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Anotace 
Bakalářská práce Lobbing českých neziskových organizací při tvorbě politik na národní a 

evropské úrovni pojednává o možnostech neziskových organizací „lobbovat“ za své zájmy 

na národní a evropské úrovni. Práce poskytuje základní představu o procesech, jimiž se 

utvářejí politická rozhodnutí, a aktérech, kteří je přijímají. Popisuje způsoby, kde a jak se 

mohou při formování politik protnout cesty politiků, státní správy/evropských úředníků a 

neziskových organizací. Rovněž hodnotí průběh a kvalitu interakcí mezi českým 

neziskovým sektorem a českou/evropskou veřejnou mocí. Zamýšlí se též nad slabými 

místy v komunikaci mezi oběma stranami a snaží se pojmenovat konkrétní příčiny a 

důvody těchto selhání.  

 
Annotation 
Diploma thesis Lobbying of the Czech Non-profit Organizations in the Policy-Making 

Process on the National and European Level focuses on the Czech non-profit 

organizations’ possibilities to lobby for their interests on the national and European level. 

This thesis gives a basic idea about policy and decision-making processes and about the 

decision-makers. It describes forms where and how can politicians’, public 

servants’/European officers’ decisions intersect with the aims of non-profit organizations. 

Also this thesis focuses on quality of interactions between the Czech non-profit sector and 

the Czech/European political power. It also tries to identify weak places which cause 

communication failures between both sides.  
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ÚVOD 
 

Stát na prahu 21. století čelí mnohým výzvám. V současném globálním světě, 

v němž je nezbytné rychle třídit a vstřebávat tisíce informací a rychle a flexibilně reagovat 

na neustále se měnící podmínky, se kvalitní správa věcí veřejných stává stále složitějším 

úkolem. Tradiční postavení a úloha státu navíc bývá oslabována stále sílícím nadnárodním 

kapitálem i novým druhem (globálních) problémů, na jejichž řešení národní stát jednoduše 

nestačí. 

 Občané zároveň vyžadují odpovědné a transparentní vládnutí, které jim dává 

pocit, že jsou součástí systému a mají vliv na běh událostí. V opačném případě dochází k 

oslabování jejich důvěry v politickou reprezentaci, ke ztrátě zájmu o politiku a v krajním 

případě i víry v demokracii.  Jak se stát může vyrovnat s neustále se rozrůstající agendou, 

konkurenčním prostředí moci a vzrůstajícími nároky na kvalitu řízení veřejných politik? 

Jedním z možných způsobů je zapojit veřejnost do tvorby strategických dokumentů 

a vůbec do rozhodování o věcech, jež se jich bezprostředně dotýkají. Nejedná se o žádnou 

vzpouru proti systému zastupitelské demokracie, ale o racionální způsob, který řeší hned 

několik problémů najednou. Zapojení akademické sféry, think-tanků, neziskových 

organizací, profesních skupin, ale i individuálních občanů může zlepšit jednak kvalitu 

zpracovávaných materiálů, jednak i transparentnost rozhodnutí a posílit důvěru občanů 

v úřady, politiky i demokratický systém. 

Lobbing představuje jednu z možných forem participace občanské společnosti na 

správě věcí veřejných. Institucionalizované formy lobbingu, kterým je tato práce věnována 

především, jsou jen vrcholem ledovce. Cesty zajišťující politický vliv nelze vyčíst 

z oficiálních dokumentů, úspěšné pátrání vyžaduje dokonalou znalost prostředí, aktérů a 

jejich rolí a osobní zkušenost s lobbováním. A přece má analýza formálních, 

institucionalizovaných cest, zajišťujících přístup občanské společnosti k informacím i 

politickým představitelům, svůj význam. Důkladná znalost prostředků a procesů politické 

participace může být prospěšná v okamžiku, kdy je přístup veřejnosti odpírán. Zároveň 

z nich lze vyčíst míru otevřenosti a transparentnosti, jež leccos napoví o úrovni a kvalitě 

demokracie v dané společnosti. Tam, kde je vnímavý, aktivní a informovaný občan 
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považován za přítěž, ne-li dokonce za nebezpečí pro politiky a státní úředníky, není 

s demokracií něco v pořádku.  

 Předkládaná práce se zabývá lobbováním na národní a evropské úrovni. Obě 

kapitoly by mohly být zpracovány v oddělených pracích, neboť jejich srovnání není dost 

dobře možné. Národní stát, přes svou proměnlivou roli (obzvlášť v dnešní Evropě) bude 

vždy plnit odlišnou úlohu než Evropská unie. Rovněž povaha interakce s veřejností bude 

jiná, nehledě na rozdílnou institucionální strukturu, jiné zdroje reprezentativnosti, 

legitimity a dalších systémových diferencí. Nicméně důvodů k vzájemnému propojení 

obou oblastí je celá řada. Tato práce se opírá především o dva následující.  

Evropská unie je pro politické prostředí důležitým zdrojem hodnot a zásad 

občanské participace, které skrze evropské sjednocování přecházejí do „krve“ i národním 

státům. Druhý důvod je ještě zjevnější. V současné době zůstává mimo dosah Evropské 

unie jen skutečný zlomek sektorů. Velká část národních politik byla zasažena procesem 

europeanizace, jehož výsledkem je nové rozdělení práce mezi institucemi Evropské unie a 

národními metropolemi. Chce-li někdo skutečně ovlivňovat politiku, dříve nebo později se 

ocitne u bruselských vrat. 

Předkládaná práce je jen úvodem do problematiky lobbingu, první rozcestník 

označující různé směry a proudy, které by stálo za to prozkoumat, a proto zřejmě 

neuspokojí zcela nároky těch, kteří již k českému či evropskému lobbingu důkladněji 

„přičichli“.  
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STRUKTURA, METODOLOGIE A POUŽITÉ PRAMENY 
 
 Práce je rozdělena na úvodní, dvě hlavní a jednu závěrečnou, hodnotící kapitolu. 

Úvodní kapitola se kromě definice základních pojmů, lobbingu a neziskových organizací, 

zaměřuje zejména na otázku legitimity neziskových organizací jakožto aktéra politických 

procesů. Závěr kapitoly je věnován stručnému nástinu podstaty participativní demokracie, 

která tvoří základní teoretický rámec jak této práce, tak politické participace občanské 

společnosti obecně.  

 Lobbingu neziskových organizací v českém prostředí je vyhrazena druhá kapitola, 

evropskému lobbingu pak kapitola třetí. Struktura obou kapitol je podobná. Každá z nich 

nejprve popisuje podobu rozhodovacích procesů a posléze se zaměřují na různé formy a 

intenzity interakcí, k nimž dochází mezi občanskou společností, politiky a/nebo státní 

správou, respektive evropskou byrokracií.  

Závěrečná kapitola je zaměřena na zhodnocení hlavních problémů v komunikaci 

mezi evropskými neziskovými organizacemi a institucemi Evropské unie. Zvláštní část je 

věnována českým neziskovým organizacím a jejich angažmá na evropské úrovni.  

Cílem práce není komparace občanské participace na národní a evropské úrovni, 

která k zásadním odlišnostem obou prostředí není možná, ale poskytnutí základního 

přehledu o hlavních zdrojích, jenž poskytují strukturální/institucionální/formální rámec 

pro konzultace s veřejností na národní a evropské úrovni. Vychází proto především 

z dostupných dokumentů a studií a nezaměřuje se příliš na osobní zkušenosti jednotlivých 

aktérů. Rozhovory s přímými účastníky by jistě poskytly zajímavý pohled na problematiku 

veřejných konzultací a neziskového lobbingu, tento požadavek však přesahoval ambice, 

možnosti i rozsah této práce a bylo jej užito jen okrajově (viz závěrečná kapitola 4.2 ). 

 Hlavní pojmy lobbing a neziskové organizace jsou vysvětleny v úvodu první 

kapitoly, přesto se mohou v průběhu práce vyskytnout v různých terminologických 

modifikacích. V souvislosti s lobbingem je v práci používán též pojem ovlivňování, který 

vyjadřuje „měkčí“ formu lobbování (konzultace, práce v poradních orgánech, semináře 

atd.). Kromě označení neziskové organizace jsou rovněž použity obecnější termíny 

občanská společnost či zájmové skupiny (potenciální posuny ve významu jsou popsány 

v kapitole 1.2.2, popřípadě je na ně upozorněno přímo v textu). Další odborné termíny, 
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názvy institucí a dokumentů jsou použity v českém překladu, tam kde by mohla vzniknout 

pochybnost jsou doprovozeny i názvem v anglickém jazyce. Slovo evropský a jeho tvary 

jsou užity ve zúženém smyslu „týkající se Evropské unie“. 

Odborných materiálů, které popisují rozhodovací procesy existuje celá řada, a to 

jak pro české, tak evropské instituce. Pramenů, jenž se zabývají lobbingem je o poznání 

méně a publikace partikulárně zaměřené na lobbování neziskových organizací takřka 

nejsou dostupné (platí jak pro české, tak evropské prostředí). Hlavními zdroji informací 

této práce proto byly zejména internetové stránky českých a evropských úřadů a 

neziskových organizací, dokumenty, dílčí studie a analýzy. Velmi užitečným, leč ne příliš 

využitým zdrojem byla rovněž osobní interview. 
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1. LOBBING A NEZISKOVÝ SEKTOR 

 
 

1.2. Definice pojmů 

 

1.2.1 Lobbing  

Všeobecně uznávaná definice lobbingu, která by postihla jeho různé podoby a 

formy, není k dispozici. Při porovnávání odborných publikací různých autorů získáme 

škálu odlišných definic. V zásadě lze říci, že jediné, na čem se všichni teoretikové 

shodnou, je původ slova lobbing, které vzniklo z anglického slova lobby (označení pro 

chodbu, předsíň), jenž v přeneseném významu označovalo místo v Dolní sněmovně 

britského parlamentu, „kde se veřejnost mohla setkávat se zákonodárci a obracet se na ně 

se svými žádostmi“1. 

Lobbováním je většinou myšlen přímý kontakt s politikem, přesvědčování pomocí 

argumentů. Vykonávají ho zájmové skupiny, které se rekrutují přímo ze společnosti nebo 

fungují na komerční bázi a jsou za účelem lobbingu najímány. Lobbing často bývá dáván 

do souvislosti s chováním, které v politice vnímáme jako negativní: se zákulisním 

jednáním, „kupováním“ politického vlivu, podplácením či vydíráním.2   

Spojování lobbingu s nemorálním chováním je poněkud zjednodušené a zakrývá 

pravý smysl a význam této aktivity. V anglosaském světě (především ve Spojených 

státech) je lobbování vnímáno jako důležitá součást demokratického systému. 

V Encyklopedii Britannica je lobbing popsán jako „v určité podobě nevyhnutelný 

v každém politickém systému...neboť moc vlády říkat, kdo dostane co, je příliš významná 

na to, aby ji mohly společenské skupiny ignorovat. V moderní společnosti, kde je regulace 

přítomna téměř na každém stupni mezilidských aktivit a vztahů, má rozhodování státních 

úředníků velkou důležitost. Proto musí být pod pečlivým a kontinuálním dohledem 

                                                 
1 Heywood, Andrew, Politologie, Eurolex Bohemia s.r.o., Praha 2004, str. 299. 
2 Srovn. např. Akademický slovník cizích slov,  Academia 2000, Heywood, Andrew: Politologie, Eurolex 
Bohemia s.r.o., Praha 2004, str. 299., Adamcová, Karolina a kol.: Politologický slovník, C.H. Beck, Praha 
2001, str. 11. 
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společnosti, kterou ovlivňuje. Lobbing zaujímá v ústavním systému důležitou pozici, 

neboť brání samovládě.“3 Zmiňované záporné jevy nesouvisí a priori s lobbingem, ale 

s jiným jevem, který je v politice rovněž přítomen - s korupcí.  

Ani posledně citovaná definice však nevyčerpává všechen význam této aktivity. 

Lobbing se zdaleka netýká jen politického vlivu, ale též expertizy, odborných informacích 

a zkušeností, které jsou při kontaktech s politiky předávány. Z tohoto pohledu je dobré 

výše uvedenou citaci doplnit o definici Luigiho Graziana z univerzity v Turíně, který vidí 

lobbing jako „specializovanou a odbornou reprezentaci prostřednictvím široké škály 

prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb, a která je ve své povaze 

velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. 

Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné 

expertizy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a 

správní regulace“4. 

Lobbing je tedy způsob, kterým společenské skupiny předávají expertizu a 

zkušenosti svým voleným zástupcům, aby v souladu se svými záměry ovlivnily jejich 

rozhodnutí. Lobbing tak může nakonec sloužit i ke zvýšení kvality veřejné politiky.  

 Ohled na všeobecný užitek prosazovaného zájmu se u jednotlivých zájmových 

skupiny liší. Veskrze můžeme odlišit dva druhy skupin: (1) skupiny veřejného zájmu (tzv. 

public interest groups) a (2) skupiny zvláštního zájmu (tzv. special interest groups). 

Skupiny „veřejného zájmu“ hájí zájmy, s nimiž se mimo jejich členů může identifikovat i 

blíže nespecifikovaná veřejnost (např. skupiny hájící práva menšin zvyšuje kvalitu 

ochrany lidských práv, z čehož mohou těžit všichni členové společnosti). Skupiny 

„veřejného zájmu“ v drtivé většině neslouží ke generování přímého prospěchu pro své 

členy. Do této kategorie spadají právě neziskové organizace. Skupiny „zvláštního zájmu“ 

hájí zájmy užšího seskupení lidí, s nimiž se nespecifikovaná veřejnost většinou 

                                                 
3 V anglickém originále: Lobbing in some form is inevitable in any political system, for ... the power of 
governemnt to say who gets what is too improtat to ignore.... In a modern industrial society, where 
regulation extends in some degree to almost all human activities and relationships, the decisions of public 
officials may be of crusial importance; the are and must be subject co the close and continuous attention of 
the groups they affect. ...Lobbying occupies a preferred position in the constitutional system because it is 
necessary to the preservation of self-government. Encyclopedia Britannica, volume 14, str. 145.  
4 Citováno z Gajdoš, Marek, Lobbying v Evropské unii in Lobbyismus versus korupce, Institut pro 
středovevropskou kulturu a politiku, 2004, str. 41.  
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neidentifikuje, a svými aktivitami sleduje prospěch vlastních členů. Pro tuto kategorii se 

též užívají termíny private (soukromý) či commercial (obchodní) lobby.  

 

1.2.2 Neziskové organizace 

Definovat neziskový sektor je ještě obtížnějším úkolem, než tomu bylo v případě 

lobbingu. Již při hledání vhodného pojmenování neziskového sektoru mohou nastat první 

komplikace. Termín neziskový (non-profit) je nejpoužívanějším, ale zdaleka ne jediným 

výrazem. Pod tímto označením lze do neziskového sektoru zařadit veškeré organizace, 

které nejsou založeny za účelem tvorby a rozdělení zisku. V takto obecném pojetí lze pod 

neziskový sektor zahrnout politické strany, odbory, akademická pracoviště, cechy, 

zájmová sdružení právnických osob, družstva, komory, profesní svazy, různé příspěvkové 

organizace atd.5. Užší kategorii, používanou především v českém prostředí, představují 

nestátní neziskové organizace, kam jsou zahrnuta občanská sdružení, obecně prospěšné 

společnosti, nadace, nadační fondy a církevní právnické osoby. Míní se tím nestátní 

neziskové subjekty, které primárně usilují právě o veřejný zájem, narozdíl například od 

profesních svazů, které jsou též nestátní a neziskové, leč obhajují většinou specializované 

zájmy svých členů. 

V cizojazyčné (ale i domácí) odborné literatuře se můžeme setkat i s dalšími 

výrazy pro tento sektor: často používaným je přívlastek nevládní (non-governmental) 

vyjadřující nezávislost organizací na vládních institucích. Známé je též spojení třetí (third) 

sektor, které vyčleňuje organizace mimo prostředí státu a trhu. Dále se používají termíny 

občanský (civil) nebo dobrovolnický (voluntary), jenž vyjadřují povahu aktivit, které 

většinou přinášejí užitek širší společnosti a za něž nebývají ti, kdo je vykonávají a 

organizují, finančně odměňováni.  

Velké množství různých výrazů může vyvolávat dojem chaotičnosti; tato 

neuspořádanost má však svůj důvod. Různá označení a jejich významy leccos vypovídají o 

základních charakteristikách neziskového sektoru a jeho „místě“ ve společnosti. 

Občanský/neziskový sektor bývá zpravidla vymezen „jako prostor mezi státem, státními 

institucemi, trhem, ziskovými soukromými společnostmi a jednotlivými občany nebo 
                                                 
5 Haken, Roman, Třetí sektor in Škarabelová, Simona (ed.), Definice neziskového sektoru – sborník 
příspěvků z internetové diskuse CVNS, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno, leden 2005, str. 10.    
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skupinami občanů, prostor mezi občanem rodinou a společností“6. Činnosti v tomto 

prostoru vykonávané jsou zcela nezávislé na státu a jeho mocenských orgánech, 

„pokrývají to, co chtějí jednotliví lidé sami od sebe společně dělat, a to v zájmu 

společnosti a druhých“7. 

Neziskové organizace (i v českém prostředí) bývají charakterizovány na základě 

definice H.K. Anheiera a L.M. Salamona, kteří uvádějí pět základních rysů neziskových 

organizací: tyto organizace mají (1) institucionální stavbu a povahu (mají právní 

subjektivitu nebo jsou alespoň někde registrované), (2) soukromou povahu, což znamená, 

že jsou institucionálně oddělené od státní správy, (3) nerozdělují zisk, případný zisk 

investují zpět do svých aktivit. (4) jsou samosprávné (samy řídí svou činnost) a (5) 

zahrnují alespoň jistý prvek dobrovolnosti (např. dobrovolné členství ve správní či dozorčí 

radě). Podobnou definici neziskových organizací užívá ve svých dokumentech též 

Evropská unie8, která vedle zmiňovaného klade zvláštní důraz na přínos neziskových 

organizací ve prospěch veřejného dobra (z anglického public good).  

Cílem neziskových organizací, jak již bylo zmíněno výše, není zisk ve finanční 

podobě, ale přímé dosažení užitku (definovaného v poslání organizace) pro společnost. 

Tuto funkci neziskové organizace mohou plnit dvěma způsoby: (1) poskytováním služeb (v 

takovém případě hovoříme o operační funkci) nebo/a (2)  ovlivňováním politického nebo 

veřejného mínění (hovoříme o obhajovací funkci)9. V českém prostředí bývají neziskové 

organizace vnímány především jako poskytovatelé služeb a nikoliv jako aktéři veřejného 

diskursu, kteří mohou ovlivňovat politické představitele při jejich rozhodování.  

Přínos neziskových organizací je široký. Hájí zájmy menšin či upozorňují na 

neřešené otázky čímž pomáhají snižovat potenciální zdroje napětí ve společnosti. Rovněž 

přinášejí nové, alternativní pohledy a řešení jak při lokálních a regionálních problémy, tak 

v otázkách globálních témat a výzev (např. boj proti chudobě, změny klimatu ad.).  

                                                 
6 Dohnalová, Marie, Občanský sektor in Škarabelová, Simona (ed.), Definice neziskového sektoru – sborník 
příspěvků z internetové diskuse CVNS, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno, leden 2005, str. 4. 
7 Tamtéž, str. 4.  
8 Srov. např. s Evropská komise, Promoting the role of voluntary organization and foundations in Europe, 
dostupné z http://ec.europa.eu/enterprise/library/lib-social_economy/orgfd_en.pdf  , 2000, str. 1 – 4.  
9 Dohnalová, Marie, Občanský sektor in Škarabelová, Simona (ed.), Definice neziskového sektoru – sborník 
příspěvků z internetové diskuse CVNS, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno, leden 2005, str. 6. 
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I z čistě ekonomického hlediska přinášejí neziskové organizace užitek – podíl 

neziskových organizací na růstu hrubého domácí produktu představuje v Itálii 2%, ve 

Francii 3,3%, v Německu 3,6% a ve Velké Británii dokonce 4,8%10.  

Především však neziskové organizace sehrávají důležitou zprostředkovatelskou 

úlohu mezi státem a trhem, zmírňují sociální napětí a snižují nebezpečí politických 

konfliktů. „Jejich prostřednictvím jsou vyjadřována přání a potřeby občanů, a tak se 

přetavují do politických nároků, které se tím stávají součástí politického procesu.“11 

Různorodost a pluralita názorů, kterou neziskové organizace vnášejí do společenských 

dějů a procesů, pomáhá udržovat demokratickou a svobodnou společnost a funguje tak 

„jako korigující faktor, či dokonce protiváha centralistických a totalitářských tendencí, 

jejichž zárodky jsou doslova v každé, i té momentálně nejdemokratičtější společnosti“ 12. 

 

 

                                                 
10 Další ukazatele v těchto zemích jen potvrzují význam neziskového sektoru pro domácí hospodářství: ve 
Francii a Velké Británii neziskové organizace zaměstnávají 800 000 lidí (4,2% pracovní síly), respektive 
900 000 lidí (4% práceshopné populace) a jejich výdaje přesahují 31,3 mld euro, resp. 42,2 mld. euro (zdroj: 
Evropská komise, Promoting the role of voluntary organization and foundations in Europe, 2000).  
11 Potůček, Martin, Nejen trh, Slon, Praha 1997.  
12 Pithart, Petr: Občanská společnost a stát in Kunc, Jiří (ed.): Demokracie a ústavnost, nakladatelství 
Karolinum, Praha 1999, str. 243.  
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1.3 Neziskové organizace a politika 
 

1.3.1 Legitimita neziskových organizací 

 Neziskové organizace bezesporu významným způsobem ovlivňují život 

společnosti, kvalitu veřejných služeb i úroveň demokratických pravidel. Kumulují odborné 

znalosti, praktické zkušenosti i podporu a aktivní účast jednotlivců a skupin. Všechny tyto 

prvky poskytují neziskovým organizacím oprávnění k tomu, aby se účastnily veřejné 

diskuse, komunikovaly s politiky a státní správou jménem občanů a dožadovaly se 

relevantního vlivu na obsah i formu politických rozhodnutí. I přesto, že se neziskové 

organizace těší poměrně velké důvěře lidí (která často převyšuje důvěru v politiky 

samotné), musí jejich zástupci při obhajobě svého podílu na tvorbě politik stále čelit 

otázce „ A kdo vás zvolil?“.   

Klasická měřítka, která se používají v zastupitelské demokracii k měření míry 

legitimity volených zástupců (např. počet hlasů získaných ve volbách), nelze v případě 

neziskových organizací uplatnit13. Zdroje legitimity neziskových organizací jsou velmi 

heterogenní.  

Právo hovořit jménem určité skupiny odvozují neziskové organizace většinou od 

slabého (nebo žádného) zastoupení zájmů této skupiny v daném politickém prostředí či při 

konkrétním vyjednávání (zastupují ty, které není slyšet)14 nebo od skutečnosti, že jsou 

poskytovateli služeb, které jsou ve veřejném zájmu (sociální, environmentální a další 

oblasti). Některé neziskové organizace15 odvozují své právo účastnit se politických 

                                                 
13 Příkladem neziskové organizace, která svoji legitimitu odvozuje od počtu členů jsou například odbory. 
V případech ostatních organizací, které mají členy či přispěvatele, můžeme najít poměrně impozantní čísla. 
Například ve výroční zprávě Concordu za rok 2006 (evropská platforma národních i mezinárodních 
rozvojových organizací) je uvedeno, že 41 organizací zastoupených v Concordu představuje 1 600 
neziskových organizací, které mají celkově 25 miliónů podporovatelů a pravidelně spolupracují s 2 milióny 
dobrovolníků (zdroj: Výroční zpráva Concord 2006, dostupná z www.concordeurope.org). Action Aid, 
mezinárodní rozvojová organizace, uvádí  500 000 přispěvatelů (zdroj: www.actionaid.org ).  
14 Např. hájí práva zemědělců z rozvojových zemí, jejichž zájmy nejsou dostatečně hájeny národními 
vládami při vyjednávání o obchodních dohodách mezi rozvojovými zeměmi a Evropskou unií. (více viz 
např. na http://www.s2bnetwork.org/ , http://www.twnside.org.sg/ , www.civicus.org . 
15 Viz například Bizzarri, Kim a Iossa, Mariano, Critical Stories of Change, From hearing to listening: 
improving the dialog between DG Trade and civil society, březen 2007, str. 35.  
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procesů od lidu jakožto legitimního zdroje moci v moderních demokraciích16. Nárokují-li 

si právo mít vliv na politické rozhodování, nejde o nic jiného, než o domáhání se 

původních práv.  

Legitimita neziskových organizací však pramení především z jejich expertizy, 

„z cenných znalostí a dovedností..., jež získaly přímým kontaktem s lokálními hnutími, 

čímž poskytují životně důležitou zpětnou vazbu o tom, co funguje a co ne“17. Roli 

neziskových organizací dále posilují činitelé jako výkonnost, důvěra a dobrá pověst. 

Jistou problematickou oblastí neziskových organizací ve spojitosti s otázkou 

legitimity může být jejich vlastní odpovědnost. Kdo vykonává kontrolu nad tím, zda se 

skutečně chovají podle pravidel, jejichž respektování vyžadují po národních vládách či 

nadnárodních společnostech? Kdo dohlíží nad plněním cílů, které si samy organizace 

vytkly a na něž získávají peníze z veřejných zdrojů či přímo od svých přispěvatelů? Tato 

oblast může představovat větší výzvu, než-li vlastní otázka legitimity.  

 

1.3.2 Participativní demokracie 

 Příznivci silného postavení neziskových organizací při utváření politik se hlásí ke 

konceptu participativní demokracie. Tento koncept vznikl v návaznosti na požadavek 

většího zapojení občanské společnosti do politického rozhodování. Jedná se o alternativní 

model k tradičním formám zastupitelské demokracie, který čerpá jednak z (antické) tradice 

přímé demokracie, jednak z proudů „nové levice“ 18.  

 Z institucionálního pohledu je moderní demokracie demokracií zastupitelskou, jenž 

spočívá ve výběru zástupců z řad veřejnosti prostřednictvím svobodných voleb. 

                                                 
16 Např. známé prohlášení Abrahama Lincolna o podstatě demokratické vlády “government of the people, by 
the people and for the people”, dále srovn. například s preambulí ústavy Francouzské republiky, USA, ČR a 
dalších. 
17 V anglickém originále: „...bringing valuable knowledge and skills to the table, gained from direct contact 
with grassroots movements, and as providing vital feedback on what works and what does not.“ In  Fazi, 
Elodie a Smith, Jeremy, Civil dialog: making it work better, Civil Society Contact Group, 2006, str. 20.  
18 Termín nová levice (v anglickém jazyce new left) je užíván k označení různých levicově orientovaných 
hnutí, které se objevily v 60. a 70. letech 20. století. Tato hnutí se lišila od starších levicových proudů, jenž 
hájily zájmy zejména dělnických vrstev, obecněji a šířeji pojatými požadavky (environmentální, 
lidskoprávní, práva menšin...) a dožadovala se větší transparentnosti a kontroly veřejné moci. Stoupenci nové 
levice pohlíží na stát jako na vlastnictví všech lidí, a proto požadují vyšší míru integrace veřejnosti do 
rozhodovacích procesů, čímž, jak se domnívají, dosáhnou vyšší kvality veřejné správy.  Více viz Barša, 
Pavel a Císař, Ondřej, Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální 
politice, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2004.  
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Zastupitelská demokracie se tímto způsobem vyrovnává s vysokým počtem těch, kteří se 

mohou účastnit politických procesů (jinými slovy, s nárůstem voličů v národních státech), 

což pro přímou demokracii představuje značné obtíže19.  

Kritici zastupitelské demokracie připomínají, že volby v několikaletých intervalech 

neposkytují dostatečný základ pro stálé zapojení občanů do  politického dění. Rovněž 

upozorňují na skutečnost, že politické strany nejsou dostatečnými garanty přístupu 

k politice pro určité skupiny společnosti (např. národnostní menšiny, ale i ženy ad.). Navíc 

v poslední době dochází k poklesu jak počtu členů politických stran, tak volební účasti. 

