
Lobbing a jeho regulace v českém a mezinárodním kontextu 

Abstrakt 

Tato diplomová práce zkoumá fenomén lobbování a jeho regulace v mezinárodním a následně 

v domácím kontextu, a to v návaznosti na aktuální vládní návrh zákona o lobbování. Práce je 

členěna do tří kapitol. V první kapitole je nejprve hledána vhodná definice lobbování a jsou 

představeny jeho jednotlivé funkce, nejčastěji používané typologie a tři hlavní teorie. Následně 

je pozornost věnována vzájemnému vztahu lobbování a korupce a jejich interakcím. 

V následující části jsou představeny možné přístupy k legitimitě lobbování v rámci 

demokratického rozhodovacího procesu. Na závěr této kapitoly jsou rozebrána obecná 

východiska regulace lobbistické činnosti a následně také jednotlivé způsoby a nástroje, jimiž 

se realizuje. Druhá kapitola se zabývá lobbováním a konkrétními prostředky jeho regulace ve 

třech vybraných zemích – Litvě, Polsku a Slovinsku. Jednotlivé části jsou vystavěny na totožné 

struktuře: na úvod je stručně nastíněna historie regulace, následně je pozornost věnována 

lobbistickému prostředí v dané zemi, jsou shrnuty relevantní vybrané zákonné definice, 

regulace je přehledně představena a následně je s odkazem na odbornou literaturu provedeno 

její hodnocení. Na závěr každé z částí jsou formulována konkrétní doporučení pro budoucí 

zákonodárce v souvislosti s regulací lobbistické činnosti. Poslední kapitola je věnována 

lobbování v České republice. Její základní struktura odpovídá předchozí kapitole, s ohledem na 

výzkumné cíle je nicméně mírně modifikována. Nejprve jsou představeny všechny dosavadní 

pokusy o regulaci lobbování v českém prostředí. Následně je charakterizováno stávající 

lobbistické prostředí, jakožto i regulační rámec, v němž je tato činnost uskutečňována. Poté 

jsou prezentovány nejdůležitější definice návrhu zákona o lobbování, na což navazuje jeho 

celkové shrnutí. Návrh je konečně podroben detailnímu kritickému rozboru, v němž jsou 

zohledněna doporučení z předcházejících částí. Na závěr jsou formulována konkrétní 

doporučení českému zákonodárci, jejichž smyslem je napomoci vylepšení návrhu.  
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