pak přichází se čtyřmi variantami řešení.
Varianta první zachovává současný stav, kdy samotný lobbing není nikterak
regulován.

Varianta

druhá

zavádí

částečnou

regulaci

lobbingu

pomocí

nelegislativních opatření, kterými jsou zavedení etických kodexů pro členy vlády a
členy obou komor Parlamentu. Třetí varianta počítá se zavedením registru lobbistů a
s ním souvisejících legislativních opatření, jakými jsou zavedení legislativní stopy a
registru darů pro veřejné funkcionáře. Variantou čtvrtou by bylo zřízení registru
lobbistů, zavedeny diáře veřejných činitelů a legislativní stopy.280
Tento věcný záměr byl schválen usnesením vlády č. 114 ze dne 21. února
2018.281 Věcný záměr přináší do jisté míry rozumnou koncepci regulace lobbingu,
kdy některé v něm zmiňované nástroje mají opravdu potenciál posílit důvěru
veřejnosti ve veřejné rozhodování a udělat legislativní proces více transparentním.
Takovým nástrojem je jistě legislativní stopa a na ní napojená databáze subjektů, jež
se na legislativním procesu podílely. Jednalo by se o postupně vznikající seznam
jmen subjektů, pouze pro účely evidence, se kterým by nebyly spojeny žádné
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Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 15, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
279
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 12, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
280
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 20, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
281
Z elektronické knihovny legislativního procesu eKLEP, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=ALBSAQ2AK8RP
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povinnosti.282 Takový seznam by byl pouze evidenčním nástrojem sloužícím ke
zjištění, kdo stojí za jakým předpisem. Důvěru ve spravedlnost exekutivního
rozhodování by pak pomohlo posílit zavedení veřejných diářů vedených státními
úředníky, ke kterým by se opět pojila na základě vedení si takových diářů rozrůstající
se databáze subjektů, se kterými úředníci přišli do kontaktu. 283 Údaje v takové
databázi by však bylo možné oproti údajům v databázi napojené na legislativní stopu
po několika letech automaticky promazávat.
Je proto pro mě zklamáním, že paragrafové znění návrhu zákona o lobbování
(dále také jako „návrh zákona o lobbování“),284 které vzniklo na základě tohoto
věcného záměru, si z jeho promyšlené koncepce bere jen velmi málo. Tento návrh se
poněkud zvláštně zaměřuje pouze na lobbování přijímaných právních předpisů,
mezinárodních smluv a strategických dokumentů na centrální úrovni,285 a zcela tak
opomíjí zákonodárnou iniciativu a exekutivní činnost krajů a obcí. Největším
úskalím tohoto návrhu jsou však poměrně neurčité definice. Ústředním nástrojem
návrhu zákona o lobbování je registr lobbistů. Každý, kdo je tímto návrhem
považován za lobbistu, je povinen se zaregistrovat nejpozději do deseti dnů ode dne,
kdy jeho činnost „naplnila znaky lobbování“. 286 Zde ovšem podle České advokátní
komory (dále jen „ČAK“) nastává problém, neboť v zákoně není definice lobbingu
dostatečně určitá. Z toho důvodu je značně komplikované stanovit, kdy přesně
povinnost registrovat se vzniká.287 Jedná se tak o velký zásah do právní jistoty. Navíc
s nesplněním této povinnosti je spjata sankce v podobě pokuty ve výši až 100 000 Kč
nebo zákazu lobbování až na 3 roky. Sankcionovat nesplnění povinnosti, která je
stanovena takto nejednoznačně, se jeví jako vážné selhání předkladatelů.
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Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
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Návrh zákona o lobbování, č. j. předkladatele 21676/2018-OHR, Dostupné z:
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Návrh zákona o lobbování, č. j. předkladatele 21676/2018-OHR, § 1, Dostupné z:
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Návrh zákona o lobbování, č. j. předkladatele 21676/2018-OHR, § 6, Dostupné z:
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Připomínky České advokátní komory k návrhu zákona o lobbování, s. 4, Dostupné z:
https://www.cak.cz/assets/priloha_1a_2018_10.pdf
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Problém nastává i u ustanovení § 3 návrhu zákona o lobbování, podle kterého
je lobbistou „a) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba lobbující ve
prospěch třetí osoby za odměnu, b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
lobbující ve vlastním zájmu, nebo c) právnická osoba lobbující ve prospěch svých
členů.“ Zejména u ustanovení písmena b) není zřejmé, jestli se tato definice vztahuje
i na všechny osoby v závislém postavení vůči právnické, respektive fyzické osobě.
Komplikovaný je rovněž výklad pojmu „člen právnické osoby“ obsažený v
ustanovení písmena c). Z tohoto ustanovení není zcela patrné, zdali jsou za členy
právnické osoby považováni pouze členové jejích orgánů, nebo i další osoby. Dle
stanoviska ČAK k tomuto návrhu, vzhledem ke značnému množství právnických
osob, by tak pod tento pojem mohly být zahrnuty např. i osoby jednající za
právnickou osobu na základě příkazní nebo jiné smlouvy, nebo její zaměstnanci,
akcionáři či členové družstva. V nejabsurdnějších případech by však bylo možné za
členy právnických osob považovat i osoby, jejichž vztah k právnické osobě byl
založen zákonem, tedy kupříkladu studenty vysokých škol.288 V ustanovení písmena
c) by bylo vhodné také lépe specifikovat pojem „ve prospěch“, který by jinak zůstal
vzhledem ke všem možným aspektům lidského života těžko vymezitelný.
Vedle povinnosti registrovat se, návrh ukládá lobbistům a lobbovaným také
povinnost podávat zprávy o lobbistické činnosti.289 Lze souhlasit se stanoviskem
ČAK, že informace uváděné v těchto zprávách, by vzhledem k jejich zveřejňování
neměly být příliš detailní. Kdyby byly podrobné informace ze zpráv veřejně
přístupné,

mohly by tím být poškozovány oprávněné zájmy zainteresovaných

stran.290 Tento problém je možné také vyřešit odepřením přístupu veřejnosti k
některým informacím. S takovým postupem se můžeme setkat např. v Rakousku, kde