Stoupenci participativní demokracie si kladou otázku, jaká je minimální úroveň politické 

participace občanů, aby se systém zastupitelské demokracie dal označit za funkční 

prostředek účasti veřejnosti na politickém rozhodování20. V souvislosti s legitimitou 

evropských rozhodovacích institucí se tato otázka jeví ještě aktuálnější.  

Zastánci participativní demokracie věří, že jejich koncept nabízí způsob, kterým 

lze zastavit pokles důvěry v zastupitelské orgány demokratických států. Počátky 

participativní demokracie jsou spojeny se zrodem občanských hnutí za lidská práva, která 

se objevila v 60. letech v USA21. Tato, a na ně navazující hnutí, se stala v uplynulých 

padesáti letech doplňkem tradičních procesů zastupitelské demokracie a nabývají různých 

podob a forem: od participativních rozpočtů v Porto Alegre, kdy mají obyvatelé města 

možnost rozhodovat o výdajích z rozpočtu města, přes světová sociální fóra, jichž se 

účastní desetitisíce jednotlivců i organizací až po masové protesty proti mezinárodním 

ekonomickým institucím v Seattlu, Praze, Janově, nebo Hong Kongu22. Za příklad státu, 

kde je hojně využíváno prvků přímé demokracie, bývá dáváno Švýcarsko. Jeho politický 

systém se formoval ve zcela specifických podmínkách, a proto není aplikovatelný v jiném 

politickém prostředí. 

Historické kořeny a dynamické prostředí, v němž se jednotlivé podoby 

participativní demokracie utvářely, neumožnily vznik obecně platné definice. Existuje jen 

neformální seznam, který shrnuje základní rysy a aktéry participativní demokracie: tento 

                                                 
19 Prvky přímé demokracie známe ve formě referenda, kterého se ve většině států užívá jen ve velmi 
výjimečných a přesně definovaných případech. S rozvojem nových technologií v oblasti komunikace 
(internet) se někteří teoretici začínají zabývat možností jejich využití pro účely přímé demokracie.  
20 Fazi, Elodie a Smith, Jeremy, Civil dialog: making it work better, Civil Society Contact Group, 2006, str. 
12. 
21 Např. hnutí proti segregaci, za práva žen či sexuálních menšin.  
22 Více viz např. Císař, Ondřej, Transnacionální politické sítě, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2004.  
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model počítá v prvé řadě se zapojením (1) nestátních aktérů (jednotliví občané a 

organizace občanského sektoru), (2) rozšiřuje tradiční koncept občanství, (3) vyžaduje 

permanentní odpovědnost politiků, tzn. i v období mezi volbami, (4) dává občanům 

možnost účastnit se veřejného života alternativními formami (např. veřejné rozpravy, 

veřejné připomínkové řízení atd.), (5) zahrnuje některé formy přímé demokracie (např. 

referendum) zároveň zdůrazňuje roli občanské společnosti jakožto mediátora veřejné 

diskuse a (6) je založen na principu posilování občanské společnosti23.   

Jak je patrné, smyslem participativní demokracie není nahradit zastupitelské 

orgány, ale zapojit všechny relevantní aktéry, umožnit přístup všem skupinám 

k politickému rozhodování a povzbuzovat v lidech zájem o veřejný život. Samotní 

propagátoři alternativního přístupu k demokracii si jsou vědomi limitů vlastního konceptu. 

Kromě zmiňovaného problému se zvládnutím velkého počtu účastníků při veřejném 

rozhodování se zde objevuje i nebezpečí možných negativních dopadů. Volání po zapojení 

„všeho lidu“ bez ohledu na společenské rozdíly, může vyvolat více škody než užitku. 

Hlasy nejslabších a nejchudších občanů nemusí být v decentralizovaných strukturách vždy 

lépe slyšet a ani zohlednění jejich zájmů skrze formy přímé demokracie se nemusí ukázat 

jako nejefektivnější prostředek.24 

Legitimita moci v moderních demokraciích spočívá i nadále v zásadách 

reprezentativní demokracie a v systému demokratických voleb  

 

 

1.4 Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky  
 

1.4.1 Základní režimy a prostředky ovlivňování 

       Za ovlivňování veřejné politiky lze považovat jakýkoliv tlak, jehož cílem je 

prosadit určité změny, nebo naopak některým změnám zabránit. Podle Megan Hodges a 

                                                 
23 Fazi, Elodie a Smith, Jeremy, Civil dialog: making it work better, Civil Society Contact Group, 2006, str. 
15.  
24 Rozhodování může dominovat největší “menšina” nebo vrstvy s politickým vlivem či finančním 
kapitálem, více viz Mayo, Marjorie, Global Citizens – Social movements the challenge of globalization, 
Canadian Scholars´ Press Inc., London, 2005.  
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Geoffrey Wooda je třeba rozlišovat ovlivňování od lobbování, které je spojeno především 

s úsilím o dosažení konkrétních legislativních změn.25 Ovlivňování je širší kategorie a 

zahrnuje i jiné formy „nátlaku“, například vytváření precedentů narušujících legitimitu 

rutinních způsobů řešení společenských problémů (jinými slovy – dávání dobré 

příkladu).26  

    Formy ovlivňování lze rozdělit na umírněné a radikální27. Volba konkrétního 

prostředku záleží na tom, zda se spolupráce odehrává v kooperativním či konfliktním 

režimu28. V případě kooperativního režimu oba aktéři vycházejí z teorie vzájemné 

závislosti (interdependence theory), oba jsou si vědomi svých nedostatků a užitku, jež 

může přinést spolupráce s druhou stranou. Například stát má nižší schopnost včas 

zaregistrovat počínající problém, má slabší kapacitu mobilizovat společnost a někdy též 

menší znalosti o konkrétní problematice. Na druhé straně neziskové organizace 

nedisponují dostatkem financí nutných pro řešení rozsáhlejších společenských problémů.  

V případě konfliktního režimu spolu státní správa a neziskový sektor nekomunikují, 

nevyměňují si informace ani nespolupracují při přípravě materiálů. V takovém případě 

neziskové organizace využívají prostředky „radikálního charakteru“ v podobě stížností, 

medializace, veřejných akcí (např. petice) či přímo soudního řízení. 

Z hlediska ovlivňování veřejné politiky je kooperativní režim daleko příznivější a 

repertoár neziskových organizací ovlivnit veřejnou politiku je zde poměrně široký. 

Jednotlivé prostředky lze rozdělit do tří skupin. Nejnižším stupněm je (1) připomínkování 

materiálů připravených a zveřejněných státní správou (např. při tvorbě územního plánu, 

přípravě zákona atd.). Další možností je (2) dialog s aktéry rozhodovacích procesů. Jedná 

se dlouhodobý, kontinuální proces, který má většinou podobu semináře, konference, 

veřejného slyšení, veřejného zasedání, diskusního fóra aj. Rovněž může jít o osobní 

setkání či konzultace. Poslední, nejúčinnější skupinu tvoří (3) prostředky přímé účasti při 

rozhodovacích procedurách. V tomto případě představitelé neziskových organizací 

vystupují jako členové různých expertních komisí, pracovních skupin, poradních orgánů 

exekutivy (výbory či rady) a podobně. Mají tak přímý vliv na obsah zpracovávaných 

                                                 
25 Hodges, Megan and Wood, Geoffrey: Aby váš hlas byl vyslyšen, ICN, Praha 1998, str. 15.  
26 Tamtéž, str. 15.  
27 Frič, Pavol: Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky (Rozhovory o neziskovém sektoru), 
Agnes, Praha 2000, str. 48.  
28 Tamtéž, str. 50.  
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strategických materiálů či právních norem. Výhodou posledně jmenované skupiny 

prostředků je i to, že zástupci neziskových organizací se setkávají s vyššími státními 

úředníky na politické úrovni či přímo se členy vlády a informace nejsou zprostředkovány 

přes nižší stupně státní správy.  

 

1.4.2 Modely spolupráce s neziskovými organizacemi  

Různé státy řeší spolupráci s neziskovým sektorem různými způsoby. Škála 

spolupráce se pohybuje od pečlivě koordinované až po naprosto volnou a nahodilou. 

Většinou se uvádějí tři základní typy modelů, které se s většími či menšími odchylkami 

uplatnily v praxi29.  

    Prvním modelem je takzvaný korporativní model, který je rozvinutý především 

v Německu.. Spočívá v agregaci nevládních organizací do několika oborových platforem, 

s nimiž stát pravidelně konzultuje své záměry a legislativní návrhy. Tento model do jisté 

míry vede k vytvoření elitní skupiny zavedených a osvědčených neziskových organizací, 

které platformu při jednání se státní správou reprezentují, což může představovat 

nebezpečí pro názorovou a zájmovou pluralitu uvnitř platformy a zejména mimo ni. 

Druhou možností je „model zájmových skupin“, jenž funguje ve Spojených 

státech. V porovnání s korporativním modelem představuje opačný pól. Tento model 

neposkytuje neziskovým organizacím žádné formální kanály pro komunikaci s politiky či 

představiteli státní správy. Neziskové organizace zastupují partikulární zájmy. I přesto jim 

systém zaručuje významné příležitosti k ovlivňování legislativního procesu (dáno zejména 

politickou kulturou v USA). Vždy se však jedná o ad hoc, neformální a nekodifikovanou 

formu spolupráce. Tento model je mnohem otevřenější než jeho korporativní protějšek, na 

druhé straně může způsobovat nesoulad při koordinaci neziskového sektoru.  

Střední cestu mezi oběma modely představuje „model projektové spolupráce“ či 

„britský model“. Ani zde není vytvořen žádný korporativní poradní orgán, přesto v něm 

existují prvky koordinace a formalizované komunikace mezi státem a neziskovými 

                                                 
29 Viz například studie: Salomon, L.M. a Anheier, H.K., Defining the Nonprofit Sector: A Cross National 
Analysis, Manchester University Press, Manchester 1997, Fioramonti, Lorenzo and Heinrich, V. Finn, How 
Civil Society Influence Policy, CIVICUS 2007, Frič, Pavol: Neziskové organizace a ovlivňování veřejné 
politiky (Rozhovory o neziskovém sektoru), Agnes, Praha 2000 ad. 
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organizacemi. Státní instituce vytvářejí programy s jasně definovanými cíli, které musí 

neziskové organizace naplnit, chtějí-li získat finanční podporu. Nevýhoda tohoto modelu 

spočívá v tom, že v jistém smyslu nutí neziskové organizace přijmout cíle či témata, které 

definovala státní správa jako prioritní, což může představovat určité omezení. V britské 

společnosti je toto nebezpečí, vzhledem k velmi rozvinuté tradici soukromého dárcovství, 

velmi nízké, může se však projevit v zemích, v nichž jsou neziskové organizace z velké 

části závislé na státních dotacích.  
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2.  NÁRODNÍ ÚROVEŇ 
 

 

2.1 Politické rozhodování v ČR 

 České neziskové organizace se teprve učí, jak lobbovat za své cíle u zastupitelů, 

poslanců, senátorů, ministrů či úředníků státní správy. Žádná komunikace však není 

možná, pokud nefungují alespoň základní komunikační kanály, které umožňují setkávání 

obou stran. Jak spolu komunikují české neziskové organizace a státní instituce? Mají 

k tomu dostatek prostředků? A jak jich využívají, popřípadě respektují? Potřebuje česká 

politická scéna zákonnou regulaci lobbingu, nebo si vystačí se svou politickou kulturou a 

přirozeným citem pro etická pravidla? Tyto otázky byly při zpracovávání následujících 

kapitol spíše motivací, než-li cílem, jenž má být splněn v podobě jednoznačný odpovědí a 

závěrů.  

 

2.1.1 Legislativní proces – vstupní brány pro neziskové organizace  

Legislativní proces je hlavní oblastí pro ovlivňování tvorby zákonů. Jednotliví 

účastníci legislativního procesu se navzájem odlišují jak možnostmi zákony navrhovat, tak 

i různou váhou hlasu při jejich schvalování.  

Cílem této kapitoly je stručně představit proces tvorby zákonů. Podrobnější znalost 

legislativní procedury je nezbytná pro identifikaci vhodných aktérů, míst a dobrého 

načasování, kdy může mít působení neziskových organizací největší účinnost.  

 

2.1.1.1 Zákonodárná iniciativa účastníků legislativního procesu  

Česká republika je republikou parlamentní, což znamená, že pravomoc tvořit a 

schvalovat zákony patří výhradně parlamentu. Parlament „je jediným orgánem v České 

republice, jemuž je svěřena pravomoc vydávat a přijímat všeobecně závazné právní 
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předpisy“30. To však neznamená, že jedinými navrhovateli zákonů jsou poslanci a 

senátoři. Ve skutečnosti exekutivní moc ve své iniciační činnosti mnohonásobně předčí 

aktivitu jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu31.  

Při definování účastníků legislativního postupu je třeba odlišovat tři fáze, kterými 

norma, před vstupem v platnost, prochází: první fází je fáze iniciační, kdy dochází 

k formulování věcného záměru zákona a zdůvodnění potřeby novelizovat již existující 

normu či vytvořit normu zcela novou. Druhá fáze je fází schvalovací, při níž probíhá 

jednání o konkrétní předloze zákona v zákonodárných institucích, po němž následuje 

hlasování o návrhu zákona. V případě, že je zákon schválen, následuje třetí fáze, která celý 

legislativní proces uzavírá – vyhlášení zákona a jeho publikování ve Sbírce zákonů.  

Zákonodárná iniciativa podle Ústavy České republiky náleží několika subjektům. 

Návrh zákona mohou předložit členové zastupitelských sborů Poslanecké sněmovny, 

Senátu či zastupitelstvo kraje a samozřejmě vláda.32 Všechny zmíněné subjekty jsou si ve 

své zákonodárné pravomoci rovny, ústavní předpisy však jasně preferují iniciativu vlády 

(podrobněji bude o této problematice pojednáno níže). Kromě toho je vláda též oprávněna 

vydávat nařízení nezbytná k provedení zákona.33  

 

2.1.1.1.1 Zákonodárná iniciativa zastupitelských sborů 

Možnosti předkládat návrhy zákonů se u zástupců zastupitelských sborů liší. 

Nejjednodušší úlohu má v tomto směru poslanec, o něco těžší je pozice senátora a 

nejkomplikovanější procedurou musí projít předkladatel návrhu zákona na úrovni 

krajského zastupitelstva.  

Poslanecká iniciativa byla původně (v Ústavě ČSFR) svěřena skupině deseti 

poslanců (minimální hranice pro ustavení poslaneckého klubu). Toto omezení mělo 

zabránit populistickým návrhům zákonů a rovněž mělo zajistit širší podporu pro 

předkládaný zákon. Ústava České republiky umožňuje projednávat zákony předložené 

                                                 
30 Pavlíček, Václav a kol.: Ústavní právo a státověda, Linde, Praha 2001, viz též s Čl. 15 odst. 1 Ústavy ČR.  
31 Ve volebním období 2002 – 2006 představovaly vládní návrhy 61,5%, poslanecké 30,1%, senátní 2,3% a 
krajských zastupitelství 4,8% z celkového počtu legislativních návrhů (zdroj: Analýza participace 
neziskových organizací na legislativním procesu v České republice, Fórum dárců, leden 2007. 
32 Ústava České republiky, Čl. 41, odst. 2. 
33 Ústava České republiky, Čl. 78.  
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jediným poslancem (převzato z České národní rady), zmínka o skupině poslanců však byla 

v Ústavě ponechána.   

Iniciační pravomoc senátorů je oproti poslancům značně omezena. Senát může 

zákony navrhovat pouze jako celek. Zákonodárnou iniciativou nedisponuje ani skupina 

senátorů, ani jednotliví senátoři. Senátor nemůže sám ani iniciovat jednání o návrhu 

senátního zákona. K tomu, aby byl návrh zákona projednán je zapotřebí alespoň 5 senátorů 

(senátorský klub) či souhlasu některého z orgánů Senátu (kluby či výbory). Teprve po 

schválení návrhu zákona většinou senátorů je tento návrh postoupen Poslanecké sněmovně 

k projednání.  

Zákonodárná iniciativa krajského zastupitelstva je omezena podobnými pravidly 

jako iniciativa senátní. Zastupitelstvo kraje může předkládat návrhy zákonů Poslanecké 

sněmovně v souladu s jejím jednacím řádem. Návrh zákona může podat kterýkoli člen 

zastupitelstva. Na návrhu zákona se zastupitelstvo usnáší, k jeho přijetí je potřeba 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Oproti Senátu jsou tak podmínky pro 

přijetí návrhu zákona v případě zastupitelstva kraje ještě zostřeny kvalifikovanou většinou 

(tzn. většinou všech zastupitelů). V případě Senátu stačí, pokud je návrh zákona schválen 

prostou většinou (tzn. většinou přítomných senátorů).  

Podobu návrhu zákona upravuje Jednací řád Poslanecké sněmovny, konkrétně jeho 

dvanáctá část, § 86 (Podávání návrhů zákonů). Podle této listiny může být návrh zákona 

předložen pouze písemně a musí obsahovat přesně znění toho, na čem se má Sněmovna 

usnést. Součástí návrhu musí být důvodová zpráva, která odůvodňuje principy nové právní 

úpravy. Tato zpráva též obsahuje předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet a na rozpočty ostatních 

samosprávných celků. Rovněž obsahuje hodnocení slučitelnosti návrhu zákona s 

mezinárodními smlouvami (podle čl 10 Ústavy) a s ústavním pořádkem České republiky.  

 

2.1.1.1.2 Zákonodárná iniciativa vlády 

Jak bylo naznačeno výše, vláda je ve své zákonodárné iniciativě oproti ostatním 

subjektům zvýhodněna některými ústavními články. Kromě  zákonodárné iniciativy 

Ústava vládě propůjčuje další důležité pravomoci. Pro legislativní proces z hlediska 
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obsahu zákonů je důležitým právem vlády vyjadřovat se ke všem návrhům zákonů.34 Dále 

má vláda k dispozici další možnosti dané Ústavou, které ji umožňují zrychlit projednávání 

jejích návrhů.35 

Naprostá většina36 legislativních návrhů předložených Poslanecké sněmovně 

pochází přímo od vlády nebo jsou vládou alespoň připomínkovány. Návrhy zákonů 

zpracovávají jednotlivá ministerstva, popřípadě další orgány státní správy.  

Vzhledem k množství práce i počtu možných zpracovatelů (všechna ministerstva a 

další instituce státního aparátu) vznikla potřeba sjednotit pravidla pro přípravu zákonů. 

K tomuto účelu byla vytvořena legislativní pravidla vlády, která sjednocují obsahové i 

formální instrukce pro předkládání návrhů zákonů. Nad jejich respektováním, a především 

nad souladem nových návrhů s již platným právním řádem, dohlíží Legislativní rada 

vlády, jejíž předseda je zároveň členem vlády.  

Aby se návrh zákona dostal do legislativního plánu vlády, musí zpracovatel 

(většinou se jedná o ministerstvo či jiný orgán státní správy) zpracovat věcný záměr 

zákona. V něm musí být jasně vysvětleno, jakým způsobem nahrazuje překládaná norma 

již existující zákonnou úpravu, eventuálně, proč je nutné uspořádat vztahy, které dosud 

nebyly v právním řádu upraveny.  

Po vypracování věcného návrhu následuje připomínkové řízení, jehož se účastní 

ostatní ministerstva či orgány státní správy, kanceláře obou komor Parlamentu či další 

ústřední orgány (např. Kancelář prezidenta republiky ad.). V této fázi může být návrh 

zákona předložen ke konzultaci i nestátním organizacím. Děje se tak především s návrhy, 

jenž upravují hospodářské či sociální otázky, které vláda zpravidla konzultuje se zástupci 

odborů.37 V ostatním otázkách je konzultace s nestátním sektorem fakultativní. Jednotlivé 

připomínky jsou posléze zpracovány, případné rozpory (protichůdné připomínky) jsou 

předloženy vládě k rozhodnutí.  

                                                 
34 Ústava ČR, Čl. 44, odst. 1.  
35 Nejčastěji se jedná o čl. 44, odst. 3 Ústavy ČR, který opravňuje vlády žádat, aby Poslanecká sněmovna 
skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení. Podmínkou je, že s tímto 
návrhem vláda spojí žádost o vyslovení důvěry. Zkrácení projednávání legislativního návrhu zákona je též 
možné dle zákona č. 90/1995 Sb. o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny, § 96, odst. 1. 
 
37 Konzultace s odbory je povinná v otázkách stanovených Zákoníkem práce, §  23.  
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Teprve po schválení věcného záměru zpracuje příslušný orgán návrh zákona do 

paragrafového znění. Opět následuje připomínkovací procedura ze strany ostatních 

státních institucí, popřípadě i z dalších míst mimo státní správu.  

Po uzavření druhého kola připomínek putuje návrh k Legislativní radě vlády, která 

má na jeho projednání šedesátidenní lhůtu. Až poté návrh zákona projednává sbor 

ministrů. Každý z ministrů může ještě v průběhu jednání vlády navrhovat úpravy. Po 

úspěšném hlasování ve vládě se návrh stává vládním návrhem zákona a je předložen 

Poslanecké sněmovně k projednání.  

Je zřejmé, že popsaná procedura zpracování návrhů zákonů může být velmi 

zdlouhavá. Ještě předtím, než norma překročí práh Poslanecké sněmovny, klíčové instituce 

pro tvorbu zákonů, může být návrh zákonné úpravy několikrát vrácen k dopracování či 

úplně zastaven. Ve zvláštních případech (např. stav legislativní nouze) je možné 

vypracovat zákon i bez přípravy věcného záměru. Na druhé straně, projednávání ve vládě 

umožňuje hned několikrát konzultaci s institucemi mimo státní aparát. Až na výjimky se 

však jedná o konzultace nepovinné. Ani úřad vlády, ani jednotlivá ministerstva 

nezveřejňují žádné statistiky či jiné údaje o konzultacích mimo státní oblast při zpracování 

vládních návrhů zákonů. Není proto možné zjistit, počet, cílové skupiny ani úroveň 

připomínek veřejnost (více o tomto problému v kapitole 2.2.3.2). 

 

2.1.1.2 Vlastní projednávání návrhu zákona 

Již samotné projednávání návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou lze vzhledem 

k úsilí, které tomuto kroku předcházelo, považovat za úspěch. Avšak teprve na půdě 

Poslanecké sněmovny a posléze Senátu (i když váha jeho rozhodnutí je slabší, jelikož 

může být zvráceno většinou poslanců) se rozhoduje o definitivní podobě zákona a 

především o tom, zda daná norma vůbec vstoupí v platnost.  

 

2.1.1.2.1  Projednávání v Poslanecké sněmovně 

Pravidla, jimiž se řídí projednávání návrhů zákonů, definuje Jednací řád 

Poslanecké sněmovny. Po předání zákona předsedovi Poslanecké sněmovny je návrh 

rozeslán všem poslancům (a poslaneckým klubům). Pokud se nejedná o vládní návrh 
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zákona, předseda Poslanecké sněmovny vyzve vládu, aby se k návrhu do třiceti dnů 

vyjádřila. Jestliže se vláda v termínu nevyjádří, předpokládá se, že proti návrhu nemá 

námitek.  

Po uplynutí lhůty je stanovisko vlády (pokud bylo doručeno) rozesláno poslancům 

a návrh zákona je na základě rozhodnutí organizačního výboru zařazen na pořad nejbližší 

schůze Poslanecké sněmovny. Zároveň s tímto rozhodnutím organizační výbor navrhne, 

kterému výboru či výborům má být návrh zákona přikázán k projednání a určí zpravodaje 

pro první čtení.38  

Zákon se projednává ve třech čteních. V prvém čtení nejprve navrhovatel zákon 

představí39, po něm vystoupí určený zpravodaj. Následuje obecná rozprava, v níž může 

kdokoliv z přihlášených navrhnout, aby byl návrh vrácen navrhovateli k dopracování, 

anebo, aby byl rovnou zamítnut. Jestliže ani jeden z návrhů k zamítnutí či dopracování 

nebyl poddán a přijat, je návrh zákona postoupen relevantním výborům, které jej musí 

projednat ve lhůtě šedesáti dnů40.  

Po projednání ve výborech následuje druhé čtení zákona. Na jeho počátku opět 

předstoupí navrhovatel, po něm zpravodajové jednotlivých výborů. V obecné rozpravě, 

která následuje, může kterýkoli z poslanců navrhnout vrácení návrhu zákona k novému 

projednání ve výborech, rovněž může navrhnout zákon zamítnout. Pokud tak nikdo 

neučiní, návrh je projednáván v podrobné rozpravě, v níž přihlášení poslanci mohou 

předkládat pozměňovací návrhy (v každé chvíli mohou též podat návrh na opětovné 

projednání ve výborech či zamítnutí zákona).  Není-li návrh vrácen ani zamítnut, jde do 

třetího čtení. V tuto chvíli ztrácí navrhovatel možnost stáhnout návrh zákona 

z projednávání Sněmovny bez jejího souhlasu.  

Třetí čtení se skládá z rozpravy, a není-li rozhodnuto jinak, též z hlasování o 

pozměňovacích návrzích i o zákonu jako celku. V průběhu rozpravy mohou poslanci 

připomínkovat technickou stránku vypracování zákona (legislativní, písemné, tiskové či 

gramatické chyby), mohou též navrhnout opakování druhého čtení. Není-li schválen návrat 

                                                 
38 Zákon č. 90/1995 Sb., Jednací řád Poslanecké sněmovny, § 88, odst. 1.  
39 K zrychlení schvalovacího procesu může navrhovatel požádat Sněmovnu, aby s návrhem zákona vyslovila 
souhlas již v prvém čtení. Důvody pro takový krok musí uvést v důvodové zprávě.  
40 Lhůtu určenou k projednání ve výborech může Sněmovna zkrátit o 30 dnů. Rovněž ji může prodloužit, a 
to o 20 dnů, v případě delší lhůty si musí vyžádat souhlas navrhovatele (Zákon č. 90/1995 Sb., Jednací řád 
Poslanecké sněmovny, § 91, odst. 2 a 3).  
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do druhého čtení, Sněmovna hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích k návrhu 

zákona, a poté hlasuje o návrhu zákona jako celku. Ke schválení zákona je zapotřebí 

souhlasu většiny poslanců, nestanoví-li Ústava jinak41.  

   Vysloví-li Sněmovna s návrhem zákona souhlas, návrh je bez zbytečného odkladu zaslán 

Senátu.  

 

2.1.1.2.2 Projednávání v Senátu 

Role Senátu při schvalování zákonů je oproti Sněmovně oslabena obdobně, jako 

tomu je u zákonodárné iniciativy Senátu. Senát disponuje menším množství prostředků 

k tomu, aby upravil návrh zákona předložený Poslaneckou sněmovnou. Především je 

nutné zdůraznit, že jeho zamítnutí může být Poslaneckou sněmovnou přehlasováno.  

Poté, co je návrh zákona doručen předsedovi Senátu, je jeho organizačním 

výborem přidělen jednomu či více výborům k projednání a k doporučení dalšího postupu. 

Pokud se Senát do třiceti dnů od doby, kdy mu byl doručen návrh zákona nevyjádří, návrh 

je automaticky považován za schválený.  

Po projednání ve výborech má Senát následující možnosti. Může se usnést, že se 

návrhem nebude zabývat, prakticky tím vyjadřuje souhlas s poslaneckým návrhem zákona. 

Dále mohou senátoři zahájit o návrhu obecnou rozpravu, v níž mohou návrh schválit či 

zamítnout. Pokud se tak nestane, následuje podrobná rozprava, v jejímž průběhu mohou 

senátoři podávat pozměňovací návrhy. Jestliže byl alespoň jeden z pozměňovacích návrhů 

přijat, hlasuje Senát o návrhu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími 

návrhy. V takovém případě se zákon vrací do Poslanecké sněmovny, kde o něm poslanci 

nejprve hlasují ve znění schváleném Senátem (mohou též hlasovat o přijetí pouze 

některých pozměňovacích návrhů). K zamítnutí senátního návrhu v celém znění, 

respektive ke schválení původního návrhu Poslanecké sněmovny, je potřeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech poslanců. Stejné většiny je zapotřebí, jestliže Senát zamítne 

návrh zákona jako celku (tzn. nepřipojí k němu žádné pozměňovací návrhy).  

