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Úvod 

 

Lobbing je legitimní součástí demokratických procesů, a v řadě zemí má dlouholetou tradici, 

avšak faktická činnost ovlivňování je všudy přítomná i v zemích, kde lobbing upraven není. Je 

to součástí kontaktu mezi volenými zástupci a občanskou společností, která blíže informuje o 

zájmech, které je nutné řešit. Činitelé, kteří mají pravomoc rozhodovat či jinak pracovat na 

změně, poslouchají tyto hlasy, které reprezentují určité skupiny obyvatel. V tomto střetu 

různých zájmů jde o co nejlepší argumentaci, avšak může dojít k použití i nelegálních 

nástrojů, jenž překračují etickou hranici a jedná se pak už o korupci. Tyto pojmy bývají 

zaměňovány právě tam, kde nejsou nastaveny mantinely, které ukazují obrysy co ještě 

lobbing je a co už jím není.  

 

V českém politickém prostředí je téma lobbingu stále opakovaným pojmem, který ale nemá 

jasné obrysy. Označení „lobbista“ přechází do pejorativní roviny v rámci mediálně řešených 

kauz dotýkajících se nejvyšších sfér české politiky. Díky mému souběžnému studiu je mi 

blízké prolínání ekonomických a právních sfér, které se právě v tomto tématu objevují. Proto 

jsem si zvolil toto téma, u kterého si dávám za cíl vymezení pojmu lobbing a jeho hranice 

v českém prostředí, analýzu zahraničních přístupů k regulaci lobbingu jako možnou inspiraci 

k zodpovězení otázky, zda je třeba lobbing regulovat.  

 

Cílem této práce tedy je terminologické ukotvení lobbingu v českém prostředí jako legitimní 

součásti demokratických procesů a analýza zahraničních přístupů k regulaci. Komparace 

zahraniční úpravy spolu s analýzou předchozích domácích pokusů lobbing regulovat a 

celkové zhodnocení současného stavu právní úpravy bude základem pro doporučení 

k možnému návrhu řešení. 

 

První teoretická část práce se věnuje pojmu lobbing, u kterého lze nalézt různé přístupy 

k jeho definování, přičemž v šíři jednotlivých definic lze odhalit rozdíly, a zároveň aspekty 

shodné napříč názorovým spektrem. Napříč definicemi je shoda o hlavních aktérech 

lobbingu, kterými jsou lobbisté a adresáti lobbingu. Kapitola dále obsahuje funkce lobbisty a 
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zdroje, které na výkon činnosti potřebuje. V závěru kapitoly je rozdělení druhů lobbingu na 

základě použité strategie a technik. 

 

Druhá kapitola rozebírá teoretické přístupy k možnostem regulace lobbingu, které se dají 

rozdělit na možnost samoregulace a zákonnou úpravu. U použitých nástrojů k regulaci dále 

hraje roli, zda jsou dobrovolné či povinné. U zákonné úpravy je rozlišena míra intenzity, 

s kterou se dá přistupovat k regulaci lobbingu. Teoretickou část dále obohacuje třetí kapitola, 

která odhaluje rozdíl mezi lobbingem a korupcí, kdy chápání zásadních odlišností je nezbytné 

pro oddělení často zaměňovaných pojmů. 

 

Čtvrtá kapitola už přechází do praktické části práce a jejím obsahem je úprava lobbingu 

v USA. Ta má bohatou historii a prošla určitým vývojem hlavních institutů, které si ostatní 

země berou za vzor při regulaci lobbingu. K odhalení všech důležitých momentů bude 

provedena historická analýza a analýza hlavní právní úpravy. Nechybí ani ekonomický pohled 

na velikost lobbingu jako odvětví a jeho vývoj v čase. 

 

Pátá kapitola zobrazuje lobbing ve sférách Evropské Unie, která je ukázkou prosazování 

zájmů, kdy se tisíce zájmových skupin snaží prosadit jejich agendu v centru rozhodování. 

Zaměření této kapitoly bude na přední instituce – Evropský Parlament a Evropskou Komisi. 

Kapitola dále ukazuje rozdíl v terminologii, kdy je používáno spíše výrazu konzultace se 

zástupci zájmových skupin. 

  

Šestá kapitola obsahuje přístup k regulaci lobbingu dalších států, kdy je dán důraz na 

regionální srovnání mezi sousedními státy, které vycházejí z podobného kulturního prostředí. 

Kapitola obsahuje odlišný přístup Německa a k tomu přidává Polskou a Rakouskou zkušenost 

s regulací. Nelze vynechat ani neúspěch úpravy v Maďarsku. 

 

Sedmá kapitola je analýzou dosavadních návrhů regulace lobbingu v České republice 

zasazených do postupného politického vývoje. Je zobrazena role, kterou v tomto procesu 

hrají nevládní organizace. Kapitola kromě zákonných návrhů regulace lobbingu obsahuje 

nástroje k regulaci lobbingu jinak než legislativní cestou. Závěr kapitoly se věnuje návrhu 
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věcného záměru zákona o lobbingu a obsahuje komparaci předložených variant, u kterých 

jsou zhodnoceny i přínosy a náklady těchto variant. 

 

Poslední kapitola obsahuje odpověď na současný stav regulace, navíc přináší rady a 

doporučení na základě poznatků získaných v průběhu této práce, jenž v celku vytváří návrh 

možné úpravy se zhodnocením právních a ekonomických aspektů. 

 

Vzhledem k malé tradici lobbingu na našem území je i malý výběr domácích publikací, takže 

je práce doplňuje o pohled zahraničních odborníků, legislativních dokumentů a doporučení 

organizací, které se problematikou zabývají. Velký zdroj expertíz představují nevládní 

organizace, které mají snahu přesvědčit politiky o potřebě řešení lobbingu. 
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1 Lobbing 

 

Pro pochopení pojmu lobbing je třeba znát jeho počátky a postupný vývoj. Ve významu 

v jakém o něm uvažujeme dnes se první zmínka objevuje v 19. století na území Spojených 

států amerických a v evropském prostředí ve Velké Británii. Dá se uvažovat o tom, jaká ze 

zemí byla první, ale jasná odpověď není snadná. Ve Spojeném království sice byl lobbing jako 

aktivita zaznamenána dříve, ale lobbing v moderním pojetí v institucionalizované podobě je 

znakem pro USA, která ušla nejdelší vývoj a předběhla ostatní, že se dá právem označit za 

rodiště úpravy, kterou se nyní inspirují ostatní. Nejdříve to byl pojem „lobby“, kdy se jednalo 

o ovlivňování zákonodárců v kuloárech parlamentu. Toto ovlivňování nemělo dlouhá 

desetiletí žádná pravidla, což vedlo k využívání někdy neetických prostředků k prosazení 

zájmů. Společenský vývoj a bližší seznámení s lobbingem vedlo k potřebě nastavit mantinely 

pro toto jednání, protože nebylo dostatečně transparentní a celkově byl nedůvěřivý pohled 

na takto ovlivněný legislativní proces. Toto období bez regulace vedlo až do druhé světové 

války. K zajištění průhlednosti bylo třeba vyjasnit co to lobbing je a kde jsou jeho hranice.1 

 

Vzhledem k tomu v jakém širokém spektru odvětví se můžeme setkat s výrazem „lobbing“ či 

„lobbista“, tak i v očích veřejnosti nabírá významu taktéž z několika úhlů pohledu a 

nenajdeme tedy jednu jedinou definici, která by pregnantně vysvětlovala problematiku. 

Kombinací vícero definic, ale můžeme dospět k stanovení významných aspektů, které se 

napříč názorovým spektrem objevují. Další nutné vymezení lobbingu je ve srovnání vůči 

korupci. Lobbing chápeme jako legální cestu, avšak v rámci korupčních kauz, ve kterých je 

účasten nějaký „lobbista“, tak dopadá špatné světlo na celý systém. Jako první náhled na 

lobbing nám předkládá tato citace: 

 

„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 jeho zrušení, přijetí nebo pozměnění 

                                                      
1
 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 

publishing, 2010, str. 18. ISBN 978-80-247-3165-0.   



5 
 

a doplnění vládní politiky, anebo ovlivnění získání vládní zakázky nebo alokaci 

financí.“ 2 

 

Jde tedy o ovlivňování veřejných činitelů v nejširším smyslu nebo případně lze uvažovat o 

přesvědčování. Naopak další pohled může jít více do hloubky, kdy nelze vnímat pouze 

výslednou činnost ovlivňování, ale počítá už předtím významné kroky, které vedly k získání 

dostatečných informací a vyhodnocení.  

 

„Lobbing je 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 víc času zabírá příprava, poskytování 

informací a komunikace.“3 

 

Podoba lobbingu se liší v jednotlivých zemích jak právní regulací, tak i vnímáním do jakých 

společenských vztahů spadá. Nosným kamenem napříč státy ale je, že jde ve výsledku o 

ovlivňování činitelů, kteří mají možnost činit politická rozhodnutí. Toto si ale žádá bližší 

upřesnění, protože je otázkou, kdo všechno může být tím činitelem, a která všechna 

rozhodnutí se dají ovlivnit.  

 

Uznávaný profesor sociologie Luigi Graziano dává zřetel jak na odlišení lobbingu od korupce, 

tak zdůrazňuje roli již zmíněných expertíz a sběru informací, které jsou pak podkladem 

rozhodování.  

 

„Lobbing je specializovanou a odbornou reprezentací prostřednictvím široké škály 

prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb, ve své povaze velmi 

                                                      
2
 GRIFFITH, Gareth. The regulation of lobbying. Sydney: NSW Parliamentary Library Research Service, 2008. 

ISBN 9780731318360. 
3
 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 

publishing, 2010, str. 22. ISBN 978-80-247-3165-0.   
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odlišný od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako 

reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko – odborné 

expertízy, které mohou být značné a někdy rozhodující při definování legislativní a 

správní regulace.“4  

 

Adresátem lobbingu je veřejný činitel, avšak pod tento pojem se dají subsumovat dále české 

výrazy jako státní úředníci, pracovník státní správy, státní činitelé a trestní zákoník používá 

úřední osobu, do které patří i osoby, které adresátem lobbingu nejsou. Zákon o střetu zájmů 

pracuje s pojmem veřejný funkcionář, pod který se řadí výčet osob od členů Parlamentu až 

k obsazení některých úřadů. Veřejný činitel jedná v zájmu všech a nehledá odměnu pro 

uspokojování zájmů vlastních.  Pro zákonodárce je pak důležitá otázka, jak definovat 

adresáta lobbingu, který je protějškem a cílem lobbistického zájmu. Na tuto otázku mají 

někteří autoři odpověď v podobě odlišení fungování lobbingu v užším a širším smyslu.5 

  

Užší smysl představuje tlak lobbisty pouze na zákonodárce, kteří jsou zodpovědní za tvorbu 

zákonů a jejich podobu. V českém prostředí se tedy za adresáty berou poslanci a senátoři. 

Šedivá je ale teorie, a život je plný barev, takže pokrytí pouze legislativního sboru, normo 

tvorby, změny zákonů a jejich rušení by nepostihlo všechny aspekty lobbingu. 

 

 V širším smyslu lobbing přináší záběr nejen na zákonodárce, ale přechází na více činitelů i 

z moci výkonné a jejich okolí. Lobbista adresuje jak na úroveň samosprávy, tak i hierarchicky 

stoupá i na celostátní ovlivňování exekutivy. Širší definice pokrývá i spolupracovníky hlavních 

aktérů, jejich asistenty a případně i členy rodiny.6 

 

Šíře chápaní veřejných činitelů uvádí i definice lobbingu z dokumentu OECD. 

 

„Lobbing je ústní či písemná komunikace s veřejným činitelem za účelem ovlivnění 

přijímání zákonů, politiky či úředních rozhodnutí, často se zaměřující na zákonodárnou 

                                                      
4
 GRAZIANO Luigi. Lobbying and the Public Interest. In: CLAEYS Paul.-H. Lobbyisme, pluralisme et intégration 

européenne/Lobbying, Pluralism and European Integration. Brusel: PIE-EIP, 1998, str. 43. ISBN 978-90-5201-
803-4. 
5
 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

6
 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 

publishing, 2010, str. 21. ISBN 978-80-247-3165-0.  
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větev na celostátních a regionálních stupních. Avšak odehrává se i ve výkonné větvi, 

např. k ovlivnění přijetí pravidel či návrhů projektů a smluv. Z toho plyne, že termín 

veřejní činitelé zahrnuje státní úředníky, zaměstnance a nositele (ať už volené či 

jmenované) veřejné funkce v oblastech výkonné a zákonodárné moci.“7  

 

Podobně jako u nejednotné definice lobbingu se stejná nejasnost týká vymezení lobbisty 

jako takového. Není jedna pregnantní definice, co by tento pojem vymezila pro všechny 

situace. Zároveň se někdy definice nezaměřuje na osobu, ale spíše na lobbing jako aktivitu, 

takže lobbistou je pak ten, kdo provozuje popsanou činnost. I přesné rozdělení lobbistů do 

kategorií je obtížné, protože se nejedná o homogenní skupiny. Napříč státy v právních 

úpravách, ale i v teorii se objevuje několik skupin lobbistů. První vymezení definuje lobbistu 

pouze jako profesionála, který jedná pro třetí stranu jako jeho klienta, a ten mu za to 

poskytuje úplatu. Tuto činnost vykonává soustavně, takže dlouhodobě vystupuje při hájení 

určitého zájmu pro organizaci nebo jednotlivce a je to jeho hlavní náplň práce. Druhá 

kategorie označuje podnikové lobbisty jako takzvané „in house“, kteří nemají lobbing jako 

primární úkol v popisu práce. Vystupují jako zaměstnanci firem, které se komerčně věnují 

jinému odvětví, ale můžou se dostat k úkolům souvisejícím s lobbováním nějakého zájmu a 

nutným kontaktem s veřejnými činiteli. V poslední kategorii jsou zařazeni představitelé 

nevládních organizací, pod které lze podřadit různá občanská sdružení a nadace.8 

 

Toto je základní pozitivní rozlišení, ale lze použít i negativní definice, kdy zákonodárce 

vyřazuje subjekty, které nejsou za lobbistu považovány. Vztahují se většinou na činnost, 

která není lobbingem a osoba, která ji činí, tedy nevystupuje jako lobbista. Do této kategorie 

se řadí vzájemná komunikace mezi veřejnými činiteli, výkon shromažďovacího práva, žádost 

o poskytnutí informace podle stanoveného zákona nebo připomínky v rámci připomínkového 

řízení.9 

 

                                                      
7
 OECD. Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying [online]. [cit. 

2018-03-26]. Dostupné z: 
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=256&InstrumentPID=%20250, 
8
 GRIFFITH, Gareth. The regulation of lobbying. Sydney: NSW Parliamentary Library Research Service, 2008. 

ISBN 9780731318360. 
9
 SMITH, Michael L. a Vojtěch PROKEŠ. Regulace lobbingu v České republice: od myšlenky ke konceptu a 

implementaci. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2013, str. 77. ISBN 978-80-7330-247-4. 
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1.1 Zdroje lobbingu 

 

Každý lobbista pro svou činnost potřebuje určité zázemí a podmínky pro výkon jeho činnosti. 

Rozsah těchto zdrojů mu nabízí, do jaké míry může ovlivňovat a jaké prostředky je schopen 

vynaložit na zajištění výsledku.  Prostředky nutné k prosazení něčeho na samosprávní úrovni 

se určitě budou lišit od těch, které musí vynaložit v zásadních tématech na celostátní úrovni. 

Do těchto zdrojů můžeme zařadit čtyři hlavní:10 

 

Finanční zdroje – Moc peněz je viditelná napříč společenským žitím, a jejich dostatek 

otvírá mnohé možnosti, které jinak nejsou třeba ani dostupné. U lobbingu platí, že 

objem těchto prostředků určuje rozsah, ve kterém lobbista může působit a zároveň 

četnost jeho působení a celkovou intenzitu přesvědčování. Tyto prostředky dále 

slouží jako odměna pro lobbistu, a můžeme tak získat osobu, která je zkušená a 

oplývá dalšími důležitými zdroji, které si můžeme dovolit. 