288

Připomínky České advokátní komory k návrhu zákona o lobbování, s. 4, Dostupné z:
https://www.cak.cz/assets/priloha_1a_2018_10.pdf
289
Návrh zákona o lobbování, č. j. předkladatele 21676/2018-OHR, § 13, Dostupné z:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4B9CNQE
290
Připomínky České advokátní komory k návrhu zákona o lobbování, s. 5, Dostupné z:
https://www.cak.cz/assets/priloha_1a_2018_10.pdf
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za účelem ochrany ekonomických zájmů klientů, nejsou veřejně přístupné záznamy o
uskutečněných lobbistických kontaktech profesionálních lobbistů.291
Povinnosti ukládané návrhem zákona o lobbování by mohly být vyváženy
určitými výhodami, které by byly přiznány lobbistům. S takovými výhodami počítal
věcný záměr zákona o lobbingu. Výhody měly sloužit jako motivace lobbistů
k registraci a zmírnit jejich případný odpor k regulaci. Návrh však nezavádí žádné
výhody, čímž byl celému systému odepřen významný prvek motivace a vyváženosti.
Návrh vzbuzuje kontroverze i v dalších otázkách, jako jsou např. rozdílné
lhůty pro lobbisty a lobbované pro podávání zpráv o lobbistické činnosti, či
ustanovení § 14 odst. 1 znějící: „Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost nebo
prostřednictvím osoby zapsané v registru.“, které právně ani gramaticky nedává
příliš smysl.
Přikláním se proto k názoru ČAK, že by bylo vhodné tento předložený návrh
zákona o

lobbování stáhnout z projednávání a tuto problematiku řešit dále

nelegislativními prostředky. Nelegislativní způsob řešení, tedy zavedení etických
kodexů stojících na principu dobrovolnosti a cti, obsahovala i jedna z variant
původního věcného záměru zákona o lobbingu. Tento postup by uvítali rovněž
zástupci profesních a hospodářských komor stejně jako většina respondentů
Dotazníku k přípravě věcného záměru zákona o lobbingu, jehož závěry byly
publikovány ve zprávě RIA.292 Podstatné je, že dle závěrů z tohoto dotazníku, je pro
respondenty

důležitější

než

samotná

regulace,

posílení

transparentnosti

rozhodovacích procesů.
Návrh zákona o lobbování jen stěží reflektuje potřeby společnosti a z mnoha
důvodů nenaplňuje očekávání laické ani odborné veřejnosti. Po seznámení se s
věcným záměrem zákona o lobbingu, který měl sloužit jako podklad pro tento návrh,
je tak výsledná podoba návrhu spíše zklamáním.

291

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o lobbování a zákonu o
změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, s. 47, Dostupné z:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4B9CNQE
292
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o lobbování a zákonu o
změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, s. 97, Dostupné z:
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4B9CNQE
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8.2.

Právní rámec regulace lobbingu v ČR
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, v současné době v České republice

neexistuje žádný právní předpis regulující lobbing jako takový. V právním řádu ČR
je však obsaženo několik platných právních předpisů, které stejně jako zákony
regulující lobbing, usilují o posílení transparentnosti a spravedlivosti legislativního
procesu a veřejného rozhodování.
Především se jedná o zákon o střetu zájmů293 , kterým by mělo být zabráněno
veřejným činitelům zneužívat jejich postavení. Zákon částečně cílí na zprůhlednění
prostředí, kde jsou přijímána rozhodnutí státní moci, a to zejména prostřednictvím
oznamovací

povinnosti,

kterou

zákon

ukládá

jím

označeným

veřejným

funkcionářům.294 Oznámení se činí o poměru k věci řešené veřejným funkcionářem,
o podnikatelských aktivitách veřejných činitelů, o majetku, jenž veřejný funkcionář
vlastní, a také o majetku, který nabyl během své funkce. Veřejní funkcionáři rovněž
musí činit oznámení o svých příjmech a závazcích. 295 Taková oznámení jsou v
zásadě veřejně přístupná v registru oznámení zřízeném tímto zákonem.296 Smyslem
zákona o střetu zájmů je ale především snaha o nepodjaté a spravedlivé rozhodování
státních orgánů. K tomu byly uloženy veřejným funkcionářům nejen výše zmíněné
oznamovací povinnosti, ale rovněž jistá omezení. Tato omezení se týkají především
podnikatelské činnosti některých veřejných funkcionářů, která jim byla zakázána.
Určití veřejní funkcionáři rovněž nesmí být ani provozovateli rozhlasové či televizní
stanice, vydavateli periodického tisku, ani členy, společníky nebo ovládajícími
osobami právnické osoby, která je takovým provozovatelem či vydavatelem. 297
Dalším takovým předpisem je zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,
který

nabude

účinnosti 1.

ledna

2020.298

Tento

zákon

výrazně

posiluje

transparentnost legislativního procesu, neboť od roku 2020 se bude legislativní
proces a publikace předpisů uskutečňovat prostřednictvím elektronického systému
293

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
295
§ 7 a násl. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
296
§ 13 a násl. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
297
§ 4 a násl. zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
298
Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů
vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
294
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státní správy.299 Dalším zvažovaným opatřením, které by mohlo být tímto zákonem
zavedeno, je již výše zmiňovaná legislativní stopa.300 Jedná se o jmenný seznam
všech osob, jež se podílely na přípravě právního předpisu, o který by byl doplněn
každý takový legislativní návrh. Veřejnost by tak měla možnost zjistit, kdo se jak
podílel na přijímání kterého předpisu. Legislativní stopa by mohla rovněž obsahovat
vyjádření a námitky samotných zákonodárců, ale také výborů, komisí a rad, stejně
jako seznam zákonodárců, kteří hlasovali pro a proti. Díky tomu by se zmenšil
manévrovací prostor politiků pro následné argumentování, proč který zákon prošel či
neprošel v té jisté podobě.
Problematiky transparentnosti se rovněž velmi dotýká zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále také jako „zákon o
sdružování v politických stranách“). Tímto zákonem jsou stanoveny striktní
podmínky pro hospodaření politických stran a hnutí. Strany a hnutí mohou jen ve
velmi omezeném měřítku podnikat, a to jen v oblasti politické osvěty a vlastní
propagace.301 Je rovněž stanoveno, co může být příjmem strany či hnutí, jakým
způsobem musí strany a hnutí vést svá účetnictví, a jaké bankovní účty mohou tyto
subjekty využívat. Dále zákon o sdružování v politických stranách vyjmenovává,
které dary strany a hnutí nesmějí přijmout, stejně jako stanovuje maximální možnou
hodnotu přijatých darů od jednoho subjektu v jednom kalendářním roce.302
Zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o
sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, byl s účinností od 1. ledna 2017 zřízen Úřad pro
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále také jako
„ÚDHPSPH“).303 ÚDHPSPH byl navržen jako nezávislý orgán, který především
vykonává kontrolu nad hospodařením politických stran, hnutí a institutů podle
299