 

                                                 
41 Ústava ČR uvádí dva druhy kvalifikované většiny: ústavní, při níž je potřeba souhlasu 3/5 členů 
Poslanecké sněmovny a absolutní, při níž je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.  
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2.1.1.3 Vstup zákona v platnost 

Schválením návrhu zákona Parlamentem České republiky není ještě legislativní 

proces u konce. Posledním krokem před jeho publikováním ve Sbírce zákonů, čímž zákon 

vstupuje fakticky v platnost, je podpis prezidenta republiky.  

Prezident nemá zákonodárnou iniciativu. Disponuje však právem suspensivního 

veta, což znamená, že může sněmovně vrátit přijatý zákon (s výjimkou ústavního zákona), 

a to do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.  

Pokud prezident využije svého práva veta, vrací se návrh zákona zpět Poslanecké 

sněmovně. Poslanci o vráceném zákonu hlasují znovu, nemohou již podávat pozměňovací 

návrhy, a k přehlasování prezidentova odmítnutí je zapotřebí kvalifikované většiny. Pro 

původní návrh se musí vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců. Pokud sněmovna 

návrh zákona opětovně schválí, zákon je považován za přijatý a může být otištěn ve Sbírce 

zákonů. 

Poslední instancí, která může zabránit vstupu zákona v platnost je Ústavní soud. 

Návrh na zrušení zákona může podat prezident, skupina nejméně čtyřiceti jedna poslanců 

nebo sedmnácti senátorů. Ústavní soud může rozhodnout o zrušení zákona nebo jeho 

jednotlivých ustanovení, shledá-li, že jsou v rozporu s ústavním pořádkem či platnou 

mezinárodní smlouvou. 

 

V rámci legislativního procesu není stanoven žádný mechanismus, který by státní 

instituce vybavené zákonodárnou iniciativou zavazoval k tomu, aby přípravu zákonů 

konzultovaly s neziskovým sektorem. Absence konzultačních mechanismů však 

neznamená, že by neziskové organizace byly z procesů utváření politik a zákonů zcela 

vyloučeny. I když možnost zapojení neziskového sektoru zůstává pouze na zvážení 

zpracovatelů zákona, přesto k ní dochází.  

Neziskové organizace mohou využít různých postupů k tomu, aby se dostaly do 

kontaktu se státní sférou a mohly alespoň částečně ovlivňovat politiku státu v dané oblasti. 

Následující část se pokusí stručně popsat alespoň některé náznaky formálních postupů, 

kterých mohou neziskové organizace využít k jednání s politiky.  
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2.2 Lobbing neziskových organizací v České republice 

 

2.2.1 Krátká historie neziskového sektoru v České republice 

Vývoj české občanské společnosti byl ve 20. století několikrát násilně přerušen 

zásahem autoritářských režimů. Slibně se rozvíjející občanská společnost a čilý 

společenských ruch první republiky byl přerván nacistickou okupací, po krátkém 

poválečném období relativní volnosti (např. politický život byl zrušením některých stran 

podstatně zredukován) byly občanské aktivity výrazně utlumeny komunistickým režimem. 

Ten sice umožňoval existenci jistého druhu nestátních organizací (sdružených v Národní 

frontě), jejich poslání však bylo v rozporu s ideou svobodné demokratické občanské 

společnosti. Organizace Národní fronty se staly jen dalším z nástrojů státní kontroly a 

dohledu nad veřejností. Každý zárodek svobodné iniciativy byl hned zpočátku spolehlivě 

potlačen. Tento stav panoval, s krátkou pauzou Pražského jara, až do konce 80. let. Před 

pádem komunistického režimu se opět do jisté míry začal probouzet občanský život 

v undergroundových či disidentských kruzích. Tyto „ostrůvky svobody“ nakonec částečně 

přispěly ke zhroucení starého režimu a jejich představitelé se významnou měrou podíleli 

na přechodu k demokracii. 

Nejpříhodnější dobou pro rozvoj neziskového sektoru byla doba bezprostředně po 

listopadu 1989. V průběhu první porevoluční fáze (do voleb v roce 1992) panovalo 

přesvědčení, že občanská společnost je integrální součástí „nové politiky“, bez níž nelze 

přechod k demokracii uskutečnit42. Na jednotlivých ministerstvech (např. školství, obrany, 

financí ad.) se vytvořily poradní skupiny, které vznikly především z iniciativy bývalých 

aktivistů Občanského fóra. Jednalo se o zárodek spolupráce státní správy 

s neziskovým/občanským sektorem, jenž však nebyl v další fázi transformace rozvíjen.  

Po stránce strukturální usilovala zejména vláda Petra Pitharta o regulaci „starých 

nestátních organizací“ (tzv. rozpočtové a příspěvkové organizace) financovaných ze 

státního rozpočtu, jenž do jisté míry představovaly antagonický prvek v probíhajících 

změnách.  
                                                 
42 Značný vliv v té době měly úvahy Václava Havla o nepolitické politice, která však nebyla vždy správně 
chápána. Nešlo o nahrazení politických stran a demokratických voleb veřejnou deliberací intelektuálních elit, 
ale o založení politického života na aktivní, sebeorganizující, dynamické, věcí znalé společnosti. 
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V druhé fázi (po roce 1992) však převládl pragmatismus. Analytická pracoviště na 

ministerstvech byla zrušena a do popředí se dostal typ stranické politiky. Nové politické 

elity, které vystřídaly disidentské „revolucionáře“, se orientovaly především na 

ekonomické (vytvoření trhu) a sociální (udržení sociální stability) problémy. Ostatní 

transformační témata byla odsunuta na pozdější dobu.  

V tomto období převládl v české politice proud liberální (pravicové) politiky, který 

částečně vytlačil ostatní ideové směry a ochromil jiné než (neo)liberální hodnotové 

orientace. Nedošlo k vytvoření rámce obecnějších hodnot, které by vedle liberálních 

rozvíjely i jiné koncepty43. „Toto pojetí (omezení) veřejné politiky sice dokázalo taktičtěji 

manévrovat v málo přehledné situaci zrodu trhu, kapitálu, a dosud nedotvořené 

demokracie a proto mělo i větší ekonomický a politický úspěch než středové a levicové 

pojetí, avšak otevřelo několik vážných společenských problémů – zejména v tvorbě a 

fungování institucí veřejné politiky a ve vztahu k občanské společnosti a státu.“44  

Někteří z ministrů první Klausovy vlády (1992 – 1996) viděli v neziskovém 

sektoru nechtěného protihráče, který jen brzdí nezbytné ekonomické reformy nesmyslnými 

připomínkami. Vůle k legislativním úpravám, které by vytvořily příznivější prostředí pro 

neziskový sektor, opadla. Hlavní pozornost byla věnována podnikatelskému sektoru. 

Občané měli kromě voleb stále velmi málo příležitostí k prosazení svých zájmů. 

Státní byrokracie, dočasně paralyzovaná první demokratickou vlnou, opět získávala 

sebevědomí a komunikace mezi veřejnými aktéry a občany se stala, tak jako dříve, 

jednosměrnou – od shora dolů. Neřešené problémy v neekonomické sféře způsobily, že 

stát nakonec musel, přes míru deklarovaného liberalismu, zasahovat do veřejnoprávní 

sféry více, než zamýšlel.  

K částečné změně ve vztahu vlády k neziskovému sektoru došlo až po volbách 

v roce 1996, kdy se na levici zformovala alternativa v podobě sociální demokracie, která 

narušila dosud klidné vládnutí pravicových liberálů. Rétorika politiků vůči neziskovým 

organizacím se výrazně zlepšila s příchodem sociálně-demokratické vlády (1998), ve 

                                                 
43 Jediný protipól představoval opět Václav Havel a jeho přátelé z disidentských let. Tito lidé však postupně 
z politiky odcházeli a ztráceli vliv na sled událostí. Nestála za nimi žádná silná politická strana, což jejich 
sílu dále podlamovalo. 
44 Potůček, Martin, Purkrábek, Miroslav a Háva, Petr, Veřejná politika v poznatcích analýz 
veřejněpolitických událostí in Potůček, Martin, Purkrábek, Miroslav a Háva, Petr (eds.), Analýza událostí 
veřejné politiky v České republice, II. díl, ISS FSV UK, Praha 1996, str. 169.  

 34



většině případů však zůstalo spíše jen u slibů. Prostředí opoziční smlouvy navíc 

nevytvářelo dobré předpoklady pro vznik otevřené a transparentní spolupráce v politické 

sféře, a to ani ve vztahu k neziskovému sektoru.  

Skutečné změny k lepšímu započaly až s přípravou České republiky na členství 

v Evropské unii. „Europeizace“ přinesla nové koncepty „partnerství“ či „subsidiarity“, 

které se tak poprvé objevily v českém politickém prostředí.  

 

2.2.2  Stručná charakteristika českého nevládního prostředí 

Situaci v neziskovém sektoru ovlivňují, kromě výše uvedených, ještě další, pro 

české prostředí specifické skutečnosti.   

Česká občanská společnost je stále relativně slabá. Kontrola komunistické strany 

nad životem společnosti byla silnější než v ostatních komunistických státech 

středoevropského regionu (např. v Polsku i Maďarsku bylo zachováno soukromé 

vlastnictví, byť ve velmi malé míře). Komunistický režim způsobil povinným, vynuceným 

členstvím v řadě organizací v české společnosti jistou „anti-občanskou“ tradici, ba 

apolitický přístup. Lidé stále přistupují k občanským aktivitám s mírnou nedůvěrou, 

s pocitem, že samotný občan ani skupina občanů, nemohou mnoho změnit. Český člověk 

stále není zvyklý otevřeně projevit svůj nesouhlas a nespokojenost. Typickou je tichá 

opozice proti režimu a zároveň mírná servilita vůči státním úředníkům. V průběhu 

minulého režimu lidé přestali důvěřovat institucím a raději spoléhali na soukromé 

kontakty a známosti, což se dnes odráží v rozvinutém klientelismu a korupci.   

Do jisté míry za pasivitu občanů může též pohodlnost. Jedním z následků režimu 

před rokem 1989, který zasahoval takřka do všech koutů veřejného života, je pocit občanů, 

že stát všechno zařídí, a proto není třeba se o nic starat. Pocit odpovědnosti za společnost, 

za její vývoj, je v české společnosti stále slabý.  

Další specifickým dědictvím minulého režimu je existence tzv. „starých 

neziskovek“ – rozpočtových a příspěvkových organizací, které vznikly před rokem 1989 a 

z nichž se některé stále hlásí k  hodnotám z komunistické éry. Skrze starší úředníky si stále 

udržují svůj vliv na ministerstvech i v parlamentu, což jim zajišťuje poměrně slušné 

finanční příjmy i přístup k politice. „Nové neziskovky“ k nim přistupují s despektem, 

nekonzultují, ani s nimi nekoordinují své kroky. Jedním z viditelných dopadů tohoto 
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štěpení je velmi slabá účast „nových“ neziskových organizací při jednání s vládou o 

sociálních a pracovních záležitostech (např. v rámci tripartity), kde si „staré“ neziskové 

organizace stále udržují výsadní postavení.  

Posledním specifickým bodem je „fragmentované uznání“45 neziskových 

organizací českou společností. Česká veřejnost vnímá neziskové organizace především 

skrze charitativní činnost (do jisté míry dáno mediálním obrazem neziskového sektoru – 

charita je nejvíce medializovaná), aniž by byla seznámena s ostatními aktivitami 

neziskových organizací. I když přes 75% občanů považuje neziskové organizace za 

důvěryhodnější než politické strany,46 přesto se nedomnívají, že by měly výraznějším 

způsobem zasahovat do politiky.  

 

2.2.3  Spolupráce neziskových organizací s aktéry legislativního procesu 

Byť legislativní proces může odrazovat svojí složitostí a zdlouhavostí, i přesto 

nabízí několik možností jak zapojit představitele nestátní sféry do připomínkování zákonů.   

Nejlepší příležitost skýtá především iniciační fáze legislativního procesu. 

Teoreticky každý občan může přijít za svým poslancem a vyzvat jej k tomu, aby inicioval 

zákonnou úpravu pro tu či onu oblast. Ve skutečnosti jednotliví občané této možnosti 

využívají jen sporadicky, avšak případy, kdy neziskové organizace využily spolupráce se 

členem parlamentu se vyskytují častěji.  

Vhodnou příležitostí může být i projednávání návrhu zákona na půdě Poslanecké 

sněmovny. V době, kdy je návrh projednáván ve výboru mohou být přizváni odborníci 

z daného oboru. 

Další z možností je fáze zpracování zákona, především, je-li iniciátorem návrhu 

vláda. Jednotlivá resortní ministerstva v takovém případě rovněž využívají konzultací 

mimo státní sféru.  

 

                                                 
45 Frič, Pavol: The third sector and the policy process in the Czech Republic, LSE – Centre for Civil Society, 
June 2005, str. 44.  
46 tamtéž, str. 46.  
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2.2.3.1  Konzultace na půdě Parlamentu 

V zahraničních parlamentech k lobbingu přistupují různými způsoby. V zásadě 

můžeme rozlišit dva přístupy: regulační a neregulační. První vytváří specifickou právní 

normu, která určuje, kdo a za jakých okolností může lobbistické aktivity provozovat. 

Druhý zase vychází z víry ve schopnost běžných společenských procesů regulovat lobbing 

přirozenou cestou47. Nicméně i v zemích s neregulačním přístupem jsou lobbistické 

aktivity upraveny nepřímo v rámci jednacích řádů či procesních pravidel. Česká republika 

patří k zemím bez zákonné (či jiné) úpravy lobbingu. 

 

2.2.3.1.1 Poslanecká sněmovna – trochu tajemná instituce 

I přesto, že je Poslanecká sněmovna nejdůležitějším místem, kde dochází ke 

schvalování zákonů, informace, které by dokumentovaly konzultace s nestátní sférou, 

v podstatě neexistují. V minulosti již několikrát došlo k pokusům o regulaci lobbistických 

skupin v parlamentu. Zatím poslední konkrétní iniciativou byl v roce 2004 „etický kodex“, 

který připravil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Jednalo se o 

dokument, jehož dobrovolnou signací by se poslanci zavázali ke zveřejnění osob, s nimiž 

se na půdě Poslanecké sněmovny setkávají. Etický kodex však nebyl schválen, a i když se 

téma lobbingu do parlamentu několikrát vrátilo, žádné nové podněty se zatím neobjevily.  

Ke kontaktům mezi poslanci a neziskovými organizacemi bezpochyby dochází. 

Údaje o úspěšnosti těchto kontaktů však lze získat jen obtížně, především konzultací se 

samotnými poslanci či zástupci neziskových organizací, což překračuje možnosti této 

práce. 

 Vedle osobních kontaktů na jednotlivé poslance jsou vhodným místem pro 

spolupráci neziskových organizací s poslanci jednotlivé výbory či komise. Jednotlivé 

výbory projednávají jednak věci, které jim přikáže projednat Sněmovna (většinou se jedná 

o předlohy zákonů), též může projednávat záležitosti, na jejichž projednávání se usnese. 

Výbor se tak může zabývat otázkami, které se týkají oblasti jeho zájmu či jinak ovlivňují 

agendu, nad níž dohlíží.  

                                                 
47 Chlad, Libor a Kolář Petr: Úprava činnosti lobbistů ve vybraných státech, Parlamentní institut, březen 
2007, str. 4.  
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Na rozdíl od exekutivy nedisponují poslanci žádným rozsáhlým poradním 

aparátem48. Vzhledem k množství zákonů, které musí Poslanecká sněmovna projednávat, 

nejsou poslanci schopni zpracovat veškeré informace a dokumentaci k projednávanému 

tématu. Aby byli schopni posoudit relevanci ustanovení daného zákona či kroky, které 

podniká vláda například  v obchodní, evropské či zahraniční politice a dalších oblastech, 

využívají analýz zpracovaných externími odborníky z řad odborné veřejnosti včetně 

neziskových organizací. Navíc každý výbor disponuje rozpočtem, který mu umožňuje 

odměňovat autory zadaných analýz.  

I přesto, že jsou zápisy z výborů zveřejňovány na internetových stránkách, nelze 

z nich vyčíst, zda-li a v jaké míře se jich účastní zástupci nestátního sektoru. Statistiky 

zachycující počet zadaných analýz, jejich autory, eventuálně finanční náklady na jejich 

zpracování, rovněž nejsou k dispozici. 

I když se komunikace mezi Poslaneckou sněmovnou a veřejností v posledních 

letech zlepšila, a to především v oblasti zpřístupňování dokumentů a zápisů na internetu, 

situace kolem konzultací s veřejností zůstává neuspokojivá. Zejména absence jakýchkoli 

údajů o jednání poslanců s lobbisty a o jejich výsledcích činí z konzultací netransparentní 

proces, který snižuje jejich důvěryhodnost, a prakticky znemožňuje jakoukoliv evaluaci či 

hodnocení kvality a přínosu externích konzultací.  

  

2.2.3.1.2 Senát – vstřícný, ale slabý partner 

Potenciální spolupráce neziskových organizací se senátory je, vzhledem k roli 

Senátu v legislativním procesu, zřejmě nejméně výhodná a účinná. Zároveň je Senát 

jedním z nejpřístupnějších a neziskovým organizacím nejotevřenějších míst.  

V roce 2006, jak vyplývá z výroční zprávy Senátu pro tento rok, se uskutečnilo 165 

seminářů a konferencí, jejichž účastníkem byla jak laická, tak především odborná 

veřejnost. Nutno přiznat, že část těchto akcí měla spíše společenský ráz, nicméně většina 

z nich se týkala aktuálních a v některých případech velmi specifických a odborných 

legislativních otázek.  
                                                 
48 Snad jen s výjimkou Parlamentního institutu, který zpracovává různé analýzy a rozbory 
problematiky,jimiž se poslanci zabývají. Zdá se však, že se jedná spíše o obecněji pojaté materiály, které 
poskytují základní přehled (kvalita a zevrubnost dokumentů nemohla být posouzena, jelikož většina analýz 
není veřejnosti přístupná).  
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Zvláštní skupinu, nejdůležitější z hlediska senátní interakce s odbornou veřejností, 

představuje institut veřejných slyšení, který je zakotven přímo v jednacím řádu Senátu a 

jenž umožňuje projednání určité otázky v působnosti Senátu se znalci a jinými osobami, 

které mohou podat informace k projednávanému tématu49. Veřejné slyšení je tak 

zaměřeno na projednávání odborných problémů či záležitostí důležitých pro společnost 

(Poslanecká sněmovna podobnou iniciativou nedisponuje).  

                                                

K tomu, aby se veřejné slyšení uskutečnilo je potřeba návrhu skupiny nejméně pěti 

senátorů. Plenární veřejná slyšení jsou vzhledem k rozsahu a reprezentativnosti poměrně 

výjimečná. Dosud se jich konalo pouze jedenáct. Většinou bývají věnována tématům 

celospolečenské diskuse (např. xenofobie a rasismus, zákoník práce, zákon o sociální 

pomoci), etickým otázkám (např. lidská práva a klonování člověka) či mezinárodní 

problematice (např. zahraniční politika ČR, energetická politika ČR v kontextu EU).50 

Pozvaní účastníci mají přístup do jednacího sálu, právo vystoupit v rozpravě 

k projednávané otázce a podávat k ní písemné návrhy a stanoviska. Účast na těchto 

slyšeních bývá velice reprezentativní. Většinou se jich účastní nejen pozvaní odborníci a 

senátoři, ale přítomni jsou též zástupci poslanecké sněmovny a dalších orgánů státní 

zprávy (pracovníci ministerstev, soudci a další).  

Možnost pořádat veřejná slyšení však mají i senátní výbory a komise. Tato slyšení 

jsou menší a většinou se týkají konkrétních problémů souvisejících s projednáváním 

určitého zákona nebo s přípravou strategického dokumentu. Veřejná slyšení senátních 

výborů a komisí jsou o něco častější, od roku 2001 se jich konaly přibližně dvě desítky.  

Z čistě formálního hlediska jsou jedinými výstupy senátních slyšení (ať z pléna či 

výborů a komisí) pouze stenozáznamy a protokoly ze slyšení. I když senátoři nemohou 

přijmout v rámci slyšení žádné závazné usnesení, přesto mají tato setkání svůj význam. 

Přinejmenším zvýrazní společenskou závažnost daného tématu, umožní prvotní kontakt 

mezi odborníky a představiteli zastupitelského sboru, jenž může být podnětem k další 

spolupráci a konkrétním krokům v legislativní oblasti (např. projednání záležitosti ve 

výboru s přijetím konkrétního usnesení či přímo zákonodárná iniciativa). Jedním z 

 
49 Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 144, odst. 1. 
50 Seznam všech uspořádaných veřejných slyšení Senátu dostupná na 
http://www.senat.cz/cinnost/verslys/pozvanky/index.php?ke_dni=12.07.2007&O=6.  
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příkladů, kdy veřejné senátní slyšení vedlo k úspěšné zákonodárné iniciativě, je případ 

nedávno schváleného zákona o Ústavu paměti národa.51  

 

2.2.3.2 Konzultace s vládou  

Exekutiva disponuje rozsáhlým aparátem poradních orgánů. Poradní orgány zřizuje  

buď vláda (činnost těchto orgánů zajišťuje Úřad vlády), nebo jednotlivá resortní 

ministerstva. K dnešnímu dni  zřídila vláda k podpoře své činnosti čtrnáct poradních a 

pracovních orgánů52. V případě ministerstev se jedná o šestnáct poradních sborů53.  

Poradní sbory bývají zřizovány pro specifická témata, která vyžadují koordinaci 

mezi jednotlivými ministerstvy, orgány státní správy a dalšími institucemi, jež se danou 

problematikou zabývají. Ve většině z těchto poradních sborů proto zasedají jak zástupci 

vlády a  představitelé jednotlivých ministerstev, tak odborníci z řad veřejných a nestátních 

institucí. Kromě jednotlivých vládních a ministerských poradních orgánů existuje celá 

řada meziresortních výborů a komisí, do nichž mají zástupci nestátních organizací rovněž 

přístup.  

Následující kapitola stručně rozebere na příkladu jednoho poradního orgánu vlády 

způsob, jakým členové nestátních organizací spolupracují přímo s vládou. Rovněž se 

zaměří na aktuální strategické materiály vlády pro zapojování veřejnosti do tvorby politik.  

 

2.2.3.2.1 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 

Tento poradní sbor vznikl původně jako Rada pro nadace (vznikla na základě 

usnesení vlády z 10. června 1992, č. 428), o šest let později byl transformován a 

přejmenován na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace.  

Rada má maximálně třicet šest členů. Nejméně polovinu tvoří zástupci nestátních 

neziskových organizací (NNO), zbylí členové jsou zástupci ústředních orgánů státní 

správy, kteří mají ve svých rezortech na starosti vztahy s neziskovým sektorem a zástupci 

                                                 
51 Schválen Poslaneckou sněmovnou 2. května 2007. Při projednávání v Poslanecké sněmovně nakonec 
došlo k změně názvu na Ústav pro studium totalitních režimů.  
52 Úplný seznam dostupný na http://www.vlada.cz/cs/rvk/default.html . 
53 Tamtéž.  
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krajů. Funkční období všech členů rady se překrývá s funkčním obdobím vlády. Předsedu 

Rady jmenuje premiér a je jím vždy některý ze členů vlády.  

Rada je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády v oblasti 

nestátních neziskových organizací.54 Rada se zabývá především otázkami, jež se týkají 

legislativního prostředí, které vláda svoji politikou pro NNO vytváří. Z této pozice 

zástupci neziskového sektoru v Radě mohou připomínkovat návrhy právních úprav, které 

mají vztah k NNO. Dále členové Rady dohlíží na dotační politiku z veřejných rozpočtů 

směřovanou na podporu NNO a koordinují činnosti mezi jednotlivými orgány státní 

správy a kraji. Rada rovněž sleduje vývoj v evropské legislativě týkající se NNO, 

analyzuje zapojení českých NNO do programů Evropské unie a sleduje čerpání 

evropských finančních zdrojů určených pro rozvoj neziskového sektoru. Ve spolupráci 

s ministerstvy a dalšími institucemi Rada též zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací 

o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají.  

Projednávání jednotlivých pracovních úkolů probíhá většinou ve výboru Rady, 

který má danou oblast na starosti.  Pro určitý konkrétní problém může být zřízena pracovní 

skupina. Do výborů i pracovních skupin mohou být přizváni externí odborníci, a to jako 

stálí nebo     ad hoc spolupracovníci. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je 

zaměřena zejména na vztahy legislativní a administrativní povahy a koordinuje výměnu 

informací mezi nevládním sektorem a státními orgány. Otázky týkající se spolupráce NNO 

a vlády při přípravě oborových strategických materiálů stojí spíše mimo agendu této Rady. 

 

2.2.3.2.2 Jednotná strategie pro konzultace s veřejností  

Neziskové organizace jsou často v kontaktu s jednotlivými resortními ministerstvy. 

Dosud se každé ministerstvo řídí při zapojování veřejnosti do příprav vládních dokumentů 

svými vlastními předpisy. Chybí jednotný přístup a obecně definovaná pravidla, která by 

celý proces učinila průhlednějším a efektivnějším. 

Tento stav se v posledních letech snažily jednotlivé vlády řešit. Ještě před 

parlamentními volbami v roce 2006 schválila vláda sociální demokratů, lidovců a 

                                                 
54 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, čl. 1, odst. 1, citováno 20.6. 2007, dostupné z 
http://vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html 
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unionistů východiska pro spolupráci s veřejností a pověřila vedoucího Úřadu vlády, aby na 

základě schváleného dokumentu vypracoval metodiku, jenž by sjednocovala zásady 

spolupráce pro všechna ministerstva a ostatní orgány státní správy.  

  Povolební změna vládní koalice neměla na přípravu metodiky zásadní vliv. I nová 

vláda občanských demokratů, lidovců a zelených ve svém programovém prohlášení 

deklaruje snahu „zprůhlednit a zkvalitnit proces přijímání nových právních předpisů a 

zapojit veřejnost do tvorby právních předpisů...“55 a tudíž pokračuje v iniciativě vlády 

předešlé.  

V květnu 2007 byl vládě předložen Návrh postupu zavedení metodiky pro 

zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů vypracovaný Ministerstvem vnitra, 

který navrhuje pravidla, jimiž by se jednotlivá resortní ministerstva měla řídit (z právního 

hlediska není dokument pro ministerstva závazný).  

Hlavními cíli je kromě koordinace postupu státní správy především „zajištění 

aktivního podílu veřejnosti na určování vývoje společnosti v oblastech s bezprostředním 

dopadem na kvalitu života a zkvalitnění procesu tvorby vládních dokumentů ČR...a 

získávání co možná nejširšího spektra názorů na řešený problém“.56 

Návrh vyjmenovává poměrně široké spektrum dokumentů, které mají být 

s veřejností konzultovány. Jedná se v podstatě o všechny formy návrhů (koncepce, 

strategie, politiky, legislativní návrhy apod.) předkládaných vládě, s výjimkou dokumentů, 

o nichž vláda rozhoduje za zvláštních okolností (legislativní nouze, stav ohrožení, válečný 

stav). Dále je v dokumentu kladen důraz na včasné informování veřejnosti o 

připravovaných aktivitách státní správy (včetně zveřejňování všech informací o 

konzultačních fázích na internetu) a na identifikaci a zapojení všech relevantních 

                                                 
55 Programové prohlášení vlády, dostupné z http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20840, citováno 
11.7.2007.  
56 Ministerstvo vnitra, Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních 
dokumentů, květen 2007, citováno 21.6.2007, dostupné z 
http://www.mvcr.cz/sprava/moderniz/pripomin_3/material.pdf 
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partnerů57, které provádí ministerstvo či státní úřady. Předkladatelé návrhu počítají i 

s vyčleněním finančních prostředků nezbytných k zapojení veřejnosti58.  