 

Znalosti a dovednosti – Hodnota informací je v dnešním světě obrovská a specifické 

know-how může být v určitých případech chápáno za nejpodstatnější zdroj, který 

lobbista může nabídnout. Kompetence a přehled o prostředí je jedna věc, ale 

prezentovat vlastní know-how a přidanou hodnotu pro klienta, tak vyžaduje náležité 

komunikační dovednosti, protože nelze nabídnout znalost, pokud lobbista postrádá 

schopnost dané know-how prodat. 

 

Kontakty – Pro vykonávání lobbingu jsou nezbytné kontakty, avšak nestačí mířit jen 

jedním směrem, ale je nezbytné působit na všechny stakeholdery. Jde o vazby jak 

osobní, tak i obchodní a celková pověst lobbisty v dané oblasti je určující pro klienta. 

Klient se musí spolehnout na osobu, která má reálný přístup k důležitým osobám a 

není pouze outsiderem, s kterým nikdo nekomunikuje. 

 

                                                      
10

 KALNIN Š , Valts. Parliamentary lobbying between civil rights and corruption: an insight into lobbying practice 
in Latvia and recommendations for the Saeima ; according to the situation of July, 2004. Latvia: Providus, 2005. 
ISBN 9984751694. 
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Organizace – Kvalitní organizace je čtvrtým zdrojem, který můžeme i označit jako 

schopnost spolupráce s dalšími účastníky. Ta je někdy nezbytná, postrádá-li lobbista 

prostředky či přísun informací není dostatečný. Tvořením důležitých spojenectví 

může vylepšit vlastní pozici. 

 

1.2 Funkce lobbingu 

 

Zdroje potřebné k lobbingu jsou uvedeny výše, ale jakou roli dovolují lobbistům hrát, nám 

blíže vysvětlí následující funkce, které dávají lobbingu výsledný obraz a dopad:11 

 

Přesvědčovací – Je třeba říct, že působení lobbingu je legální a legitimní prostředek, 

jak ovlivnit činitele s rozhodovací pravomocí a přesvědčit je na základě reálných 

argumentů a dostatkem informací k rozhodnutí ve prospěch daného zájmu. 

 

Informační – Pro ovlivnění rozhodnutí je třeba působit jak na činitele, tak i na 

veřejnost. Informovaná veřejnost pak může vytvářet tlak na podobu rozhodnutí. 

Dodání celistvých informací k problematice je tedy nezbytnou funkcí k chápání 

problematiky ve větším měřítku. 

 

Nabízení řešení – Na rozhodnutí působí mnoho zájmových skupin, které směřují 

k jinému výsledku. Při dodání dostatku informací je i nutné nabídnout řešení a 

podložit ho pádnými důvody, proč by k němu mělo dojít. Dobře zvolené řešení 

podložené dostatkem argumentů pak může zvítězit nad jiným zájmem. 

 

Upozorňování na problémy a jejich medializace – Způsob, jak lobbing může ovlivnit 

rozhodování je zdůraznění veřejného zájmu a upozornění na nějaký nešvar. Zdařilým 

příkladem medializace může být například kampaň proti užívání palmového oleje.

  

Vymáhávání základních práv, sbíraní informací a role hlídacího psa – Pokud dojde 

k narušení zájmu společnosti, tak nezbývá než zmobilizovat občanskou společnost, 

                                                      
11

 The Role of Lobbying [online]. [cit. 2016-09-08]. Dostupné z: 
https://bctf.ca/AdvocacyAndAction.aspx?id=5348 
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která se ohradí proti narušení veřejného zájmu vlivem rozhodování zodpovědných 

veřejných činitelů. 

 

Integrační – Osvěta vlivem diskuse a zlepšováním informovanosti může vést ke 

společnému zájmu jinak protichůdných stran, ale i posílení vnitřních vazeb a 

silnějšímu propojení komunit. 

 

Příprava na budoucnost – Lobbing působí i preventivně do budoucnosti, kdy můžeme 

chápat sběr informací a vytváření přehledu o politickém spektru a budoucích 

tématech, jako takový odrazový můstek pro následující mobilizaci k přesvědčování o 

důležitém zájmu společnosti. 

 

1.3 Přímý / nepřímý lobbing 

 

K lobbingu je třeba přistupovat s určitou strategií a na základě použitých technik se dá 

klasifikovat přímý a nepřímý lobbing. Jindy označován i jako vnitřní a vnější, ale někteří autoři 

ještě přidávají třetí kategorii zvanou organizační podpora, která podpůrně napomáhá při 

rozvíjení sítí, tvorbě koalic a udržování spojenectví a kontaktů.12  

 

Přímý lobbing funguje na komunikaci směřující za veřejným činitelem, který má rozhodovací 

pravomoc. Nevyužívá se žádných vedlejších kanálů, kterými by se oslovovalo vícero skupin, 

ale prosazovaný zájem je přímo komunikován k rozhodovacímu centru. Zde je už jedno zda 

lobbing působí na hlavního činitele či jeho spolupracovníky, pokud mají možnost působit na 

podobu závěrečného rozhodnutí. Týká se především témat odborných a technických, takže 

lobbista musí prezentovat hodnotu v informacích, které jsou pro kvalifikované rozhodnutí 

v takové věci nezbytné. Přímý lobbing je pro lobbistu náročný také z hlediska toho, že je 

nutné udržovat kontakty a úzké vazby právě na veřejné činitele a jejich okolí. Pro přímý 

lobbing využívá lobbista forem osobní komunikace, která může spočívat v návštěvách a 

                                                      
12

 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 
publishing, 2010, str. 43. ISBN 978-80-247-3165-0.   
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konzultacích, dopisové a telefonické komunikaci nebo v některých politických prostředích to 

jsou předvolební příspěvky.13  

 

Oproti technickým otázkám, u kterých je lepší kontaktovat přímo veřejného učitele, je 

nepřímý lobbing využíván u témat, kdy je třeba zmobilizovat širokou veřejnost. Je to tedy 

masová komunikace, kdy je zaměřeno na formování veřejného mínění a obecně debatu ve 

společnosti, která pak ovlivňuje vyšší sféry politiky. K takovému plošnému zásahu slouží pro 

lobbisty především informační a vzdělávací kampaně. Při těchto aktivitách se lobbing prolíná 

s činností PR agentur, které tuto mediální komunikaci zajišťují.14 

 

Jedním z nejznámějších nástrojů nepřímého lobbingu, kdy dochází k aktivizaci široké 

veřejnosti je takzvaný „grassroots“ lobbing. Je natolik významný, že je někdy výraz používán 

jako pojmenování pro celý nepřímý lobbing. Jedná se o lobbing, který obrazně vzrůstá od 

kořínků trávy a zdola tak působí jako hybatel politiky. Hlavně v USA je velmi užívanou 

praktikou, protože politici velmi dbají na veřejné mínění, protože jejich volební cyklus je 

krátký a ignorování zájmu voličů by mohlo vést k tomu, že nebudou znovu zvoleni. Lobbing 

zdola spočívá v mobilizaci velké masy lidí, která vytvoří tlak na zákonodárce, aby přijali nutná 

opatření. Příkladem takové akce s velkým dopadem může být hromadný pochod proti 

zbraním, který krátce po násilné události dostal do ulic statisíce lidí.15 

 

Součástí nepřímého lobbingu je i metoda zvaná „logrolling“. Historicky termín odkazuje na 

vzájemnou výpomoc dřevařů při odvalování klád, kdy jednou dřevař pomůže druhému a 

recipročně je mu pomoc vrácena. V dnešním politickém významu princip zůstává stejný a 

spočívá v uzavírání paktů vzájemné pomoci, pro které se v českém jazyce užívá termínu 

„jánabráchismus“. Ne každý návrh má dostatečnou podporu, a tak autoři musí hledat hlasy 

navíc. Ty získají někdy výměnou za jejich hlas pro návrh v podobně nerozhodné situaci. 

V rámci takovéto výměny hlasů se tvoří často balíčky zákonů, čímž se zvyšuje šance na přijetí 

návrhu, protože je součástí koše, na jehož prosazení má zájem vícero uskupení. Podobným 

                                                      
13

 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 
publishing, 2010, str. 43. ISBN 978-80-247-3165-0.   
14

 IBIDEM  
15

 Student marchers call Washington's inaction on gun violence unacceptable [online]. [cit. 2018-04-01]. 
Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/03/24/us/march-for-our-lives/index.html 
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procesem je i „porcování medvěda“, kdy taktéž výměnou vzájemné podpory mezi politiky 

došlo k prosazení jejich zájmu.16 

  

                                                      
16

 Online Etymology Dictionary [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: https://www.etymonline.com/word/log-
rolling 
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2 Způsoby regulace  

 

Z jednotlivých definic v kapitole 1 vyplývá řada bodů důležitých pro podobu regulace. 

K regulaci je třeba znát kdo je lobbista, jaká je jeho činnost, a komu je adresovaná. Na 

základě tohoto vymezení lze pak rozlišit úpravu, která definuje jednotlivé termíny úzce či 

široce. Dobrá definice má zasáhnout všechny a nevytvářet slepý prostor, kdy se pravidly řídí 

jen malá část subjektů, ačkoliv by jich mělo být pokryto mnohem víc. 

 

Důležitým bodem je, že úpravu lze jen obtížně přenést. Lobbing je natolik specifický, že čerpá 

z podmínek daného místa, politické kultury a fungování společnosti, takže pokud by se měl 

někdo inspirovat a vzít si za vzor úpravu lobbingu třeba v USA, tak je to často neaplikovatelné 

ve stejné podobě na jiném místě. Fungování a vazby v evropské společnosti pracují na jiných 

principech, a je tedy třeba vnímat nuance specifické pro dané prostředí. 

 

Obecně lze přistupovat k regulaci lobbingu buďto na základě samoregulace, kdy si lobbisté 

ponechají úpravu na sobě samých například v rámci profesní samosprávy, nebo je jim z vrchu 

nařízena státem. Dále lze u obou přístupů zobrazit intenzitu, jakou působí, zda ukládají 

povinnosti nebo přináší výhody na základě dobrovolnosti. Typologie regulace lobbingu se 

tedy dá zobrazit na kombinaci faktorů dobrovolnosti/povinnosti a zákonnosti/samoregulace. 

Kombinací těchto protipólů nalezneme čtyři různé modely regulace lobbingu. Je to 

dobrovolná samoregulace, povinná samoregulace, dobrovolnost na základě zákona a 

povinnosti na základě zákona.17 

 

Charakteristikou dobrovolné samoregulace pak jsou etické kodexy a doporučení, které jsou 

pro lobbisty nepovinné a vytváří pouze určitý rámec, kterým se mohou řídit. Tato pravidla 

vytvářejí sami lobbisté a je to určitým odrazem kultury dané profese. Začínají na definici 

jednotlivých pravidel a postupně se rozšiřují až do rozsahu etických kodexů. Opačným 

případem samoregulace je povinné dodržování určitého kodexu a pravidel vytvořenými 

zastřešující asociací lobbistů. Pro výkon lobbingu je pak nezbytné tyto pravidla dodržovat. 

                                                      
17

 KALNIN Š , Valts. Parliamentary lobbying between civil rights and corruption: an insight into lobbying practice 
in Latvia and recommendations for the Saeima ; according to the situation of July, 2004. Latvia: Providus, 2005. 
ISBN 9984751694. 
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Zákonná regulace taktéž ukládá pravidla, která lze jejich povahou rozdělit na dobrovolná a 

povinná. Dobrovolnost vychází z toho, že jsou nastavena určitá pravidla například pro přístup 

k zákonodárcům a jde o jejich dobrovolné splnění ze strany lobbistů, pokud chtějí čerpat 

výhody z přístupu plynoucí. Povinná regulace na základě zákona pak vytváří kogentní 

pravidla, kterých se nejde zprostit a platí pro všechny subjekty, které danou činnost chtějí 

vykonávat.18 

 

2.1 Zákonná regulace 

 

Zákonná regulace lobbingu může dosahovat rozdílné intenzity a být tak odvětvím 

regulovaným málo, středně či vysoce. Rozdíly se dají pozorovat v několika atributech. Jak je 

definován samotný lobbista a kdo je adresátem jeho činnosti. Dále to jsou pravidla spojené 

s registrací lobbisty do daného seznamu a jeho povinnosti s tím spojené. Především jde o 

přiznávání nákladů a výdajů v rámci jeho činnosti. Transparentnost v této oblasti je asi 

nejdůležitější. Regulace dále upravuje přístup k danému seznamu a informace, které se 

z něho dají získat. Úprava dále musí myslet na nedodržování pravidel, a jaká je vynutitelnost 

při odklonění od zákonem stanovených povinností a jaký je za toto porušení trest. Dalším 

bodem je pak otázka určitého časového omezení poslanců po skončení mandátu, zda se 

mohou stát lobbisty, jelikož z jejich předchozí funkce vyplývá určitý vliv na legislativu.19  

 

V málo regulovaných systémech vystupuje lobbista jako profesionál pouze pro třetí strany. 

Jako adresáti jeho činnosti jsou vymezeni čistě volení zástupci exekutivy a legislativy a jejich 

zaměstnanci. Jedná se tedy o nejvyšší patra politiky a jejich blízké spolupracovníky. 

K registraci existují pravidla, ale rozsah vyžadovaných informací není nijak detailní. Ani není 

nutnost transparentně vykazovat náklady a výdaje jak ze strany samotných lobbistů, tak i 

třetí strany která je zaměstnává. Seznam, ve kterém jsou lobbisti vedeni, pak vzhledem 

k malému množství vyžadovaných informací není nijak podrobný a nemusí být ani aktuální, 

                                                      
18

 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 
publishing, 2010, str. 73. ISBN 978-80-247-3165-0.   
19

 CHARI, Raj; MURPHY, Gary. Examining and Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, the EU 
institutions, and Germany: A Report for the Department of the Environment, Heritage and Local Government 
[online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/840998/Examining_and_Assessing_the_Regulation_of_Lobbyists_in_Canada_the_
USA_the_EU_institutions_and_Germany_A_Report_for_the_Department_of_the_Environment_ 
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jelikož není stanovena pravidelná aktualizace. Tyto málo regulované systémy se potýkají 

s nedostatečnou vynucovací schopností vůči lobbistům, kteří nedodržují stanovené pravidla. 

Pro bývalé poslance ani neexistuje časové moratorium pro nástup do lobbistické profese po 

skončení jejich mandátu.20 

 

Středně regulované systémy definují lobbisty jako firemní lobbisty, kteří tak činí pro zájmové 

skupiny a organizace. Adresátem lobbingu jsou ve středně regulovaných systémech členové 

a zaměstnanci vlády, dále veřejní úředníci a vedoucí těchto úřadů. Registrace je přísnější a 

požaduje více informací než u systému málo regulovaných. To vede i k více detailnímu 

seznamu, který je pravidelně aktualizován. Jsou zde i pravidla pro zveřejňování výdajů 

lobbisty, ale to platí pouze pro jeho osobu a ne pro jeho zaměstnavatele, který je v postavení 

klienta. Oproti neschopnosti málo regulovaných systému vynucovat pravidla zde existuje 

způsob, ale k jeho využití dojde jen zřídkakdy. Po zániku mandátu poslance pak funguje 

časové moratorium pro nástup do světa lobbingu.21 

 

Vysoce regulované systémy pak mají definice nejpřesnější. Za lobbisty jsou bráni jak „in 

house“ pracovníci, tak i lobbisté vykonávající činnost na vlastní účet a dále lobbisté 

charitativních a náboženských skupin. Za adresáty se pak bere jak exekutiva, vedoucí 

jednotlivých úřadů samosprávy a úředníci, ale i poslanci, kteří nemají výkonnou funkci. Pro 

registraci do seznamu jsou pak vyžadovány nejdetailnější informace. V seznamu, který je 

pravidelně aktualizován jsou uvedeny podrobné informace a to i o výdajích, které vykazuje 

jak lobbista, tak i jeho klient. Státní moc má pak nástroje revize a auditu jak vynucovat 

dodržování stanovených pravidel. Stejně jako ve středně regulovaných systémech je zde 

časové omezení pro poslance vykonávat činnost lobbisty po zániku jejich mandátu.22 

 

 

                                                      
20

 CHARI, Raj; MURPHY, Gary. Examining and Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, the EU 
institutions, and Germany: A Report for the Department of the Environment, Heritage and Local Government  
[online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/840998/Examining_and_Assessing_the_Regulation_of_Lobbyists_in_Canada_the_
USA_the_EU_institutions_and_Germany_A_Report_for_the_Department_of_the_Environment_ 
21

 IBIDEM 
22
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2.2 Samoregulace  

 

Pro efektivní fungování samoregulace je nezbytné dodržet několik bodů. Je nutné vědět, na 

jaké subjekty dopadá. Tato identifikace většinou skrze registr pak přesně stanoví, kdo se má 

řídit danými pravidly. Druhý bod je monitoring reálného dodržování pravidel, kterými jsou 

regulovaní zavázáni, a třetí bod je sankční systém pro případy porušení těchto pravidel. 