§ 6 a násl. zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních
předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
300
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 3, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
301
§ 17 odst. 2 a násl. zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích, ve znění pozdějších předpisů
302
§ 18. zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích , ve znění
pozdějších předpisů
303
Čl. I bod 26 zákona č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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zákona o sdružování v politických stranách, zpracovává a uveřejňuje zprávy o své
činnosti a úplné výroční finanční zprávy politických stran a hnutí, doplněné poznatky
vzešlé z jeho kontroly a výsledky své kontrolní činnosti zasílá Ministerstvu financí.
ÚDHPSPH je rovněž oprávněn projednávat přestupky dle zákona o sdružování
v politických stranách a ukládat správní tresty. 304 Všechna tato opatření zákona o
sdružování v politických

stranách,

ve spojení s jednotlivými volebními zákony

regulujícími financování volebních kampaní,305 by měla výrazně omezit ovlivňování
politických stran a hnutí prostřednictvím přijímání finančních prostředků od jiných
subjektů.

Rovněž díky

zveřejňování finančních zpráv a dohledu nezávislého

ÚDHPSPH by měla být posílena důvěra občanů v poltický systém a s tím spojená
důvěra v legislativní proces a veřejné rozhodování.
Na podobu zákonodárného procesu mají rozhodující vliv jednací řády obou
komor Parlamentu ČR.306 Ty by v případě zavádění některých, v předchozí kapitole
jmenovaných opatření, bylo nutné změnit. Pro zavedení nejčastěji diskutovaného
opatření, kterým je legislativní stopa, by se tak musely změnit jednací řády obou
komor Parlamentu, a to zejména v souvislosti s tímto opatřením nově konstituovanou
povinností předkladatelů návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů uvádět jména
subjektů, jež se podílely na podobě těchto návrhů. 307 Taková změna ale může být
v případě zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu v praxi velmi složitá. Dle
Ústavy ČR totiž k přijetí, a tím pádem i ke změně zákona o jednacím řádu Senátu je
třeba schválení jak

Poslanecké sněmovny, tak Senátu, bez možnosti Senát

přehlasovat.308

304

§ 19f a násl. zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ,
ve znění pozdějších předpisů
305
§ 36 a násl. zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
§ 59b a násl. zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
§ 16b a násl. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
§ 56c a násl. zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ,
ve znění pozdějších předpisů
306
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů; a
zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
307
Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k
lobbistické činnosti, s. 3, Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAQ2AK8RP
308
Čl. 40 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů
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9. Regulace lobbingu ve vybraných státech
Cílem této kapitoly je ukázat zcela odlišnou zkušenost tří vybraných zemí
s regulací

lobbingu.

Spojené

státy

americké

jsou

zemí s historicky

největší

zkušeností s regulací lobbingu. Kanada je zemí, jejíž úprava je považována za jednu
z nejzdařilejších, a Polsko pro změnu slouží jako příklad země, kde se snaha o
regulaci lobbingu příliš nezdařila. Se zkušenostmi těchto zemí by se měl obeznámit
každý, kdo má v úmyslu vytvořit jakýkoliv předpis regulující lobbing.

9.1.

Regulace lobbingu v USA
Spojené státy americké jsou zemí s největšími zkušenostmi s právní úpravou

lobbingu. První pokusy o regulaci lobbistů na federální úrovni v USA sahají až do
druhé poloviny 19. století. Od té doby si federální legislativa Spojených států prošla
značným vývojem, kdy bylo uzákoněno několik různě efektivních právních předpisů.
Posledním takovým, v současné době platným předpisem, je zákon Spojených států
amerických o zpřístupňování informací o lobbingu (Lobbying Disclosure Act) z roku
1995 (dále jen „LDA“). Když zákon 19. prosince 1995 vstoupil podpisem prezidenta
Billa Clintona v platnost309 ,

nahradil značnou část dosud platných zákonů,

fragmentárně upravujících problematiku lobbingu. Stal se tak jednotícím předpisem,
plošně upravujícím činnost všech profesionálních lobbistů. 310 Tento zákon tak
částečně nahradil zákon Spojených států amerických o registraci zahraničních agentů
(Foreign Agents Registration Act) z roku 1938, a zcela pak nahradil do té doby
platný zákon Spojených států amerických o regulaci lobbingu na federální úrovni
(Federal Regulation of Lobbying Act) z roku 1946, a dále Byrdův dodatek,311 který
byl zmíněn již v kapitole věnované historii lobbingu v USA.

309

Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives . United States
Code. 2 USC Ch. 26: DISCLOSURE OF LOBBYING ACTIVITIES . Dostupné z:
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title2/chapter26&edit ion=prelim
310
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 44. ISBN 978-80-7330-247-4
311
SMITH, Michael L. a kol. Regulace lobbingu v České republice. Od myšlenky ke konceptu a
implementaci 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, s. 44. ISBN 978-80-7330-247-4
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Nový zákon sebou přinesl zdokonalení definic klíčových pojmů, povinnost
registrovat se v registru lobbistů od určité výše příjmů plynoucích z lobbingu
propracovanější systém registrace.