Kromě detailního popisu možných forem zapojení veřejnosti59 do procesu přípravy 

vládních materiálů, uvádí dokument i základní časové lhůty nebytné k projednání návrhu 

s nestátními účastníky.  

Velká pozornost je v dokumentu věnována vyhodnocení došlých připomínek. 

Zpracovatel návrhu má za úkol připomínky zpracovat, upravit v jejich smyslu 

připravovaný materiál a upravený materiál zveřejnit na webových stránkách včetně 

souhrnné zprávy o výsledcích konzultací, která je rovněž předložena vládě při 

projednávání daného návrhu.  

Navrhovaná metodika předpokládá poměrně rozsáhlé změny dosavadních postupů 

na jednotlivých ministerstvech, a zejména úpravy Jednacího řádu vlády a Legislativních 

pravidel vlády60. Avšak podle dokumentů dostupných na webových stránkách Legislativní 

rady vlády, není změna pravidel do konce roku 2007 plánovaná, a zatím se neobjevuje ani 

v plánu do roku 2010. Další překážkou při prosazování navrhovaných změn může být 

jejich právní nezávaznost pro jednotlivá ministerstva, což hrozí zastavením rozběhnutého 

procesu v okamžiku, kdy dojde k výměně politického vedení.  

 

  Účast představitelů nestátních institucí v poradních a pracovních orgánech vlády 

předpokládá jejich větší zapojení do přípravy strategických materiálů či zákonných úprav 

pro danou oblast. Jak vyplývá ze stručného rozboru Rady pro nestátní a neziskové 

organizace i ze zápisů ostatních, náhodně vybraných poradních orgánů vlády, členové 

věnují většinu času vzájemné výměně informací či projednávání otázek spíše technického 

                                                 
57 V dokumentu jsou uvedeny tyto skupiny: nevládní neziskové organizace, podnikatelé, akademická obec, 
státní správa a územní samospráva, další instituce, laická veřejnost. Vzhledem k povaze zpracovávaného 
materiálu může zpracovatel zvážit účast dalších, neorganizovaných skupin obyvatelstva (např. etnické, 
náboženské aj. skupiny ad.) 
58 Ve většině případů, kdy jsou neziskové organizace konzultovány státní správou, nejsou za svoji 
analytickou činnost honorovány. Členové neziskových organizací nejsou odměňováni ani za čas, který stráví 
prací pro pracovní a poradní orgány exekutivy.  
59 V dokumentu jsou uvedeny tyto formy: konzultace, informování po internetu, veřejné připomínkové 
řízení, pracovní skupina, veřejné setkání (veřejné slyšení, veřejné projednání, semináře), úřední deska, 
informační materiály ad.  
60 Současná úprava legislativních pravidel vlády neuvádí žádné nestátní aktéry (kromě odborových 
sdružení), které by byly konzultovány při přípravě věcného záměru zákona či zpracování zákona. Viz 
Legislativní pravidla vlády, Hlava I, Věcný záměr zákona, čl. 5.  

 43



a administrativního rázu (např. podmínkám čerpání finančních prostředků z fondu 

Evropské unie, účetnictví atp.).  

Kvalita spolupráce i řešené otázky se samozřejmě mohou v každém poradním 

sboru lišit, i přesto se zdá, že přípravě dlouhodobých, strategických dokumentů není 

v těchto orgánech věnováno příliš prostoru. Ostatně ze statutů ani jednacích řádů 

nevyplývá, že by tato činnost měla být jejich pracovní náplní. I přesto, že každý 

z poradních sborů každoročně vydává výroční zprávu o činnosti, žádný neprovádí 

skutečnou analýzu a hodnocení své poradní činnosti. To znamená, nakolik byly její 

připomínky a návrhy podnětné, v jaké míře se objevily ve finálních dokumentech, 

strategiích či zákonech.   

Připravovaná vládní strategie pro spolupráci státní správy s veřejností je nadějným 

krokem, který by mohl vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu zapojení občanské 

společnosti, včetně neziskových organizací do přípravy strategií a tvorby politik. 

Reflektuje většinu připomínek, které se vůči státní správě při ze strany neziskových 

organizací objevují (viz kapitola 2.2.3.2). Zároveň však lze očekávat, že implementace 

metodiky bude zdlouhavými procesem a je otázkou, zda k jejímu zavedení bude dostatek 

politické vůle. Bez opravdového zájmu a vlastní motivace na straně státní správy a 

soustavného tlaku neziskových organizací nelze očekávat, že se spolupráce s veřejností 

rapidně zlepší, i kdyby byla zpracovaná metodika sebelepší.  

 

2.2.3 Hodnocení spolupráce neziskových organizací s orgány státní správy 

Tato kapitola se zabývá především analýzou úspěšnosti neziskových organizací při 

prosazování svých zájmů v rámci legislativního procesu a hlavními problémy, které musí 

neziskové organizace i státní instituce překonávat. Závěr kapitoly je věnován několika 

mezinárodním smlouvám, které jsou významným zdrojem otevřenějších vztahů mezi 

státem a občanskou společností.  

 

2.2.3.1 Analýza zapojení neziskových organizací do procesu tvorby politik  

Participace neziskových organizací v průběhu legislativního procesu, či při tvorbě 

strategických materiálů není zdaleka tolik neobvyklá, jak by se mohlo zdát. Hlavním 
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problémem je nedostatek relevantních, hodnověrných a souhrnných materiálů o této 

činnosti, a to jak na straně státních institucí, tak v samotných nevládních organizacích. 

Následující zjištění se do velké míry opírají o analýzu, jež byla provedena Fórem dárců na 

přelomu roku 2006 a 2007, a jenž je jednou z mála svého druhu v České republice.  

Studie prokázala vysoký počet NNO, jež se snaží svými vlastními aktivitami 

ovlivnit zákonodárný proces, a to i v oblastech, které se nacházejí mimo hlavní priority 

vlády či politické reprezentace. Tento údaj může být trochu zkreslen vzhledem k tomu, že 

se autoři při svém výzkumu zaměřili především na NNO, u nichž předpokládali, že jsou 

v tomto směru aktivní. 

Podle výsledků studie neziskové organizace, které se angažují v procesu 

ovlivňování veřejných politik, udržují poměrně kvalitní vazby na politiky a úředníky státní 

správy. Po internetu (využívá 70,4%) jsou druhým nejčastějším zdrojem informací právě 

„zainteresované osoby“ (využívá 40,7%)61. Z analýzy bohužel nelze vyčíst, jedná-li se o 

výměnu informací na základě formalizovaných informačních kanálů mezi neziskovými 

organizacemi a ministerstvy, nebo, zda-li jde o neformální kontakty čistě osobního rázu.  

Nejdůležitější částí studie je hodnocení výstupů interakce neziskových organizací 

se státní správou. Výzkum ukázal, že neziskové organizace jsou z více jak jedné třetiny 

úspěšné při prosazování svých legislativních záměrů (33% spolupráce se státní správou 

skončilo prosazením daného návrhu NNO). Téměř srovnatelný počet návrhů nebyl 

prosazen, ale projednávání daného problému významně postoupilo. Nejvíce návrhů (38%) 

nebylo prosazeno, ale státní správa alespoň projevila ochotu o nich s neziskovými 

organizacemi jednat.  

Největší překážkou (podle 29,6% dotázaných organizací) při spolupráci 

neziskových organizací s představiteli státu či politickými reprezentanty je, podle studie, 

malý zájem orgánů veřejné správy o problémy neziskového sektoru, následuje mylné 

vnímání neziskových organizací ze strany státu a nedostatečné uplatňování principu 

partnerství.  

Studie se rovněž zaměřila na skupiny, s nimiž neziskové organizace jednají o 

svých podnětech nejčastěji, a na prostředky, které k tomu využívají. Nejvíce neziskové 
                                                 
61 Analýza participace neziskových organizací na legislativním procesu v České republice, Fórum dárců, 
leden 2007, dostupné z 
http://aa.ecn.cz/img_upload/65636e2e6e6e6f2e2e2e2e2e2e2e2e2e/Analyza_participace_NNO_CR.pdf, 
citováno 12.3.2007.  
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organizace o svých záměrech komunikují s veřejností, a to zejména prostřednictvím 

internetu (54,2%). Druhým nejčastějším partnerem jsou přímo představitelé politické 

reprezentace (45,8%).  

Ze studie vyplývá, že neziskové organizace při oslovování veřejnosti spoléhají 

spíše na vlastní činorodost občanů a samy nejsou příliš aktivní. Například veřejných akcí 

využívá k propagaci svých cílů poměrně malé procento organizací (20,8%). I přesto, že 

výměna informací přes platformy NNO nefunguje ideálním způsobem (viz níže), 

kooperace uvnitř neziskového sektoru při legislativních aktivitách (společný monitoring, 

připomínkování zákonů či příprava vlastních návrhů) je poměrně častá (častou spolupráci 

deklaruje 59% NNO).  

Průzkum rovněž odhalil některé nedostatky na straně neziskových organizací. 

Jedním z hlavních problémů je poměrně nízká úroveň komunikace a výměna informací 

skrze informační sítě neziskových organizací62. Jiné studie rovněž ukazují na slabou 

vzájemnou podporu neziskových organizací napříč oborovým spektrem. Organizace 

z jedné oblasti (např. ekologické) koordinují své aktivity a vzájemně se podporují, 

partnery mimo svoji sféru zájmu však nevyhledávají.63 Schopnost neziskových organizací 

najít spojence i v jiných sektorech občanské společnosti (např. obce, odbory atd.) je ještě 

menší.64 

 

2.2.3.2  Nedostatky současného systému konzultačních mechanismů 

  I přes rapidní nárůst interakcí mezi neziskovým sektorem, státní správou a politiky, 

provázejí spolupráci některé těžkosti. Bohužel oficiální statistiky, jenž by hodnotily 

početnost, kvalitu a dopad veřejných konzultací nejsou dostupné. Jediným zdrojem 

zůstávají analýzy samotných neziskových organizací.  

Většina analýz uvádí totožné problematické oblasti při spolupráci se státními 

institucemi: jedná se o (1) nedostatečně či nevhodně nastavené legislativní podmínky, 

                                                 
62 Tamtéž, str. 10.  
63 Frič, Pavol: The third sector and the policy process in the Czech Republic, LSE – Centre for Civil Society, 
June 2005, str. 24.  
64 Dopady členství ČR v EU na nestátní neziskové organizace v programovacím období 2004-2006, citováno 
26.6. 2007, dostupné z http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=21139, str. 28. 
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(2) nerovnoprávné postavení neziskových organizací ve vztahu k politikům a státní správě, 

(3) potíže s dostupností informací, (4) absence kvalitní evaluace.  

Obtíže spojené s legislativním prostředím jsou částečně dány právním systémem 

České republiky, který vyžaduje, aby jakákoliv právní povinnost byla uložena výhradně 

formou zákona (tzv. výhrada zákona). Zákonodárný proces bývá přetížen velkým 

množstvím zákonů (zejména v období před vstupem do EU), prostor k projednávání méně 

politicky preferovaných či urgentních norem je proto menší. Neziskové organizace 

většinou nedisponují takovým množstvím pracovníků, aby stihly monitorovat veškerou 

relevantní legislativu. 

Problém rovněž představují poslanecké zásahy do vládních návrhů zákonů, které 

jsou mnohdy nekoncepční, někdy zcela mimo upravovanou oblast (tzv. přílepky), a 

mnohdy se dějí pod tlakem politický zájmů stranických sekretariátů. 

Dosud neexistují jednotná pravidla pro zapojování veřejnosti do tvorby 

strategických dokumentů. Legislativní pravidla vlády neobsahují institut veřejného 

připomínkování ani jiný způsob participace neziskových organizací při přípravě zákonů. 

Chybná legislativa neumožňuje účast veřejnosti v rané fázi zpracování materiálů.  

Závažným nedostatkem je neúplné plnění závazků vyplývajících z členství 

v Evropské unii či z jiných mezinárodních smluv. Například v otázkách ochrany životního 

prostředí dosud nebyla přijata právní úprava, která by umožnila přezkoumání skutečných 

dopadů na životní prostředí nezávislým, mimo soustavu výkonné moci stojícím 

subjektem.65  

K veřejnému projednání často dochází až v okamžiku, kdy je dokumentace hotová, 

a nelze v ní provádět změny. Rozhodovací orgány tohoto argumentu využívají při 

zdůvodňování, proč nebyly námitky neziskových organizací v dokumentu zohledněny. 

V některých případech však záměrně přehlížejí došlé připomínky, aniž by svoje 

rozhodnutí jakkoli zdůvodnily.  

  Nekonzistentnost pravidel přispívá k nerovnoprávnému postavení neziskových 

organizací vůči státním organizacím. Nejsou-li jasná pravidla, zpravidla nebývá ani 

politická vůle a odvaha rozhodovacích orgánů připomínky neziskových organizací 
                                                 
65 České zákony umožňují správním soudům revizi určitého rozhodnutí státní správy pouze z procesního 
hlediska, neumožňují však přezkum na základě hmotného práva, tedy posouzení škodlivosti daného záměru. 
na životní prostředí (více viz Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2006, Zelený kruh, leden 2007, str. 6, 
dostupné z http://www.ucastverejnosti.cz/cz/ , citováno 13.7.2007). 
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zohlednit v závěrečném protokolu, vrátit dokument k dopracování či jej přímo 

zamítnout.66 Někteří úředníci a politici navíc neziskové organizace stále vnímají 

s nedůvěrou a s obavami z nežádoucího ovlivňování a zdržování jejich rozhodnutí. Nutno 

podotknout, že některé neziskové organizace k této situaci přispívají tím, že vystupují 

v roli pouhého žadatele o peníze, petrifikují tak své nerovnoprávné postavení a nejsou těmi 

aktéry, kteří by vnesly do partnerství se státní správou více podnikavosti, odvahy, 

pružnosti, profesionality, efektivnosti a nasazení.67 

Dalším společným prvkem, který analýzy neziskových organizací často zmiňují, je 

problém s informovaností a zveřejňováním dokumentů. I když se situace od konce 90. let 

značně zlepšila, v hodnotících zprávách se stále objevují odkazy na úřady, které zneužívají 

svoji informační „hegemonii“, a často nejsou ochotny informace zveřejňovat.68 Kromě 

problémů s dostupností mívají dokumenty i obsahové nedostatky – jsou nekompletní, často 

publikovány nepřehledně bez srozumitelného, „netechnického“ souhrnu, z něhož by čtenář 

získal přehled a základní znalosti o problému.  

Státní instituce zpravidla neinformují neziskové organizace včas o tom, že se 

budou moci zapojit do připomínkování připravovaného materiálu. Účastníci většinou 

nejsou dostatečně obeznámeni s fázemi, pravidly a nástroji veřejných konzultací. 

Některé neziskové organizace si paradoxně stěžují na opačný extrém: státní 

instituce je „zavalují“ prací. Pracovníci neziskových organizací uvádějí, že se jim občas 

zdá, jakoby úřady zneužívaly jejich kapacit. Zadávají jim analýzy, které mají v popisu 

práce zaměstnanci úřadu, přičemž spoléhají na to, že nezisková organizace spolupráci 

neodmítne, neboť si nabídnutou práci pokládá za čest, a nebo bude mít strach odmítnout, 

aby neztratila přístup k danému orgánu státní správy.69 Vezmeme-li v úvahu, že neziskové 

organizace obvykle nebývají za tuto práci honorovány, jedná se do jisté míry o úsporu 

státních financí na úkor neziskového sektoru.  

Neustálenost konzultačních procedur s veřejností dokládá i absence evaluačních 

mechanismů. Početnost, kvalita a relevance připomínek neziskových organizací v průběhu 

                                                 
66 Ministerstvo životního prostředí, který patří spíše k osvícenějším ministerstvům, do roku 2006 při 
posuzování dopadů projektů na životní prostředí (řízení SEA/EIA) nevydalo jediné zamítavé stanovisko.  
67 Dopady členství ČR v EU na nestátní neziskové organizace v programovacím období 2004-2006, citováno 
26.6. 2007, dostupné z http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=21139, str. 27. 
68 Tamtéž, str. 26. 
69 Frič, Pavol: Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky (Rozhovory o neziskovém sektoru), 
Agnes, Praha 2000, str. 65.  
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tvorby strategických materiálů je obtížně prokazatelná, neboť úřady si většinou nevedou 

žádné statistiky. Neexistence objektivní evaluace celého procesu je ke škodě jak státní 

správě, tak neziskových organizací.  

 

2.2.3.3  Význam mezinárodních institucí pro rozvoj spolupráce občanské 
společnosti a státních institucí 

Spolupráce státní správy a politiků s občanskou společností se dosud nestala 

přirozenou součástí politického života, přesto k ní dochází, a lze říci, že její intenzita 

vzrůstá. Na pozitivním vývoji mají částečně zásluhu samy politické elity, ale hlavní 

impulzy přicházejí ze zahraničí, od mezinárodních institucí a především z Evropské unie.  

Díky přípravě České republiky na vstup do Evropské unie vznikly v českém 

prostředí základní mechanismy pro spolupráci státní správy a neziskového sektoru. 

Mezinárodní závazky navíc vytvořily právní prostředky, o něž se neziskové organizace 

mohou opřít, pokud jim státní správa odpírá informace, či je vylučuje z účasti na 

projednávání strategických dokumentů či legislativních norem.  

Ne ve všech oblastech pokročilo zapojení neziskových organizací do procesů 

tvorby politik stejně daleko. Sférou, v níž je hlas neziskových organizací nejvíce 

zohledněn, je bezpochyby oblast životního prostředí. Ochrana životního prostředí má 

v českých zemích poměrně dlouhou tradici a různé ekologické a ochranářské organizace a 

spolky se těší v českém prostředí slušnému zájmu veřejnosti i médií.70 Pravou příčinou 

náskoku „zelených organizací“ jsou právní dokumenty, jenž umožňují neziskovým 

organizacím domáhat se účasti při rozhodování. Jedním z nich je Úmluva o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách 

životního prostředí, jenž byla schválena v roce 1998 v dánském Aarhusu (proto se používá 

zkrácené označení Aarhuská úmluva)71. Tato úmluva garantuje občanům právo žít ve 

                                                 
70 Ochrana přírody patřila ještě v předlistopadovém režimu k oblastem s „mírnějším režimem“, z tohoto 
prostředí se rekrutovala řada osobností zapojených do událostí sametové revoluce, kteří rovněž patřili 
k zakladatelům prvních významných neziskových organizací. Srovnej např. s Vaněk, Miroslav: Ostrůvky 
svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80.letech v Československu, Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, Votobia 2002.  
71 Úmluva byla schválena na konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise 
OSN. V současné době úmluvu schválilo 40 zemí z Evropy a Střední Asie. Úmluva vstoupila v platnost 
v roce 2001 (poté, co ji ratifikovalo 16 státu, Česká republika ji ratifikovala na podzim 2004 (uveřejněna ve 
Sbírce mezinárodních smluv, č. 124/2004 Sb.m.s.).  
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zdravém životním prostředí, a zároveň každému jedinci ukládá, aby přispíval k jeho 

ochraně a zlepšování. Aby mohla být práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

naplněna, zavazuje Úmluva signatářské země k zajištění svobodného přístupu 

k informacím (čl. 4 a 5 Úmluvy), k právu účastnit se rozhodovacího procesu (čl. 6,7 a 8 

Úmluvy) a k možnosti vymáhat svá práva soudní cestou (čl. 9 Úmluvy).72 

Druhou významnou pobídkou pro spolupráci neziskových organizací se státní 

správou se staly Strukturální fondy Evropské unie. Aby Česká republika mohla čerpat 

z těchto fondů finanční prostředky, musela vypracovat Národní rozvojový plán. Jeho 

příprava se řídila tzv. principem partnerství – oficiálním principem Evropské unie, jenž 

vyžaduje, aby se na zpracování podíleli zástupci občanské společnosti. Příprava Národních 

rozvojových plánů pro období 2004 – 2006 a následně pro roky 2007 – 2013 byla dosud 

největší zkušeností jak pro státní správu, tak pro neziskové organizace v oblasti vzájemné 

spolupráce při tvorbě dlouhodobých plánů a strategií. 

 

 

Stručná poznámka – evropská dimenze české politiky 

Vztahy mezi neziskovými organizacemi a představiteli státu dosud nedosahují 

úrovně běžné ve vyspělých demokratických státech, zároveň však lze říci, že se situace 

každým rokem mění směrem k lepšímu.  

Ani jedna ze stran dosud nemá „zažité“ principy spolupráce. Politici a státní správa 

stále ještě podceňují význam veřejných konzultací a k neziskovým organizacím se ne vždy 

chovají jako k rovnoprávnému partnerovi. Na druhé straně neziskové organizace, přes 

veškerou svoji fundovanost, profesionalitu a efektivitu dosud nedokáží plně zhodnotit svůj 

potenciál. Rezervy existují jak ve spolupráci s organizacemi napříč občanskou sférou, tak 

ve schopnostech účinně zapojovat média a veřejnost.  

Již několikrát byl zmíněn vliv Evropské unie na zapojování neziskového sektoru 

do realizace politik na národní úrovni. Účinky českého členství v EU na intenzitu 

spolupráce mezi státním aparátem a občanskou společností jsou patrné při srovnání České 

republiky s ostatními postkomunistickými zeměmi, které nejsou součástí evropského 
                                                 
72 Zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy 2006, Zelený kruh, leden 2007, str. 3, dostupné z  
http://www.ucastverejnosti.cz/cz/ , citováno 13.7.2007. 
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integračního procesu, nebo se do něj zapojily později. Síla občanské společnosti je 

v těchto zemích výrazně menší. 

Evropská unie však není významná jen svým pozitivním působením na české 

neziskové prostředí, ale především svojí úlohou, kterou sehrává v oblasti politického 

rozhodování. V dnešní době najedeme jen stěží oblast, která by kromě své národní neměla 

i evropskou dimenzi, jíž by se nezabývala některá z institucí EU. Chtějí-li neziskové 

organizace ovlivnit určitou sféru, nemohou si dovolit být mimo evropské dění, evropský 

diskurs.  

Více než polovina českých síťových a strešních organizací je prostřednictvím 

evropských sítí nablízku evropskému lobbingu.73 Přesto nelze konstatovat, že patří k jeho 

významným aktérům. I když mezi novými členskými zeměmi patří české neziskové 

organizace spíše k aktivnějším, v porovnání se svými partnery ze zemí EU 15, které 

velikostí a politickou váhou na evropské scéně odpovídají České republice (např. Finsko, 

Belgie, Švédsko, Rakousko ad.), jsou stále pozadu.  

Českým organizacím často chybí základní přehled o průběhu evropských 

rozhodovacích mechanismů. Následující část je proto věnována zejména zdrojům 

kodifikujícím právo evropské občanské společnosti ovlivňovat tvorbu evropských politik, 

úlohám jednotlivých evropských institucích v „politikotvorném“ procesu a možným 

interakcím mezi neziskovou sférou a evropským úřednickým aparátem. Perspektivě 

českých neziskových organizací je specielně věnována závěrečná část.  

  

    

                                                 
73 Viz např. výzkum Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Fakulty humanitních studií z roku 
2004.  
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3.  EVROPSKÁ ÚROVEŇ  
 
 

3.1 Politické rozhodování v Evropské unii 
 

3.1 1 Evropské sjednocování – nová metoda řešení konfliktů 

Evropský sjednocovací proces již dávno není jen ekonomickou integrací, stále více 

začíná ovlivňovat i další sféry veřejného života. S rostoucími rozhodovacími 

pravomocemi evropských institucí rovněž narůstá počet aktérů, kteří jsou vtahováni do 

víru „bruselských jednání“. Zdaleka se již nejedná pouze o představitele národních vlád či 

zástupce velkého obchodního světa, i když posledně jmenovaní představují nejpočetnější 

družinu bruselských lobbistů. Stále početnější kategorií se stávají též zájmové skupiny a 

sdružení mimovládních neziskových organizací. V roce 2004 byly hned za sektorovými, 

profesními a podnikatelskými organizacemi, druhou nejpočetnější skupinou lobbistů v 

Bruselu74.  

Evropská unie nepředstavuje „nový model“ jen v oblasti řešení sporů mezi 

jednotlivými státy, ale reprezentuje rovněž ojedinělý přístup v otázce zapojení veřejnosti 

do konzultačních a rozhodovacích mechanismů. Představitelé Evropské unie tak zčásti 

činí, aby dostáli demokratickým hodnotám, na nichž je Evropská unie budována. 

Především se tímto způsobem snaží vypořádat s demokratickým deficitem Evropské unie, 

který zpochybňuje legitimitu evropských institucí rozhodovat jménem občanů členských 

zemí.  

Evropskou unii občas předchází zjednodušující klišé byrokratického, anonymního 

labyrintu, který chrlí směrnice a nařízení takřka nepřátelské k národním státům. Podle 

mnoha zasvěcených však evropské instituce patří k nejefektivnějším a zároveň 

nejotevřenějším správním orgánům v Evropě.   

Otevřený přístup však nemusí vždy znamenat rovný přístup. Evropské nevládní 

organizace často obviňují Evropskou komisi z příliš úzkých vazeb na ekonomickou, 

                                                 
74 Parlamentní institut SR, Odbor analýz a vzdělávání.  
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obchodní, hospodářskou a finanční lobby. Na druhé straně Evropská unie velkým dílem 

přispívá na rozvoj občanské společnosti, a to jak na národní, tak evropské úrovni, čímž do 

jisté míry sponzoruje vlastní opozici.  

Jakým způsobem se utváří evropská politika? Kdo, kdy a v čem má hlavní slovo? 

Nakolik a komu především jsou evropské instituce přístupné, komu jsou zodpovědné? 

Nejsou veškeré iniciativy a akční dokumenty propagující dialog s občanskou společností 

jen zdvořilostní a do jisté míry povinnou komunikační strategií? A zejména, jak se v celém 

tom organickém, dynamickém, neustále se proměňujícím, chaotickém prostředí chovají 

české neziskové organizace? 

Následující kapitoly zřejmě nemohou plně zodpovědět tyto otázky, ale snad 

alespoň poodhalí způsob, jakým se tvoří evropská politika a jakou roli v ní mohou hrát 

neziskové organizace, včetně českých.  

 

3.1 2 Rozhodovací (decision-making) instituce Evropské unie  

 

3.1.2.1 Charakteristika hlavních aktérů, procedur a míst 

Úspěch zájmových skupin, včetně neziskových organizací, ovlivnit politiku 

žádoucím směrem spočívá ve schopnosti identifikovat správné místo, kde dochází v dané 

věci ke klíčovým rozhodnutím. 

Utváření politik probíhá v Evropské unii primárně na třech místech, které 

kombinují různé druhy zájmů a jejich zastoupení. (1) Evropská komise představuje 

kolektivní (exekutivní) orgán zastávající oborové zájmy Unie. (2) Evropský parlament je 

shromážděním, jehož členové zastupují evropské občany. Národní zájmy a postoje jsou 

zohledněny v (3) Radě EU.75 Tento trojlístek nejdůležitějších rozhodovacích institucí 

EU76 doplňuje Evropský soudní dvůr s právem interpretovat evropská nařízení a 

rozhodovat případné spory a dvojice poradních orgánů – Evropský hospodářský a sociální 

výbor a Výbor regionů, které hájí zájmy profesních, sociálních a regionálních aktérů. Dále 

                                                 
75 Wallace, Helen and Wallace, William (eds.): Policy-Making in the European Union, 5th edition, Oxford 
University Press, 2005, str. 15.   
76 Evropská rada, která je nejvyšším politickým fórem EU tvořeným nejvyššími představiteli exekutivní 
moci jednotlivých členských států, není formální institucí, a proto nebyla zahrnuta do výše uvedeného výčtu.  