Samoregulace ze strany lobbistů funguje především na základě etických kodexů. Jde však o 

komplexní systém nástrojů, které slouží k transparentnosti celé profese. Jde o profesní 

kodexy, které vymezují základní etická pravidla a blíže specifikují výkon dané procese. 

Dosáhnutí daných etických standardů je napomáháno pomocí školení a dále funguje dohled 

nezávislých vyšetřovacích komisí, které dbají dodržování standardu profese. Funguje i 

veřejný registr, který může být nárokový a lobbista je automaticky registrován či nenárokový, 

kdy je podmínkou splnění určitých bodů.23 

 

2.2.1 Etické kodexy 

 

Už v úvodu kapitoly regulace byla nastíněna rovina dobrovolnosti a povinnosti. Lze tedy najít 

kodexy, které musí lobbisté přijmout z povinnosti a ty, k jejichž dodržování se jen dobrovolně 

přihlašují. Teorie ještě rozlišuje kodexy etické a kodexy jednání, ale v praxi většinou splývají 

do jednoho. Zatímco samotný etický kodex prohlašuje určitý hodnotový směr, kterého je 

třeba se držet, tak kodex jednání dává bližší postup jak se v daných situacích zachovat. Pro 

kodexy je pak typické, že se vyznačují několika hodnotami. Princip otevřenosti, integrity a 

čestnosti patří mezi tři stěžejní pilíře profesionality pro tyto kodexy.24 

 

Kodexy nefungují pouze pro lobbisty, ale mohou se týkat i adresátů lobbingu a jak se ve 

vztahu k lobbistům mají chovat a jaké jednání je nepřístupné. To se může týkat i klientů 

lobbistů a jaká pravidla platí pro ně. 

 

                                                      
23

 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 
publishing, 2010, str. 79. ISBN 978-80-247-3165-0.   
24

 MÜLLER, Karel B., Šárka LABOUTKOVÁ a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 
publishing, 2010, str. 80. ISBN 978-80-247-3165-0.   
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Kodexy představují určitou minimální úroveň, které je třeba dosáhnout a nebrání přísnějším 

kodexům uvnitř firem. Odpovědí na otázky, proč kodex vznikl a co je jeho cílem, jaká 

ustanovení obsahuje a jak se budou uplatňovat v reálném životě, co je benefitem pro 

lobbisty za jeho dodržování a co přináší veřejnosti, a jaké kontrolní mechanismy budou 

vynucovat jeho dodržování, tak pomocí těchto odpovědí se dají kodexy rozlišit do různých 

kategorií. Jedno z používaných rozdělení rozlišuje kodexy na deklaratorní, směrnice a 

standardy.25  

 

Deklarace u prvního druhu kodexu představuje závazek člena, který dává najevo, že hodlá 

dodržovat určitý rámec pravidel, který je v kodexu uvedený. Tento druh je zastoupením mezi 

kodexy nejčastější. Pozitivem je snadná akceptace, kdy lobbista proklamuje určité chování, 

avšak v praxi tento příslib nemusí být dodržen. Směrnice udávají příhodné postupy, které 

fungují pro lobbistu jako navigace jak se udržet v mezích korektnosti. Kodex v podobě 

standardů pak konkrétně vymezuje ideální normy profese. Toto přesné vymezení standardů 

profese napomáhá vynutitelnosti, ale často se jedná o pravidla příliš specifická, takže 

omezují činnost lobbistů přespříliš. I toto rozdělení kodexů může v praxi splývat a 

kombinovat jejich znaky.26 

 

Slabinou samoregulace je vynutitelnost stanovených pravidel, protože vystupuje v podobě 

soft law. Nedostatkem je sankční systém, absence dostatečné autority nadřízené subjektům, 

která by chování monitorovala a hodnotila. Nutnost a podoba regulace se vždy odvíjí od 

kultury dané profese, fungování právního státu a podoby společnosti. Je tedy možné, že 

existuje prostředí, kde je výkon lobbingu etický i bez nadměrné regulace, a naopak můžou 

být i místa, kde i přes důkladnou regulaci nebude stav fungování perfektní. To co funguje 

v některé zemi nelze jednoduše převést a aplikovat v zemi druhé bez analýzy podmínek čím 

se dané prostředí liší.27  

 

Otázkou také bude ekonomická stránka věci. Lobbisté určitě budou hodnotit přínosy a 

srovnávat je s náklady vynaloženými. Může chybět motivace, pokud na základě spolupráce 
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nebude dostatek výhod. Nebo budou náklady natolik vysoké, že pro malé hráče v odvětví 

bude nemožné speciální opatření zavést. A chybí i donucení pro lobbisty stojící mimo systém, 

aby se do regulace zapojili. 

 

Se samoregulací se nesou ale i pozitiva. Jedním z nich je vzdělávání veřejnosti a činitelů o 

podobě profese od těch kdo ji ve skutečnosti provozují a znají detaily. Právě tato blízká 

znalost je dalším důvodem pro samoregulaci, kdy osoby nejblíže postavené k provozování 

činnosti znají její detaily a úskalí, a mohou lépe chápat potřeby než paternalisticky vnucená 

úprava. Zároveň odpovědná správa dané profese dává určitý signál o postavení a nezávislosti 

daného odvětví, což vede k uznání a akceptování lobbingu jako takového. 
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3 Lobbing vs. korupce 

 

Lobbing je otevřenou činností, která slouží k prosazování zájmů určitého uskupení. 

Transparentnost je důležitá jednak pro zveřejnění klientů a aktérů lobbingu, a jaké toky mezi 

nimi probíhají. Korupce se v tomto liší, kdy je snaha prosazení zájmů především pro 

jednotlivce a není zájmem, aby skryté dohody byly odhaleny. Pro rozlišení je důležité 

stanovit hranice, kdy dochází k nezákonnému ovlivňování. Lobbing nabízí expertízy a 

informace, které nabízí veřejnému činiteli lepší pochopení problematiky a zohlednění 

prosazovaného zájmu. Jakmile k prosazení zájmu překročí lobbista hranici nabízení pouze 

připomínek, a přejde k nabízení neoprávněných výhod, tak se jedná o korupci, takže tato 

hranice je velmi křehká. Dohled veřejnosti je nezbytný k řádnému fungování. Následující 

definice vystihuje základní rozdíl. 

 

„Lobbing je legitimní součástí demokratického procesu ve vyspělých zemích. 

Prosazování zájmů a působení na představitele veřejné moci s cílem ovlivnit jejich 

rozhodování však neprobíhá vždy transparentně a podle jasných pravidel. 

Netransparentnost a nejasné nastavení pravidel s sebou přináší riziko ohrožení 

veřejného zájmu ve prospěch skrytých parciálních zájmů. Lobbing je proto často 

dáván do úzké souvislosti s korupcí a klientelismem.“28  

 

Jak z definice vyplývá, tak se lobbing dostává do průniku s korupcí a klientelismem. 

Klientelismus je chápán dle politologa Klímy následovně: 

 

„Klientelismus představuje permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých 

vazeb a kontaktů především mezi světem politiky a byznysu. Jde mu o maximalizaci 

zisku ve formě co největší koncentrace moci a bohatství. Přitom klientelistické strany 

sehrávají úlohu převodových pák, které jsou strategicky umístěné v mocenském 
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prostoru tak, že svým vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a 

protislužeb.“29 

 

Je tedy vidět vzájemné působení soukromého a veřejného sektoru, v rámci něhož dochází 

k ovlivňování. Oproti lobbingu je zde snaha vazby do určité míry ukrývat, aby nebudily dojem 

neoprávněných výhod. Lobbing naopak je legitimní součástí demokratické společnosti a 

transparentnost ve vztazích je zásadní pro čestné hájení zájmů. Lze ale najít i situace, kdy se 

lobbista bude snažit být skrytý, především v konkurenčním boji prosazování zájmu vůči 

ostatním lobbistům, aby druhá strana nevěděla o protichůdné síle.30 

 

Vlivem minulosti může dopadat na lobbing stín, protože ne vždy byla pevně stanovena 

pravidla, takže některé praktiky lobbingu byly za hranou. Možná je to odkaz Machiavelliho a 

hesla „účel světí prostředky“, kdy k ovlivnění či přesvědčení docházelo metodami, které byly 

spíše korupční a nenaplňovaly legalitu lobbingu v pravém slova smyslu. K problému lze 

přistupovat i tak, že po neúspěšném lobbingu přichází korupce. Lobbista se legitimně snaží 

dodáním informací zúžit rozhodovací pole veřejného činitele, avšak když nedojde na volbu 

v jeho zájmu, tak se rozhodne pro užití korupčních praktik.31 

 

Ne vždy je hranice mezi lobbingem a korupcí jasně zřetelná. Společenské poměry se mění a 

s tím i praktiky, které jsou užívány a v jakém smyslu je na ně nahlíženo. To co dřív mohlo být 

nepřístupné, se dostává do jiné roviny přijatelnosti. Pro posouzení adekvátních praktik je 

nutná dlouhodobá rozprava beroucí v potaz jak zájmy jednotlivých stran, tak zájem veřejný. 

To co vzejde z této společenské debaty, může být buď zvyklostí či nepsaným pravidlem, jaké 

praktiky už nejsou vhodné, avšak při závažných porušení se můžou jako reakce posléze 

objevit nápravná opatření v zákonné úpravě korupce. V nejširším slova smyslu můžeme 

korupci dle Transparency International chápat jako: 
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„Korupci lze definovat jako zneužití svěřených pravomocí za účelem získání 

nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu.“32 

 

Veřejný činitel, jenž by měl jednat ve veřejném zájmu a nehledat osobní prospěch pro sebe 

se tedy korupce dopustí, když využije svěřené pravomoci k obohacení svého osobního zájmu, 

a nehledí na zájem společnosti, který by měl hájit především. 

 

Předchozí definice je však velmi široká, ale přímo v českém právním řádu korupce jako 

taková definována není. Hlavní úpravu představuje zákon č. 40/2009 Sb. (dále jen trestní 

zákoník), který pokrývá několik skutkových podstat s korupcí přímo souvisejících. Ustanovení 

§ 331 vymezuje trestný čin přijetí úplatku, dále ustanovení § 332 vymezuje trestný čin 

podplacení a za další trestný čin nepřímé úplatkářství v ustanovení § 333. Tyto trestné činy 

můžeme subsumovat pod definici korupce, ale na každý případ se vážou další ustanovení 

jednotlivých skutkových podstat, takže už záleží jen na konkrétním případě a situaci.33 

 

Dále je třeba zmínit zneužití pravomoci úřední osoby dle ustanovení § 329, které často 

souvisí s korupčním jednáním. Trestní zákoník dále myslí na maření úkolu úřední osoby 

z nedbalosti, které je v ustanovení § 330. 

 

  

                                                      
32
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4 Úprava v USA 

 

Úprava v USA prošla nejdelším vývojem a je zdrojem inspirace pro mnohé státy, a proto je 

třeba zachytit určité historické momenty, které vedly k podobě úpravy, jenž je dnes. 

 

Za jednoho z prvních lobbistů je v roce 1792 označován William Hull, který lobboval za 

dodatečné válečné náhrady pro veterány Kontinentální armády, kteří si ho na tuto činnost 

najali. Obzvlášť po válce se jednalo jako o logické východisko pro hájení zájmů veteránů jako 

určité skupiny obyvatel, a další tvorba zájmových skupin spolu s hájením jejich zájmů 

následovala. Byly to hlavně silná ekonomická odvětví, které měly moc se u vlády bít za své 

zájmy. Bylo to například budované bankovnictví a další skupinou byli obchodníci a dopravci, 

kteří jednali za menší cla a poplatky. Zde fungovala především výměna informací o novinkách 

v celní legislativě, což jim předávali jejich vyslaní zástupci. Právě tito zástupci mířili do 

hlavního města za legislativci a udržovali tok informací pro jejich zaměstnavatele. 

K ovlivňování nesloužily pouze oficiální prostory legislativy, ale významní muži a 

představitelé institucí se střetávali především v členských klubech pro gentlemany, 

popřípadě hernách a nevěstincích.34 

 

V průběhu 19. století došlo k dalšímu vzestupu lobbingu v 50. letech. Například Samuel Colt 

postupoval při lobbování přes prezentaci jeho produktu po menší dárky ve snaze prodloužit 

patent jeho zbraně pomocí zákona. Vzhledem k budování železniční sítě napříč Amerikou se 

mezi největší lobbistické skupiny dostali železničáři. Celkově se jednalo o období 

referovaném jako „pozlacený věk“.35  

 

Rozmach ale následoval menší pád, způsobený nedůvěrou vůči lobbingu, kvůli korupčním 

praktikám, které do té doby nepříliš regulovaný lobbing zasáhly. Sam Ward, kterého 

přezdívali jako „krále lobby“, byl průkopníkem „společenského lobbingu“. Přes honosné 

společenské události, kde nechybělo dobré jídlo a víno, dával dohromady ty kongresmany a 

obchodníky, kteří pro sebe měli vzájemné výhody. Jeho počínání ho dostalo až k vyšetřování 
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před Kongresem, kde byl usvědčen z úplatkářství. Toto vedlo v roce 1876 k první snaze 

regulovat lobbisty, a to pomocí nucené registrace ve Sněmovně.36 

 

Pro bývalé členy kongresu byla dráha lobbingu vhodným pokračováním kariéry vzhledem 

k nárůstu významu lobbování a jejich predispozic pro lobbing vzhledem k bývalé kariéře. Měli 

přístup, znali důležité osoby a věděli, jak legislativa funguje, a proto těchto znalostí mohli 

využít pro reprezentaci určitých zájmových skupin. To vedlo k potřebám lobbing regulovat, 

kdy se proti propojování politiky a ekonomických zájmů postavili i prezidenti Woodrow 

Wilson a Theodore Roosevelt.37 

 

V průběhu 1. poloviny 20. století lobbing prošel vývojem od prvních neúspěchů prosadit 

regulaci po první akty, které lze označit za první komplexní regulaci lobbingu na federální 

úrovni v USA. Význačnou osobností byl senátor Hugo Black, který se účastnil vyšetřování 

lobbistických vazeb na Senát, kdy někteří lobbisté byli na výplatních listinách Senátu. 

Vzhledem k tomu prosazoval transparentní registr lobbistů, který by obsahoval detaily 

ohledně jejich jména, honoráře, účelu lobbistické aktivity a měsíční výdaje s ní spojené. 

Výsledkem byla novela Public Utilities Holding Company Act z roku 1935, který upravoval 

veřejně prospěšné společnosti. Následovaly další zákony, které působily pouze na vymezené 

odvětví a ne plošně na celý systém. Po několika skandálech vyvstala potřeba registrace 

lobbistů v námořní dopravě, kdy v roce 1936 prošel Merchant Marine Act na půdě kongresu. 