312

i

Lobbisté vedle registrační povinnosti musí

dvakrát do roka podávat správcům registru, kterými jsou Kancléř Senátu (the
Secretary of the Senate) a Kancléř Sněmovny (the Clerk of the House of
Representatives) zprávy o svých finančních aktivitách.313 Takové zprávy obsahují
jméno lobbisty a totožnost jeho klientů či zaměstnavatelů, předmět lobbování a
náklady na lobbing vynaložené.314 Registr lobbistů a tyto zprávy v něm obsažené
jsou pak dle LDA veřejně dostupné,315 aktuálně na stránkách senátního Úřadu pro
veřejné záznamy (Senate Office of Public Records). 316 Systém, na kterém zákon
stojí, je poměrně jednoduchý. Zákon operuje s vymezením veřejných funkcionářů

317

a definicí toho, co je lobbistický kontakt. 318 Kontaktuje-li jakýkoliv subjekt určitého
veřejného funkcionáře způsobem definovaným v zákoně, a překročí-li zákonný práh
výše příjmů, je takový subjekt povinen se registrovat jako lobbista a v návaznosti na
tuto povinnost mu vzniká i povinnost podávat jednou za půl roku zprávu o svých
finančních aktivitách.

312

Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění
2007, sekce 4., Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
313
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění
2007, sekce 5. písm. (d), Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/ TOC.htm
314
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění
2007, sekce 5. písm. (b), Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
315
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění
2007, sekce 6., Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
316
Senate Office of Public Records . LDA Reports, Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Public_Disclosure/LDA_reports.htm
317
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění
2007, sekce 3. odst. 3, Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm
318
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, ve znění
2007, sekce 3. odst. 8, Dostupné z:
https://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/TOC.htm

96

platném od 1. října
platném od 1. října
platném od 1. října
platném od 1. října

platném od 1. října
platném od 1. října

LDA zavedl jednoduchý systém, který je uplatnitelný v jakékoliv zemi i
mimo USA, avšak jako každá úprava, jejímž ústředním nástrojem je registr lobbistů,
má i americký zákon problém s efektivní kontrolou a tím i s vymahatelností.319

9.2.

Regulace lobbingu v Kanadě
Kanada je dávána za vzor, jako země s vůbec nejkvalitnější právní úpravou

lobbingu na světě.320 V Kanadě byl roku 1985 přijat zákon o lobbingu Lobbying Act
R.S.C., 1985, c. 44 (4th Supp.)321 (dále také jako „kanadský zákon o lobbingu“),
který je stejně jako americký zákon LDA založen na principu povinné registrace. 322
Avšak na rozdíl od LDA se nezabývá finančními aktivitami lobbistů, ale soustředí se
na uskutečněné lobbistické kontakty a lobbistická propojení jednotlivých subjektů.323
Registrace je tak povinná pro všechny lobbisty, bez jakýchkoliv prahových kritérií
založených na příjmech. Kanadský zákon o lobbingu v roce 1985 také inicioval
vznik etického kodexu lobbingu. Ten byl původně navržen samotnou asociací
lobbistů, a zároveň ani nebyl součástí zákona, v důsledku čehož nebyl příliš
efektivní. Z toho důvodu novela z roku 1995 přinesla nový kodex, který byl opět
vypracován ve spolupráci s asociací lobbistů,324 aby však došlo jeho přijetím k
zvýšení vymahatelnosti regulačních pravidel, byl odkaz na tento kodex včleněn
přímo do textu kanadského zákona o lobbingu.325 Etickým kodexem by měla být
posílena

důvěra kanadské veřejnosti ve

spravedlivost rozhodovacích procesů

činěných veřejnými činiteli.326 Základními principy, na kterých tento kodex stojí,
jsou možnost volného a otevřeného přístupu k vládě, uznání legitimity lobbingu,
právo být informován o tom, kdo je zapojen do lobbistických aktivit a vytvoření
319
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registru lobbistů, který nikomu nebude bránit ve volném přístupu k vládě.327
Principy,

které kodex proklamuje, jsou respektování demokratických institucí,

bezúhonnost

a

čestnost

lobbistických

aktivit,

transparentnost

a

řízení

se

profesionálními a etickými standardy.328 V kodexu jsou rovněž sepsány základní
povinnosti lobbistů, týkající se střetu zájmů a podávání zpráv o lobbistických
činnostech, které jsou dále konkretizovány kanadským zákonem o lobbingu. 329
Novelou kanadského zákona o lobbingu z roku 2008 byl vytvořen Úřad
komisaře pro lobbing (Office of Commissioner of Lobbying), 330 který převzal
agendu Registračního úřadu pro lobbing (Register of Lobbyists), vytvořeného
novelou z roku 1995 za účelem monitorování lobbingu. Jedná se o nezávislý orgán,
který vykonává dohled nad dodržování kanadského zákona o lobbingu.331 K posílení
vymahatelnosti zákonných ustanovení, tomu kdo porušil registrační povinnost nebo
úmyslně uvedl v prohlášení nepravdivé či zavádějící informace, hrozí sankce ve výši
až 200 tisíc kanadských dolarů nebo odnětí svobody až na dva roky. A tomu, kdo by
porušil ostatní zákonné povinnosti, může být uložena pokuta do až do výše 50 tisíc
kanadských dolarů.332 Byl-li subjekt uznán vinným z porušení registrační povinnosti,
může mu být navíc vedle výše zmíněných sankcí uložen zákaz komunikovat
s veřejnými činiteli, a to po dobu až dvou let.333 Komisař, jenž je odpovědný za
správu registru, může také zveřejnit jméno viníka, povahu provinění a trest, který mu
byl uložen.334
Takto koncipovaný návrh odpovídá účelu, pro který má být zákonná úprava
lobbingu přijata. Na rozdíl od LDA se zbytečně nezaměřuje na materiální stránku
327
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lobbingu, ale spíše na podstatu lobbování, kterou je vytváření struktury kontaktů. Jak
již bylo několikrát zmíněno dříve, legitimním cílem regulace lobbingu je poskytnutí
informací veřejnosti o tom, kdo a jak ovlivnil které veřejné rozhodnutí či legislativní
návrh. Materiální stránka tohoto ovlivnění může být pro veřejnost jistě zajímavá,
avšak nikterak nepřispívá k řešení podstaty problému. Dalším pozitivním efektem
takové úpravy je i jistě lepší akceptace ze strany lobbistů, a tím i větší
pravděpodobnost naplňování jednotlivých ustanovení zákona o lobbingu. Velmi
dobře se dá nahlížet i na druhy zaváděných sankcí a jejich odstupňování. Tyto sankce
v prvé řadě míří na majetek lobbisty. Nebude-li tento trest postačovat, je možné
postihnout lobbistovu reputaci, která je v povolání zaměřeném na budování kontaktů
velmi důležitá, tím, že bude zveřejněno, jakého provinění se dopustil. Rovněž je
možné lobbistům uložit i trest zákazu činnosti.