 53



je třeba zmínit ještě Účetní dvůr, jenž plní úlohu účetního auditora Unie, Evropskou 

centrální banku zodpovědnou za monetární politiku eurozóny, Evropskou investiční banku 

a kancelář Evropského ombudsmana. Oblasti jejich působení jsou od společných 

rozhodovacích procesů odděleny, a proto se jimi tato práce nezabývá.  

 

3.1.2.1.1 Principy společného rozhodování 

Schéma společného rozhodování v Evropské unii má své kořeny již v počátcích 

integrace v 50. letech. Tehdejší „političtí konstruktéři Evropy“ zakládali systém 

rozhodování vznikajícího společenství na třech předpokladech, respektive podmínkách: 

(1) jakékoliv společné rozhodnutí učiněné v rámci Smlouvy je v prvé řadě záležitostí 

zahraniční politiky, a proto spadá do kompetence minstrů zahraničních věcí, (2) při 

sestavování společného rozhodnutí by měly být konzultovány hlavní politické a zájmové 

skupiny a nakonec (3) rozhodnutí mají formu zákonné normy, a to závazných buď přímo 

(nařízení, vyhlášky), nebo nepřímo prostřednictvím samostatné národní implementace 

(směrnice).  

První podmínka stanovila funkční rámec pro Radu EU (zprvu byli hlavními 

zástupci národních vlád ministři zahraničí, kteří se scházeli v tzv. Všeobecné radě). Druhý 

bod byl základem pro Evropský parlament (původně se skládal z představitelů národních 

parlamentů, od roku 1979 jsou jeho členové voleni přímo), Evropský hospodářský a 

sociální výbor a Výbor regionů. A konečně třetí předpoklad byl východiskem pro 

ustanovení nezávislého arbitra – Evropského soudního dvora.77  

 

3.1.2.1.2 Kde sídlí  „evropský šéf“? 

Najít jednoznačné těžiště moci Evropské unie není jednoduché. V rozhodovacích 

kompetencích existují v závislosti na oblasti politiky značné rozdíly. Postavení a míru 

vlivu jednotlivých rozhodovacích institucí v procesu tvorby evropské politiky zásadním 

způsobem ovlivňuje rozdělení politik do takzvaných pilířů, které vznikly na základě 

Maastrichtské smlouvy z roku 1993. Politiky jsou rozděleny do pilířů podle stupně jejich 

                                                 
77  Schendelen, Rinus van, Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu, Centrum strategických 
studií, Barrister and Principal, Brno 2004, str. 45.  
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„integrovanosti“. Rozhodování v prvním pilíři vyžaduje součinnost všech evropských 

institucí, přičemž lze konstatovat, že představitelé supranacionálních evropských zájmů 

jsou zde mírně zvýhodněni. Naopak ve druhém a třetím pilíři „představuje Rada startovní 

čáru i cílovou pásku rozhodovacích procesů v EU. Komise, Parlament, Soudní dvůr a další 

instituce, zde mohou uplatnit nanejvýš neformální vliv“78.   

První pilíř zahrnuje naprostou většinu ekonomického života společenství, oblast 

v níž většinu pravomocí národní státy přenesly na supranacionální úroveň. Předním 

tvůrcem politiky je zde tudíž Komise (i když z formálního hlediska její návrhy podléhají 

schválení Radou EU).  

Do druhého pilíře spadá zahraniční a bezpečnostní politika, jedná se o sféru, v níž 

si členské země podržely svůj hlas. Vůdčí institucí je proto Rada EU. Rozhodovací 

procedury mají mezivládní povahu (i když nové rozhodovací procedury čistě mezivládní 

povahu jednání narušují).  

Do třetího pilíře patří otázky spojené s justicí a vnitřními záležitostmi. Jedná o 

nejméně integrovanou oblast evropských politik, v níž opět rozhodují převážně zástupci 

národních vlád.  

Současně je však třeba vnímat specifickou povahu mocenského rozdělení a 

vyvažování v EU, kdy jsou tyto „úpravy evropského rozhodovacího soukolí pouze 

faktickým uznáním vznikajících či dokonce již plně rozvinutých postupů a zvyklostí“79. 

Dynamika evropské integrace mílovými kroky předchází rozvoj evropských smluv, norem 

a dalších dokumentů. Rozdíl mezi formalité a realité je v EU na denním pořádku, 

důsledky pro lobbing nejlépe vystihuje následující úsloví všech evropských lobbistů: 

nejdůležitější nejsou ti, kdo rozhodnutí podepisují, nýbrž ti, kdo ho připravují.80 

 

3.1.2.2  Pozice a úloha  rozhodovacích institucí v rozhodovacím procesu  

Zájmové skupiny mají několik příležitostí, kdy mohou ovlivnit utváření politiky na 

evropské úrovni. Jejich hlavním cílem je především Komise, která určuje směr evropských 

politik. Druhým v pořadí je Evropský parlament, který se stále větší měrou podílí na 

                                                 
78 Tamtéž, str. 75.  
79 Tamtéž, str. 44.  
80 Tamtéž str. 55.  
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schvalování jednotlivých návrhů. Rada EU je pro zájmové skupiny nejméně zajímavým 

orgánem, neboť její pozice se většinou netvoří v Radě, ale již na národních úrovních. I 

když ani zde, jak bude popsáno níže, nejsou zájmové skupiny zcela bez šance.  

 

3.1.2.2.1 Komise - dílna na nápady 

Evropská komise, jak bylo naznačeno výše, od svého vzniku představuje jistou 

formu evropské exekutivy (vlády), která reprezentuje nadnárodní zájmy celého 

společenství. Z této funkce nadnárodního „garanta“ integrace Komisi rovněž přísluší 

dohled nad uplatňováním acquis communautaire81 v členských státech a v případě 

nedostatků může Komise udělit pokutu či na daný členský stát podat žalobu u Evropského 

soudního dvora.   

Nerovnoměrnost integrace evropských politik způsobila, že pravomoci Evropské 

komise jsou v některých oblastech větší, v jiných jsou omezeny na pouhou koordinaci 

národních přístupů. Zcela dominantní místo si však drží v oblasti legislativní iniciativy, 

především pak v rámci prvního pilíře.82 Komise „si žárlivě střeží svoji iniciační pravomoc, 

což jí dává možnost být hlavním tvůrcem evropské agendy.“83 Kromě práva navrhovat 

může Komise, v oblasti společných politik (až 18% legislativy) vydávat právní akty, které 

jsou pro členské země závazné. I ve zbývající části evropského zákonodárství tzv. 

delegované legislativy (vyžaduje zplnomocnění Radou EU) drží kormidlo ve svých rukou. 

Kromě zásadního vlivu na evropské zákonodárství, produkuje Komise rovněž značné 

množství strategických materiálů, tzv. měkké nebo doplňkové legislativy. Jedná se o zelené 

knihy, které vymezují klíčové okruhy, jež bude nutné v budoucnu (zákonně) upravit, a bílé 

knihy, jenž obsahují navrhovaná řešení a strategické plány Komise v dané oblasti. 

Evropské politické prostředí vytváří specifické požadavky, které, pokud mají být 

naplněny, vyžadují specifickou formu „vládnutí“. Komise se proto nechová jako klasický 

exekutivní orgán na vrcholu státní správy. Práce Komise musí být efektivní a zároveň 

                                                 
81 Acquis communautaire (používá se rovněž zkrácená verze acquis) je běžně používaným termínem pro 
označení komunitárního práva a politiky, tedy všech nařízení, která jsou členské státy povinny 
implementovat a dodržovat.  
82 Ve zvláštních případech může Rada EU či Evropský parlament vyzvat Komisi, aby připravila určitý návrh 
právního aktu.  
83 Wallace, Helen and Wallace, William (eds.): Policy-Making in the European Union, 5th edition, Oxford 
University Press, 2005, str. 15  
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legitimní a plně transparentní. Spíše než o autoritu a suverenitu se přístup Komise opírá o 

zprostředkování (mediation) a vyjednávání (negotiation). Suverénní autorita není 

v takovém případě podmínkou efektivního rozhodování. Důležitá je především facilitace 

socio-ekonomických interakcí mezi různými aktéry, jež usnadní konsensuální řešení 

problémů. Komise tak nevládne (alespoň ne v tradičním slova smyslu), ale 

zprostředkovává.84 Větší  otevřenost a přístupnost Komise proto není dána jen čistě 

pragmatickými argumenty, ale rovněž stylem její politiky.   

Práce v Komisi probíhá na několika úrovních: nejvyšším orgánem je Kolegium 

komisařů. Každý z komisařů má k dispozici svůj kabinet čítající několik poradců. Příprava 

a zpracování právních aktů probíhá uvnitř generálních ředitelství (tzv. „DG“ – Directoriat 

General), která jsou tematicky rozdělena obdobně jako národní ministerstva, přičemž 

jednotlivá „DG“ spolupracují většinou s více než s jedním komisařem (portfolio komisaře 

často představuje rozsáhlejší oblast, než je vymezená činnost jednoho „DG“).  

Právě jednotlivá ředitelství představují místo s největším vlivem na podobu 

návrhů. I když zpracovaný text musí ještě projít schvalováním v Komisi, Radě a 

Parlamentu, většinou se jeho finální podoba, jak naznačují výzkumy, od té původní příliš 

neliší.85 Toto zjištění jen potvrzuje klíčový atribut evropské politiky. Nejefektivnějším 

místem pro ovlivňování nejsou vrcholná politická místa, ale kanceláře jednotlivých 

sekretariátů, pracovních a poradních úřadů, v nichž se agenda tvoří a zpracovává. 

Komise musí u předkládaných návrhů doložit, že návrh konzultovala se všemi 

stranami, jichž se týká. Navíc trpí permanentním nedostatkem zdrojů.86 Oba tyto faktory 

způsobují, že je neustále přetížena.87 Aby tento nápor Komise zvládla, volí specifický 

                                                 
84 Obradovic, Daniela and Vizcaino, Jose M. Alonso: Good Governance Requirements for the Participation 
of Interest Groups in EU Consultations in Pleines Heiko: Participation of Civil Society in New Modes of 
Governance. The Case of the New EU Member States, Part 3: Involvement at the EU Level, 
Forschungsstelle Osteuropa, Brémy, září 2006, str. 20.  
85 Šafaříková, Kateřina: Lobbing v institucích Evropské unie a jeho regulace, diplomová práce, FSV UK 
2002, str. 22. Též srovnej s Schendelen, Rinus van: Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli 
v Bruselu, Centrum strategických studií, Barrister and Principal, Brno 2004, str. 56 – 62.  
86 Schendelen, Rinus van: Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu, Centrum strategických 
studií, Barrister and Principal, Brno 2004, str. 48. 
87 Počet stálých zaměstnanců Komise činí v porovnání s federální vládou pouhá 2%. Navíc zdaleka ne 
všichni zaměstnanci Komise zastávají úřednické pozice: 30% tvoří úředníci a sekretářky (tzv. úroveň C), 
10% překladatelé a tlumočníci (úroveň LA), 5 % pomocný (technický) personál (úroveň D). Pro politické 
aktivity (úrovně A a B) zbývá 55%, což je přibližně 10 500 osob (viz Schendelen, Rinus van: Jak lobbovat 
v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu, Centrum strategických studií, Barrister and Principal, Brno 
2004, str. 56).  

 57



přístup k ostatním aktérům, ať už uvnitř či vně bruselských úřadů. Požadavek vyváženosti, 

objektivnosti a nezávislosti Komisi zároveň nutí komunikovat s mnoha skupinami, jež 

zastupují kombinaci národních, evropských, soukromých, či veřejných zájmů. Komise je 

proto nucena „externalizovat“ své kapacity, což činí dvěma způsoby: pomocí 

„outsourcingu“, tedy přenesením úkolů vně své pole působnosti (např. implementaci 

ponechává na národních státech), a skrze „insourcing“, který spočívá v krátkodobém 

zapojení lidí zvnějšku. Komise vytváří řadu pracovních výborů, které jsou otevřené i 

odborníkům z řad neziskových organizací. Tyto výbory nabízejí jedinečnou možnost 

ovlivnit politiku Komise již v době jejího zrodu.  

Největší část pracovních orgánů Komise představují tzv. expertní skupiny (známé 

též pod označením „akční komise“), v nichž jsou zastoupeni odborníci reprezentující 

zájmy z různých oblastí a prostředí. Počet skupin se blíží 1000 a množství 

zainteresovaných osob se pohybuje okolo 50 000. Externí odborníci vyslaní zájmovými 

skupinami představují pro přetíženou Komisi výraznou úlevu. Jsou prvotřídním zdrojem 

informací z terénu, velmi efektivně agregují zájmy uvnitř svých sítí a rovněž výrazně šetří 

finanční náklady Komise88. Odborníci navíc k tématům a problémům přistupují z čistě 

racionálního, vědeckého pohledu, čímž podle některých napomáhají „depolitizaci“ 

konfliktních témat. S tímto tvrzením kontrastuje přístup neziskových organizací, které se 

velmi často dožadují diskuse o politických motivech vyjednávání a rozhodnutí Komise 

(více v kapitole 4.1.3).  

 

3.1.2.2.2 Evropský parlament – nový „hráč“ v rozhodovacím procesu?  

V počátcích evropské integrace hrál Evropský parlament v rozhodovacích a 

politicko-strategických procesech jen marginální úlohu. Byl spíše konzultativním orgánem, 

který vyjadřoval své stanovisko k návrhům Komise, když jej o to Rada EU požádala. 

Jedinou výjimku v jeho slabém postavení představovala možnost vyjádřit Evropské komisi 

napomenutí, a tím ji přinutit k odstoupení (případ Santerovy komise v roce 1999). 

Postupně se jeho pravomoci rozrůstaly. V 70. letech získal Parlament důležitou kontrolní 

                                                 
88 Průměrné náklady na jeden výbor představují přibližně  40 000 euro za rok, což je sotva polovina ročních 
nákladů na jednoho placeného úředníka (viz Schendelen, Rinus van: Jak lobbovat v Evropské unii aneb 
Machiavelli v Bruselu, Centrum strategických studií, Barrister and Principal, Brno 2004, str. 61). 
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pravomoc v řadě rozpočtových oblastí. V následujících dvou dekádách byly jeho 

pravomoci výrazně posíleny i v legislativní sféře.  

V současné době je vliv Evropského parlamentu na formování evropské politiky 

soustředěn ve třech oblastech: (1) schvalování evropských zákonů89, (2) schvalování 

rozpočtu, (3) dohled nad prací Evropské komise a jednotlivých komisařů.  

Největší pozornost neziskových organizací přirozeně přitahuje legislativní činnost 

Parlamentu, zejména probíhá-li schvalování v rámci spolurozhodovací procedury. Při 

spolurozhodovaní má hlas Evropského parlamentu totožnou váhu jako hlas Rady EU. 

V případě rozdílných stanovisek mezi Radou a Parlamentem se koná dohodovací řízení ve 

zvláštním ad hoc výboru. I poté, pokud nebylo dosaženo shody, může Parlament absolutní 

většinou návrh zcela zamítnout. V oblastech, pro které je vyhrazena metoda 

spolurozhodování, tak nemůže být schválen žádný právní akt, s nímž by Parlament 

nevyjádřil souhlas.90 Naopak, tam, kde není tato forma rozhodování uplatněna, klesá i 

zájem neziskových aktérů.91  

V rozpočtové sféře je vůle Parlamentu omezena Radou, která má v některých 

záležitostech poslední slovo (např. v zemědělské politice). V řadě ostatních oblastí má 

postoj Parlamentu zásadní váhu, v krajním případě může Parlament návrh rozpočtu 

zamítnout, k čemuž v minulosti již několikrát došlo.92 Teprve podpis předsedy Parlamentu 

činí z rozpočtu zákon.  

                                                 
89 Smlouva z Nice učinila z Evropského parlamentu definitivně spolutvůrce legislativy.  
90 V současné době se vztahuje spolurozhodovací procedura na reglementaci upravující volný pohyb 
pracovníků, ochranu spotřebitele, školství, kulturu, zdravotnictví, transevropské sítě, výzkum, technologie a 
životní prostředí (viz článek 189b Smlouvy o Evropské unii).  
91 Základní legislativní modely jsou čtyři. Vedle zmíněné procedury (1) spolurozhodování se jedná ještě o 
proceduru slyšení, spolupráce a souhlasu. (2) Procedura slyšení definovaná v článku 137 a 190 Smlouvy o 
Evropských společenstvích umožňuje Radě žádat stanovisko Parlamentu k návrhu Evropské komise. 
Konzultace může být obligatorní či fakultativní, konečné rozhodnutí vydává vždy Rada EU, aniž by byla 
povinna respektovat pozměňovací návrhy Parlamentu. (3) Metoda spolupráce (článek 189c Smlouvy o 
Evropských společenstvích) dává Parlamentu větší možnost ovlivňovat rozhodovací proces. Rada vypracuje 
společné stanovisko k návrhu Komise, které předloží Parlamentu k posouzení. Pakliže Komise souhlasí 
s pozměňovacími návrhy Parlamentu, Rada je může odmítnout pouze jednomyslným rozhodnutím. Názor 
Komise a Parlamentu (nadnárodních institucí) tedy může převážit názor Rady EU (národních reprezentací). 
Tato procedura se používá pro otázky Hospodářské a měnové unie. (4) Procedura souhlasu, vyžadující 
absolutní většinu evropských poslanců, se používá zejména u takzvaných ústavních právních aktů, které 
určují vnější podobu a strukturu Evropské unie. Týká se přijímání nových členů, uzavírání smluv se třetími 
zeměmi, určování cílů strukturálních fondů a fondů soudržnosti a pravomocí Evropské centrální banky.  
92 V této souvislosti lze připomenout nedávné těžkosti při schvalování rozpočtu na období 2007-2013, kdy 
poslanci EP sice rozpočet nezamítli, ale prosadili některé změny (např. navýšení rozpočtu pro priority EP o         
4 mld. euro).  
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Svou kontrolní funkci Parlament vykonává jak vůči Komisi, tak vůči Radě. 

Parlament schvaluje předsedu Evropské komise a vyjadřuje souhlas i se jmenováním 

jednotlivých komisařů. Dále je Komise povinna předkládat členům Parlamentu řadu 

měsíčních, průběžných a výročních zpráv. Jednotliví poslanci mají též právo ústně i 

písemně interpelovat členy Komise (ročně se jedná o přibližně 6 000 dotazů). Rovněž 

předseda Rady EU (premiér předsednické země) na počátku funkčního období předkládá 

Parlamentu svůj program a po jeho uplynutí podává zprávu o jeho naplnění. Taktéž 

informuje Parlament o výsledcích každé Evropské rady (evropských summitů). Ministři 

národních vlád se účastní plenárních zasedání a interpelací s komisaři. Před začátkem 

Evropské rady (evropského summitu) předkládá předseda Parlamentu zásadní stanoviska 

shromáždění k tématům, jež mají být během summitu projednávána.  

Evropské politické „strany“, označovány též jako frakce93 netvoří hlavní pracovní 

jednotky. Disciplína uvnitř frakcí je spíše volnější, značná část poslanců se řídí podle 

jiných  zájmů (národních, sektorových, osobních atd.) něž podle ideologie své evropské 

strany. Nejdůležitějším místem, které přitahuje největší pozornost neziskových organizací, 

jsou stálé parlamentní výbory94. Na jejich půdě jsou projednávány veškeré návrhy 

evropské legislativy. Zasedání výborů připravují jednotlivé sekretariáty, které se tudíž 

stávají významným zdrojem informací pro neziskové organizace. Stanovisko Parlamentu 

připravuje zpravodaj, kterého určí členové výboru, jenž má oblast upravovanou návrhem 

na starosti. Každá politická frakce poté určí „stínového“ zpravodaje, jehož úkolem je 

bránit zájmy frakce při zpracování parlamentního postoje.  

Pro neziskové organizace jsou nejzajímavějšími osobami v době schvalování 

důležitého dokumentu právě zpravodaj výboru a jeho „stínové“ protějšky. Obzvláště 

výhodnou a vlivnou pozici získávají neziskové organizace tehdy, podaří-li se jim etablovat 

jako výsadní zdroj informací pro zpravodaje či „stínového“ zpravodaje. Další důležitou 

osobou je předseda daného výboru. Nejefektivnější načasování pro intervenci představuje 

chvíle, kdy je zpráva zpracovávána a samozřejmě okamžik, kdy je předložený text 

projednáván a kdy je o něm hlasováno.  

                                                 
93 V anglickém překladu se používá výraz political groups. K tomu, aby mohla být frakce vytvořena musí 
být splněny dvě podmínky: musí mít alespoň 20 členů z minimálně 1/5 členských zemí (v této chvíli z 5 
států). O úloze frakcí při schvalování legislativních návrhů více v kapitole 3.1.2.2.2  
94 V současné době existuje v Evropském parlamentu 20 výborů. Scházejí se jednou až dvakrát měsíčně a 
jejich zasedání jsou veřejně přístupná.  
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Třetím významným místem neziskových organizací jsou takzvané intergroups. 

Jedná se o neformální (až na výjimku sdružení zástupců místních a regionálních 

samospráv), národnostně, ideově i politicky smíšené skupiny poslanců, kteří se spojili 

kvůli jedné nadčasové anebo aktuální otázce jednoho etnika, náboženství, národnosti či 

mezinárodního problému.95 Těchto skupin existuje v Parlamentu několik desítek (v roce 

2000 jich bylo okolo 80), nedisponují však žádným formálním mandátem. I přesto není 

jejich význam zanedbatelný. V probírané otázce mohou iniciovat usnesení Parlamentu a 

tím posunout téma na agendu EU. Schůzky intergroups jsou nepravidelné, jejich členy 

(záleží na dané skupině) mohou být i představitelé různých zájmových skupin či nezávislí 

odborníci, jejichž činnost souvisí s projednávaným tématem. Náklady intergroups 

nepokrývá Evropský parlament, výdaje často hradí zájmové skupiny. Nejedná se o žádné 

velké sumy, podpora většinou spočívá v zajištění místnosti, zaplacení přednášejícího či 

množení dokumentů pro poslance. I když efektivita ovlivňování skrze intergroups je 

sporná a obtížně prokazatelná, pro neziskové organizace představují jednu 

z nejjednodušších možností, jak poslance oslovit.  

Význam Evropského parlamentu pro tvorbu evropských politik neustále roste. 

Nejvíce k tomu přispěla procedura spolurozhodování (obsažená v Jednotném evropském 

aktu), jejíž použití se s každou novou smlouvou rozšiřuje. Mezi lety 1993 – 1999 byla tato 

procedura použita u 31% návrhů sekundární legislativy96, v roce 2000 se již jednalo o 50% 

projednávaných návrhů.97  

O postoji Parlamentu k danému návrhu často rozhoduje to, který výbor jej dostane 

na starosti. Konkrétní problém může spadat pod několik výborů. Evropský parlament se 

tak vystavuje většímu riziku nekonzistentního rozhodování, současně dává velký prostor k 

veřejné deliberaci a je přístupnější než parlamenty národní. Často slouží jako první fórum 

pro otevírání nových témat na evropské úrovni. Oproti národním parlamentům je v mírné 

                                                 
95 Šafaříková, Kateřina: Lobbing v institucích Evropské unie a jeho regulace, diplomová práce, FSV UK 
2002, str. 24.  
96 Sekundární legislativa (též sekundární právo) je součástí komunitrání legislativy EU a představuje právní 
akty, které jsou odvozené od dokumentů primárního práva (ze Smluv). Konkrétně se jedná o  směrnice, 
nařízení a rozhodnutí. Tyto právní akty mají právo vydávat jen orgány EU k tomu zmocněné ve Smlouvách 
ES (Komise navrhuje, Rada EU a Evropský parlament schvalují) a jsou pro členské země závazné.  
97 Schendelen, Rinus van: Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu, Centrum strategických 
studií, Barrister and Principal, Brno 2004, str. 64.  
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výhodě, neboť nemůže být rozpuštěn a není nikterak závislý na evropské „vládě“ – 

Komisi.  

 

3.1.2.2.3 Rada Evropské unie – garant národních zájmů 

Rada Evropské unie je vrcholným rozhodovacím orgánem EU, neboť bez jejího 

souhlasu nelze přijmout žádnou právní normu EU. Zároveň představuje po Parlamentu 

druhý zdroj legitimity, jelikož zástupci národních států jsou zmocněni k zastupování 

daného členského státu přímo jeho vládou (často se jedná přímo o ministry, popřípadě o 

jejich náměstky). Ministři členských zemí se scházejí ve skupinách rozdělených dle 

oborových oblastí.98  

S Komisí se Rada dělí o exekutivní funkci, s Parlamentem sdílí legislativní 

pravomoci. Rada EU je zodpovědná za schvalování návrhů směrnic a nařízení navržených 

Komisí, koordinuje ekonomickou politiku členských států, dojednává vnitřní dohody mezi 

členskými státy, společně s Parlamentem kontroluje rozpočet EU, přijímá rozhodnutí 

týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky a koordinuje spolupráci v policejní 

a soudní oblasti.  

Na předsednickém postu se členské státy střídají vždy po šesti měsících (tzv. 

rotující předsednictví), každá z předsednických zemí99 má k dispozici sekretariát 

s přibližně 2 500 úředníky. Předsednická země zasahuje napříč všemi úrovněmi Rady, řídí 

schůzky jednotlivých sektorových rad, Výboru stálých zástupců (viz níže) i dalších 

pracovních uskupení a reprezentuje Radu navenek.  

                                                 
98 V současné době existuje 9 resortních rad: Všeobecná rada (ministři zahraničních věcí), Hospodářství a 
finance (známá pod zkratkou ECOFIN), Justice a vnitro (JHA), Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a 
ochrana spotřebitele (EPSCO), Životní prostředí, Doprava, telekomunikace a energetika, Zemědělství a 
rybolov, Konkurenceshopnost, Vzdělání, mládež a kultura.   
99 Předsednictví Evropské unii skýtá zajímavou příležitost pro neziskové organizace, jak dostat svoji agendu 
do popředí politického, veřejného či mediálního zájmu. Nejvýznamnější je v tomto směru lobbing na národní 
úrovni v době, kdy národní vláda formuluje své předsednické priority. Manévrovací prostor je poměrně 
úzký, neboť 70 – 80% tvoří kontinuální politické úkoly, které předsednické země přebírají jedna od druhé. I 
přesto, pokud je téma vhodně zvolené a existuje dostatek politické vůle, mohou neziskové organizace svými 
aktivitami sehrát významnou roli při prosazování předsednických témat v rámci EU (např. v průběhu 
finského předsednictví finská vláda a neziskový sektor úspěšně spolupracovaly v otázce zvyšování 
soudržnosti (koherence) evropské rozvojové pomoci. Členství neziskových organizací v různých evropských 
sítích činí jejich zapojení velmi efektivním.  
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Důležitou roli při přípravě rozhodnutí Rady hraje Výbor stálých zástupců členských 

zemí při Společenství – COREPER 100. V něm pravidelně zasedají „velvyslanci“ členských 

států při EU, který mají k dispozici odborný úřednických aparát svých Stálých zastoupení, 

dříve misí u Evropských společenství. Ještě důležitější pozici než Výbor stálých zástupců 

si však vydobyly pracovní skupiny (přibližně 300), které připravují materiály pro 

COREPER.  Tyto skupiny se skládají z odborníků (v roce 2000 se jednalo o 800 osob), 

kteří jsou vysláni vládami národních států. „V těchto pracovních skupinách dochází 

k podrobným rozborům jednotlivých témat. Zde se poprvé střetávají názory členských 

zemí... .“101  

Jestliže neziskové organizace zamýšlí ovlivnit rozhodnutí Rady, pak se tak děje 

především právě na úrovni pracovních skupin. Svoji roli hraje již samotný fakt, kterému 

výboru je daný problém přidělen.102 Většinou o tom rozhoduje kancelář Generálního 

tajemníka spolu s předsednickou zemí. Již v procesu „přidělování“ se objevuje řada tlaků 

od soupeřící rad i zájmových skupin.  

V otázkách prvního pilíře se Rada usnáší kvalifikovanou103 či prostou většinou, což 

znamená, že každá vláda může být přehlasována. Ve druhém a třetím pilíři stále převládá 

mezivládní způsob rozhodování s možností uplatnění práva veta. 