Vzhledem k politické situaci konce 30. let ve světě byla potřeba bránit se propagandě šířené 

ze silných nacistických a komunistických ideologií. K omezení zahraničního vlivu a možné 

korupce byl přijat v roce 1938 Foreign Agent Registration Act, který určil povinnost registrace 

pro zahraniční zástupce.38 

 

Potřeba komplexní úpravy lobbingu byla zřejmá, a proto byl v roce 1946 přijat Federal 

Regulation of Lobbying Act. Ten stanovil povinnost registrace a uvádění údajů o lobbistické 
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aktivitě. Zákon však trpěl několika nedostatky, které omezily efektivitu regulace. Chyběla 

regulace financí spojených s lobbistickou aktivitou. Dále to byl stanovený okruh adresátů 

lobbingu, který byl stanoven příliš úzce, takže už roku 1948 ohlásil prezident Truman potřebu 

novely, která by adresáty lobbingu rozšířila o zaměstnance kongresu, exekutivy a opomíjený 

byl i grassroots lobbing.39 

 

Neefektivně i působil sekretář Senátu a kancléř Sněmovny reprezentantů, kdy jejich rolí mělo 

být vynucování zákona při zjištění pochybení, ale namísto tohoto monitoringu pouze 

archivovali zjištěné informace. Přes řadu nedostatků k úplnému naplnění účelu regulace byl 

tento zákon v platnosti téměř 50 let. 

 

V průběhu působení regulace došlo k určitým skandálům, ale plné odhalení nedostatků 

úpravy odhalila v roce 1991 studie Úřadu hlavního účetního. Ten odhalil nedostatky 

s registrací, kdy z celkového množství 13 500 zástupců v adresáři lobbistů jich okolo 10 000 

vůbec nebylo registrováno. A i u registrovaných lobbistů došlo k nedostatkům, kdy víc jak 

polovina z nich nevykazovala žádné finanční operace a přes 90 % z nich neuvádělo výdaje a 

vztahy se státem. Jenom necelá třetina z nich uváděla konkrétní legislativu, která jimi byla 

prosazována. Zjištěné nedostatky byly odrazem pro přípravu nové legislativy.40 

 

V roce 1995 byl přijat Lobbying Disclosure Act, který měl odstranit nedostatky předchozího 

zákona. Celkově byli zákonodárci dlouhodobě neochotní starou úpravu lobbingu měnit, takže 

až po 50 letech a dalších skandálech přišli s novou úpravou. Už předem ale věděli o 

nedostatcích, když sami podporovatelé věděli, že by mohli napsat lepší zákon.41 

 

Zlepšením byly srozumitelné definice a lepší vymezení povinnosti registrace. Jasné definice 

jsou pro úpravu nezbytné, a tak byl definován jednak lobbista a blíže upřesněna lobbistická 

aktivita. Lobbistou byla každá osoba zaměstnaná nebo podporovaná klientem za finanční 

nebo jinou odměnu za služby, které zahrnují alespoň jeden lobbistický kontakt. Výjimkou byli 

jednotlivci, kteří lobbingem strávili méně jak 20% času za uplynulý půl rok. Lobbistická 
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aktivita pak vymezovala všechny kontakty a úsilí k podpoře takových kontaktů, zahrnující 

přípravu, plánování, výzkum a ostatní aktivity koordinující tyto kontakty. Lobbistický kontakt 

byl také definován jako jakákoliv ústní či písemná komunikace vůči vybraným představitelům 

exekutivy a legislativy. Zákon obsahuje i řadu výjimek, které lobbistickým kontaktem nejsou, 

takže je ve vymezení hlavních termínů velmi precizní. Zákon rozeznává dvě kategorie 

lobbistů, které dělí na profesionály a „in house“ lobbisty (zaměstnance). Každý lobbista, 

který činností získává významnou kompenzaci, má povinnost registrace.42 

  

Pro registraci je nezbytné uvedení identifikačních údajů počínajíce jménem, adresou, sídlem 

a obecným vymezením oboru činnosti. Stejné požadavky jsou i na identifikaci klienta 

registrovaného. Dále je to identifikace osob odlišných od klienta, které ale na lobbistické 

aktivity přispívají. Specifikovány jsou i oblasti, ve kterých se očekává činnost lobbisty a 

uvedení jmen zaměstnanců, kteří se pro registrovaného na lobbistické činnosti podílejí. Pro 

tyto zaměstnance dále platí, že musí být poznamenáno, zda nesloužili v posledních dvou 

letech v legislativě nebo exekutivě.43 

 

Zatímco Lobbying Disclosure Act fungoval především na režimu zveřejňování, které mělo 

odhalit potenciální korupci mezi lobbisty a zákonodárci, tak se brzo odhalily nedostatky 

v naplňování účelu zákona a bylo zřejmé, že je třeba upravit i provádění lobbingu. Původní 

myšlenka registru byla, aby všechny údaje o lobbistech byly dobře dohledatelné, ale ve 

skutečnosti se ukázaly nepřesnosti a problémy s vyhledáváním. Zásadním nedostatkem byla 

vymahatelnost, o kterou se žádný orgán nestaral. Sice se hromadily zveřejněné informace, 

ale chyběla věcná kontrola jejich správnosti. Nedostatkem byla také absence některých 

institutů, které upřesňují způsob výkonu profese. Nebyl řešen „revolving doors“ problém a 

také bylo častou praktikou zvaní zákonodárců na konference do tropických rezortů.  

Odhalené nedostatky potřebovaly nápravu v podobě novely, a proto Kongres za tímto 

účelem přijal roku 2007 Honest Leadership and Open Government Act.44 
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Honest Leadership and Open Government Act reagoval na hlavní problémy předchozí 

úpravy. Bylo zavedeno elektronické vyplňování zpráv o lobbingu, protože praxí lobbistů bylo, 

že sice vedli elektronické údaje o jejich financích, avšak úřadům je předávali vytisknuté 

v papírové podobě, takže se jednalo o určitou překážku pro efektivní dohled nad lobbisty. 

S dokumenty v elektronické formě se dá mnohem lépe pracovat, vyhledávat a třídit. Opraven 

byl i systém vyhledávání, kdy lobbisté se registrovali pod lehce upraveným názvem a 

k nalezení byli pouze pod tímto termínem. Nově došlo k rozšíření použitelných výrazů 

k nalezení požadované lobbistické organizace. V Americké politice jsou velmi časté benefiční 

akce, při kterých se vybírají prostředky na kampaně a o pořádání takových akcí se mohou 

starat právě lobbisté, kteří nově dostali povinnost, aby tento výběr prostředků pro kandidáta 

zveřejňovali na internetu.45 

 

Důležitou změnou byl také zákaz darů a výletů pořádaných lobbisty pro zákonodárce. Při 

těchto cestách se dostával do kontaktu zákonodárce s lobbistou, který ho většinou bral 

soukromým letadlem na drahé výlety, ve snaze protlačit daný zájem. Nyní mají lobbisté i 

společnosti, které je zaměstnávají, zákaz předávání darů, ale s výjimkou darů dle pravidla „de 

minimis“, které nedosahují velké hodnoty, ale jedná se například jen o drobné občerstvení. 

Zákonodárci mají nově prodlouženou dobu po zániku mandátu, kdy nemohou vykonávat 

lobbing, která činí dva roky.46 

 

Zmíněné zákony a vývoj úpravy je na federální úrovni, ale nelze vynechat úroveň 

jednotlivých států. Tam se projevuje řada faktorů ať už historických, kulturních nebo 

týkajících se politického vývoje, které se podílí na míře regulace a odlišnosti napříč státy. 

Polovina států se dle teorie dá označit jako vysoce regulované systémy a jejich úprava působí 

přísněji než úprava federální.47 
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Ekonomické aspekty se díky registraci lobbistů a zveřejňování jejich finančních informací dají 

dobře vyčíslit a zobrazit v průběhu let v podobě grafu, který ukazuje tržní velikost odvětví. Je 

to ukázkou transparentnosti, které lze dosáhnout regulací, když je lobbista dobře definován 

a lze tak přiřadit jejich ekonomické výsledky do celkové sumy tvořící výdaje na lobbing. 

Následující graf zobrazuje vývoj od roku 1998 až do roku 2017, a zachycuje počet 

registrovaných lobbistů v jednotlivých letech a celkové výdaje na lobbing. 

 

Obrázek 1 – Celkové náklady lobbingu 

 

Zdroj: Total Lobbying Spending [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: https://www.opensecrets.org/lobby/ 
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Z grafu vyplývá, že kolem roku 2010 došlo k vrcholu ve výdajích na lobbing, který následoval 

menší pokles, ale stále se odvětví pohybuje nad třemi miliardami dolarů. Poslední roky se 

počet lobbistů drží nad 11 000, do kterých se počítají registrovaní lobbisté, kteří aktivně 

lobbovali. Výdaje vždy kopírují vývoj v politickém prostředí, a pokud se blíží nová regulace, 

kde se střetá zájem různých skupin, tak dojde k potřebě zvýšeného lobbingu. Příkladem 

může být omezování spotřeby a emisní limity, které zasahují silný automobilový průmysl. Na 

jedné straně je zájem na ochranu přírody a snižování množství výfukových plynů, tak na 

druhé straně je zase zájem výrobců, kteří vyrábějí silné motory, a toto omezování citelně 

zasahuje jejich výrobu a zvedá náklady. Za minulý rok utratily automobilky miliardu korun ve 

snaze zmírnit omezení spotřeby.48 

 

Je patrné, že postupným vývojem USA v regulaci lobbingu předběhla všechny země, a je 

v úpravě nejdál. Regulace postavená na výstižné definici lobbisty a jeho činnosti je základním 

kamenem úspěchu. Když definice pokryje všechny významné aktéry a nevytváří šedá místa, 

tak je naplněn princip registrace, díky kterému je přehled o lobbistech a jejich činnosti a 

nejsou zde velké skupiny aktérů stojících mimo registrační systém, kteří ale vykonávají 

stejnou faktickou činnost bez dohledu. Úprava USA ale dále ukazuje specifika, které vycházejí 

z kulturního, historického a politického prostředí, kvůli kterým se fungování bude odlišovat 

od jiných států. Politici jsou v neustálém boji o znovuzvolení, kvůli kterému je nutné získávání 

prostředků na kampaně, a proto se projevuje hájení zájmů těch, kteří přispívají ke zvolení. 

Vliv businessu na tvorbu zákonů je taktéž známý, takže například ve vzniklé debatě o regulaci 

online ochrany informací, sám senátor skepticky přizná, že buď může Facebook 

spolupracovat na řešení, anebo zaplatit 10 milionů dolarů lobbistům, kteří regulaci jdoucí 

proti zájmům společnosti zabrání.49 
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5 EU  

 

Úprava na úrovni Evropské Unie se mírně odlišuje. Je to hlavně v terminologii, kdy není časté 

užití termínu lobbing, ale na úrovni EU se jedná o takzvanou konzultaci se zástupci 

zájmových skupin. Fungování řady institucí EU je závislé na získávání informací od zájmových 

skupin, které tedy využívají lobbingu k doručení expertíz k adresátům, kteří rozhodují. Dle 

odhadů působí v Bruselu až 30 000 lobbistů a finanční velikost odvětví se pohybuje v řádu 

miliard euro.50 

 

Regulace je založena na systému dobrovolné registrace za lobbistu. Tímto prohlášením za 

lobbistu vystupuje subjekt jako profesionální lobbista. Nedostatkem je, že jednotlivé 

instituce mají rozdílná pravidla a některé registraci nevyžadují, čímž se v realitě objevuje 

situace, kdy se na lobbingu podílejí i další profesionální subjekty, ale žádnou registraci 

nepodstoupily. Spolu s absencí terminologie, která by přesně vymezila lobbing a lobbisty, se 

tedy vytvářejí limity pro efektivní úpravu. Samoregulace je hůře použitelná, když samy 

subjekty nevědí, zda se jich dotýká. Úprava se především stará o komunikaci zájmových 

skupin vůči nejvýznamnějším institucím EU. V tomto případě jde především o Evropskou 

Komisi a Evropský parlament. Na pravidlech této komunikace se obě instituce podílejí už více 

jak 20 let.  

 

5.1 Komise 

 

V roce 1992 Evropská komise uvedla dokument „Otevřený a strukturovaný dialog mezi 

Komisí a zájmovými skupinami (An Open and Structured Dialogue between the Commission 

and Special Interest Group)“. Tento dokument obsahoval komunikační a přístupovou 

strategii se zaměřením na zájmové skupiny, které rozdělil na dvě skupiny na základě kritéria 
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ziskovosti. V rámci tohoto dokumentu byla i studie stavu lobbingu nejen v rámci členských 

států Unie, ale i zemí mimo ní.51  

 

V zájmu transparentnosti a nastavení jasných pravidel byly Komisí nastaveny minimální 

standardy pro komunikaci a přístup. Východiskem byla Aarhuská úmluva a standardy vešly 

v roce 2003 v platnost.52 

 

Tento dokument kromě minimálních standardů vymezuje ještě čtyři základní principy. 

Celková komunikace vychází z principu participace, otevřenosti a odpovědnosti, efektivnosti 

a konzistence. Participace pomáhá k tomu, aby od vytváření koncepce politik až po jejich 

finální implementaci byla široká účast na konzultaci projednávaných politik k zajištění jejich 

kvality. Otevřenost a odpovědnost jsou nezbytné principy k zajištění důvěry v celkové 

fungování jednotlivých institucí EU. Je třeba transparentnost ohledně konzultací, které se 

konají, s kým se vedou a co je jejich důvodem a jaký zájem je zastupován. Princip efektivnosti 

vychází z včasných konzultací, kdy se dané politiky ještě utvářejí a jednotlivé strany mají moc 

zasáhnout a ovlivnit jejich výslednou podobu. Konzistence je pak udržováním konzultací na 

dané úrovni díky nastaveným mechanismům k hodnocení, revizi a zpětné vazbě. Minimální 

standardy pro komunikaci a přístup jsou tvořeny následujícím výčtem:53 

 

Jasný obsah procesu konzultací - Tento standard vymezuje jasnost a přesnost údajů 

týkajících se konzultací, které by měly být veřejně přístupné a obsahovat náležité 

dokumenty ať už kontaktní údaje, tak dále detaily relevantních setkání a souhrn 

otevřených témat a kontext konzultací. 

 

Cílové skupiny konzultací - Tento standard představuje zajištění participace všech 

relevantních zájmových stran, které by měly mít prostor vyjádřit svůj názor ke 

konzultacím. To se týká skupin zasažených projednávanou politikou, skupiny, které se 
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podílejí na jejich implementaci a skupiny, které stanovily cílový záměr a mají tak 

zájem na politice. 

 

Publikace - Publikací je třeba zajistit adekvátní povědomí a uzpůsobit komunikační 

kanály, tak aby zasáhly všechny cílové skupiny. Zveřejnění a přístup by měl být 

zajištěn na internetu, na který Komise užívá zvláštní portál. 

 

Časové limity participace - Standardem jsou i časové limity, které musí Komise 

nastavit tak, aby byl dostatek času na přípravu a plánování, reakce na pozvánky a 

písemné příspěvky. Pro efektivnost je třeba určitý balanc mezi adekvátním časem na 

hodnotný příspěvek ke konzultacím a na druhé straně zachování schopnosti pohotově 

rozhodovat. 

 

Potvrzení a zpětná vazba - Jednotlivé příspěvky by měly mít potvrzené přijetí a po 

pečlivé analýze zhodnocení jejich použití v přijímané politice. Přispívající skupiny 

obdrží zpětnou vazbu a uznání jejich přínosu, když se objevily v koncovém návrhu. 

 

Komise se kromě přístupu k zájmovým skupinám dále soustředí na základní opatření, které 

napomáhají tomuto dialogu mezi občanskou společností a Komisí. Komise mezi základní 

opatření řadí etický kodex zájmových skupin, jejich rejstřík a stanovení práv a povinností 

úředníků Komise. 