Za nejzávažnější anebo opakovaná

porušení tohoto zákona je možné uložit také trest odnětí svobody.

9.3.

Regulace lobbingu v Polsku
Příkladem toho, jak by se k legislativní úpravě lobbingu přistupovat nemělo,

je Polsko. V Polsku byl totiž 7. července 2005 přijat zákon Ustawa o działalności
lobbingowej - Dz. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 (dále také jako „polský zákon o
lobbingu“),335 který si vzal za cíl regulaci lobbingu. Příprava tohoto zákona byla
značně chaotická, a tak není divu, že do zákona byly, bez jakéhokoliv přizpůsobení
lokálním podmínkám, implikovány nástroje z platných zahraničních právních úprav,
zejména pak z amerického LDA. Jelikož je v Polsku termín lobbista velmi špatně
vnímán, lobbovaly všechny tímto termínem potenciálně označitelné skupiny za to,
aby je zákon za lobbisty neoznačoval.336 Díky této snaze bylo docíleno toho, že
zákon rozlišoval dva druhy lobbujících subjektů podle povahy jejich aktivit. Jedním
druhem byli velmi široce a vágně vymezení „lobbisté“, kterým nebyly zákonem
ukládány žádné povinnosti, a druhou skupinou byli pro změnu velmi úzce definovaní
„profesionální lobbisté“,

kteří měli podléhat informační povinnosti a kontrole

státních orgánů. Zákon se tak teoreticky vztahoval pouze na velmi malou skupinu
335
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subjektů, což ve spojení s tím, že povinnost podávat zprávy o lobbistických
kontaktech

byla

uložena

veřejným

činitelům,

značně

vyhovovalo

polskému

ministerstvu hospodářství, a jiným státním orgánům, které nemusely vykazovat
žádnou lobbistickou činnost.

337

Důkazem toho je statistika z let 2008 až 2010, kdy

byla na polském ministerstvu hospodářství registrována pouze jediná lobbistická
organizace.338
Další koncepční slabinou polského zákona o lobbingu byl samotný registr
lobbistů. Ten dle polské úpravy obsahoval pouze jméno a adresu lobbisty, respektive
v případě právnické osoby její název a sídlo, případně číslo v registru podnikatelů.339
Nejednalo se tedy o typ údajů, který by byl jakkoliv užitečný při rozkrývání
lobbistických

struktur.

Problémem

byla

rovněž

nejednotnost

úpravy,

která

umožňovala každému státnímu orgánu nastavit vlastní pravidla pro styk s lobbisty.340
Už tak slabý zákon byl dále podkopáván neochotou státních orgánů se jím řídit.
Například v období mezi 7. březnem 2006, kdy zákon vstoupil v platnost a 30.
červnem 2008 splnilo svou povinnost každoročně hlásit lobbingové aktivity pouze 6
ministerstev a naopak 3 ministerstva za toto období nenahlásila žádnou lobbingovou
činnost.341

Je

tedy

patrné,

že

tento

zákon

nikterak

nepřispěl

k posílení

transparentnosti lobbistického prostřední v Polsku.
Změnit to měla novelizace polského zákona o lobbingu z roku 2010, která se
však do dubna 2011 nedostala ani za počáteční připomínkovací fázi projednávání. 342
Nová úprava měla explicitně rozlišovat profesionální a neprofesionální lobbing,
avšak konkrétní pojetí těchto pojmů bylo dosti zvláštní. Kupříkladu tak zaměstnanec
společnosti v oddělení vztahů s veřejností měl být považován za „profesionála“,
337
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zatímco zaměstnanec obchodní komory zastupující zájmy jejích členů nikoliv. 343
Rovněž zvláštní bylo

i rozdělení práv a povinností mezi profesionálními a

neprofesionálními lobbisty. Obvykle bývá profesionálním lobbistům ukládáno více
povinností a za to jim právní úprava přiznává více práv, čímž se zákonodárci snaží
docílit profesionalizace lobbingu. V polském pojetí to však mělo v praxi vypadat tak,
že by profesionální lobbisté měli možnost se přímo setkávat s nejvýše postavenými
státními činiteli, účastnit se jednání výborů parlamentu a mít právo požadovat
vyjádření

od

státních

orgánů

k jimi

předkládaným

návrhům.

Oproti

tomu

neprofesionální lobbisté by žádné z těchto privilegií neměli. Vyvážením těchto
nemalých oprávnění měla být povinnost pravidelně podávat zprávy o uskutečněných
lobbistických aktivitách. Této novele bylo rovněž vytýkáno, že neřeší problémy staré
úpravy, zejména problematiku tzv. otáčivých dveří, rozsah poskytovaných informací
ani

posilování

transparentnosti

relevantních informací.