Rada může pomocí sekundární právních aktů104 převést formální legislativní 

pravomoci na Komisi. Tímto způsobem, pro nějž se vžilo označení delegované právo 

,vzniká většina unijní legislativy.105 Z rozhodnutí Rady vznikají specializované výbory 

(jedná se o 450 výborů), jejich členy jsou oficiálně osoby zastupující členské státy a jejich 

hlavní úlohou je pomáhat Komisi s implementací sekundárních právních aktů 106.  

                                                 
100 Z francouzského Comité des Répresentants Permanents.  
101 Šafaříková, Kateřina: Lobbing v institucích Evropské unie a jeho regulace, diplomová práce, FSV UK 
2002, str. 26.  
102 „Například zpráva o dovozu a pěstování GMOs zahrnovala otázky týkající se zemědělství, výzkumu, 
průmyslu, zdravotnictví, rozvoje, zaměstnanosti, životního prostředí, vnějších vztahů a dalších.“ Schendelen, 
Rinus van: Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu, Centrum strategických studií, Barrister 
and Principal, Brno 2004, str. 70.   
103 Qualified Majority Voting (QMV) uvedl v platnost Jednotný evropský akt. Jedná se o rozhodovací 
mechanismus Rady, kdy je k přijetí určitého rozhodnutí zapotřebí 2/3 všech hlasovacích bodů, které mezi 
sebou mají státy proporčně rozděleny. Tento způsob rozhodování představuje nadnárodní rozhodovací 
model, oproti usnášení jednomyslností (unanimitou), která je typická pro mezivládní model. 
104 Směrnice, nařízení nebo rozhodnutí , více viz poznámka č. 96.  
105 Schendelen, Rinus van: Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu, Centrum strategických 
studií, Barrister and Principal, Brno 2004, str. 48. 
106 Tento specifický způsob řízení a implementace evropských politik je též znám pod označením 
komitologie (z anglického comitology)  nebo komitologická procedura. 
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Rada EU nicméně není příliš častým cílem neziskových organizací. Je to 

především z důvodu proměnlivého složení jejích členů, což omezuje efektivitu 

lobbistických aktivit. Dalším důvodem je i způsob rozhodování v Radě, kdy se postupně 

upouští od požadavku jednomyslného usnesení, jenž je nahrazován kvalifikovanou 

většinou. Proto, aby byla snaha lobbistů úspěšná, je nutné získat více než jen jednu národní 

reprezentaci.107 Ovlivňování rozhodnutí na úrovni Rady EU má proto význam jen ve 

vyhraněných případech, kdy je ve hře klíčový národní zájem (k čemuž u neziskových 

organizací příliš často nedochází), anebo pokud existuje možnost, že se názor zájmové 

skupiny stane oficiálním postojem dané národní vlády.  

 

3.1.2.2.4  Evropský hospodářský a sociální  výbor108 a Výbor regionů109 - poradní   
orgány se slabým mandátem 

I přesto, že ani jeden z výborů nemá vliv na rozhodovací procedury, oba orgány 

představují důležitou (spíše z formálního hlediska) spojnici mezi Evropskou unií a její 

občanskou společností, a proto je dobré věnovat jim zde alespoň krátkou zmínku.  

Evropský hospodářský a sociální výbor je pro některé „mostem mezi Evropou a 

organizovanou občanskou společností“110, neboť se skládá přímo ze zástupců občanské 

společnosti (zaměstnavatelských asociací, odborů, nevládních organizací ad.). Z jiného 

úhlu pohledu se však jedná o instituci, jejíž možnosti jsou velmi limitované, zčásti 

z důvodu formálních, zčásti kvůli nesourodým názorům a zájmům. 

Z formálního hlediska má ekonomický výbor jen omezený význam při formování 

politických rozhodnutí. Komise si od něj musí vyžádat stanovisko v otázce významných 

legislativních návrhů, i přesto není názor této instituce pro další rozhodování závazný. Na 

druhé straně si poradní orgány zajišťují svůj vliv především díky své expertní činnosti, 

která v dynamickém a často neformálním prostředí evropské politiky rozhodujícím 

                                                 
107 Králíčková, Jana, Lobbing v EU, disertační práce, VŠE 2007, str. 73.  
108 V anglickém překladu European Economic and Social Committe byl vytvořen na základě Římské 
smlouvy v roce 1957.  
109 V anglickém překladu Committe of the Regions, vytvořen na základě Smlouvy o Evropské unii v roce 
1994.  
110 Krech, Bridgitte-Erika: The Integration of Civil Society Organizations from the Post-Socialist Member 
States into the EU Decision-Making Process in Pleines Heiko: Participation of Civil Society in New Modes 
of Governance. The Case of the New EU Member States, Part 3: Involvement at the EU Level, 
Forschungsstelle Osteuropa, Brémy, září 2006, str. 8.  
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faktorem. Malý význam Ekonomického výboru spočívá v názorové roztříštěnosti a rovněž 

expertní kapacita bývá v porovnání s výkonností poradních orgánů Rady a Komise 

zpochybňována. I přesto je Evropský výbor bezpochyby aktivním tělesem: v 90. letech 

produkoval průměrně 200 expertních zpráv ročně.  

Výbor regionů je v mnoha ohledech srovnatelný s Evropským hospodářským a 

sociálním výborem. Na rozdíl od něj v něm zasedají zvolení regionální politici, což 

umožňuje vnitřní organizaci podle politické spřízněnosti podobně jako v Evropském 

parlamentu. Výbor regionů však nedisponuje příliš vysokou expertní kapacitou. Jeho 

členové mají většinou úzké vazby na zástupce svých zemí v Radě i na stranické kolegy 

v Parlamentu. V mnohém tak Výbor regionů připomíná německý Bundesrat, ovšem 

s podstatně slabším mandátem.  

 

 

3.2 Lobbing neziskových organizací v Evropské unii 

 

3.2.1 Evropský lobbing – novinka nebo známá  záležitost ?  

Lobbing se na evropské úrovni mohl objevit v okamžiku, kdy vznikla instituce, jíž 

vlády národních států propůjčily rozhodovací pravomoci a tudíž i právo utvářet na 

národních vládách značně nezávislou politiku. V omezené míře se proto můžeme setkat 

s lobbistickými aktivitami již v 50. letech, kdy na základě tzv. Pařížské smlouvy vzniklo 

Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO). Klíčovým bodem smlouvy, který poznamenal i 

další vývoj integračního procesu, bylo „odevzdání suverenity v oblasti uhlí a oceli do 

rukou nadnárodního orgánu s označením Vysoký úřad [tzv. High Authority, pozn. autora], 

který na základě smlouvy a za asistence Poradního výboru spravoval svěřenou oblast bez 

dalšího vlivu členských států.111  Komunikace mezi zájmovými skupinami a Vysokým 

úřadem probíhala zčásti přirozenou, neformální cestou, tak jak je to běžné na národní 

úrovni, na druhé straně určitou formu spolupráce zaručovala samotná Smlouva. Zástupci 

podnikatelů, zaměstnavatelů nebo spotřebitelů  byli členy poradní komise Vysokého 

                                                 
111 Fiala, Petr a Pitrová, Markéta: Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2003, str. 
51.  
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úřadu, v níž vystupovali jako konzultanti při rozhodování.112 Tento model se uplatnil i při 

formování Hospodářského a sociálního výboru, který vznikl na základě Římských smluv, 

jež zakládaly evropská společenství (ESUO, EUROATOM, EHS).    

Nárůst počtu evropských zájmových skupin úzce souvisí s evropskou integrací, 

s její rychlostí, hloubku a rozsahem. Čím více agendy národní vlády přesouvají na 

nadnárodní evropskou úroveň – čím více společných politik –  tím rychleji roste počet 

zájmových skupin v Bruselu. Jejich počet se mění též v závislosti na změnách, jež se 

týkají rozhodovacích procedur a významu, který jednotlivé evropské instituce 

v rozhodovacím procesu mají.  

V obou směrech sehrál významnou úlohu Jednotný evropský akt (JEA), vydaný 

v roce 1987. Tento dokument odstranil právo veta při hlasování v Radě ve vybraných 

oblastech113, především v otázkách týkajících se budování společného trhu (dotvoření 

společného trhu bylo v onu chvíli pro Společenství hlavním úkolem). Dále Jednotný 

evropský akt zapojoval Evropský parlament, který stál v 80. letech zcela mimo 

rozhodovací procedury, zpět do legislativního procesu a stanovil následné cíle evropské 

politiky – společnou měnu a užší spolupráci v oblasti zahraniční politiky.  

Přijetí JEA způsobilo změnu v charakteru ovlivňování evropské politiky 

zájmovými skupinami. V době platnosti Lucemburského kompromisu v 60. a 70. letech, 

jenž činil z Rady nejsilnější instituci, zájmové skupiny praktikovaly formu „nepřímého 

ovlivňování“, která spočívala v působení na členy národních vlád a na národní 

administrativní úředníky. Teprve jejich prostřednictvím mohlo docházet k ovlivňování 

politiky na evropské úrovni. S omezením práva veta členských států v Radě, posílením 

role Evropského parlamentu a upevněním pravomocí Evropské komise, došlo 

k výraznému nárůstu přímého lobbingu. Od počátku 90. let působí na evropské úrovni 

přibližně 3000 různých zájmových skupin (v 70. letech se jednalo přibližně o 300 

organizací).114  

                                                 
112 Králíčková, Jana: Lobbing v EU, disertační práce, VŠE 2007, str. 49.  
113 Rušil tak platnost tzv. Lucemburského kompromisu, který byl přijatý v roce 1966 v reakci na de Gaullovu 
„politiku prázdných křesel“, kdy členské státy Společenství přijaly francouzskou podmínku, jenž 
umožňovala uplatnit každému členskému státu právo veta při hlasování v Radě.  
114 Králíčková, Jana: Lobbing v EU, disertační práce, VŠE 2007, str. 49.  
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Zvýšená pozornost zájmových skupin o rozhodovacími pravomocemi posílené 

evropské nadnárodní instituce (Komisi a Parlament) vyvolala rovněž poptávku po 

zavedení mechanismů, jež by upravovaly vztah zájmových skupin a evropských úředníků 

a poslanců, respektive mechanismů, které by zajišťovaly rovný přístup a účinné 

vyvažování sektorových i národních zájmů. Smlouvy z 90. let věnují komunikaci 

s veřejností a její participaci při rozhodování daleko větší pozornost, než smlouvy 

z předcházejících fází evropské integrace.  

 

3.2.2 Hlavní zdroje pro zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů 

Historie spolupráce evropských institucí a neziskových organizací je poměrně 

dlouhá. Avšak až do roku 1993, kdy vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii (známá 

spíše pod názvem Maastrichtská smlouva) probíhaly vzájemné kontakty na ad hoc bázi. 

Nová smlouva měla z Evropské unie učinit svazek, „v němž jsou rozhodnutí přijímána co 

nejotevřeněji a co nejblíže občanovi“115. Významným je v tomto směru Dodatek 23, který 

zdůrazňuje význam „spolupráce mezi Evropským společenstvím a charitativními 

asociacemi a nadacemi při zajišťování veřejných sociálních služeb“116. V návaznosti na 

tento dodatek podnikla Evropská unie kroky k zavedení pravidelných konzultací 

s neziskovým sektorem. Zpočátku byla pozornost věnována především organizacím 

činným v sociální oblasti. Významným počinem bylo zavedení zvláštní rozpočtové 

kapitoly (pod označením B3-4101), určené na podporu spolupráce institucí EU 

s neziskovými organizacemi a na rozvoj jejich kapacit.117  

Zvýšená aktivita Evropské unie související s větším zapojením neziskového 

sektoru do evropských rozhodovacích procedur začíná koncem 90. let. V roce 1997 

Evropská komise schválila dokument Promoting the role of voluntary organisations and 

foundations in     Europe 118. Jedná se o poměrně obsáhlý dokument, který mapuje situaci 

neziskového sektoru v jednotlivých členských zemích Unie z pohledu legislativních, 

daňových a účetních podmínek. Kromě základní klasifikace neziskových organizací 

Evropská komise v tomto dokumentu přiznává neziskovému sektoru důležitou úlohu při 
                                                 
115 Smlouva o Evropské unii (též Maastrichtská smlouva), Hlava I, Společná ustanovení, čl. 1. 
116 Dodatek č. 23 Smlouvy o Evropské unii.  
117 Smlouva o Evropské unii, čl. 117.  
118 Podpora role dobrovolnických organizací a nadací v Evropě (překlad autora).  
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evropském sjednocování a zamýšlí se nad možnostmi lepšího zapojení neziskových 

organizací do tvorby politik Unie. Podle tohoto dokumentu Evropská komise 

v rozpočtovém obdobní 1994 – 2000 ročně uvolňovala až 800 miliónů ECU119 

(předchůdce Eura) určených na podporu a rozvoj neziskových organizací a jejich 

aktivit.120 Evropská komise v tomto dokumentu motivuje členské státy, aby vytvářely lepší 

podmínky pro spolupráci s neziskovými sektorem (představuje zde stručně princip 

„partnerství“, který se později stal jedním z pilířů pro čerpání financí ze Strukturálních 

fondů (viz kapitola 2.2.3.3), sama se zavazuje k větší otevřenosti, rovnoprávnému přístupu 

a podpoře neziskových organizací.  

Dalšími dokumenty, které v následujících letech posilovaly pozici neziskových 

organizací byly například Aarhuská smlouva (viz kapitola 2.2.3.2) a na ní navazující 

směrnice o posuzování vlivů koncepcí a plánů na životní prostřední (v českém prostředí 

známá spíše pod zkratkou SEA – Strategic Environmental Assessment).  

Hlavní institucionální nástroje, jenž zapojují občanskou společnost, a s ní i 

neziskové organizace do evropských rozhodovacích procedur, následovaly až v okamžiku, 

kdy evropský sjednocovací „bicykl“121 začal zpomalovat.  

 

3.2.2.1 Bílá kniha o evropském vládnutí 122  

Zásadní zlom přineslo přijetí Bílé knihy o evropském vládnutí v roce 2002. Tato 

Bílá kniha vznikala ve zvláštní situaci. Komise v ní reagovala na irské „ne“ Smlouvě 

z Nice123, jež vnímala jako projev klesající důvěry v evropské instituce. Bílá kniha 

nastiňovala ambiciózní plán institucionální reformy, která měla připravit Unii na rozšíření 

a zároveň míru integrace ještě prohlubovala. Komise si byla vědoma, že bez zásadních 

změn, jenž by „otevřely rozhodovací proces většímu počtu lidí, kteří by se podíleli na 

                                                 
119 Součet různých programů podpory, např. Strukturální fondy, PHARE, TACIS, Leonardo da Vinci, 
European Voluntary Service Programme ad. Na první pohled se jedná o vysokou částku, v rozpočetu EU se 
však jedná o necelé 1% výdajů.  
120 Evropská komise: Promoting the role of voluntary organizations and foundation in Europe, str. 9.  
121 Narážka na metaforu Romana Prodiho, bývalého předsedy Evropské komise, který připodobnil evropskou 
integraci k jízdě na kole, neboť je nutné udržovat ji stále v pohybu, v opačném případě hrozí, stejně jako při 
jízdě na kole, pád.  
122 V anglickém originále White paper on European governance 
123 Irští voliči v referendu ze 7. června 2001 neschválili smlouvu z Nice, v opakovaném referendu již bylo 
„vše v pořádku“. 
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utváření a šíření evropských politik“124 nemůže uspět. Hlavními principy, o něž se má 

evropské „vládnutí“ od oné chvíle opírat jsou otevřenost, participace, zodpovědnost, 

efektivita a soudržnost.  

Bílá kniha obsahovala několik zásadních výzev: (1) posílit dialog s regionálními 

vládami/samosprávami a zavést minimální konzultační standardy vyžadující transparentní 

a reprezentativní zapojení občanské společnosti, (2) zajistit vyšší kvalitu evropských politik 

a nařízení, zjednodušit legislativní proces a vypracovat pravidla, jak se do něj mohou 

zapojit i nezávislí experti, (3) uplatňovat vnitřní zásady a principy při jednání s třetími 

zeměmi, zejména zlepšit dialog s nevládními organizacemi z těchto zemí, (4) zajistit 

soudržnost politik členských států s politikami EU.125  

Hlavním cílem těchto inovací mělo být zastavení „prohlubování propasti mezi 

Evropskou unií a lidmi, kterým slouží“126.  

Evropská komise vyzývala ostatní instituce k aktivnější komunikaci, k čemuž mají 

využít lokální sítě, grass-roots organizace, regionální a místní správu. O neziskových 

organizacích se dokument zmiňuje jako o významném hráči při určování politiky, který 

dokáže včas upozornit na možné problémy. I proto by neziskovým organizacím měla být 

věnována ze strany evropských úřadů větší pozornost.  

Autoři v Bílé knize plánovali, že Komise bude do jisté míry regulovat přístup 

zástupců občanské společnosti tím, že vytvoří databázi organizací, které působí na 

evropské úrovni. Tento krok měl přispět ke zvýšení transparentnosti konzultací a 

odpovědnosti ze strany neziskových organizací.  

V roce 2002 existovalo při Evropské komisi téměř 700 konzultačních skupin 

vytvořených většinou ad hoc, což příliš nepřispívalo k dobré spolupráci. Komise plánovala 

zeštíhlit a lépe strukturovat práci těchto skupin, aniž by jakkoliv omezila reprezentativnost 

jejich složení. Nový konzultační mechanismus neměl být upraven nařízením či směrnicí, 

takový krok by proces zbytečně zakonzervoval a zpomalil. Namísto toho, měl být pro 

účastníky konzultací vypracován kodex chování a minimálních standardů, jenž by určil 

pravidla konzultací a  zaručil vyváženost argumentů. Kromě zástupců občanské 

společnosti se pozornost Komise při komunikaci měla upřít především na evropské sítě a 

                                                 
124 Evropská komise: White paper on European Governance, 2002.  
125 Tamtéž.  
126 Tamtéž.  
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platformy, které jednak agregují postoje a zájmy svých členů, jednak disponují efektivními 

mechanismy pro šíření informací.  

 

Většina z bodů obsažených v Bílé knize se nakonec odrazila ve fungování 

evropských institucí jen částečně. I když motivy z Bílé knihy o dobrém vládnutí rozvíjela 

a zpřesňovala řada nařízení a směrnic, nová komunikační strategie nepronikla do „srdcí a 

myslí“ evropských úředníků.  

Po nizozemském a francouzském odmítnutí Ústavní smlouvy v roce 2005, která 

mimo jiné obsahovala explicitní odkazy na spolupráci s neziskovým sektorem,127 

následovalo v krátké době druhé, ještě hlubší zamyšlení nad tím, jakým způsobem 

občanům EU vysvětlit, kam současná EU směřuje, co jejím obsahem a cílem. Všeobecné 

reflexi měl napomoci nový plán - Plán „D“ (písmeno „D“ má vyjadřovat hlavní atributy 

EU - demokracii, dialog a debatu).  

 

3.2.2.2 Plán „D“ – druhá šance  

Necelé čtyři měsíce po zamítavém vyjádření francouzských a nizozemských 

občanů ohledně Ústavní smlouvy přispěchala Komise s „příspěvkem k období pro úvahu“ 

– s již zmiňovaným Plánem „D“.  

Primárním cílem tohoto návrhu nebylo přesvědčit veřejnost o kvalitách evropské 

Ústavy. Hlavním záměrem byla snaha o „vytvoření evropského veřejného prostoru, 

v němž občané získávají informace a nástroje k tomu, aby se mohli aktivně podílet na 

rozhodování a přijali evropský projekt za svůj“128. Z průzkumu Eurobarometru v té době 

jasně vyplývalo, že většina Evropanů se necítí být součástí evropského sjednocovacího 

procesu a pochybuje o tom, že jejich hlas někoho v Bruselu zajímá (53% evropských 

občanů se nedomnívalo, že jejich hlas má nějakou váhu)129. Obranou proti klesajícímu 

zájmu a upadající důvěře v bruselské politiky se měly stát vstřícné, otevřené, komunikující 

                                                 
127 Např. článek Ústavní smlouvy Evropské unie  o zásadách participativní demokracie (článek I-47).  
128 Evropská komise, Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů, Příspěvek Komise k období pro úvahu a poté: Plán D pro demokracii, 
dialog a diskusi, KOM (2005) 494, 13.10.2005.  
129 Eurobarometr 2005, dostupný na 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_en.htm.  
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a transparentní evropské instituce, jenž by vtáhly občany více do prostředí evropské 

politiky. Margot Wallstromové, nové komisařce pro komunikační strategii, stejně jako 

dalším jejím kolegům, bylo zřejmé, že jedna z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, vede přes 

nejaktivnější část občanské společnosti – neziskové organizace, různé asociace a federace 

zastupující zájmy občanů.  

Ve všech dokumentech se konstantně objevuje důraz na „naslouchání evropskému 

lidu“, i přesto v prvním roce plán „D“ připomínal spíše jednostrannou informační kampaň.  

Na tuto situaci Komise reagovala v únoru 2006 Bílou knihou o evropské komunikační 

politice130. V této zprávě se Komise už více zaměřila na základní principy komunikace 

s veřejností a jejich definování. Kromě klasického práva na informace a svobody projevu 

zde výslovně uvedla právo občana na „vyjádření svého postoje a na možnost obhájit jej 

v dialogu s tím, kdo rozhoduje“131. V dokumentu se rovněž objevil návrh na zformulování 

evropského „kodexu slušného chování při komunikaci“, jenž by byl závazný pro všechny 

účastníky dialogu, tedy jak pro zástupce evropských institucí, tak pro představitele 

zájmových skupin. 

V rámci Plánu „D“ vznikají stále nové dokumenty (naposledy se jednalo o Zelenou 

knihu evropské iniciativy pro transparentnost – European Transparency Initiative 

publikovanou v srpnu 2006). Rozsah této práce však neumožňuje detailní analýzu jejich 

obsahu. I přesto je zřejmé, že se před neziskovými organizacemi v posledních letech 

otevírá nový prostor na evropské politické scéně, v němž by se měly těšit (alespoň tak to 

z uvedených dokumentů vyplývá) respektu a vážnosti a měly by mít k dispozici poměrně 

širokou škálu prostředků a nástrojů, kterými mohou působit na tvorbu evropských politik. 

Leč prohlášení se s realitou často rozcházejí a Evropská unie není v tomto směru 

výjimkou. Kapitoly 4.1 a 4.2 staví úroveň a kvalitu komunikace mezi evropskými 

institucemi a neziskovým sektorem do poněkud jiného, méně optimistického světla.  

 

 

                                                 
130 V anglickém originálu White paper on European communication policy.  
131 European Commission: White paper on a European communication policy, COM (2006) 35, 1.2. 2006, 
str. 6.  
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3.2.3 Specifika evropského lobbingu 

V tomto místě je třeba upozornit na jednu metodologickou odchylku. 

V následujících dvou kapitolách, které se věnují základní charakteristice evropského 

lobbingu, není explicitně používáno termínu „neziskové organizace“, ale obecnějšího 

termínu „zájmové skupiny“. Teoretikové věnující se „eurolobbingu“ v zásadě nerozlišují 

mezi jednotlivými aktéry z neziskového, soukromého či veřejného prostředí. V dalších 

kapitolách, jenž se věnují rozhodovacím procesům a dialogu s občanskou společností je 

opět používán termín „neziskové organizace“ ve významu definice uvedené kapitole 1.2.2.  

 

3.2.3.1 Europeanizace132 národních politik 

Z právního hlediska jsou hlavní podstatou evropské integrace smlouvy vyjednané 

vládami členských států. Evropský sjednocovací proces však zdaleka není odvislý pouze 

od politiky jednotlivých národních vlád, jeho směr ovlivňuje rozsáhlá síť zájmových 

skupin. Utváření evropské politiky je velmi komplikovaným procesem, v němž se neustále 

proplétají zájmy národní a evropské, veřejné a soukromé. Množství hráčů i interakcí mezi 

nimi je tak oproti národní úrovni několikanásobně zvýšeno. Rovněž způsobů, jak 

ovlivňovat evropskou politiku či rozhodovací procesy je mnoho. Každý z aktérů musí 

vždy zvážit, které místo je pro něj v daném případě nejvhodnější pro ovlivňování 

politických rozhodnutí.  

Proud „poevropšťování“ národní politiky plyne oběma směry - od Evropské unie 

směrem k národním státům i od národních států směrem k Evropské unii. Impulsy mohou 

vycházet jak od institucí EU, tak od národních vlád. Od účastníků hry se tak vyžaduje 

ostražitost jak na domácí, tak především na mezinárodní scéně. Jednotlivý aktéři se musí 

soustředit na oba hlavní zdroje europeanizace, tedy jak na evropské instituce, tak na 

jednotlivé členské státy. Při utváření jednotlivých evropských politik může docházet 

k vytváření různých druhů koalic. Zájmové skupiny mohou vyvíjet nátlak na vlády 

národních států ve prospěch evropské iniciativy i naopak. V okamžiku, kdy Evropská unie 

zavádí příznivější podmínky, než panují na úrovni národních států, dochází k pevnému 

                                                 
132 Termín, který van Schendelen používá ve své knize Jak lobbovat v Evropské unii, hovoří-li o přenosu 
agendy z národní na evropskou úroveň.  

 72



spojení zájmových skupin s Evropskou komisí či Evropským parlamentem, tedy 

s institucemi, které reprezentují evropský zájem. Opačná spojenectví zájmových skupin 

s představiteli národních vlád se formují v okamžiku, kdy zájmové skupiny s rozhodnutím 

Evropské unie nesouhlasí, přitom nemusí mít vždy na paměti zájem národních států. 

Hlavním cílem je zastavit nepříznivý vývoj evropské legislativy v dané oblasti. V takovém 

případě se pozornost zájmových skupin přesouvá na zástupce národních zastoupení 

v pracovních skupinách Rady EU.  

Smyslem evropské politiky však není a ani nemůže být jednostranná preference 

určitého partikulárního zájmu. V takovém případě by upadla do těžko řešitelných konfliktů 

jednotlivých oborových nebo národních zájmů, jež by mohly proces evropské integrace 

výrazně zpomalit, ne-li zastavit. Smyslem evropské politiky proto je vyvažovat jednotlivé 

zájmy, hledat kompromis s co nejširším spektrem aktérů. Dochází tak k obhajobě 

původního, hlavního významu a smyslu lobbingu – tedy „nepřetahovat“ politické zástupce 

za každou cenu konkurenci, ale vyvážit argumenty protistrany. Každým předpisem některá 

zájmová skupina získává, důležité je, aby nezískala příliš či nezískávala dlouhodobě na 

úkor jiných zájmů. Nikdo nemá zájem někoho ničit či likvidovat, neboť si všichni 

uvědomují, že v sjednocené, provázané Evropě jsou na sobě vzájemně závislí.133 

 

3.2.3.2 Klasický „nátlak“ nestačí 

Vzhledem ke složitému prostředí i zvláštní povaze evropské politiky nemohou 

zájmové skupiny uplatňovat v plné míře tradiční nátlakové techniky lobbingu – donucení, 

vtažení do vlastní hry, veřejnou obhajobu a přesvědčování.134 Podle nizozemského 

politologa Rinuse van Schendelena, který se evropským lobbingem dlouhodobě zabývá, 

účinnost klasických prostředků klesá. Všechny totiž stojí na víře, že je možné protivníky 

(nejen evropské instituce, ale především konkurenční zájmové skupiny) vtáhnout do 

vlastní hry a přesvědčit či přímo donutit je k tomu, aby se řídili přáními dané zájmové 

skupiny.  