 

V roce 2005 reagovala Komise na nepřehlednost byrokratického procesu zahájením rozprav 

v rámci projektu Evropské iniciativy pro transparentnost. Cílem bylo odstranění překážek 

k lepšímu porozumění činnosti a rozhodování Komise a zlepšení transparentnosti těchto 

procesů. Na této rozpravě se participovala veřejnost, jejíž účast byla nezbytná pro konzultace 

ke zlepšení průhlednosti činnosti evropských institucí a významu lobbingu při rozhodování. 

Výstupem se stala Zelená kniha o Evropské iniciativě pro transparentnost.54 
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Zelená kniha přinesla definici lobbingu a lobbisty. Pod pojmem lobbing se skrývají veškeré 

aktivity vyvíjené s cílem ovlivnění formulace politik a rozhodovacích procesů Evropských 

institucí. V souvislosti s tím je pak lobbista definován jako osoba, která vyvíjí tyto aktivity a 

pracuje pro různorodé organizace, kterými můžou být právnické kanceláře, nevládní 

neziskové organizace, think tanky, obchodní asociace, podnikové lobbisty nebo 

konzultantské společnosti pro veřejné záležitosti.55 

 

Komise dále považovala za nezbytné vytvořit základní kostru vztahu mezi Evropskými 

institucemi a lobbisty, která by pomohla rozpravě o formulaci lobbingu na Evropské úrovni. 

Za stěžejní prvky označila komise tyto následující:56 

 

1. Lobbing je legitimní součást demokratického systému nezávisle na tom, kdo jej 

vykonává. 

2. Lobbisté mohou pomoci získat pozornost Evropských institucí k důležitým 

záležitostem. V některých případech je poskytnuta finanční podpora pro zajištění, aby 

byl zájem určitých skupin úspěšně slyšen i na Evropské úrovni např. zájmy 

spotřebitelů, životní prostředí. 

3. Současně by neměl být na evropské instituce vyvíjen přehnaný tlak skrze 

nepatřičný lobbing. 

4. Když lobbingové skupiny usilují k přispění při utváření EU politik, tak musí být 

veřejnosti zcela zřejmé, jaký přínos mají pro Evropské instituce. Také musí být zřejmé, 

koho zastupují, co je jejich cílem a jak jsou financováni. 

5. Neodmyslitelný je pro evropské instituce jejich závazek chránit celkový zájem 

společenství a právo vést vnitřní rokování bez vměšování vnějších zájmů. 

6. Použité kroky v oblasti transparentnosti musí být efektivní a přiměřené. 

 

Posledním přínosem Zelené knihy byl návrh nového rámce regulace lobbingu, který se skládá 

ze tří prvků: Registračního systému, profesního kodexu a systému monitorování. Registrace 

byla založena na dobrovolné bázi, ale jako pobídka k registraci slouží řada výhod, které může 

registrovaný subjekt využívat. K registraci je zároveň nutný závazek chovat se dle profesního 
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kodexu, kdy Komise vyhodnotila potřebu takový vytvořit, protože nelze spoléhat na 

samoregulaci. Třetím prvkem je pak systém monitorování a případných sankcí pro celkovou 

efektivitu systému a řešení nedostatků registrace nebo rozpor chování oproti kodexu.57  

 

Na základě těchto výstupů pak v roce 2008 došla Komise k realizaci rejstříku zájmových 

skupin. Ten byl postaven na zmíněné dobrovolnosti registrace, kde bylo třeba uvést, o koho 

se jedná, v jakém zájmu lobbuje, jakého cíle chce dosáhnout, uvedení některých finančních 

informací a podpis etického kodexu. Na oplátku získají legitimní postavení při kontaktu 

s Komisí a jsou informováni o zahájení konzultací. Parlament ocenil tuto snahu Komise a 

představitelé se dohodli na zřízení pracovní skupiny, která by přinesla rejstřík společný, jenž 

je dále uveden v samostatné kapitole.58 

 

5.2 Parlament 

 

Už od roku 1991 se na půdě parlamentu připravoval rejstřík lobbistů a profesní kodex, jenž 

se dostal k projednání až v roce 1996. Členi EP mají na základě tohoto návrhu povinnost 

zveřejňovat jejich profesní aktivity a finanční zájmy podrobným prohlášením. Dále se jich 

týká zákaz přijímání darů a výhod, a to se týká i jejich registrovaných asistentů.59 

 

Pro návštěvy v Evropském Parlamentu byla stanovena akreditační procedura, která se týkala 

všech, kteří chtějí navštívit parlament na více jak 5 dní v roce a kontaktovat jednotlivé 

poslance. V rámci zapsání do veřejného rejstříků musel být dán také souhlas s etickým 

kodexem. Díky této registraci získávají subjekty roční pas k přístupu na půdu EP a jeho 

dokumentům. 

 

V roce 2012 vešel v platnost kodex chování poslanců v souvislosti s finančními zájmy a 

střetem zájmů. Jak bylo uvedeno v teoretické části regulace lobbingu, tak etický kodex 
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poslance jako adresátů lobbingu je možným způsobem regulace.60 Tento kodex zdůrazňuje 

nestrannost a nezávislost poslanců a zároveň jednání výlučně ve veřejném zájmu. Pro tyto 

účely je definován střet zájmu, kdy se poslanec dostane do rozporu se zájmem veřejným a 

jakým způsobem má takovou situaci řešit. Je nastavena i výše darů, od které je poslanci 

nemohou přijmout. Mají i informační povinnost skrze prohlášení o finančních zájmech, ve 

kterém musí uvést příjmy a odměny. Kodex upravuje činnost i bývalých poslanců, kteří 

vystupují jako lobbisté. Fungující kodex musí spoléhat na dodržování jeho pravidel a v tomto 

případě funguje sankční mechanismus, kvůli kterému je zřízen poradní výbor pro chování 

poslanců, který předkládá předsedovi doporučení po prošetření údajného porušení. 

Předseda Parlamentu je poslední článkem, který po vyjádření poslance a doporučení od 

poradního výboru rozhoduje o možné sankci.61 

 

5.3 Rejstřík transparentnosti 

 

Předchozí individuální snahy jednotlivých institucí o registraci lobbistů vyvrcholily v rejstřík 

společný, který byl zřízen na základě interinstitucionální dohody mezi Komisí a Evropským 

parlamentem. Ten je opět založen na dobrovolnosti a jeho význam spočívá v odpovědi na 

otázky, jaké zájmy jsou v EU prosazovány, kdo tak činí a pro koho a dále rozpočet, který na to 

mají subjekty k dispozici. Rejstřík se skládá jednak z internetových stránek, kde jsou 

organizace registrovány a jsou k dispozici informace o aktuálních zájmech. Dalším prvkem je 

Kodex chování, který je pro registrované zájmové skupiny stěžejní pro stanovení pravidel 

vztahů s institucemi EU, jejími zaměstnanci a úředníky. Ke kontrole věcných chyb a 

dodržování kodexu slouží upozornění a stížnosti, které může kdokoli zaslat při odhalení 

nedostatků. Pro žadatele o registraci pak slouží ještě pokyny, které prezentují základní tipy 

pro úspěšnou registraci a asistenční službu.62 

 

                                                      
60

 EP. O poslancích [online]. [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/about-
meps.html 
61

 EP. Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů [online]. 

[cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/pdf/meps/Code%20of%20Conduct_01-

2017_CS.pdf 
62

 EC. Je rejstřík transparentnosti nutný? [online]. [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=WHY_
TRANSPARENCY_REGISTER 



35 
 

Rejstřík momentálně obsahuje 11743 subjektů, které jsou rozřazeny do 6 oddílů. Prvním 

oddílem jsou odborné poradenské společnosti, právnické firmy a samostatně výdělečně činní 

poradci. Nejpočetnější kategorií jsou interní lobbisté spolu se sdruženími, které mohou být 

obchodní, podniková či profesní. Třetí oddíl jsou nevládní organizace, dalším oddílem jsou 

pak think tanky a jiné výzkumné a akademické instituce. Pátý oddíl představuje zástupce 

církví a náboženských společností. Posledním oddílem jsou pak organizace reprezentující 

místní, regionální a obecní orgány.63 

 

Rejstřík má několik výjimek, na koho se přímo nevztahuje. Jsou to třeba církve a náboženské 

společnosti, které jsou v rejstříku reprezentovány pouze organizacemi, které je zastupují. 

Nezapisují se ani politické strany, které ale mohou podporovat určité organizace, pro které 

rejstřík platí. Vyřazeny jsou také státní orgány, diplomatické zastoupení a mezinárodní 

organizace.64 

 

Zapsané subjekty musí souhlasit se zveřejněním poskytnutých údajů a rovněž musí souhlasit 

s výkonem jejich činnosti v souladu s Etickým kodexem, který je přílohou dohody. Poskytnuté 

údaje musí být správné a v případě porušení souhlasí s opatřeními, které jim mohou být 

uložena na základě přílohy o řešení a vyřizování stížností. Na druhou stranu dostávají 

pobídky za dobrovolné zapsání, které jim umožňují přístup do institucí, patronát institucí a 

snazší předávání informací.65 

  

Rejstřík byl vytvořen už v roce 2011 a už došlo k jeho novelizaci v roce 2014, která přinesla 

upřesnění některých bodů. Rejstřík si ponechal stále princip dobrovolnosti, ale přidal na větší 

motivaci k registraci. K rozšíření došlo i v Kodexu chování a celkový proces přijímání a řešení 

upozornění a stížností byl přepracován k zajištění efektivní kontroly. I přes dobrovolnost 

registrace dosáhl počet podnikatelských subjektů v rejstříku 75 % a u nevládních organizací 
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se zapsalo kolem 60 % relevantních organizací, což se dá hodnotit jako celkem vysoké 

množství.66 

 

Pro účely efektivní úpravy se ale stále přemítá nad povinnou registrací subjektů, takže by 

platily jednotné požadavky pro všechny. Ústřední otázka, která byla řešena pro realizaci 

povinného rejstříku, byla v hledání právního základu. Diskuze vyústily v návrh povinného 

registru z roku 2016, který bude působit kromě Komise a Parlamentu i na Radu. Rozšířením 

rejstříku na tři hlavní instituce Evropské Unie chtějí představitelé institucí občanům poslat 

důraznou zprávu o transparentnosti Unie před příštími volbami do Parlamentu v roce 2019. 

Tato vyjednávání mezi institucemi započala tento duben, tak je otázkou zda se celá záležitost 

do voleb stihne vyřešit.67 
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6 Regulace lobbingu v sousedních státech 

 

Na národní úrovni členských států EU není regulace lobbingu obvyklá. Existence úpravy 

lobbingu neudává automaticky míru vyspělosti země, protože její absence je k vidění v řadě 

zemí, které se jistojistě řadí do vyspělého bloku demokracií. V rámci členských zemí OECD 

nemá v právním řádu úpravu lobbingu ani polovina států, a zároveň některé regulace byly 

prosazeny až v posledních letech. Podoba úpravy odráží celospolečenské podmínky, a tedy 

existují země se silnou korporativistickou  tradicí, které mají zavedené procesy ovlivňování a 

působení na zákonodárce, že je úprava lobbingu z jejich pohledu nadbytečná. Lobbing je 

regulován pouze nepřímo v rámci jednacích řádů parlamentů.68 

 

Příkladem takové země je sousední Německo. Dlouholetá tradice korporací vedla k tomu, že 

už jsou zavedeny procesy ovlivňování a lobbing je tak cizím importem. Regulace přímo 

lobbingu zde chybí. Jediná úprava je v rámci jednacího řádu Spolkového sněmu, a ta se týká 

styku zájmových skupin s poslanci. V rámci dodatků jednacího řádu nastavuje bližší pravidla 

pro tento styk. Je zaveden kodex poslance, který obsahuje náležitosti spojené s mandátem. 

Udává povinnosti a závazky poslance, které se týkají především informační povinnosti o 

darech, příjmech vedoucích z projednávaných témat v komisích a i bližší specifikace spojitosti 

mezi projednávaným tématem a finančním vlivem. Dále to je závazek zveřejňovat členství 

v dozorčích radách a i dalších příjmů například z přednáškové činnosti.69 

 

Druhý dodatek vytváří registrační povinnost pro asociace, které chtějí prosazovat názory u 

Spolkového sněmu nebo před vládou. Každá tato asociace a její zástupci se musí registrovat 

u předsedy sněmu, kde musí uvést nezbytné údaje jako složení orgánů, obor činnosti a 

jména zástupců. Všechny registrované asociace jsou pak ve veřejně přístupném rejstříku, 

avšak existuje i možnost, kdy komise může k jednání pozvat neregistrované asociace. Tím 

vzniká situace, kdy tyto pozvané asociace prosazují zájem, aniž by byly registrovány a týkaly 

se jich pravidla z toho vyplývající.70 
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Následující obrázek zobrazuje země, kde je lobbing regulován, a také země kde funguje 

registr lobbistů ať už povinný či dobrovolný, poslední mapka pak zachycuje země s etickým 

kodexem lobbistů, které jsou rozděleny na zákonné a vzniklé samoregulací. 

 

Obrázek 2 – Regulace Lobbingu v EU 

 

Zdroj: EPRS. Regulation of lobbying across the EU [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/595830/EPRS_ATA%282016%29595830_EN.pdf 

 

Lze vidět zvýrazněnou soft regulaci v případě již zmíněného Německa, kdežto v ostatních 

zvýrazněných státech jde o zákonnou regulaci. Je možná překvapením, že kromě velkých 
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západních demokracií jako Francie a Británie má zákonem upravený lobbing Polsko a Litva, 

tedy země dřívějšího východního bloku. Celkově se dá ale říct, že Evropa má v úpravě 

zpožděný vývoj. Zatímco v USA běží federální úprava už od půlky minulého století, tak v 

Evropě je pozvolné přijímání regulace lobbingu otázkou až posledních dvaceti let.  

 

Polsko se řadí mezi první státy, které k úpravě lobbingu přistoupily a to nejen v rámci zemí 

bývalého východního bloku, ale v rámci Evropy celkově. Počátek úpravy sahá do roku 2005 a 

vzorem byla úprava v USA, ale má některé odlišnosti. Lobbistu vůbec nedefinuje a zaměřuje 

se čistě na lobbing jako činnost, která slouží k ovlivňování tvorby legislativy. Ani adresáti 

lobbingu nejsou definováni, ale dovozuje se, že se jedná o ty veřejné činitele podílející se na 

přípravě právních předpisů. Lobbing jako takový je brán za profesionální činnost, takže je 

vykonáván pro třetí osobu jako klienta. Úprava zahrnuje povinnosti orgánů veřejné správy, 

takže nastavuje určitá pravidla pro adresáty lobbingu, které se týkají především zveřejňování 

informací souvisejících s lobbingem. Krom registru vzniklém ve spojitosti s přijetím zákona 

má Polsko další dva, které jsou od jednotlivých komor parlamentu a zajišťují vstup do 

prostor.71 

 

Z našich sousedních států mělo úpravu lobbingu i Maďarsko od roku 2006, avšak došlo 

k jejímu zrušení po pěti letech, jelikož byla úprava označena za neefektivní. Problémem bylo, 

že se úprava vztahovala na registrované lobbisty, ale tato registrace byla obcházena, takže v 

rejstříku byl jen zlomek skutečných lobbistů. Registrovaným přidávala nadměrnou 

administrativní zátěž, zatímco obcházení úpravy se zdálo snadnější cestou. Výrazným 

problémem bylo opomenutí stakeholderů při tvorbě úpravy, protože shora přijatá regulace 

se jim pak zdála cizí a vzdálená, jelikož nebrala v potaz místní pravidla a kulturní kontext.72  

 

Rakousko přišlo s regulací lobbingu v roce 2012. V definici lobbingu je pak důraz na kontakt 

s funkcionáři, který je strukturovaný a organizovaný. Lobbista vykonává tento kontakt za 

účelem ovlivnění legislativy a veřejné správy. Lobbista a jeho činnost je pak rozdělena na 

samostatný výkon nebo v rámci lobbistické společnosti. Dále jsou uvedeni firemní lobbisté a 
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zvláštním případem jsou pak i advokáti, když působí na veřejné činitele ve snaze je ovlivnit ve 

prospěch klienta. Oproti Polsku zákon neukládá povinnosti adresátům lobbingu, ale drží se 

povinností lobbisty. Mezi ty patří hlavně povinnost zápisu do registru, ve kterém uvádí 

informace o činnosti. Další pravidla platí ve vztahu s klientem, kterému musí lobbista sdělit 

předpokládané náklady a informovat o jeho aktivitách. V neposlední řadě jsou pravidla 

nastavena i pro kontakt s adresáty lobbingu, s kterými nemůže lobbista udržovat vztah a 

v rámci kontaktu musí sdělit informace o jeho aktivitách, klientovi a zájmu, který pro něj 

prosazuje. Lobbista nemůže na činitele vyvíjet nepřiměřený nátlak a nesmí jim předávat 

nepravdivé informace.73 

 

 

 

  

                                                      
73

 PARLAMENTNÍ INSTITUT. Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích [online]. [cit. 2018-04-20]. Dostupné 
z: http://www.psp.cz/doc/00/09/87/00098796.pdf 



41 
 

7 Česká republika  - pokusy o regulaci  

 

Lobbing jako téma politického diskursu bylo dlouhou dobu opomíjené. Možná se to váže na 

jeho dosavadní negativní vnímání, že žádná ze stran ho neoznačila za stěžejní programový 

zájem, protože pro něj nebyla podpora. Rozdíl možná přišel se vstupem České Republiky do 

EU, kdy už bylo nezbytné se danou úpravou zabývat. V posledních letech taktéž vzrostl tlak 

na protikorupční úpravu, která nevychází jenom z půdy sněmovny, ale stojí za ní občanské 

iniciativy, kterým není vývoj politického prostředí lhostejný. 