lobbistického

prostředí

pomocí

zveřejňování

344

Polská zkušenost tak vzbuzuje otázku, zda je přijetí špatné úpravy opravdu
lepším řešením než nepřijetí žádné. Vytvoření registru a dlouhá léta projednávání
návrhů nepřinesla sebou žádné pozitivum. Naopak stála jen zbytečnou námahu
úředníků a peníze daňových poplatníků.
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Závěr
Nalézt

jednotnou

definici

pojmu

lobbing

není,

v důsledku

odlišných

kulturních a politických tradic, dost dobře možné. Tento termín je však obecně
chápán jako činnost, jejímž cílem je ovlivňování veřejných činitelů v zájmu určitého
klienta. Je však nutno dodat, že se vždy nemusí nutně jednat o třístranný vztah klient,
lobbista a lobbovaný, tedy o vztah, kdy je smluvní lobbista najat, nebo in-house
lobbista zaměstnán klientem, aby lobboval v jeho prospěch. V mnoha případech totiž
lobbing vykonává svým jménem samotný klient.
Faktické počátky lobbingu sahají až od 13. století našeho letopočtu, kdy je
tento pojem historicky spojován s udělením petičního práva panovníkem jeho
vazalům. Následně tato činnost doznala několika změn. Došlo k rozšíření subjektů,
jež mohly lobbování provádět a přesunutí místa výkonu této činnosti ze síní hradů a
paláců do kuloárů a hal (anglicky „lobby“) budov parlamentů, od nichž byl pojem
lobbing odvozen. S rozvojem politických systémů, kdy držitelem moci již nebyl
jediný panovník, ale sbor šlechticů a později i volených zástupců lidu, došlo
k nárůstu počtu lobbistů. Postupem času již nelobbovali za své zájmy hlavně šlechtici
u panovníka, ale spíše lid u svých šlechticů, a následným vývojem politických
systémů směrem k demokracii se z lobbingu stal významný prvek

občanské

společnosti.
Lobbing je především výrazem základních politických práv společných všem
vyspělým demokraciím světa. Vychází z přirozenoprávní zásady, že lid je zdrojem
veškeré státní moci. Tuto moc v zastupitelských demokraciích uplatňuje lid skrze své
volené zástupce. Tito zástupci si však musí udržet kontakt s občany, kteří je zvolili,
aby mohli naplňovat jejich vůli. Lobbing může sloužit jako jeden z prostředků k této
komunikaci. S tím jsou spojené určité role lobbistů v procesu lobbování, zejména
pak role prostředníka a komunikátora, který stojí mezi lidem a jeho volenými
zástupci a snaží se zprostředkovat jejich vzájemnou interakci, ale také role, kdy
lobbista vykonává monitoring činnosti státních orgánů a informuje o ní veřejnost.
Právním východiskem lobbingu jsou pak základní politická práva a svobody, kterými
jsou především právo na informace a svoboda projevu, a s nimi spojené petiční
právo. Lobbing je také částečně výrazem práva přímo se podílet na správě věcí
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veřejných.

Vyhledáváním

a

poskytováním

pravdivých

informací,

financováním

nákladných výzkumů a sběrem a vyhodnocováním dat z nich vzešlých, dochází nejen
k lepšímu informování veřejných činitelů, ale i občanů, a tedy k posílení fungování
občanské společnosti. Jedná se o legální činnost, která může pomáhat chránit a
prohlubovat politická práva a občanské svobody. Lobbing v praxi je zejména pak o
přesvědčování veřejných činitelů a jejich informování o stavu určité věci. Dále se
jedná o informování veřejnosti o problémech a o činnosti státních orgánů, stejně jako
o nabízení konkrétních řešení daných problémů. V konečném důsledku tak lobbisté
mohou pomoci zlepšovat informovanost veřejnosti, ale i držitelů veřejné moci o
určitých problémech, na které nabízejí různá řešení, čímž mohou sjednocovat a
formulovat postoje veřejnosti k těmto problémům. Je-li těchto cílů dosahováno na
základě předkládaných pravdivých podkladů, lze lobbing považovat za legální a
legitimní nástroj občanské společnosti.
V důsledku

lobbování

dochází

k ovlivňování

veřejného

rozhodování

a

legislativního procesu. Je tedy logickým požadavkem společnosti znát příčiny
konkrétních podob takových rozhodnutí, tedy kdo, v koho zájmu a jakým způsobem
se podílel na procesu přijímání správních rozhodnutí a legislativních aktů. Posílení
transparentnosti státních rozhodovacích procesů je tak vůdčím motivem pro přijetí
právní úpravy lobbingu. Aby však regulace mohla takového cíle dosáhnout, a
zbytečně při tom neomezovala projevy občanské společnosti a politická práva
občanů, je nutné vymezit, na které subjekty a jakou fázi veřejného rozhodování by se
měla vztahovat. Rovněž je potřeba zvážit, které nástroje by daná úprava měla zavést.
Tyto nástroje by především měly být přizpůsobeny aktuální politicko-společenské
situaci daného místa a sledovat cíl, k němuž byly určeny.
Dále by se měli zákonodárci zamyslet nad tím, jaký účinek se od takové
úpravy žádá. Pokud jde pouze o snahu posílit transparentnost daných rozhodovacích
procesů, je jistě mnohem efektivnější klást důraz na kontrolu státních úředníků, než
se snažit kontrolovat všechny subjekty, jež by se potenciálně mohly snažit o
ovlivnění veřejné politiky. Zavádět tak registr lobbistů, který by byl jakousi veřejnou
databází, ve které by bylo možné zjistit, který lobbista v čím zájmu se podílel na
kterém veřejném rozhodnutí či legislativním návrhu, je sice teoreticky k posílení
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transparentnosti dostačující nástroj, avšak jeho efektivní zavedení do praxe je značně
složité. Největší slabinou registrování lobbistů je zajištění účinného dohledu nad
dodržováním registrační povinnosti. Lobbing není nikterak specifická činnost, a tak
zjistit, kdo ho skutečně v praxi provádí, je možné jen se značným zásahem do
soukromí

jednotlivých

potenciálně

lobbujících

subjektů.

