
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 na zkoumání právních a 

ekonomických důsledků přijatých zákonných regulací lobbingu v zahraničí a na rozbor 

možných 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. 

 