 

Před prvními návrhy zákonné regulace se zde objevil návrh úpravy lobbingu skrze Etický 

kodex poslance, který předložil Lubomír Zaorálek. Byla to nepřímá regulace lobbingu, 

protože byly stanoveny pravidla pro adresáty, a jejich závazek k určitému chování. Poslanci 

se měli stýkat pouze s registrovanými subjekty lobbingu, podle interních předpisů sněmovny, 

což vytvářelo i požadavek na zavedení této registrace. Dále kodex uváděl oznamovací 

povinnost o darech a výhodách, které poslanec získal v rámci výkonu mandátu. Kodex byl na 

dobrovolné bázi, a tedy nic poslance nenutilo, aby se jím zavázali. To vedlo k tomu, že 

nezískal na oblibě, a k jeho hodnotám se přihlásilo jen 9 poslanců. Názor opozice na kodex 

byl negativní, že nejde o efektivní prostředek a daná pravidla nejsou dobře vynutitelná, a 

tedy jde jen o prázdné gesto, které nebude mít kýžený dopad.74 

 

Prvním impulsem k legislativní úpravě bylo programové prohlášení vlády Mirka Topolánka 

v roce 2007, které ve spojitosti s bojem proti korupci si vytyčilo i úpravu lobbingu. Šlo o 

právní regulaci lobbingu a dále transparentní registrace lobbistů.75 

 

Tato snaha neměla dlouhého trvání a později bylo usnesením vlády zrušeno v červnu téhož 

roku. Důvodem byla stále nedostatečná známost lobbingu a jeho aktuálního stavu, takže 
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nebylo zřejmé na jakých prioritách legislativní úpravu vytvořit, a tedy absence koncepce 

vedla k opuštění tohoto úkolu.76 

 

Následující pokus byl poslanecký návrh, který předložil Bohuslav Sobotka a Jeroným Tejc. 

Jejich návrh regulace označil lobbing za podnikatelskou živnost a vymezil povinnost 

veřejných činitelů zveřejňovat jejich kontakty s lobbisty. Inspirací byl slovenský vládní návrh, 

který čerpal z úpravy v USA, avšak návrh byl ve výsledné podobě jen slabě vymahatelný a 

z hlediska praktičnosti postrádal vlastnosti k naplnění účelu úpravy. Nutnost zveřejňování 

schůzek veřejných činitelů s lobbisty a vedení registru lobbistů Ministerstvem vnitra bylo 

negativně přijato řadou politiků, takže návrh získal nesouhlasné stanovisko vlády a 

Poslaneckou sněmovnou byl odmítnut již v prvním čtením, a proto byl vrácen autorům 

k přepracování.77 

 

Opětovná snaha si už získala podporu napříč politickým spektrem a na přepracování návrhů 

se začalo podílet více poslanců, a to ze Strany zelených a KSČM. Přepracovaný návrh se snažil 

zbavit hlavních problematických míst, ale nedostalo se na všechny body. Lobbing byl 

definován jako volná živnost. Kromě uskutečněných lobbistických kontaktů se pod pojem 

subsumovala i pomoc při organizaci a koordinaci. Vymezení adresáta lobbingu bylo širší a 

týkalo se kromě legislativy i exekutivy a samosprávy. Lobbista byl definován jako osoba 

soustavně vykonávající lobbing a během čtvrtletí uskuteční alespoň tři lobbistické kontakty. 

Ministerstvo vnitra v tomto návrhu vede seznam lobbistů, kde jsou jejich základní údaje, 

dává jim to právo na vstup k adresátům lobbingu do obou komor PČR a jednotlivých 

zastupitelstev. Povinností pro lobbisty vedené v tomto seznamu je předkládání zpráv o své 

činnosti, kdy zveřejňují seznam lobbistických kontaktů s detaily termínu, identifikace stran a 

věci, které se lobbing týká. Návrh avšak postrádal zveřejňování údajů o výdajích a příjmech. 

Tento upravený návrh už získal podporu a i přes nesouhlasné stanovisko vlády prošel v roce 
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2010 Poslaneckou sněmovnou. Jeho konec nastal ale v Senátu a vzhledem ke konci 

volebního období už nebyl opětovně projednán ve sněmovně.78  

 

Vláda Petra Nečase pokračovala v protikorupční rétorice a v programovém prohlášení se 

v rámci boje s korupcí rozhodla pro komplexní úpravu lobbingu jako úzce souvisejícího 

tématu. 

 

„Vláda se rovněž zasadí o předložení komplexní právní úpravy oblasti lobbingu, 

posílení a zvýšení transparentnosti legislativního procesu, posílení kontrolních 

pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k územním samosprávným celkům, 

zpřísnění podmínek pro kontrolu nakládání s majetkem právnických osob ovládaných 

státem či územními samosprávnými celky, zavedení centrálního registru oznámení 

podle zákona o střetu zájmů, zakotvení povinnosti územních samosprávných celků 

zpracovat a veřejně publikovat vlastní etický kodex.“79  

 

Předchozí neúspěchy souvisely s nedostatečným průzkumem stavu lobbingu, a proto 

v tomto případě prvním krokem k regulaci byla potřebná analýza lobbingu, kterou dostalo na 

starost Ministerstvo vnitra. Cílem této analýzy bylo vymezení jednotlivých termínů jako 

lobbingu, lobbisty, lobbistického kontaktu, odhalení vazby mezi lobbisty na straně jedné a 

politiky a úředníky na straně druhé. Dalším bodem pak byly předpoklady pro registraci 

lobbistů a způsob uplatňování sankcí při neplnění podmínek.80 

 

7.1 Expertní stoly 

 

Ministerstvo vnitra jako gestor tohoto úkolu potřebovalo doporučení od odborné veřejnosti, 

aby nalezlo všechny argumenty potřebné k následné tvorbě regulace. Z tohoto důvodu 
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proběhla na jaře roku 2011 celkem čtyři expertní setkání, které měly najít odpovědi na 

stěžejní otázky týkající se regulace lobbingu. Jednotlivá setkání byla tematicky rozdělena 

vždy na zodpovězení jedné z otázek. Na setkáních byla široká účast od představitelů 

poslaneckých klubů, účast Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti, akademická sféra 

a představitelé svazů, advokátních a poradenských společností. První expertní stůl pokládal 

otázku zda „Potřebujeme nový zákon o lobbingu nebo stačí úprava stávající legislativy?“. 

Druhý stůl byl otázkou „Koho regulovat?“ zaměřen na subjekty, kterých se nová úprava bude 

týkat ať už na straně lobbistů nebo adresátů lobbingu. Třetí expertní stůl řešil tradiční 

problém střetu lobbingu a korupce, přesněji „Kdy se lobbing stává korupcí?“. Poslední stůl 

pokládal otázku „Jak regulovat lobbing?“.81 

 

První expertní setkání mělo dvě fáze, kdy v první se řešila potřeba a smysl regulace. Druhá 

fáze v návaznosti řešila preferovanou variantu regulace. Pozitiva pro přijetí regulace byly 

v posílení veřejné kontroly a zvýšení transparentnosti, v neposlední řadě omezení korupce a 

klientelismu. Nepřímo to působí i do financování politických stran a ukotvení lobbisty jako 

legitimní profese v právním řádu. Negativa spojená s možnou úprava byla v neefektivitě 

úpravy vlivem špatné vymahatelnosti a nepřesného vymezení základních pojmů, a k tomu 

zvýšená byrokracie a náklady pro všechny subjekty lobbingu. V druhé fázi byla převaha 

názorů pro zákonnou regulaci, kdy samoregulace může působit spíše jako doplněk. Pro 

úspěch zákonné regulace jsou ale nutné pregnantní definice základních pojmů – lobbingu, 

lobbisty a lobbovaného.82 

 

Druhý expertní stůl měl na starost právě možnou definici lobbisty, kdy experti písemně 

předkládali návrh jejich formulace. Objevovaly se varianty s obecnou definicí či výčtem, kdy 

větší preference mezi experty získala definice obecná. Pro tuto obecnou definici by se pro 

upřesnění dále hodilo rozdělit lobbisty do kategorií, které by mohly mít rozdílné práva a 

povinnosti. Řada definic se věnovala ovlivňování veřejných činitelů, takže bylo nezbytné mít 

definici i pro adresáta lobbingu. Zde byl převažující názor, že výčet osob je nejvhodnějším 
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řešením. Možností bylo použití již fungujícího výčtu jako třeba v Zákoně o střetu zájmů, ale 

převažující názor byl v začlenění výčtu přímo do zákona o lobbingu.83 

 

Třetí expertní stůl při hledání hranice mezi lobbingem a korupcí se zaměřil na označení 

rizikových míst, kde ke korupci dochází. Za rizikové oblasti byl označen legislativní proces, 

rozdělování veřejných prostředků, financování politických stran a státní podniky. Řada z nich 

souvisí s jinými právními předpisy a experti se shodli na tom, že regulace lobbingu by se měla 

zaměřit na základní formulace pravidel a definic lobbingu, protože nemůže působit jako 

všelék pro všechny riziková místa, které by měly být řešeny v odpovídajících předpisech.84 

 

Poslední expertní stůl už řešil konkrétní rysy úpravy. Opět byla řeč o kategoriích lobbistů a 

dále byla rozprava o jejich právech a povinnostech. Pozornosti se dostalo i u povinností pro 

adresáty lobbingu.  Zde byl hlas některých expertů, že přidávání příliš nároků na lobbované 

pak může být překážkou k prosazení úpravy, protože pro ni nebude podpory. Otázkou byla i 

zastřešující instituce k vedení evidence, avšak nebyla přes řadu návrhů nalezena shoda. Tím, 

že se nenašla shoda u instituce, tak nedošlo k finalizaci sankčních mechanismů, protože měly 

být nastaveny vzhledem k dané instituci.85 

 

Východiskem těchto expertních kulatých stolů byla za vlády Petra Nečase příprava návrhu 

zákonu o lobbingu. V tomto procesu byly zúčastněny i nevládní organizace (např. Ekologický 

právní servis), které komentovaly teze vzniklé z expertních stolů. Nejednalo se o finální 

úpravu, ale návrh přinášel variantní řešení. Zároveň v tomto období došlo k převedení gesce 

z Ministerstva vnitra na Úřad vlády České republiky. Snaha o zákonnou regulaci ale nakonec 

narazila v rámci mezirezortního připomínkového řízení, kdy některé body nešlo vyřešit 

z důvodu vzájemného rozporu připomínek.86 
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7.2 Informace 

 

Neúspěch úpravy pomocí speciálního zákona, který by vzhledem k připomínkám byl 

pravděpodobně neefektivní a neúčinný, vedl téhož roku k vytvoření materiálu z dílny Úřadu 

vlády České republiky, pod názvem Informace o možnostech řešení regulace lobbingu v České 

republice jinak než speciálním zákonem. Informace obsahuje rekapitulaci dosavadních kroků 

na cestě za regulací a ty jsou následovány návrhy jiného řešení regulace lobbingu.87 

 

Informace přinášela několik možností jak k lobbingu přistupovat jinak než formou zákona. 

Jednalo se o zavedení Elektronické knihovny legislativního procesu Úřadu vlády pod zkratkou 

eKLEP, která by byla přístupná široké veřejnosti. Dopad tohoto opatření pro regulaci 

lobbingu spočíval v tom, že přinášel transparentnost do celého procesu schvalování a tvorby 

dokumentů, a je tak zajištěn přehled o celém vývoji, který je dostupný veřejnosti ke 

kontrole.88 

 

Dalším způsobem je finalizace projektů eSbírka a eLegislativa, které díky elektronickému 

provedení přinesou zlepšení přístupu k informacím týkajících se legislativního procesu a 

dostupnost zákonů veřejnosti. Celý projekt je součástí modernizace státu a zvyšování 

konkurenceschopnosti státu. Pro lobbing je tento projekt významný ze tří důvodů. Prvním 

opatřením bylo používání systému eLegislativa při podávání návrhů, takže by byla jasná 

stopa k původci změn a kdy se tak stalo. V úzké souvislosti bylo druhé opatření, které 

stanovilo nutné odůvodňování návrhů a změn. Tato povinnost bližšího odůvodnění návrhu 

pak napomáhá k analýze jeho obsahu a dopadů. Posledním opatřením působícím na lobbing 

je přehlednost vlivem elektronického systému eLegislativy, díky kterému lze vyhodnotit větší 

množství připomínek a pozměňovacích návrhů a zobrazit v konsolidovaném znění všechny 

tyto informace. Zároveň přístupem do dalších předpisů lze promítnout dopad změn i v rámci 

právního řádu.89 
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Třetím přístupem byl etický kodex poslance a senátora. Díky přihlášení k pravidlům výkonu 

volené funkce by byla jasně stanovena hranice přijatelnosti jednání na této pozici. Návrh 

obsahoval několik bodů, které by vedly ke kontrole lobbingu. Jedním z nich byl zákaz dohod, 

které by vedly poslance k jednání a hlasování v soukromém zájmu jiné osoby a byla tak 

narušena svoboda hlasování. Dále to byla informační povinnost o schůzkách souvisejících 

s legislativním procesem a specifikace původu legislativních návrhů a zachycení legislativní 

stopy, zda se na návrhu podílí jiná osoba. K zajištění nestrannosti při výkonu práv a 

povinností byl pro poslance stanoven zákaz vyžadování darů nebo jejich přijímání či přijímání 

protislužeb a jiných výhod právě za účelem tohoto ovlivnění. S tím souvisel i zákaz zneužití 

postavení poslance k získání prospěchu a výhod sobě i jiným osobám. K zajištění celého 

systému se počítalo s ustavením Etické komise, která by byla zodpovědná za prověřování 

pochybení poslanců.90 

 

Dalším způsobem řešení lobbingu je Corrupt Impact Assessment pod zkratkou CIA, jehož 

obsahem je zmapování a hodnocení korupčních rizik v připravovaných právních předpisech. 