Pro

zajištění

transparentnosti a správnosti přijatých veřejných rozhodnutí a legislativních aktů je
tak mnohem efektivnější než zavádět obtížně vymahatelnou registrační povinnost pro
lobbisty, kontrolovat veřejné subjekty při výkonu jejich funkcí. Vedle možnosti
kdykoliv

přezkoumat jakékoliv rozhodnutí moci veřejné

lze k lepší kontrole

exekutivy rovněž zavést veřejný diář, do kterého by státní úředníci s předstihem
zapisovali plánované schůzky, včetně předmětu, kterého se tato schůzka týká, a
s jakým subjektem bude uskutečněna. Údaje z takovýchto diářů by byly ukládány ve
veřejně přístupné databázi, jež by umožňovala zjistit, kdo se jakým způsobem snažil
ovlivnit dané veřejné rozhodnutí. Obdobným nástrojem pro legislativní proces je tzv.
legislativní stopa, tedy nástroj, jenž by umožnil díky údajům obsaženým ve veřejné
databázi zjistit, kdo se jakým způsobem podílel na utváření určitého legislativního
návrhu, a jaký postoj k němu zaujal ten který člen zákonodárného sboru. Oba tyto
nástroje mají potenciál zvýšit transparentnost rozhodovacího prostředí, aniž by
jakkoliv omezovaly politická práva subjektů.
Každý kdo by chtěl přijmout právní předpis, který určitým způsobem reguluje
lobbing, by se měl v prvé řadě důkladně seznámit s právními úpravami lobbingu a
jejich důsledky v zemích, kde již takové úpravy byly zavedeny. Zejména by bylo
vhodné pozornost věnovat úpravě lobbingu v USA, jakožto zemi s nejbohatší
historií, co se do počtu navrhovaných a přijatých právních regulací lobbingu týče.
Rovněž je přínosné podívat se na současnou úpravu lobbingu v Kanadě, která je
považována obecně za nejzdařilejší, a naopak poučit se z mnohých chyb, kterých se
dopustili zákonodárci v Polsku při pokusech o regulaci tamního lobbistického
prostředí.

Následně je pak

nutné zvážit a propočítat ekonomické dopady

zamýšlených variant návrhů zákona regulujícího lobbing. Je tak nutné započítat
nejen náklady na zavedení jednotlivých opatření, ale také zvýšené náklady na provoz
institucí, které budou muset dané nástroje spravovat a dohlížet na dodržování
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povinností takovým předpisem zavedené. Vedle nich je také třeba zvážit ekonomické
důsledky pro společnost. Jedním z častých argumentů pro zavedení takové regulace
je ušetření značných prostředků z veřejných zdrojů, o které stát přichází v důsledku
netransparentního rozhodování. Je však třeba dodat, že takové ztráty vznikají
především v důsledku nesprávných rozhodnutí veřejných funkcionářů,

a jejich

případného ovlivnění zpravidla nezákonnými korupčními praktikami, nežli legálním
lobbingem. Ostatně konečné rozhodnutí vždy činí nikoliv lobbista, ale držitel veřejné
moci, který by měl být schopen si takové rozhodnutí obhájit a být za něj odpovědný.
I z tohoto

důvodu se jeví efektivnější pro

správnost přijímaných veřejných

rozhodnutí spíše důkladněji kontrolovat státní úředníky při výkonu jejich funkcí,
nežli zavádět regulaci lobbingu.
Česká republika v současné době stále stojí před otázkou, zda regulaci
lobbingu přijmout, a pokud ano, tak v jaké podobě. V současné době jsou tak
nejčastěji diskutované čtyři varianty možného postupu. První variantou je zachování
současného stavu, tedy nepřijetí žádné zvláštní regulace lobbingu. Dle druhé možné
varianty by došlo k přijetí nelegislativních opatření, jako jsou etické kodexy pro
členy vlády a členy obou komor Parlamentu. Třetí varianta by pak do praxe zaváděla
registr lobbistů a s ním související legislativních opatření, jakými jsou zavedení
legislativní stopy a registru darů pro veřejné funkcionáře. Na základě poslední
navrhované varianty by byl zřízen registr lobbistů, a zavedeny veřejné diáře
veřejných činitelů a legislativní stopa pro zákonodárný proces. Podle aktuální
podoby paragrafového znění návrhu zákona o lobbování se zdá, že Česká republika
má nejblíže k variantě založené na povinném registrování lobbistů a podávání zpráv
o lobbistické činnosti. Tento návrh je však zatím pouze ve fázi projednávání, a jeho
výsledná podoba se může ještě značně změnit.
Navrhovaná opatření by pak ve spojení s již účinnými právními předpisy
upravujícími problematiku přijímání státních rozhodnutí a právních aktů v ČR, měla
posílit transparentnost těchto procesů a důvěru společnosti v ně. Je však nutné, aby
tato opatření sledovala cíl, pro který byla určena, a co možná nejméně omezovala
politická práva, jež by naopak měla chránit a prohlubovat.
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Seznam použitých zkratek
AGRP

Association

of

Relations

Government

Professionals;

dříve

American League of Lobbyists,
lobbistická

organizace

působící

ve Spojených státech amerických
ČAK

Česká advokátní komora

český návrh zákona o lobbingu z roku 2012

Český vládní návrh zákona o
lobbingu a o změně některých
souvisejících

zákonů

z

roku

2012, č.j. 13274/2012-SKK
ČR

Česká republika

EÚLP

Úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod, sjednaná v
Římě dne 4.

listopadu 1950,

podepsána ve znění protokolů č.
3, 5 a 8 jménem České a
Slovenské Federativní Republiky
v Madridu dne 21. února 1991
FARA

Foreign Agents Registration Act;
zákon

Spojených

amerických

o

států
registraci

zahraničních agentů, z roku 1938
FRLA

Federal Regulation of Lobbying
Act of 1946; zákon Spojených
států

amerických

lobbingu

na

o

federální

regulaci
úrovni,

účinný do 1. ledna 1996, ve znění
pozdějších předpisů
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kanadský zákon o lobbingu

Lobbying Act R.S.C., 1985, c. 44
(4th Supp.)

LDA

Lobbying
1995;

Disclosure

zákon

amerických

Act

Spojených
o

of
států

zpřístupňování

informací o lobbingu, v platném
znění od 1. října 2007
LZPEU

Listiny základních práv Evropské
unie 2012/C 326/02

LZPS

Usnesení

č.