                                                 
133 Kučera, Rudolf: Lobbying v Evropské unii in Lobbyismus versus korupce, Institut pro středoevropskou 
kulturu a politiku, Praha 2004.  
134 Více viz Schendelen, Rinus van: Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu, Centrum 
strategických studií, Barrister and Principal, Brno 2004, str. 32 – 41.  
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Van Schendelen uvádí, že v současné době se s tímto druhem nátlaku dokáže 

většina aktérů vypořádat. V některých případech je dokonce pro konkurenční zájmovou 

skupinu pohodlnější blokovat to, s čím nesouhlasí, než se snažit o prosazení vlastních 

priorit. Tradiční lobbistické techniky tak nedokáží zájmovým skupinám zajistit dostatečný 

vliv.135  

Novým pojmem se stává management veřejných záležitostí. Tento koncept spočívá 

v propojení obchodního managementu a politologie. Poprvé se objevil po 2. světové válce 

ve Spojených státech. Veřejné záležitosti vnímá jako soubor zájmů, které mají být 

chráněny a prosazovány prostřednictvím ovlivňování okolního prostředí. V teoretické 

oblasti vychází z analýz chování obchodních organizací. Ve spojení s prostředím politiky 

nový přístup analyzuje způsoby, kterým se volení i nevolení vládní úředníci vyrovnávají 

s tlaky a zájmy soukromého sektoru.  

Management veřejných záležitostí nezavrhuje tradiční, osvědčené formy lobbingu, 

zároveň však klade důraz na důkladnou teoretickou přípravu a profesionální a metodicky 

propracovanější postupy. Již se neopírá o víru, že je možné protivníky k něčemu přinutit, 

naopak bere v úvahu, že rozsah a síla vlivu jsou vždy omezené. Zájmové skupiny nabádá k 

hledání optimálního kompromisu mezi svými preferencemi a aktuálními možnostmi.  

Evropská unie je pro nový přístup úrodnou půdou, neboť je prostředím, v němž  

jednostranně prosazený zájem může způsobit daleko více škody než užitku. Management 

veřejných záležitostí přesně reflektuje tuto vlastnost evropské politiky. Vychází 

z předpokladu, že kořeny konfliktů se nacházejí v hodnotách a národních zájmech. 

Jednotlivý aktéři mohou mít (svou) pravdu, ale bez ochoty ke kompromisu nakonec 

nemohou uspět.  

 

3.2.4   Konkrétní mechanismy a procedury zapojení neziskových organizací 

Předchozí kapitola naznačila rozdíly mezi jednotlivými rozhodovacími institucemi 

EU, které ovlivňují povahu a formu konzultačních mechanismů. Je zřejmé, že povaha 

dialogu s občanskou společností se u rozhodovacích institucí liší, často však existují různé 

odlišnosti i v rámci vnitřní struktury jednotlivých rozhodovacích orgánů. Stále je třeba mít 

                                                 
135 Tamtéž, str. 33.  
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na paměti, že interakce mezi nevládními organizacemi a orgány EU se pohybuje na ose 

mezi neformálním lobbingem a strukturovaným dialogem. Formální konzultační procesy, 

které jsou hlavní náplní této kapitoly, tak nejsou jediným možným způsobem, jak 

neziskové organizace spolupracují s Evropskou unií.  

 

3.2.4.1 Vstupní brána k  evropské politice 

K nejvyhledávanějším institucím Evropské unie patří bezesporu Evropská komise. 

Zájem o spolupráci existuje jak na straně neziskových organizací (snaha ovlivnit 

legislativní návrhy), tak Komise (snaha rozšířit přísun informací zvenčí, získat relevantní 

argumenty pro diskusi s Radou a Parlamentem).  

Intenzita kontaktů mezi neziskovými organizacemi a Evropskou komisí souvisí s 

fázemi politického rozhodovacího procesu. Jak naznačila předchozí kapitola (viz 

podkapitola 3.1.2.2), největší příležitostí ovlivnit politiku Evropské komise mají neziskové 

organizace v iniciačním stádiu, tedy v okamžiku, kdy Komise zpracovává daný 

legislativní návrh. V této fázi mohou neziskové organizace přicházet s 

vlastními aktuálními podněty, stejně tak se mohou vyjadřovat k průběžným verzím návrhů 

zpracovaných Komisí.  

Spolupráci neziskových organizací a úředníků Komise lze rozdělit do dvou úrovní. 

První probíhá v takzvané „makro-politické“ rovině . Jedná se o větší, početnější diskusní 

fóra, která dávají příležitost k diskusi o „horizontálních“ tématech a obecnějších 

politických strategiích. Setkání se většinou účastní členové evropských neziskových 

platforem,136 kteří se se zástupci Komise scházejí na pravidelných schůzkách (většinou 

dvakrát za rok).  

Komise nejedná s neziskovými organizacemi vždy odděleně, ale na setkání zve 

další, pro danou oblast důležité aktéry137. Tato setkání jsou pro neziskové organizace 

                                                 
136 Dlouhou tradici (od 70. let) mají setkání s neziskovými organizacemi činnými v rozvojové a humanitární 
sféře, které jsou v současné době sdružené v Evropské platformě neziskových organizací pro pomoc a rozvoj 
(European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD). Od roku 1995 probíhá 
kontinuální dialog též s platformou Evropských sociálních neziskových organizací (Platform of European 
Social NGOs).  
137 Tzv. „multi-stakeholder“ fóra probíhají například v oblasti zdravotnictví (Evropské zdravotní fórum 
založené v roce 2001), jehož se účastní kromě neziskových organizací i profesní organizace, sdružení a 
svazy pacientů a poskytovatelé zdravotních služeb.  
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cenná i tím, že se mohou seznámit s pozicemi ostatních zájmových skupin (např. 

podnikatelského sektoru).  

Jednání na „makro-politické“ úrovni nezbytně nepřináší přímé politické výsledky, 

spíše pomáhají rozběhnout politickou diskusi s Komisí o důležitých tématech a posilovat 

vzájemnou důvěru, legitimitu neziskových organizací a jejich roli při tvorbě evropských 

politik.  

Druhou rovinu vztahů s Komisí představuje dialog na nižších politických úrovních. 

Otázky, které se zde řeší mají techničtější charakter a počet účastníků je omezen. Interakce 

na tomto stupni je však zdaleka nejefektivnější. Neziskové organizace jsou zapojeny do 

práce v expertních skupinách (blíže viz kapitola 3.1.2.2.1), v nichž zasedají i představitelé 

soukromého sektoru, spotřebitelské asociace, sociální partneři, národní experti, 

představitelé akademické sféry atd. Vyváženost hlasů se u jednotlivých expertních skupin 

výrazně liší. Z neziskové sféry jsou nejčastěji zastoupeny ekologické neziskové 

organizace, které mají zástupce v přibližně v 50 skupinách. Rozhodnutí jsou přijímána na 

základě konsensu, neziskové organizace, ani žádné jiné zájmové skupiny, nedisponují 

hlasovacím právem.  

Dalším konzultačním mechanismem jsou veřejné internetové konzultace138, kdy 

Komise zveřejní daný dokument na svých internetových stránkách a kdokoliv k němu 

může zaslat své připomínky. Zájem veřejnosti závisí na důležitosti daného návrhu.139 

Obecně lze konstatovat, že tento mechanismus je poměrně využívaný. Na druhé straně 

vysoký počet příspěvků vyvolává otázku, jakým způsobem jsou zpracovávány, zda k nim 

Komise přihlíží a jak zajišťuje reprezentativnost ohlasů. Velký dosah internetových 

konzultací rovněž snižuje úlohu neziskových organizací jakožto mediátora veřejného 

mínění.  

Následující skupinu potenciálních kontaktů s Komisí tvoří pravidelná informační 

setkání s neziskovými organizacemi v rámci specifických programů, ad hoc setkání 

k aktuálním tématům, semináře, kulaté stoly a workshopy. Účastníci těchto setkání 

většinou řeší odborné otázky, jejich význam pro politickou strategii Komise není velký, 

                                                 
138 Viz například www.europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm.  
139 Například při návrhu legislativy upravující nakládání s chemickými látkami známému pod označením 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) se na internetových stránkách Komise 
sešlo 6 400 příspěvků.  
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nicméně dávají možnost neziskovým organizacím získat reputaci odborníků pro danou 

oblast a utužit své kontakty s Komisí.  

Příležitost k zapojení opravdu široké veřejnost skýtají otevřená slyšení, „občanské 

výbory“, konference a veřejné akce (např. Zelený týden nebo Dny rozvoje atd.). Kromě 

možnosti oslovit „evropskou veřejnost“ (často limitována na úředníky obývající Brusel) a 

vzájemné výměny informací z různých sfér však neziskové organizace netěží z těchto 

aktivit větší politický potenciál.  

Důležitou součástí spolupráce s Komisí jsou studie neziskových organizací, které 

evropští úředníci využívají jednak jako zdroj odborných znalostí, jednak dávají 

neziskovým organizacím prostor představit svá doporučení a alternativní způsoby řešení. 

Některé studie rovněž mapují kvalitu vzájemné komunikace a tím vytvářejí jistou 

„zpětnou vazbu“ a hodnocení konzultačních procesů.  

Výše zmíněné formy dialogu s neziskovými organizacemi představují jen špičku 

ledovce. Mnoho jednání s Komisí probíhá na bilaterálním základě, skrze neformální 

kontakty a vazby. Tento způsob lobbingu je považován za nejvíce účinný, je však 

dostupný jen velkým a respektovaným neziskovým organizacím.  

V implementační fázi (vedle iniciační druhá významná úloha Evropské komise (viz 

začátek kapitoly 3.1.2.2.1) je role nevládních organizací značně limitovaná. Debata je 

omezena na témata, která se týkají externích politik. Jistou možnost pro neziskové 

organizace představují výbory Komise zřizované Radou (tzv. comitology procedure), 

v nichž jsou však většinou zastoupeni experti podle národního klíče.  

I přesto, že neziskové organizace patří v případech, kdy dochází k nedodržování 

evropské legislativy, k nejhlasitějším protestujícím, pravidelná, institucionalizovaná 

výměna informací mezi neziskovými organizacemi a Komisí o dopadu evropské 

legislativy je nedostatečná. V poslední době však některé „DG“ vyzvaly neziskové 

organizace k tomu, aby zpracovaly hodnocení dosavadní spolupráce a případně navrhly 

vhodná řešení (viz kapitola 4.1).  

 

3.2.4.2 Najdi si své poslance 

Vztah Evropského parlamentu k neziskovému sektoru je velmi otevřený, zejména 

v oblastech, kde je uplatněna spolurozhodovací procedura. Na druhé straně formalizace a 
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institucionalizace konzultačních mechanismů zůstává nízká, většina kontaktů probíhá 

formou neformálních, osobních schůzek. Neziskovým organizacím neulehčuje jejich cestu 

za jednotlivými poslanci žádná formální konzultační procedura. Na druhé straně mají 

institucionálně zaručené jiné formy podpory – například snadný vstup do budov 

Evropského parlamentu, přístup k podkladům a záznamům z jednání, dostupnost prostor 

pro organizaci svých vlastních konferencí na půdě Evropského parlamentu apod.  

Některé neziskové platformy (např. Sociální platforma či CONCORD) se 

pravidelně účastní zasedání parlamentní výborů, které jsou zodpovědné za politiku v jejich 

oboru (Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti, resp. Výbor pro rozvoj). Tyto se 

vyvinuly přirozenou cestou, aniž by jakkoli upraveny interními dokumenty Parlamentu a 

mají proto charakter spíše bilaterálních rozhovorů se specializovanými výbory.  

Další příležitost k rozhovorům s poslanci skýtají tzv. intergroups, které byly 

zmíněny již v kapitole 3.1.2.2.2 Dialog skrze tyto parlamentní „meziskupiny“ je 

charakterizován nízkou mírou formálnosti a transparentnosti. Zároveň však představuje 

hlavní komunikační kanál mezi neziskovými organizacemi a Evropským parlamentem. 

Intergroups sice nemohou přijímat žádná usnesení vyjadřující stanovisko Parlamentu nebo 

usnesení, která by parlamentní shromáždění zavazovala, aby se daným problémem 

zabývalo (nemohou používat ani logo Parlamentu), i přesto mají při lobbovacích aktivitách 

neziskových organizací (a nejen jich) zásadní význam. Umožňují přímý kontakt 

s evropskými zákonodárci a jejich neformální povaha dává velký prostor k otevřené 

diskusi prakticky o všech otázkách a tématech (což není vždy případ 

institucionalizovaných konzultačních mechanismů). 

Poslední z řady možných interakcí neziskových organizací s evropskými poslanci, 

nepočítáme-li osobní ad hoc setkání, jsou veřejná slyšení. Slyšení organizují jednotlivé 

výbory a jejich obsah se většinou týká důležitých změn ve vývoji evropského společenství 

(např. Úmluva o Evropské ústavě) nebo záležitostí, které se dotýkají témat specifických 

pro neziskové organizace (např. rovnost mužů a žen, sociální otázky ad.). Slyšení jsou 

významná spíše tím, že zviditelní dané téma, než aby vytvořily skutečně efektivní 

prostředí pro změnu postoje členů daného parlamentního výboru.  

Zajímavou skutečností je zjištění, že většině neziskových organizací současný stav 

neformálních rozhovorů vyhovuje a o „zformalizování“ konzultací s Evropským 
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parlamentem nemají větší zájem.140 Spíše by uvítaly větší důvěru ze strany evropských 

poslanců v kapacity a význam neziskového sektoru, která je u některých skupin poslanců 

dosti nízká.  

 

3.2.4.3 Zeptejte se doma 

V porovnání s předchozími dvěmi institucemi se zdá přístup Rady k občanské 

společnosti jako nejméně vstřícný a nejuzavřenější. Uvnitř Rady neexistují žádné 

strukturované formy dialogu s neziskovými aktéry, a pokud k nějakému kontaktu mezi 

oběma stranami přeci jen dojde, jedná se o sporadické setkání s malým počtem účastníků, 

iniciované některou z neziskových organizací. Nutno podotknout, že Rada, jakožto 

mezivládní orgán založený na zastupování národních zájmů, není příliš vhodným místem 

pro lobbing. Tím jsou spíše instituce národních vlád, kde je většina nevládních organizací 

v otázkách s přesahem do evropských politik velmi aktivní. Prostředí Rady je spíše 

poznamenáno nedostatkem diskuse o panevropských tématech.  

Systém rotačního předsednictví vytvořil v některých případech vhodnou příležitost 

pro spolupráci neziskových organizací a národních reprezentací. Například britská 

administrativa v průběhu svého předsednictví byla zapojena do diskusí okolo memoranda 

Evropského úřadu pro životní prostředí141. Finské předsednictví věnovalo velkou 

pozornost koherenci evropské rozvojové politiky s ostatními evropskými politikami a 

k debatě přizvalo velké množství neziskových organizací.  

Pravidelná setkání členů Rady se neziskovými organizacemi nejsou příliš častá, 

přesto k nim občas dochází. Na straně neziskového sektoru se opět jedná o velké 

neziskové platformy s dlouhou tradicí (CONCORD, Green-10), jež jim zajistila pozornost 

oficiálních evropských institucí. Iniciativa k setkání vychází zpravidla od platforem, účast 

představitelů Rady bývá většinou nízká.  

Na rozdíl od expertních skupin Komise jsou pracovní a expertní skupiny Rady 

nevládním organizacím uzavřeny. K setkání může docházet pouze neformálně na základě 

osobních kontaktů. Pokud jsou okolnosti příznivé, mohou být zástupci neziskových 
                                                 
140 Fazi, Elodie and Smith, Jeremy: Civil Dialog – Making it work better, Civil Society Contact Group, 2006, 
str. 32.  
141 V angličtině European Environmental Bureau je evropskou federaci 141 neziskových organizací, které se 
věnují ochraně životního prostředí, pro více informací viz  www.eeb.org.  
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organizací do pracovních skupin přizváni jakožto nezávislí oborníci.142 Míra přístupnosti 

pracovních skupin neziskovým organizacím i širší veřejnosti může růst a opět klesat 

v závislosti na tom, která země právě Evropské unii předsedá.143 Obecně však jsou jednání 

Rady, zejména jejích pracovních skupin, neprůhledná a pro neziskové organizace 

nepřístupná.  

Některé neziskové organizace využívají pro své lobbistické aktivity stálá 

zastoupení členských států v Bruselu, nicméně většina z nich se při ovlivňování národních 

postojů soustředí na domovské úřady – zejména na resortní ministerstva, úřad vlády a další 

orgány, na státní správu, případně parlamentní výboru tam, kde uskutečňují kontrolu nad 

vládní tvorbou evropských pozic. Do vztahů úředníků stálých zastoupení k neziskovým 

organizacím se opět výrazně promítají zvyklosti z politiky na národní úrovni.  

Zajímavým místem v rámci Rady může být též Generální sekretariát, který se 

stará o hladký průběh předsednictví a v některých případech může mít vliv i na pořadí či 

přidělování návrhů jednotlivým pracovním skupinám.  

 

3.2.4.4 Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů  

Podle zpřesněného znění Smlouvy z Nice je Evropský hospodářský a sociální 

výbor hlavním aktérem, který má sdružovat zástupce z odlišných ekonomických a 

sociálních prostředí organizované občanské společnosti144, a proto by měl nést hlavní 

zodpovědnost za utváření a facilitaci kontinuálního dialogu mezi evropskými institucemi a 

evropskou občanskou společností.145 I přes některé pochybnosti naznačené v části 

3.1.2.2.4 představuje ekonomický výbor důležité místo pro zprostředkování názorů 

evropské veřejnosti bruselským institucím.  

Jednou z cest jak ovlivnit pozici evropského výboru je členství v některé ze tří 

skupin146, kde se tvoří expertní zprávy k projednávané evropské legislativě či iniciativám 

                                                 
142 K interakci tohoto typu dochází například v rámci pracovní rady pro lidská práva, kam jsou zváni zástupci 
Amnesty International nebo organizace Human Rights Watch.  
143 Politická kultura na národní úrovni se v tomto případě promítá i na úroveň evropskou. K 
„nejotevřenějším“ předsednictvím patřily britské (druhé pololetí 2005) či finské (druhé pololetí 2006), tedy 
předsednictví států, v nichž panuje obecná důvěra a otevřenost vůči občanské společnosti.  
144 Smlouva z Nice, článek 257.  
145 Evropský ekonomický a sociální výbor, Protokol o spolupráci mezi Komisí a EESC, 2005.  
146 Ve skupině I jsou zastoupeni zaměstnavatelé, ve skupině II zaměstnanci a ve skupině III ostatní 
organizace občanské společnosti (tedy i neziskové organizace).  
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(členové těchto skupin jsou jmenováni národními vládami, což může poněkud snižovat 

reprezentativnost a vyváženost různých zájmů a pohledů). Hospodářský výbor rovněž 

pořádá řadu slyšení, konferencí a konzultací s rozhodovacími institucemi (především 

s Parlamentem).  

Zatímco postavení ekonomického výboru jakožto poradního orgánu spíše posiluje, 

objevují se problémy s komunikací s neziskovými sektorem. Pro nápravu tohoto stavu 

byla vytvořena v roce 2004 Kontaktní skupina, jenž má posílit dobré vztahy mezi EESC a 

zástupci evropské občanské společnosti.  

Vztahy s Výborem regionů se tvoří na ad hoc základě, nejsou dostupné žádné 

konkrétní informace o struktuře kontaktů mezi tímto výborem a neziskovými 

organizacemi, byť obě strany, neziskové organizace i Výbor regionů, mohou najít řadu 

společných témat (udržitelný rozvoj, sociální soudržnost atd.).  

 

3.2.5 Zapojení českých neziskových organizací do tvorby evropských politik 

Přesné údaje o účasti českých neziskových organizací v poradních, expertních 

a konzultačních orgánech Evropské unie nejsou k dispozici. Ani z databáze Evropské 

komise CONECCS147, jenž nabízí jeden z nejúplnějších (i když zdaleka ne kompletních) 

seznamů  občanských organizací, které s Komisí konzultují, nelze vyčíst české zastoupení, 

neboť zmiňovaná databáze neumožňuje vyhledávání na základě země původu.  

Ze studií evropských sítí lze vyčíst jen obecné informace o zapojování neziskových 

organizací z nových členských států, proto nezbývá, než se spolehnout na rozhovory 

s českými zástupci, jenž mají zkušenosti s prací v evropských sítích. Lidé, s nimiž byly 

rozhovory vedeny, pocházejí z prostředí rozvojové a humanitární politiky, a to jak 

z neziskové, tak vládní oblasti. Jedná se o jejich osobní postřehy, dojmy a zkušenosti, 

z nichž rozhodně nelze vytvořit komplexní představu o působení celého českého 

neziskového sektoru na evropské úrovni. Z jejich výpovědí však lze vypozorovat klíčové 

otázky a problémy, kterým české neziskové organizace musí v Evropské unii čelit. 

Ze zkušenosti tázaných vyplývá, že české neziskové organizace nelobbují 

v evropských institucích samostatně, ale prostřednictvím mezinárodních neziskových 

                                                 
147 Viz http://ec.europa.eu/civil_society/coneccs/index_en.htm.   
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sítí148, jejichž jsou členy, nebo zprostředkovaně, skrze evropské platformy sdružující 

národní uskupení.149 Některé z nich navazují kontakty díky společným aktivitám 

(například ve formě kampaní).150 Organizace jako Hnutí duha nebo Amnesty International 

fungují jako nezávislé národní pobočky rozsáhlé mezinárodní skupiny stejně zaměřených 

organizací.151 Nové možnosti spolupráce přicházejí rovněž s projekty Evropské unie, které 

většinou vyžadují spolupráci neziskových organizací z více evropských zemí.  

Každá síť má svoji specifickou rozhodovací strukturu, která není vždy plně 

institucionalizovaná. O zásadních otázkách většinou rozhoduje užší skupina (tzv. 

board - rada), jejíž členové jsou voleni zástupci jednotlivých organizací. Střednědobé 

a dlouhodobé priority a plány bývají přijímány na tzv. valných hromadách čítajících 

představitele všech členských organizací.  

V rámci sítí nejsou zohledňována národnostní či jiná kritéria, i když většina sítí se 

snaží o regionální a genderovou vyváženost. Podle zkušeností Jany Krzcmářové, ředitelky 

sekretariátu Českého fóra pro rozvojovou spolupráci – FoRS mají všichni členové 

formálně stejná práva a rovný přístup do všech skupin a orgánů sítě, v praxi však existují 

mezi jednotlivými členskými organizacemi rozdíly.152  

Členské organizace se většinou zapojují do lobbingu nepřímo formou podpisu 

pod společné prohlášení nebo otevřený dopis, popřípadě šířením informací a lobbováním 

mezi národními zástupci (např. mezi evropskými poslanci). V některých případech mohou 

být přizváni jako členové delegace na setkání s představiteli evropských institucí.  

 V názorech na konzultační mechanismy uvnitř evropských institucí, které si 

dotazovaní vytvořili na základě přímé zkušenosti, se více méně shodují se závěry analýz 

svých západoevropských kolegů. Zejména Evropská komise podle nich trpí deficitem 

demokratických rozhodovacích procesů. Poradní procesy nejsou vždy dobře vedeny, 

                                                 
148 Například sít Seattle to Brussels sdružující neziskové organizace zabývající se obchodní politikou a 
ekonomickou globalizací, Eurostep sdružující rozvojové neziskové organizace, Aliance 2015 za naplnění 
Miléniových cílů tisíciletí ad..  
149 Například Concord – evropská platforma sdružující národní rozvojové platformy a velké mezinárodní 
neziskové organizace. Za ČR je členem Concordu České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS).  
150 V ČR např. kampaň Česko proti chudobě, která je součástí mezinárodní kampaně Global Call to Action 
Against Poverty (GCAP), čes. Globální výzva k akci proti chudobě.  
151 V případě Hnutí duha se jedná o Friends of the Earth.  
152 Například při volbách do rady Concordu některé národní platformy/organizace disponují větším počtem 
hlasů, než jiné. Rozdíl je dán především velikostí platformy/organizace a výší členského příspěvku (velké 
mezinárodní organizace platí v některých případech až sedminásobek částky, kterou platí malé národní 
platformy.  
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expertní skupiny nemají potřebné pravomoci a z některých diskusí bývají vyloučeni 

důležití, relevantní aktéři.153 Neoficiální cesty a osobní kontakty jsou častokrát zásadním 

předpokladem pro úspěch lobbingu a ani vyjednávací strategie „něco za něco“ nejsou 

výjimkou. Ke zvýšení kvality konzultací a jejich validity by napomohla dopředu známá 

pravidla, za kterých bude konzultace probíhat, a diferenciovaný způsob sběru podnětů a 

připomínek. Současná metoda Evropské komise veřejného připomínkování přes internet 

by rozhodně neměla být jediným způsobem, jak získávat zpětnou vazbu od představitelů 

občanské společnosti.  

 Podrobnější zhodnocení problémů jak evropských tak českých neziskových 

organizací následuje v nadcházející závěrečné kapitole. 

                                                 
153 Například zástupci nevládních organizací z rozvojových zemí se nemohou účastnit Dialogu s občanskou 
veřejností na půdě DG Trade, i přesto, že se Komise ve svých dokumentech zavázala jejich hlas zohlednit.  
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4. HODNOCENÍ A ZÁVĚR 

 
 

4.1 HLAVNÍ PROBLÉMY A NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Jednou z nejvíce patrných charakteristik současné debaty mezi neziskovým 

sektorem a rozhodovacími institucemi Evropské unie jsou rozdílné přístupy, a to jak mezi 

Komisí, Parlamentem a Radou, tak i mezi pracovními orgány uvnitř těchto organizací. 

Dialog s občanskou společností se v současné době pohybuje na ose sdílení informací – 

konzultace – skutečná participace.   

Zapojení neziskových organizací do jednotlivých fází politického rozhodovacího 

cyklu je rovněž značně nevyvážené. Zatímco jejich aktivita je nejintenzivnější 

v rozhodovací fázi a při sestavování agendy, na fázi implementační a evaluační se takřka, 

až na výjimky, nepodílejí. Tato nerovnováha pramení z převažujícího zájmu neziskových 

organizací o Evropskou komisi. Vzhledem ke své pozici vrchního iniciátora evropské 

legislativy představuje nejefektivnější místo pro lobbing. Nadměrný zájem o rozhodovací 

fázi rovněž vypovídá o povaze evropského politického procesu, který do velké míry závisí 

na regulaci, a to i v místech kdy je možné použít takzvaný „měkký přístup“ v podobě 

doporučení, harmonizace apod. 

Vzhledem k převaze aktivit na půdě Komise směřuje převážná část připomínek 

vůči konzultačnímu procesu s občanskou společností na bedra tohoto úřadu.  

 

4.1.1 Málo komplexní přístup   

V prvé řadě neziskové organizace vytýkají evropským institucí neschopnost 

přistupovat k tvorbě evropských politik horizontálně, tedy vnímat souvislosti při 

formulování návrhu mezi upravovanou oblastí a dalšími sférami, které může návrh 

ovlivnit. Témata, jenž neziskové organizace řeší (např. rozvojová pomoc a spolupráce, 

genderová oblast, změny klimatu, migrace atd.) si žádají propojení zkušeností z několika 
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oblastí. Navíc některé dokumenty EU (včetně smluv) horizontální přístup institucí přímo 

vyžadují a specifikují oblasti154, v nichž má být tento princip dodržován.155  

Důvody proč k uplatnění horizontálního přístupu nedochází jsou různé. Zatímco 

u Evropského parlamentu mohou být překážkou národní či stranické pozice, u Komise se 

jedná o systémové nedostatky: institucionální fragmentace, nedostatečné komunikační 

kanály mezi jednotlivými „DG“ a nedůvěra vůči zájmovým skupinám mimo „obor“ 

jednotlivých „DG“.156 Problém je i na straně neziskových organizací, které v tomto ohledu 

vyvíjejí jen minimální nátlak na Komisi a samy se soustředí hlavně na „DG“ ze své sféry.  

 

4.1.2 Kdo konzultuje a jakým způsobem?  

Další kritické připomínky neziskového sektoru směřují na transparentnost 

a reprezentativnost oficiálních konzultačních mechanismů. Neziskové organizace 

pochybují o průhlednosti způsobu, kterým komise vybírá členy expertních a poradních 

skupin. Zároveň by uvítaly větší sdílnost Komise v otázce cílů, účelů a záměrů unijních 

politik. Je zřejmé, že Komise nemůže zcela odkrýt svoji strategii, neboť by tím mohla 

oslabit svoji pozici na mezinárodní scéně, ale měla by být schopná vysvětlit a obhájit svá 

rozhodnutí tváří v tvář občanské společnosti. 