Nástroj měl analyzovat právní předpisy z pohledu korupčních rizik a riziková ustanovení 

odstranit. Toto opatření může připomínat užívaný postup Hodnocení dopadů regulace pod 

zkratkou RIA.91 

 

Metody jak regulovat lobbing jinak než specializovaným zákonem se také můžou projevit 

v novelizaci jiných předpisů. V tomto případě jde o novelizaci jednacích řádů Poslanecké 

sněmovny a Senátu. Tato regulace umožňuje nastavení pravidel pro adresáty lobbingu a 

jejich styk s lobbisty. Informace předkládá několik opatření, které vedou k transparentnosti a 

úpravě lobbingu přes novelu jednacího řádu. Mezi tyto opatření se řadí konec „přílepků“, 

které mimo smysl a účel pozměňují právní předpis a věcně s ním nesouvisí. Další opatření je 

zachycení legislativní stopy a zveřejnění tak všech osob, které měly vliv na vznik, změnu nebo 

zánik právního předpisu. Pro účely komplexního zhodnocení pozměňovacích návrhů by mělo 

dojít k prodloužení doby mezi druhým a třetím čtením k zajištění odborného posouzení 

                                                      
90

 ÚŘAD VLÁDY. Informace o možnostech řešení regulace lobbingu v České republice jinak než speciálním 
zákonem [online]. [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
temata/ostatni/Informace-o-moznostech-reseni-regulace-lobbingu-v-Ceske-republice-jinak-nez-specialnim-
zakonem.pdf 
91

 IBIDEM 



48 
 

všech předkládaných změn. V neposlední řadě je to pak opatření k omezení neprůhledného 

rozdělování prostředků ze státního rozpočtu při takzvaném „porcování medvěda“.92  

 

Možným přístupem k regulaci lobbingu je dále jeho označení jako živnost. Toto opatření leží 

především na vytvoření seznamu lobbistů v rámci živnostenského rejstříků, což by přineslo 

transparentnost do činnosti lobbistů, jelikož by byli jasně označeni. To by byl přínos jak pro 

adresáty, kteří by mohli jasně identifikovat lobbistu a předem poznat jeho agendu. 

Identifikace lobbisty ve veřejném seznamu by napomohlo i legitimnosti celé profese v očích 

veřejnosti. S touto metodou se pojí ale i problematická místa, která začínají jak se zařazením 

lobbingu mezi jednotlivé druhy živností, tak jeho bližší vymezení, které by mohlo ponechat 

slepá místa v úpravě.93 

 

Častým jevem je přestup veřejných funkcionářů po zániku jejich funkce do soukromého 

sektoru, což vyvolává nebezpečí využití informací získaných ve veřejné funkci a jejich 

následná aplikace v nové pozici jako lobbista. Tento jev je v zahraničí označován jako 

„revolving doors“, který se dá do češtiny přeložit jako „otáčivé dveře“. Princip je prostý a jde 

o záměnu veřejné funkce za soukromou. Takovéto výměně stran se dá ale snadno zamezit 

nastavením dočasného časového omezení, které funkcionáře po stanovenou dobu limituje 

k nástupu k protistraně. Zákon o střetu zájmu sice myslí na roční omezení veřejných 

funkcionářů, ale pouze úzce brání k nástupu do společností spojených s veřejnými 

zakázkami, o kterých funkcionář rozhodoval.94 

 

Z výše uvedených metod regulace lobbingu jinak než speciálním zákonem došly některé již 

k realizaci. Elektronická knihovna eKLEP je přístupná veřejnosti a funguje i zhodnocení 

korupčních rizik.95 Práce na realizaci projektu eSbírka a eLegislativa jsou v průběhu a měly by 

vyvrcholit v příštím roce.96 
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7.3 Nevládní návrhy 

 

Opětovné vládní snahy k regulaci lobbingu, které nedosáhly úspěchu, vedly nevládní 

organizace k tlaku na tuto regulaci a tvorbě vlastních návrhů. Tato snaha vychází 

z nespokojenosti s dosavadním stavem politické kultury a absence stěžejních zákonů, které 

by vedly k zlepšení tohoto stavu. V následující citaci jsou některé cíle, kterých touto snahou 

chtějí nevládní organizace dosáhnout. 

 

„Nevládní organizace dlouhodobě prosazují přijetí zákona regulujícího lobbing jakožto 

jeden z předpokladů zkvalitnění fungování demokracie v ČR a jakožto důležitý nástroj 

boje proti korupci. V současné situaci mají před sebou podle našeho názoru tři cíle. 

Zaprvé, urychlit přípravu zákona tak, aby zde byla šance, že bude zákon projednán a 

schválen současnou Sněmovnou. Zadruhé, pokusit se ovlivnit obsah zákona tak, aby 

zákon představoval skutečně efektivní nástroj pro zprůhlednění lobbingu. Zatřetí, 

pokusit se ovlivnit veřejnost, média a představitele politických stran tak, aby zde byla 

silná poptávka po kvalitní regulaci lobbingu.“97 

 

Jedním z prvních hlasů byla Inventura demokracie, což byla studentská iniciativa, která 

v rámci 20. výročí od sametové revoluce předložila čtyři hlavní nedostatky, které je nezbytné 

vyřešit. Jednalo se o regulaci a monitoring lobbingu, a k tomu otázka legislativních přílepků. 

Ty byly častou ukázkou změn vlivem ovlivňování, které tematicky nesouvisely 

s projednávaným zákonem.98  

 

Na paragrafovém znění návrhu regulace lobbingu se jako jedna z prvních neziskových 

organizací podílel Ekologický právní servis, který je nyní znám pod názvem Frank Bold 

Society. Jedná se o spolek zařazený do zájmového sdružení právnických osob Frank Bold, 
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které si klade za cíl ochranu veřejných zájmů, a v rámci nevládních organizací má klíčovou 

roli.99 

 

Tato organizace připomínkovala Sobotkův upravený návrh, který následoval po předchozím 

neúspěšném pokusu regulace lobbingu, jak je uvedeno na začátku této kapitoly. Z dílny této 

organizace byly i dva pozměňovací návrhy tohoto zákona, ale vzhledem k neúspěšnému 

pokusu návrhu došla organizace k tvorbě vlastního. Na této tvorbě čistě nevládního návrhu 

se zapojilo spojení několika nevládních organizací. 

 

Návrh zákona vycházel z vládního návrhu, avšak upravoval některé nedostatky. V definici 

lobbisty byl přísnější, kdy neomezoval lobbisty pouze na ty, kteří mají živnost, ale mířil na 

všechny subjekty, které jednají s adresáty lobbingu, a tedy spadal i na podnikatele a 

obchodní společnosti, na které předtím nepůsobil. Pro lobbisty přidal povinnost vykazovat 

finanční zprávu o vynaložených výdajích a příjmech, a rozšířil adresáty lobbingu o asistenty a 

poradce. Novým byl i specializovaný úřad, který by spravoval registr lobbistů.100 

 

Ústřední role organizace Frank Bold se projevila při iniciování projektu Rekonstrukce státu. 

Tento projekt je organizací koordinován a vystupuje jako jeden z pěti garantů projektu, 

kterými jsou zástupci pěti nevládních organizací. Celý projekt je ale mnohem širší, a jeho 

kostru tvoří téměř dvacet nevládních organizací. Potenciál takového uskupení je vzhledem 

k širším zdrojům a expertízám mnohem větší, a tak je hodnotným partnerem při tvorbě 

zákonů a celkovému přínosu pro lobbing.101 

 

Sama Rekonstrukce státu označuje vlastní konání za největší lobbistickou akci v České 

republice. Významná je především v tom, že pro svojí věc získala politickou podporu napříč 

názorovým spektrem. Takováto podpora je pro zákony týkající se lobbingu a korupce 

nevídaná. Celkem 165 poslanců se zavázalo k podpoře agendy této organizace a jejich příslib 

je kontrolovatelný na základě jejich konání. Rekonstrukce státu označila devět hlavních 
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protikorupčních zákonů, které se dotknou i lobbingu. Některé se už podařilo prosadit, ale 

ideální stav je stále daleko. První téma bylo transparentní hospodaření politických stran a 

volebních kampaní, dále majetkové přiznání politiků, zveřejňování smluv na internetu, 

zrušení anonymních akcií, obsazování dozorčích rad na základě kompetencí, státní správa 

odolná vnějším politickým tlakům, nezávislé státní zastupitelství chráněné od politických 

vlivů na průběh vyšetřování, konec přílepků působících na tematicky odlišné zákony a 

devátým posledním bodem bylo zvýšení vlivu Nejvyššího kontrolního úřadu přes rozšíření 

jeho kontrolních pravomocí.102 

 

Zveřejňování smluv na internetu se už podařilo prosadit a lze tak zamezit nekalým 

ujednáním, protože kontrola veřejností na internetu zvyšuje transparentnost. Byla prosazena 

i majetková přiznání politiků, která jsou k dispozici v rejstříku na internetu a lze tak dohlížet 

na nepatřičné obohacení, které nesouhlasí s legitimními příjmy. Významným bodem je 

transparentní hospodaření politických stran, které dává limity pro dárce a odhaluje účel 

vynaložených nákladů. Nešvarem českého ekonomického prostředí byly anonymní akcie a 

transparentnost skutečných vlastnických struktur. Od roku 2013 se ale evidencí těchto akcií 

dá snáze rozkrývat tyto vlastnické struktury. Mezi úspěchy se dále řadí konec přílepků a 

transparentnost v hlasování a zřetelné autorství za pozměňovacími návrhy.103 

 

7.4 Věcný záměr zákona o lobbingu 

 

Nejaktuálnější snaha Úřadu vlády, který předložil návrh věcného záměru zákona o lobbingu, 

obsahuje celkem čtyři možné varianty řešení otázky lobbingu. Na základě analýzy přínosů a 

nákladů vyhodnotil varianty a vybral preferovaný způsob. 

 

Varianta I, která by se dala označit jako nulová, nepřináší žádné nové řešení a spočívá v 

ponechání současného stavu bez zavedení jakýchkoliv opatření. U této varianty se těžko 

hodnotí náklady, protože bez pregnantní definice lobbingu a jeho aktérů, se tato činnost 
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nedá kvantifikovat. Zanechání současného stavu je ale problematické, protože potřeba 

regulace už rezonuje napříč společností. Za přínos současného stavu beze změn se dá označit 

nezvyšování administrativní zátěže a nákladů, které by s novou úpravou musely subjekty 

vynaložit.104 

 

Varianta II přináší opatření, které jsou pouze v nelegislativní formě. Je tedy založena na 

samoregulaci a vlastním nastavení pravidel prostřednictvím především etických kodexů. 

V této variantě je zamýšleno s kodexem, který by platil pro členy vlády a členy 

zákonodárného sboru. V souvislosti s transparentností, která by byla vnesena do styku 

lobbistů a adresátů lobbingu, se počítá i s veřejným diářem, jako prostředkem pro 

zaznamenávání uskutečněných schůzek. Legislativní pravidla vlády by byly k tomu obohacena 

o zaznamenávání legislativní stopy.105 

 

Nákladem této varianty je zvýšený nárok na politickou kulturu a etiku, protože samoregulace 

vychází z jejich pera a musí být tedy funkční jejich morální kompas. K zavedení takového 

kodexu je třeba konsenzus napříč velmi různorodým názorovým spektrem, a proto je tvorba 

a finalizace kodexu velmi zdlouhavým procesem. Důležitým bodem je vůbec ochota politiků 

se takovým kodexem svázat, která bude vycházet jednak z podoby kodexu, zda není příliš 

formalistický a neblíží se přísností spíše zákonu, a také jak je zasáhne v jejich každodenní 

činnosti. Budou hodnotit, kolik času jim zabere zapisování informací do veřejného diáře a při 

velké míře byrokracie se může stát, že budou opomíjet uvádění detailních informací a nástroj 

pak nebude funkční. 

 

Za výhody samoregulace se počítají nižší náklady s ní spojené. Tím že pravidla nastavují 

osoby, kterých se to týká, tak mají nejbližší přehled o kritických místech, které je třeba 

pokrýt. Kromě nastavení pravidel pro politiky je to i impulsem vně, že jsou zde etická 

pravidla, které mají být dodržovány. Veřejný diář je nástroj, který ještě v praxi není zaveden, 

ale transparentnost a zvýšená kontrola politiků by byla jeho nesporným přínosem. 
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Třetí varianta je zlatou střední cestou mezi předchozí nelegislativní variantou a poslední 

čtvrtou variantou, která je v regulaci maximalistická. Základem této varianty je registr 

lobbistů, který by evidoval konkrétní fyzické osoby, které tuto činnost vykonávají. 

Definována bude i strana lobbovaných, do kterých se budou řadit veřejní funkcionáři, ale 

s výjimkou samosprávy. O správě evidence a odpovědném orgánu ještě není finálně 

rozhodnuto, ale na výběr je Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády a 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Adresáti lobbingu 

se navíc budou muset vyvarovat styku s neregistrovanými lobbisty, čímž bude funkčnost 

úpravy podpořena. Informace o ovlivnění procesu přípravy nových zákonů by měly být 

zachyceny legislativní stopou, která by byla v systému eLegislativa.106 

 

Náklady registru závisí na počtu subjektů v něm uvedených, ale vzhledem ke srovnání počtu 

registrovaných s ostatními zeměmi by se jednalo o několik stovek. Registry ostatních zemí, 

které lobbing upravují, mohou být vzorem i pro komparaci nákladů na jeho zřízení. Registr by 

dále znamenal náklady za zaměstnance, kteří by ho spravovali, ale znamenal by i náklady pro 

registrované lobbisty, kteří by se museli seznámit s novou právní úpravou a věnovat 

požadovaný čas k zapisování informací do registru. 

 

Přínos legislativní úpravy by stál na ukotvení pojmu lobbing v demokratickém fungování 

společnosti a pomohlo by to k destigmatizaci pojmu v očích veřejnosti. Zásadní přínos této 

varianty ale je ve zřízení registru, který by vedl lobbované k jednání s registrovanými lobbisty 

a celkový proces ovlivňování a prosazování zájmu by získal na transparentnosti. Došlo by 

k provázání úpravy s právním řádem, kdy k definici lobbovaných by bylo využito zákona o 

střetu zájmů a zahrnuti by byli i poradci a asistenci zákonodárců. Legislativní stopa by pak už 

byla posledním detailem v nové éře transparentnosti legislativního procesu. 

 

Maximalistická varianta IV navazuje na podobu předchozí varianty, ale úpravu více zpřísňuje. 

K definici lobbingu přistupuje obecně bez výjimek, a tak navíc zahrnuje i komunální úroveň 

politiky. Taktéž počítá s registrem, ale kromě reportingu lobbistů o jejich činnosti se tato 

povinnost bude týkat i lobbovaných, aby zveřejňovali údaje o uskutečněných schůzkách 
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v rámci veřejného diáře. Legislativní stopa by taktéž zůstala, ale byla by rozšířena i na 

přípravu obecně závazných vyhlášek a nařízení. Novinkou by bylo zavedení Registru darů, 

který by sloužil k zachycení všech darů směrem k veřejným činitelům. Rozsahem zpřísněných 

opatření by vzrostly i náklady oproti předchozím variantám. V registru by bylo více subjektů a 

povinnost zveřejňování informací dostanou i lobbovaní, takže náklady na správu registru by 

vzrostly a bylo by nutné zaměstnat více lidí. Pozitiva v přísné úpravě kopírují předchozí 

variantu, ale vzhledem k rozšíření lobbovaných i na obecní a krajskou politiku by došlo k větší 

transparentnosti například v řízeních územních a stavebních. Široká definice lobbingu bez 

výjimek by navíc zabránila obcházení úpravy.107 

 

Úřad vlády preferuje variantu III, která dle jeho názoru splňuje požadavky pro regulaci 

lobbingu, a zároveň náklady s variantou spojené dosahují přijatelné úrovně. Efektivitu úpravy 

by pak pověřený orgán měřil na základě počtu registrací a jejich změn, dále by měřil provozní 

náklady registru a také by zkoumal, v jaké oblasti jsou hlášená porušení úpravy.108 

 

Komplexní úprava lobbingu zasáhne řadu subjektů, kteří nebudou chtít měnit dosavadní 

stav, a proto se do finálního řešení promítne řada připomínek. Kvůli tomu už se ozývají 

skupiny, které budou lobbovat za to, aby zrovna na ně úprava nespadala. Kladným bodem je 

zapojení jednotlivých institucí a celkový rozsah připomínkových míst, které mohou napomoci 

k tvorbě úpravy, která je vhodná a akceptovatelná, což je potřeba k jejímu fungování a 

naplnění smyslu a účelu úpravy.109 
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8 Rady a doporučení 

 

Na základě teoretických poznatků této práce obohacené o praktické zkušenosti ve světě ať 

už v USA, zemi s dlouholetou tradicí lobbingu, také nadnárodní úroveň lobbingu u institucí 

EU nebo v rámci zkušeností okolních států, je třeba se vrátit k otázce položené v úvodu 

práce. Je třeba lobbing regulovat? Dle názoru autora ano. 