2/1993

vyhlášení

Sb.,

o

LISTINY

ZÁKLADNÍCH

PRÁV

A

SVOBOD jako součást ústavního
pořádku

České

republiky,

ve

znění pozdějších předpisů
NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

návrh zákona o lobbování

Návrh zákona o lobbování, č. j.
předkladatele 21676/2018-OHR

novela zákona o střetu zájmů

Zákon č. 112/2018 Sb., kterým se
mění zákon č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů

polský zákon o lobbingu

Ustawa

o

działalności

lobbingowej - Dz. U. Z 2005 r.
Nr 169, poz. 1414, ve znění
platném od 7. března 2006
TI

Transparency
mezinárodní

International;
nevládní

nezisková

organizace pro boj s korupcí
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Trestná zákoník ČR

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník,

ve

znění

pozdějších

předpisů
ÚDHPSPH

Úřad

pro

dohled

nad

hospodařením politických stran a
politických hnutí
USA

Spojené státy americké

Ústava ČR

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava české republiky, ve znění
pozdějších předpisů

věcný záměr zákona o lobbingu

Návrh

opatření

transparentnosti

na

posílení

legislativního

a

rozhodovacího procesu ve vztahu
k lobbistické činnosti, schválen
usnesením vlády dne 21. února
2018
Zákon o NKÚ

Zákon

č.

166/1993

Sb.,

o

Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů
zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce
zákonů a mezinárodních smluv a
o

tvorbě

právních

předpisů

vyhlašovaných ve Sbírce zákonů
a mezinárodních smluv, ve znění
pozdějších předpisů
zákon o sdružování v politických stranách

zákon

č.

424/1991

Sb.,

o

sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění
pozdějších předpisů
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zákon o střetu zájmů

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů,

ve

znění

pozdějších

předpisů
zákon o veřejných zakázkách

Zákon

č.

134/2016

Sb.,

o

zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě
právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve
znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v
politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony;
Zákon č. 112/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů;
Zákon Spojeného království Transparency of Lobbying, Non-Party
Campaigning and Trade Union Administration Act 2014, přijatý 30. ledna 2014;
Zákon Spojených států amerických Foreign Agents Registration Act, z roku
1938;
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Zákon Spojených států amerických Federal Regulation of Lobbying Act of 1946;
účinný do 1. ledna 1996;
Zákon Spojených států amerických Lobbying Disclosure Act of 1995, v platném
znění od 1. října 2007;

4. Seznam použité judikatury
Nález Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94;
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 2657/2012 ve Sbírce rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu č. 9/2012;
Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 7. června 1954, Spojené státy versus
Harriss, 347 U.S. 612

5. Seznam ostatních zdrojů
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Lobbing – ekonomické a právní aspekty

Abstrakt
Tato práce se zabývá problematikou lobbingu, kterou zkoumá z pohledu
ekonomického a právního. Jejím hlavním cílem je analyzovat způsoby, jakými může
být lobbing regulován. Analýza se věnuje právnímu základu lobbingu a jeho
významu pro společnost. Dále hledá odpovědi na otázky, jakými způsoby se lobbing
uskutečňuje, kdo jsou jeho hlavní aktéři a jaké jsou právní a ekonomické nástroje
jeho regulace. Aby bylo možné zodpovědět poslední otázku, bylo nutné se seznámit
se současnými, ale i minulými zahraničními právními úpravami lobbingu. Autor se
rovněž

zaměřuje

zákonných

na

zkoumání

regulací lobbingu

právních

v zahraničí a

a

ekonomických důsledků
na

rozbor

možných

přijatých

právních a

ekonomických důsledků nástrojů určených pro regulaci lobbingu. Práce se také
zabývá současným stavem úpravy lobbingu v České republice a jeho možným
vývojem. Všechny tyto poznatky byly získány s cílem vyhodnotit, jaký postup a
nástroje by bylo vhodné při snaze o regulaci lobbingu zvolit, a kterých postupů se
naopak vyvarovat.
Práce je rozdělena do devíti částí, které se v logickém sledu zabývají nejprve
vysvětlením

základních,

s lobbingem

souvisejících

pojmů

a

uvedením

do

problematiky lobbingu. Část druhá objasňuje původ pojmu lobbing a historické
počátky této činnosti. V části třetí jsou nastíněna právní východiska lobbování a jeho
význam pro společnost. Čtvrtá a pátá část se společně věnují uskutečňování lobbingu
v praxi. Tedy jaké jsou předpoklady pro výkon této činnosti a jaký je její praktický
přínos. A dále pak jaké jsou typy lobbistů a jednotlivé úlohy, které lobbisté v procesu
lobbování sehrávají. V šesté části jsou analyzovány ekonomické dopady jednak
samotného lobbování, ale také možné dopady nově přijaté právní regulace lobbingu.
Část sedmá, osmá a devátá se zabývá regulací lobbingu po stránce možných způsobů
právní regulace a v ní obsažených právních a ekonomických nástrojů. Tyto nástroje
jsou zkoumány z pohledu právní a legislativní teorie, ale i zavedené praxe ve
vybraných zahraničních státech.
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Lobbing – economic and legal aspects

Abstract
This thesis sets to explore lobbying from an economic and juridical
standpoint. The main objective is to analyse various methods of regulating lobbying.
The analysis is focused on the legal framework for lobbying and its wider
implication for the society. It also aims to answer further questions: what lobbying
methods are being practiced, who the key players are and what economic and
juridical tools are available for the regulation of lobbying. In order to address the last
of these questions, it was essential to explore both the latest and historical legal
alterations of lobbying. The author also focuses on the juridical and economic
consequences derived from the latest lobbying laws and regulation abroad and
impacts of the juridical and economic tools that are currently in use. This thesis
further explores the current juridical state of lobbying within the Czech Republic and
its potential development. All of these materials are analysed in order to identify
which methods and tools are ideal to establish the right regulatory conditions for
lobbying in the Czech Republic and which methods and tools should be avoided.
The thesis is divided into 9 sections, starting with a basic explanation of the
lobbying fundamentals. The second section is dedicated to the historical origin of
lobbying and its development. The fourth and the fifth section both carry on by
exploring lobbying in practice: the presumptions for carrying out lobbying, its
benefits, different types of lobbyists and their roles. The sixth section analyses the
economic impacts of lobbying and possible outcomes of the newly adopted juridical
regulations. The final 3 chapters conclude this whole thesis by discussing the
possible future regulation of lobbying from a legal point of view and the economic
and juridical tools required to achieve the ideal outcome. These tools are reviewed
using both juridical and legislative theory and by looking at their application in
practice in selected foreign countries.
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