Otázka reprezentativnosti úzce souvisí s efektivitou: jak zajistit kvalitu a efektivitu 

konzultačního procesu a zároveň neomezit přístup? Je zřejmé, že s vyšším počtem 

účastníků klesá konkrétnost a odbornost, proces se stává zdlouhavým a debata příliš 

obecnou.  

Komise proto ráda komunikuje s velkými nevládními sítěmi v podobě evropských 

platforem či mezinárodních neziskových organizací, které  efektivně agregují názory a 

postoje svých členů, čímž zvyšují racionalitu a snižují časovou náročnost konzultací. Na 

druhé straně tento postoj podporuje semi-korporativistické tendence, které mohou vést 

k vytvoření skupin privilegovaných, elitních aktérů z neziskové sféry.  

                                                 
154 Oblastmi, který se tento přístup týká jsou: životní prostředí, rovnost žen a mužů, boj proti chudobě, 
ochrana spotřebitele, veřejné zdraví a kultura. 
155 Fazi, Elodie and Smith, Jeremy: Civil Dialog – Making it work better, Civil Society Contact Group, 2006, 
str. 43.  
156 Problém s komunikací se neziskovými organizacemi mají především DG věnující se čistě obchodním či 
podnikatelským záležitostem (např. DG vnitřní obchod nebo DG průmysl).  
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Formálních rozhovorů s Komisí se neúčastní jen zástupci neziskových organizací, 

ale též představitelé ostatních zájmových skupin. Jak bylo naznačeno výše, v oblastech 

týkající se obchodních a průmyslových záležitostí nejsou neziskové organizace 

považovány za relevantního aktéra. V takové případě, hlas podnikatelské lobby výrazně 

převažuje. Navíc jen mizivé procento neziskových organizací má kapacity, ať už finanční 

či lidské, aby se v této oblasti mohly aktivně zapojit do rozhovorů s Komisí.157 Tato 

skutečnost se týká v prvé řadě organizací z nových členských zemí.  

Účast při setkáních limitují kromě kapacit neziskových organizací i některé 

technické faktory jako například: příliš krátká ohlašovací doba schůzek, nedodržování 

doby pro konzultace či nevhodné načasování (ohlášení) konzultace (např. v době 

prázdnin).   

I když mezi účastníky konzultací s Komisí nepanuje jednotný názor o tom, jak 

reprezentativnost zaručit, shodnou se na základních předpokladech a kvalitách tohoto 

kritéria:  reprezentativnost spočívá v kvalitě a relevanci připomínek, nikoli v počtu 

zúčastněných. Ani sebepočetnější evropská platforma s demokratickou vnitřní strukturou, 

zaručující rovnost hlasů všech členů, si nemůže nárokovat monopol na zastupování 

občanské společnosti v dané věci. V některých případech může být připomínka jedné malé 

neziskové organizace cennější, než celé platformy. Proto by nebylo správný řešením 

omezovat přístup aktérů, spíše jde o to rozlišit různé úrovně dialogu, např. oddělovat 

technické/expertní a politické záležitosti.   

 

4.1.3 Strach z horké kaše? 

Evropský parlament a Evropská komise často využívají neziskové organizace jako 

levný zdroj odborných znalostí v okamžiku, kdy samy nedisponují dostatečnou expertní 

kapacitou. Avšak ve chvíli, kdy neziskové organizace žádají informace či vysvětlení 

v politicky ožehavé záležitosti, evropské instituce se jednoznačné odpovědi brání.  

                                                 
157 Dialogu s občanskou společností (Civil Society Dialog), který probíhá na půdě DG Trade a patří 
k nejrozvinutějším v Komisi se z 647 registrovaných skupin pravidelně účastní 31, zástupci 200 skupin se 
nikdy žádné schůzky neúčastnili (viz Bizzarri, Kim and Iossa, Mariano, Critical Strories of Change – From 
hearing to listening: improving the dialog between DG Trade and civil society, Action Aid, March 2007, str. 
18).  
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Většinou jsou to sami úředníci Komise, kteří určují agendu jednání, nepříjemná 

témata a otázky proto mohou jednoduše odsunout stranou. Někteří zástupci neziskových 

organizací připodobňují konzultační mechanismus k formálnímu cvičení, které má 

posloužit ke zvýšení nízké legitimity nadnárodních evropských institucí (především 

Komise, též Evropský hospodářský a sociální výbor). Tuto hypotézu do jisté míry 

potvrzuje i to, že Evropský parlament a Rada EU, instituce s více méně přímým 

mandátem, se zdaleka tolik nesnaží o udržování dialogu s občanskou společností.  

Neziskové organizace též upozorňují na příliš technický charakter debat. Zatímco 

neziskové organizace chtějí mluvit o politických otázkách, souvislostech a konsekvencích, 

Evropská komise stáčí diskusi zpět k technickým detailům. V tomto směru mají unijní 

úředníci podporu ostatních zájmových skupin z oblasti obchodu či podnikání, které 

nezajímá politické či ideové pozadí, ale nastavení podmínek a  konkrétní dopad na jejich 

podnikání. Evropská komise získává snadným způsobem přehled o názorech a rozložení 

sil v občanské společnosti, aniž by sama odkrývala své karty.  

Komise v řadě dokumentů zdůrazňuje (viz kapitola 3.2.2), že utváření společného 

dialogu má být rovnoměrně rozděleno mezi její představitele a zástupce občanské 

společnosti. Společné schůzky nemají sloužit k propagaci Komise a její politiky. Ve 

skutečnosti jsou to však úředníci Komise, kteří sestavují agendu schůzky, zvou panelisty a 

řídí diskusi. Neziskové organizace mají v tomto směru jen velmi omezený mandát.  

 

4.1.4 Poslouchá někdo? 

„Even when institutions are bound to consult, they are never bound to listen.“158 

Neziskové organizace si stěžují, že setkání s Komisí nepřipomíná dialog, ale informační 

briefing doprovázený krátkým časem pro otázky a odpovědi. Schůzek se účastní spíše 

nižší úředníci, nikoli vedoucí „odborů“ (units), kteří hovoří o obecně známých věcech, 

neboť nemají mandát k diskusi o závažnějších tématech.  

Neexistující evaluace a absence informací o tom, jak bylo s připomínkami 

neziskových organizací naloženo, zda byly použity a proč byly případně odmítnuty, je 

                                                 
158 “I v případě, že jsou instituce povinné konzultovat, nejsou nikdy povinné poslouchat.” Fazi, Elodie 
and Smith, Jeremy: Civil Dialog – Making it work better, Civil Society Contact Group, 2006, str. 48.  
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zdrojem nejen velké kritiky, ale též časté frustrace neziskových organizací z konzultačních 

procedur.  

Občanská společnost se podílí na tvorbě politik jen v její malé části. Často dochází 

k tomu, že konzultace přicházejí až ve chvíli, kdy je už návrh více méně hotov a není vůle 

jej zásadněji měnit. Neziskové organizace neusilují o hlasovací právo při rozhodování. 

Naprosto respektují Komisi jakožto exekutivní orgán, který je zodpovědný Evropskému 

parlamentu, nebo Radě, nikoliv občanské společnosti. Na druhé straně, mají-li mít 

konzultace s neziskovým sektorem smysl, nemohou být neziskové organizace zahrnuty do 

diskuse jen jako formální účastnicí, ale jejich připomínkám musí být dána patřičná váha. 

Cílem není Komisi „přehlasovat“, ale zavázat ji k tomu, aby uváděla jakým způsobem a 

v čím zájmu tvoří svoje vyjednávací pozice.  

 

4.1.5 Vlastní nedostatky 

I na straně neziskových organizací můžeme vypozorovat nedostatky, které limitují 

jejich vlastní možnosti a schopnosti. Zdaleka se nejedná pouze o zmiňované finanční 

a pracovní meze, i když okřídlené prohlášení o permanentním nedostatku zaměstnanců 

a neustálém nadbytku práce pravdivě charakterizuje většinu neziskových organizací. I 

proto by měly neziskové organizace pečlivě vážit svůj požadavek většího zapojení do 

konzultačních mechanismů, uvážlivě vybírat prioritní a relevantní oblasti, v nichž mohou 

nejlépe zúročit své odborné znalosti a zkušenosti.  

Sílu neziskového sektoru oslabuje vnitřní nejednotnost, která však není vždy 

způsobena zásadními rozdíly v názorech. Některé organizace mohou vzhledem ke své 

velikosti nebo reputaci iniciovat bilaterální setkání s Komisí mimo formální konzultační 

mechanismus, což oslabuje vyjednávací pozici ostatních, menších či méně 

privilegovaných, organizací. Ideové rozdíly, odlišné zkušenosti a odchylky v prioritách 

zase rozdělují neziskový sektor na radikálnější a umírněné organizace.  

Komise dokáže nejednotnosti zručně využít zejména při komunikaci s médii. 

V minulosti několikrát obhajovala své pozice s odvoláním na umírněnější stanovisko 

několika neziskových organizací, i když kritické připomínky přicházely z daleko 

početnějšího tábora.  
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4.1.6 Má to smysl společně?  

Proč vytvářet konzultační mechanismy, které jsou časově náročné a méně 

efektivní, a nesoustředit se na individuální bilaterální jednání nebo čistě expertní 

konzultace? Při hledání odpovědi je nutné zvážit, co neziskové organizace od konzultací 

očekávají a v čem jsou pro ně důležité.  

Z povahy lobbingu je logické, že aktéři od konzultací očekávají vliv na podobu 

politik, což v současné době není vždy výsledkem konzultačních mechanismů. Ve hře jsou 

však i další hodnoty důležité jak pro práci evropských institucí, tak neziskových 

organizací.  

Skrze rozhovory se zástupci občanské společnosti snižují evropské instituce 

demokratický deficit, který oslabuje jednak jejich autoritu, jednak víru Evropanů 

v užitečnost evropského sjednocovacího procesu. Dále pomáhají evropským institucím 

zvyšovat jejich expertní znalosti, zajišťují přísun „čerstvých“ informací a včasné varování 

před možnými problémy.  

Neziskovým organizacím, kromě kontaktu s představiteli EU, kteří mají 

rozhodovací kompetence v oblasti evropských politik, pomáhá konzultační proces v prvé 

řadě s budováním a utužováním vlastních kapacit (expertních i lobbistických) a 

navazováním kontaktů s ostatními neziskovými aktéry a dále s poskytováním informací o 

pozicích ostatních zájmových skupin. Konzultační mechanismy vnášejí do prostředí 

evropské politiky nové směry, proudy a pohledy, čímž udržují myšlenkovou různorodost a 

flexibilitu nezbytnou k řízení tak různorodého tělesa, jímž je Evropská unie.  V neposlední 

řadě rovněž posilují důvěru mezi institucemi a neziskovými organizacemi, poskytují 

serióznost a legitimitu neziskovému sektoru. Důležité jsou i kolektivní konzultační 

mechanismy, které vytvářejí atmosféru spolupráce nikoliv „honby za vlivem“ a umožňují 

každému, aby prezentoval svůj názor.  
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4.2  ZAPOJENÍ ČESKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ DO 
POLITICKÉHO ROZHODOVÁNÍ V EVROPSKÉ UNII – 
PROBLÉMY A VLASTNÍ DOPORUČENÍ 

 Zjištění obsažená v následujících částech se opět opírají o osobní zkušenosti 

českých účastníků jednání s evropskými institucemi. Znovu je možné říci, že nepostihují 

veškeré problémy českých neziskových organizací, možná příliš jednostranně popisují 

zkušenosti z oblasti rozvojového sektoru. I přesto nabízejí cenné a zajímavé úvahy o 

možnostech a především hranicích českých neziskových organizací, které nespočívají 

vždy pouze v materiálních a finančních možnostech. 

  

4.2.1 Lidské kapacity a finanční zdroje 

Aktivitu českých neziskových organizací v evropských sítích a platformách nelze 

hodnotit jako příliš vysokou. Přičemž je nutné podotknout, jak zmiňuje Martin Náprstek 

z Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů, zdaleka nepatří k nejpasivnějším.  

Většina neziskových organizací při zdůvodňování nižší činorodosti na evropských 

neziskových fórech uvádí v prvé řadě nedostatek finančních zdrojů a pracovních sil. Obě 

kategorie jsou úzce provázány. České neziskové organizace si nemohou ve většině případů 

dovolit zaměstnat byť jednoho pracovníka, který by se věnoval sledování evropské agendy 

„na plný“ úvazek. Ti kteří se evropskou problematikou hlouběji zabývají, často rychle 

odcházejí do služeb státu, soukromého sektoru, evropských institucí či evropských 

nevládních organizací a sítí, které (na trhu práce) nabízejí atraktivnější kariéru a lepší 

finanční a pracovní podmínky.  

Je pravdou, že ne všechny organizace potřebují mít dokonalý a úplný přehled o 

situaci v Bruselu. V některých oblastech českým organizacím schází expertiza159 a kvůli 

nedostatku informací nejsou schopné zapojit se do evropské debaty, zaujmout názor či 

stanovisko k té či oné otázce, což se může negativně projevit v různých ohledech.160 

                                                 
159 Např. tzv. EPAs – European Partnership Agreements – , které mohou zásadním způsobem ovlivnit 
postavení rozvojových zemí v oblasti mezinárodního obchodu s různým druhem komodit, představují zdroj 
velmi živé diskuse evropských rozvojových neziskových organizací. V českém prostředí však ani lidé 
dlouhodobě se zabývající rozvojovou pomocí o tomto problému mnoho neví a nedokáží k němu zaujmout 
stanovisko.  
160 Neziskové organizace s nimi hůře hledají oblasti pro společné projekty. 
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České neziskové organizace dosud nevyužívají v plné míře „evropské peníze“. 

Zpracování přihlášky evropského projektu je náročnou a zdlouhavou procedurou. 

Investovaný čas se však vyplatí v podobě víceletých grantů, z nichž mohou být placeny 

pracovní síly zaměřené na lobbing, zvyšování povědomí a další „komunikační“ aktivity, 

na něž se v českém prostředí obtížně shánějí prostředky.  

České organizace rovněž nedisponují rozsáhlou oblastí malých a drobných 

soukromých dárců, která umožňuje velkým zahraničním neziskovým organizacím finanční 

nezávislost na mocenských institucích. Finanční nezávislost se v tomto směru rovná též 

politické nezávislosti, která je při „neziskovém lobbingu“ klíčová. Těžko si lze představit 

organizaci finančně závislou na státních dotacích, kterak se pouští do kritiky svého 

chlebodárce. 

Zdaleka ne všechny příčiny slabšího zastoupení českých neziskových organizací 

mohou být odůvodněny finančním či pracovním omezením. 

 

4.2.2 Větší důraz na evropský rozměr 

Jedním z limitujících faktorů české účasti v evropském neziskovém světě leží 

v rovině psychologické. Jak podotýká Veronika Divišová, koordinátorka mezinárodních 

vztahů organizace Člověk v tísni, české neziskové organizace dostatečně nevnímají 

evropský rozměr. Neuvědomují si, že pokud chtějí své cíle a poslání naplňovat opravdu 

zodpovědně, musí vzít Evropskou unii v potaz jakožto platného a vlivného hráče, který 

určuje směr v mnoha oblastech. 

Mnoho českých organizací vnímá Evropskou unii především jako komplikované, 

vzdálené byrokratické centrum, jehož činnost není pro domácí scénu příliš relevantní. 

Neuvědomují si, že i Česká republika je členem Evropské unie a tudíž je za její politiku 

spoluzodpověná. 

K tomu, aby člověk zohlednil evropský rozměr politiky přitom není nezbytné, aby 

byl každý týden v Bruselu. Důležité je propojovat domácí agendu s evropskou, vnímat 

vzájemné souvislosti a provázanost obou sfér a snažit se o koherentní prosazování svých 

požadavků jak na národní, tak evropské úrovni. 
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4.2.3 Vnější meze a český přínos 

Objektivně zhodnoceno, problémy české přítomnosti v Evropě nejsou jen na straně 

českých neziskových organizací, ale z části i v postoji západoevropských organizací. Tyto 

organizace prošly odlišným historickým vývojem a jejich představitelé nejsou vždy 

schopni zcela chápat specifika českého neziskového a politického prostředí. Důsledkem je 

obtížnější hledání společných témat. Některé neziskové organizace ze starých členských 

zemí vnímají unijní nováčky jen jako další z možností, jak získat finanční prostředky 

z fondů EU a ve svých projektech nabízejí jen symbolickou účast, nikoli skutečné 

partnerství.  

 Co mohou české neziskové organizace nabídnout? Při této otázce jmenovali 

dotazovaní zejména transformační zkušenost. Tedy znalost přechodu od autoritářského 

režimu a plánovaného hospodářství k demokracii a tržnímu prostředí.  

Rovněž přinášejí do evropského prostředí autentický zážitek se skutečně levicovým 

stylem politiky, čímž mohou vhodně vyvažovat leckdy příliš idealistické představy 

západoevropských organizací o některých podobách levicových proudů. Martin Náprstek, 

v této souvislosti hovoří o českých organizacích jako o reálně uvažujících aktérech se 

„zdravím rozumem“ a pragmatickým přístupem.  

Všichni tři dotazovaní se shodují v názoru, že české neziskové organizace 

nevyužívají všechny možnosti k propojení domácího a evropského neziskového prostředí. 

O různé cesty, semináře a stáže je stále poměrně slabý zájem (opakovaným důvodem bývá 

pracovní vytížení). Další z málo využívaných možností je zvát představitele evropských 

institucí na domácí akce. A jistě se najdou i další způsoby, jak za rozumné náklady 

přibližovat evropská témata národním hranicím.  

Evropská unie je a stále více bude cenným zdrojem zkušeností, příležitostí, financí 

a vlivu a záleží jen na českých neziskových organizací, zda tohoto zdroje budou plně 

využívat. 
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ZÁVĚR 
 

 Zdá se, že politické elity stále více vnímají občanskou společnost jako důležitého 

partnera v diskusi o řadě témat v sociální, environmentální nebo rozvojové oblasti. 

Důvodem intenzivnější komunikace může být pragmatická snaha politiků o vytváření 

dojmu otevřeného, přístupného a průhledného vládnutí, jenž jim zajistí jak dobrou pověst, 

tak sympatie voličů, jejich hlasy a tím i politickou moc. I když nelze změřit nakolik se 

politik ve svém vystupování řídí vlastními morální hodnotami a ideály a nakolik se jedná o 

politickou strategii, přesto se zdá, že státní moc uznává neziskové organizace jakožto 

významného zprostředkovatele informací, zkušeností, dojmů, postojů, nálad a pocitů 

veřejnosti, bez nichž by se státní správa pohybovala ve vzduchoprázdnu. To však 

neznamená, že by se státní úředníci či politici chtěli dobrovolně dělit o svůj vliv a moc. 

Každou konzultaci, připomínku, schůzku, setkání, účast v pracovní skupině si neziskové 

organizace musely vydobýt soustavným tlakem, kvalitou a efektivitou své práce.  

 I přesto, že význam funkce neziskových organizací jakožto mediátora vztahů mezi 

společností a veřejnou mocí je značný, není absolutní. Je důležité, aby si neziskové 

organizace uchovaly smysl pro realitu, ctily principy demokratické distribuce moci 

a nepožadovaly více vlivu, než jim náleží. Jejich právo na účast při utváření politik je 

nezpochybnitelné, na druhé straně, ani ony nejsou všeznalými a za každé situace 

objektivními a nezávislými subjekty. I u nich existuje řada limitací, ať už se jedná o 

legitimitu, reprezentativnost či odpovědnost.  

 České neziskové organizace stále hledají své místo. Po šestnácti letech 

demokratického vývoje se staly respektovaným partnerem státu v řadě oblastí, získaly si 

důvěru veřejnosti a uznání odborníků. Dosud jim však chybí větší odvaha pustit se 

do „souboje“ se státní správu či politickou reprezentací. Neziskové organizace nesmí 

ustrnout v roli „prodloužené ruky státu“, musí s ním vést kritický, ale konstruktivní dialog 

a aktivně se hlásit o své místo v politickém procesu.  

 Především v oblasti veřejných konzultací a zapojování veřejnosti do tvorby politik 

panuje v českém prostředí deficit jasných a respektovaných pravidel. Státní správa a 

političtí představitelé se začali teprve nedávno seznamovat s principy otevřeného dialogu 

s veřejností, ne vždy však chápou jeho význam, užitečnost a přínos. Nutno říci, že takové 
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míry vstřícnosti vůči občanským aktivitám, kterou politici prokazovali v prvních měsících 

po sametové revoluci,  nebylo od té doby dosaženo.  

 Evropská unie představuje významnou inspiraci pro spolupráci nevládního sektoru 

a rozhodovacích institucí. Ani zde však zdaleka nefunguje vše bez chyb. Především 

existuje výrazný rozdíl mezi deklarovaným záměrem a praxí. Evropská komise věnuje 

nemalé finanční i lidské kapacity pro zlepšení komunikace s evropskou občanskou 

společností, avšak konkrétní příklady často dávají tušit, že o skutečný vliv neziskových 

organizací na svoji agendu zájem nemá. Je až zarážející nakolik se problémy z evropského 

prostředí podobají problémům známým v České republice. Ani Evropská unie nemá 

jednotná pravidla pro komunikaci s veřejností, ne vždy ochotně sdílí informace a 

poskytuje dostatek času na připomínky a ani její úředníci nedokáží vždy zdůvodnit a 

vysvětlit, proč určité připomínky přijali, jiné odmítli a jakým způsobem je promítli do 

finální podoby dokumentu.  

 Jeden zásadní rozdíl však mezi národní a evropskou úrovní existuje. V Evropské 

unii nikdo nezpochybňuje právo neziskových organizací přicházet s podněty, návrhy a 

připomínkami a plně se podílet na utváření evropských politik. Nikdo o občanské 

společnosti nemluví jako o „ngoistech“, „human-rightistech“ a nepřirovnává je ke 

stoupencům autoritářského vládnutí. Druhý podstatný rozdíl spočívá ve vnímání lobbingu 

(nejen neziskových organizací), jakožto legitimního nástroje k předávání informací a 

expertizy – zkrátka k ovlivňování veřejných zástupců a jejich rozhodování pomocí 

relevantních argumentů. Lobbing zřejmě nebude nikdy zcela „čistý“ a bez korupce, není 

však důvod je a priori zavrhovat.  

 Možná právě dva posledně jmenované rozdíly jsou hlavní příčinou obtíží českých 

neziskových organizací při lobbování na národní a evropské úrovni.  
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RESUMÉ 
 
 Práce Lobbing českých neziskových organizací při tvorbě politik na národní 

a evropské úrovni je všeobecným přehledem o možnostech, které české neziskové 

organizace využívají k prezentaci svých zájmů na české, respektive evropské úrovni.  

 Vzhledem k velkým rozdílům mezi tvorbou národní a evropské politiky se nejedná 

o práci komparativní. Nejedná se ani o srovnání metod, které k lobbování užívají skupiny 

zvláštního zájmu z podnikatelského prostředí s metodami skupin veřejného zájmu, kam 

spadají právě neziskové organizace. Cílem práce je jednak představit lobbing jakožto 

jeden z relevantních nástrojů politického vlivu, který nemá být a priori spojován 

s nepoctivým, korupčním chováním, jednak vyzdvihnout úlohu neziskových organizací 

jakožto právoplatných aktérů politických procesů, kterýžto pohled není v českém prostředí 

příliš rozšířen.  

Základním předpokladem úspěšného lobbingu je dobrá znalost formálních 

rozhodovacích procesů, vlivu, které jednotlivé instituce při rozhodování užívají a 

základních prostředků a cest, jichž je možné k lobbování použít. Velký důraz je proto 

v práci věnován systémům politické rozhodování na české a evropské úrovni. 

Formální procedury komunikace s veřejností – označením, jímž bývá lobbing, 

obzvláště v českém prostředí, často kamuflován, tvoří druhou, podstatnou část práce. I 

když institucionalizované formy interakcí mezi občanskou společností a veřejnou mocí 

tvoří jen mikroskopickou část struktury ovlivňování, přesto jsou velmi důležité. Jsou 

základním kritériem pro měření otevřenosti, transparentnosti a zodpovědnosti vládních elit 

při jednání s veřejností, které určují skutečnou úroveň demokracie.  

 Zjištění, která z práce vyplývají, ukazují především rozdílný přístup k neziskovým 

organizacím na české a evropské úrovni. Zatímco na domácí scéně není role neziskových 

organizací v politice dosud všeobecně vnímána jako přirozená, a to ani politiky, státní 

správou či širší veřejností, v Evropské unii jsou neziskové organizace považovány za 

jednoho z hlavním partnerů v politickém dialogu a za důležité zprostředkovatele informací 

mezi občany a politickými elitami. I když i zde se vyplatí obezřetnost, neboť i evropský 

papír snese mnohé odvážné myšlenky, praxe však bývá v jejich naplňování střídmější a 

bojácnější. 
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 České neziskové organizace čelí mnohým výzvám a nelze vždy říci, že jsou 

ochotny s nimi bojovat. I v neziskovém sektoru se v omezené míře vyskytují předsudky a 

výmluvy. Závěry práce však z větší části zadávají důvod k optimizmu. České neziskové 

organizace se postupně hlásí o své právo podílet se na tvorbě politik doma i v Evropě, 

přičemž jejich „politické probouzení“ nelze vnímat jako touhu po vlivu, ale je nutno 

považovat jej za projev rostoucí vyspělosti a zodpovědnosti české občanské společnosti.  
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SUMMARY 
 Lobbying of the Czech Non-profit Organizations in the Policy-Making Process on 
the National and European Level gives an overall picture about the Czech non-profit 
organizations´ possibilities to present their interests on Czech, respectively on European 
level.  
 In spite of large differences between national and European policy making this 
work is not a comparative study. It is neither a comparison of lobbing methods used by 
special interest groups with commercial origins with lobbing methods of public interest 
groups where non-profit organizations belong. Aim of this work is at first, to introduce 
lobbing as one of the relevant devices of political influence which should not be a priori 
connected with corrupt behaviour and secondly, to point out the role of non-profit 
organizations as the appropriate actors of policy-making processes, which is not how they 
are perceived in the Czech ambience.  
 Any effective and successful lobbing requires a good knowledge of decision-
making procedures, decision-makers and their influence and also of basic tools which can 
be used for lobbing. Therefore a large portion of attention is given to policy-making 
systems on the Czech and European level.  
 Formal procedures of public communication – commonly used terminology which 
is applied especially in the Czech content to avoid the expression lobbing – represent 
the second, also very important part of this work. Despite of the fact that the 
institutionalized forms of interaction between civil society and political representations 
constitute only a microscopic part of the policy-making structure, it is quite useful to know 
them. They create the basic criteria according to which we can measure openness, 
transparency and accountability of political elites´ approach towards public and the 
genuine level of democracy.  
 Findings of this work indicate different attitude towards non-profit organizations 
on Czech and European level. Whereas in the Czech republic, the political role 
and importance of non-profit organizations is not perceived as being natural by a large part 
of politicians, public servants as well as by the general public, in the European Union, the 
non-profit organizations are recognized as one of the main partners in the political dialog 
and as an important mediator between citizens and their political elites. Nevertheless even 
in the European Union, we have to watch out for what is only a nice political proclamation 
and identify what are the real limits in practical life. 
 Czech non-profit organizations have to face many challenges and it cannot be said 
that they are always ready to fight them. Even in the non-profit sector, there exist 
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prejudices and excuses. Nevertheless the findings of this work are rather optimistic. Czech 
non-profit organizations are more and more active and more prepared to protect their right 
to influence policy-making processes. At the same time, their “political awaking” should 
not be considered as a aim to gain political influence but as a sign of a Czech civil 
society’s increasing responsibility and accountability.  
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