 

Zanechání současného stavu by sice neznamenalo katastrofický scénář, ale pokud se 

společnost chce ubírat kupředu, tak nastavení mantinelů lobbingu je nezbytným krokem. 

V dosavadním stavu se najdou situace, kdy je osoba podezřelá ze spáchání trestného činu, 

ale její obhajobou je, že se jednalo o lobbing v rámci podpory sportu. Pokud se v tomto 

případě jedná o korupci, tak obrana lobbingem vede právě k zaměňování obou pojmů a 

špatnému jménu této činnosti. Jestliže se ale jednalo o legitimní lobbing, tak pak absencí 

definice lobbingu, že se jedná o uznávanou činnost, zde chybí hranice potřebná k oddělení 

této profese a korupčního jednání. I s definicí se mohou najít hraniční momenty mezi 

lobbingem a korupcí, jak ukazuje následující citát z politiky v USA.110 

 

„Motto: „To, co dělám já, je lobbování, to, co dělají mí protivníci, je korupce“ 

(odpověď amerického senátora McCaina na otázku, jaký je rozdíl mezi lobbováním a 

korupcí).“111 

 

Následující krok po uznání potřeby lobbing regulovat je volba vhodného způsobu. Příklad 

Maďarska ukázal, že takto zásadní regulace dotýkající se zájmových skupin je potřeba 

náležitě projednat a vypořádat jejich připomínky. Paternalisticky vnucená regulace v tomto 

případě necitlivě do lobbingu zasahuje, a proto bude zájmovými skupinami odmítnuta. Ano 

lobbing má být regulován, avšak necitlivá úprava není řešení, a proto jsou konzultace a 

zainteresovanost zájmových skupin při přípravě nezbytná. Tento závěr vyšel i z expertních 

stolů, kdy negativem regulace by bylo přijetí zákona, který postrádá kvalitu ve formulaci 
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zásadních termínů, kvůli kterým by byla úprava neúčinná a celkově těžko vymahatelná. 

S tímto na mysli je tedy důležité najít definice, na kterých by panovala shoda, a které by byly 

základem k efektivnímu řešení.  

 

Z teoretických definic lobbingu se ukázaly důležité body, které by měla úprava obsahovat. Je 

třeba znát definici lobbisty, kdy se autor přiklání k obecné definici, která by neobsahovala 

výjimky umožňující obcházení úpravy. Zřízením registru lobbistů má být získán přehled o 

osobách, které činnost vykonávají, a pokud je možnost stát mimo registr, ale stále vykonávat 

faktickou činnost, tak je to znakem neefektivní úpravy, což se v některých zemích projevilo. 

Systém výhod pro dobrovolně registrované lobbisty je dle autora nedostačující, a proto se 

přiklání k povinné registraci lobbistů. 

 

Adresáty lobbingu by autor upravil široce, tak aby se dostalo i na úroveň komunální politiky, 

protože se na této úrovni jedná o mnohem častější rozhodování o místních záležitostech, 

které mohou postrádat transparentnost. Pro jasnost definice by se autor vyvaroval nového 

výčtu osob, kdo je veřejným funkcionářem a spíše by propojil již existující úpravu zákona o 

střetu zájmů. Ten z povahy a smyslu zákona již adresáty lobbingu pokrývá. Expertní stoly se 

sice spíše přikláněly k výčtu přímo v novém zákoně, ale dle autora by došlo pouze ke zdržení 

nad otázkou, která je již vyřešena ve fungující úpravě. 

 

K předloženému návrhu věcného záměru zákona o lobbingu se autor shodně přiklání 

k variantě III, která kombinuje legislativní a nelegislativní opatření. Za preferencí této 

varianty je několik důvodů. Zákon o lobbingu by měl přinést důležité definice pro ukotvení 

činnosti jako legitimní součásti demokratického procesu, avšak tento zákon nemůže být 

náplastí na všechny problémy, které mají být řešeny v rámci partikulárních předpisů. 

Robustní řešení, které by doposud neupravenou oblast zasáhlo v maximalistické podobě, je 

nepřiměřeným způsobem regulace. Naopak práce ukázala řadu nelegislativních nástrojů, 

které jsou vhodným doplňkem zákona, který by citlivě nastavil mantinely lobbingu. 

 

Ekonomická stránka tohoto řešení se dá srovnat vůči zemím, které úpravu lobbingu zavedly, 

takže je zde srovnání pro neadekvátní vynaložení nákladů. Už během příprav návrhu byly 

požádány některé společnosti o předběžnou kalkulaci nákladů, které s dodatečnými náklady 
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na zavedení technického řešení do praxe byly vyčísleny na 500 000 Kč bez DPH. K tomu je 

třeba započíst náklady na zaměstnance spravující registr lobbistů, které i s rezervou na 

neočekávané výdaje jsou vyčísleny na 1 milion Kč ročně. Počítá se i se vzrůstem nákladů na 

dozor nad dodržováním, který je podle počtu pracovníků vyčíslen na 1.5 milionu Kč ročně. 

Tyto náklady jsou orientační, spočtené na základě předpokládaného počtu registrovaných a 

jiných neznámých, ale jedná li se po sečtení o celkovou výši nákladů v řádu několika milionů 

Kč, tak je dle autora tato částka zanedbatelná ve srovnání s přínosy, kterých lze úpravou 

dosáhnout.112 

 

Návrh této varianty nelze brát jako finální řešení, a je třeba vyslechnout všechny 

připomínková místa, které mohou dodat praktický pohled na fungování úpravy a promítnout 

je do finálního řešení. Z tohoto důvodu není ani na místě předkládat již formulace definic, 

protože je třeba nejdřív docílit souhlasu zájmových skupin o jejich podobě. Při komparaci 

zahraničních úprav se nedá vybrat nejlepší regulace jen na základě její formulace, ale je 

nutné brát v potaz, jak funguje v praxi, a právě tyto specifika místa je v ní třeba aplikovat. 

 

K problematickým místům úpravy je dle autora třeba přidat otázku „revolving doors“. 

V českém prostředí je častým jevem obsazování politických trafik, a proto bude nejspíš 

politiky hůře akceptovatelná představa, která by jim časovým moratoriem zamezila po 

zániku funkce nastoupit do odvětví soukromého sektoru, které působí svým vlivem na 

veřejné činitele. Naopak jsou bývalí politici vyhledávaným zbožím na manažerské funkce, kde 

mohou uplatnit jejich znalost veřejné sféry, a proto je dle autora málo pravděpodobné 

prosazení tohoto bodu. 
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Závěr 

 

Rozprava o lobbingu není krátkodobou záležitostí, která by se jednou projednala a pak vešla 

v zapomnění. Naopak se jedná o dlouhodobou debatu, takže téma bylo aktuální již před 

dvěma roky při zadání této práce a aktuálním je i teď. Vypovídá to určitou měrou o významu 

lobbingu, a zároveň o komplexnosti celého problému, který vzhledem k počtu zájmových 

skupin nemá jednoduché řešení, a proto se ještě žádné řešení v průběhu let nezvolilo. Za 

poslední roky je zde vidět ale hmatatelná snaha nevládních organizací na návrzích regulace 

lobbingu. Zájem o regulaci zde tedy je, ale je nutné důkladně prodiskutovat všechny 

připomínky, což je časově náročné. 

 

V úvodu práce byl stanoven cíl, jehož naplnění bude nyní vyhodnoceno. Hlavním cílem bylo 

ukotvit obraz lobbingu jako legitimní součásti demokratického procesu. Práce toto splnila, 

kdy dala napříč kapitolami teoretický základ fungování lobbingu, který byl doplněn o odlišení 

od korupce, jakožto často nesprávně propojované pojmy. Tím, že v českém prostředí není 

nastavena definice lobbisty a jeho činnosti, tak zde chybí vzory, které by legitimitu 

dokazovaly. Pro zlepšení obrazu lobbingu v očích veřejnosti by stačily praktické příklady, co 

se za lobbing počítá a co ne, aby se nejednalo pouze o pojem, kterému každý připojuje 

odlišný obsah. Takovéto působení musí být dlouhodobé, aby postupně vyvracelo mýty o 

lobbingu a naopak budovalo povědomí o pojmu na správných základech. 

 

Vzorem může být zahraničí, které má zástupce s dlouhodobou tradicí lobbingu. Ukazuje se 

také trend především v Evropě, kdy v posledním desetiletí přibývá zemí, které lobbing 

upravují. Práce ukazuje vzestup regulace mezi okolními státy, kdy zaznamenává úspěšné i 

neúspěšné zkušenosti.  V rámci vyspělých států OECD se regulace lobbingu objevuje jen u 

části členů, takže se nedá říct, že by tato regulace byla znakem všech vyspělých demokracií. 

Je třeba blíže hledět na podmínky v jednotlivých zemích a blíže analyzovat, zda je potřeba 

regulace lobbingu. Dle analýzy zahraničních přístupů měla tato práce odpovědět na tuto 

otázku a dle názoru autora je v České republice tato regulace potřeba. 

 

O podobě zamýšlené úpravy může ledacos napovědět kapitola s analýzou dosavadních 

pokusů lobbing regulovat, která ukazuje obtížné hledání podpory napříč všemi politickými 
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partajemi. Díky expertním stolům a dalším snahám je téma lobbingu podstatně víc 

prozkoumané než před deseti lety, kdy nebyla ještě jasná představa o stavu tohoto odvětví a 

jeho potřebách. Přístupů k regulaci ukázala tato práce několik, takže politická debata se 

postupně snaží najít shodu na úpravě jednotlivých institutů. Velký vliv nevládních organizací 

ukazuje dlouhodobě silný tlak na zavedení nějakého řešení, protože je dosavadní stav 

kritizován jako netransparentní. 

 

Dlouhodobé snahy vykrystalizovaly do věcného záměru zákona o lobbingu, který přináší čtyři 

možné varianty jak naložit s regulací lobbingu. Tento postup je možná lepším způsobem než 

předchozí pokusy s předložením již paragrafového znění zákona, protože počítá ještě 

s odbornou debatou, tak aby bylo finální řešení napříč skupinami akceptováno a byla větší 

šance ho úspěšně prosadit. Ekonomickým aspektem regulace lobbingu je poměření nákladů 

a přínosů z úpravy, jenž lze přibližně kvantifikovat na základě detailů jednotlivých variant. 

 

Závěrečná kapitola obsahuje rady a doporučení, které vznikly na základě poznatků z této 

práce. Dle autora je třeba lobbing regulovat, ale podoba regulace hraje zásadní roli. Nejde 

transportovat cizí úpravu bez adaptace na místní kulturní podmínky. Regulace lobbingu by se 

neměla snažit o nápravu problémů, které jí nepřísluší, ale měla by obsahovat hlavně definice 

nutné k ukotvení této činnosti v českém prostředí. Špatná regulace zlepšení nepřinese a 

problém může více prohloubit, a proto je kvalita řešení tak zásadní. 

 

Tato práce čtenáři přináší vymezení lobbingu, tak aby byl chápan v jeho pravém slova smyslu 

jako způsob ovlivňování v rámci demokratických procesů, jenž se legitimitou diametrálně 

odlišuje od korupce. Práce analyzuje zahraniční přístupy regulace a jejich historický vývoj na 

příkladech z USA, EU a sousedních evropských států. Analýza domácích pokusů regulace 

spolu s jejich vývojem a možnostmi nelegislativního řešení dává s předchozím zahraničním 

pohledem dohromady poznatky pro závěrečnou odpověď, zda je lobbing třeba regulovat. 

Díky těmto výstupům lze označit cíl práce ve všech jeho bodech jako splněný. 

 

Špatný obraz lobbingu v Čechách je možná přímo úměrný nedostatku domácích publikací na 

toto téma. Mezi autory se opakuje několik málo jmen, a tak dosah možná není tak velký. 

Velkou roli ale hrají média, která budují nepřesný obraz pojmu lobbing, když ho užívají 
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v neodpovídajících situacích a příkladech. Opakováním tohoto nešvaru se postupně do 

podvědomí lidí dostane nepřesná představa, jelikož za lobbistu označují mediálně známé 

osoby, které lobbisty ve skutečnosti nejsou. 
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Lobbing: ekonomické a právní aspekty 

 

 

Abstrakt 

 

Cílem této práce je vymezení lobbingu jako legitimní součásti demokratických procesů a 

návrh doporučení pro regulaci lobbingu v České republice. K dosažení tohoto cíle byla 

provedena analýza regulace lobbingu v USA, EU a sousedních státech. Zaměření je také na 

analýzu pokusů regulace v České republice s ohledem na vliv nevládních organizací. První 

kapitola se věnuje komparaci rozličných definicí lobbingu, které ukazují hlavní aspekty a 

podobnosti napříč definicemi. Obsahuje nepostradatelné definice lobbingu jako činnosti a 

jeho hlavních aktérů – lobbistů a adresátů lobbingu. Druhá kapitola se věnuje srovnání 

zákonné regulace a samoregulace s vyhodnocením jejich kladů a záporů. Rozdíl mezi 

lobbingem a korupcí jako často zaměňovanými pojmy je ohniskem třetí kapitoly. Následující 

tři kapitoly se věnují historické a právní analýze lobbingu na území Spojených států 

amerických, Evropské unie a sousedních států. Regulace lobbingu v USA v jeho institucionální 

podobě si prošla nejdelší historií. Regulace lobbingu v EU je ukázkou odlišné terminologie, 

která se používá při komunikaci s Evropským parlamentem a Evropskou Komisí. Sousední 

státy byly vybrány vzhledem ke kulturní blízkosti uvnitř regionu. Sedmá kapitola se věnuje 

analýze pokusů regulace lobbingu v České republice a navíc obsahuje představení 

alternativních způsobů regulace jinak než speciálním zákonem a v neposlední řadě je 

rozpoznán vliv nevládních organizací. Kapitola reaguje i na věcný záměr zákona o lobbingu 

jako poslední aktivity v této oblasti. Poslední kapitola je věnována sadě doporučení pro 

možnou budoucí regulaci lobbingu v České republice na základě zkušeností ze zahraničí a 

domácích pokusech. 
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Lobbying: economic and legal aspects 

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to determine lobbying as a legitimate part of democratic processes 

and to propose recommendations for the regulation of lobbying in the Czech Republic. To 

achieve this aim, an analysis of the regulation of lobbying in the USA, EU and neighbour 

states, is conducted. Emphasis is also put on the analysis of regulation attempts in the Czech 

Republic with regard to influence of Non-Governmental Organizations. The first chapter is 

dedicated to a comparison of various lobbying definitions which are presenting main 

features and similarities across definitions. Among the main features are definitions of 

lobbying activity, lobbyist and public officials. The second chapter is dedicated to a 

comparison of government regulation and self-regulation, and the positives and negatives 

are assessed. The difference between lobbying and corruption is the main focus of the third 

chapter. Next three chapters are dedicated to the historical and legal analysis of lobbying in 

the USA, EU and neighbour states. The regulation of lobbying in the USA has the longest 

history. The regulation of lobbying in EU is an example of different terminology which is used 

in communication with the European Parliament and the European Commission. The 

seventh chapter is dedicated to the analysis of attempts to regulate lobbying in the Czech 

Republic, moreover there is presentation of alternative ways of regulation and lastly there is 

recognition of the influence of Non-Governmental Organizations. Last chapter is dedicated 

to set of recommendations for a possible future regulation of lobbying in The Czech Republic 

based on foreign experience and domestic attempts.  
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