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Anotace 

Diplomová práce „Zájmové skupiny, lobbing a jeho regulace v ČR“ se zabývá 

lobbingem coby procesem zprostředkování zájmů skupin v demokratických 

společnostech. V první části se věnuje teoretické reflexi působení zájmových 

skupin v politickém systému, definicemi lobbingu a teoretickým přístupem k jeho 

regulaci. Ve druhé části se zaměřuje na komparaci způsobu regulace lobbingu ve 

vybraných demokratických zemích. Ve třetí části analyzuje aktuální stav regulace 

intermediárního procesu v České republice. Ve finální čtvrté části navrhuje 

možné metody regulace lobbingu v České republice a analyzuje jejich přijatelnost 

pro politické elity i profesionální lobbisty.  
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English Summary 

Diploma thesis „Interest Groups, lobbying and it’s regulation in the Czech 

Republic“ deals with the phenomenon of lobbying and it’s role in democratic 

political processes. First part of this thesis is aimed at political theories of 

interest groups, various definitions of lobbying and methods of regulating 

lobbyists. The second part containes a comparison of lobbying regulations in 

various western states. The third part containes an analysis of the present state of 

lobbying regulation in the Czech Republic. In the final fourth part, certain 

methods of lobbying regulation are proposed to take place in the Czech Republic 

and scrutinized for compliance with the oppinion of Czech political elites and 

professional lobbyists.  
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Lobbying, lobby, interest groups, regulating lobbyists, lobbying regulation, 

interest groups regulation, pluralism, political culture, comparison. 
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Celé dějiny vývoje demokratických institucí jsou dějinami boje za to, aby se 

jednotlivým skupinám zabránilo ve zneužití vlády ve prospěch kolektivních 

zájmů těchto skupin.  

F. A. Hayek, Právo, zákonodárství a svoboda 

 

 

Základním zákonem je ... že skupiny se snaží zvýšit zdání své významnosti, 

ztotožnit své zájmy se obecnými zájmy a hovořit za široký okruh volných 

uskupení. 

E. E. Schattschneider, Politics, Pressures and the Tariff 

 

 

 

V případě změny právního prostředí se zadaptujeme, tak jako jsme se zadaptovali 

vždy v minulosti.  

Brian Pallasch, President Americké Ligy lobbistů 
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1.  Úvod 

1.1.  Téma, obsah a cíl práce 

Tématem této diplomové práce je proces zprostředkování zájmů 

zájmových skupin v demokratických společnostech, resp. specifická fáze tohoto 

procesu nazývaná lobbing, charakteristická snahou dosáhnout zohlednění zájmů 

skupin v rámci politických rozhodnutí přijímaných v obdobích mezi volbami. 

Na rozdíl od kvalitativně odlišného typu zprostředkování zájmů prostřednictvím 

soutěže politických stran ve volebním procesu, neexistují pro proces 

zprostředkování zájmů zájmovými skupinami žádné všeobecně přijímané 

mezinárodní standarty a v mnohých demokratických státech světa tento proces 

nepodléhá žádné nebo téměř žádné zákonné úpravě, zatímco v jiných je striktně 

regulován. Diskuse o vhodnosti, potřebnosti a účinnosti různých forem regulace 

intermediárního procesu však v posledních dekádách patří k častým tématům 

nejen západní politologické literatury, ale ve vzrůstající míře i každodenního 

výkonu politiky. Důvodem pochopitelně není zvýšený veřejný zájem o 

politologickou teorii, ale děje se tak v souladu s tím, jak korupční skandály a 

důkazy o neetickém jednání veřejných představitelů i zástupců komerční sféry 

detailně sledované médii a využíváné i v politickém či obchodním boji 

upoutávají širokou veřejnou pozornost. Pozornost je v této souvislosti zaměřena 

na zájmové skupiny pochopitelně nikoliv proto, že by patřily k principielním 

původcům většiny skandálů, které ostatně představují spíše výjimku, než 

pravidlo, ale proto, že bývá obtížné až nemožné mezi stovkami zájmových 

skupin předem rozeznat deviantní subjekt, který neváhá k prosazení svých  

zájmů využít jakékoliv metody včetně korupce a dalších protizákonných aktivit, 
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přičemž alternativa v podobě nastavení striktních pravidel, která by významně 

snížila pravděpodobnost uchýlení legitimního prosazování zájmů v nezákonné 

činnosti, v sobě zase nese nebezpečí řady vedlejších účinků, v čele s omezením 

možnosti svobodné politické participace. Diskuse probíhající na toto téma 

v mnoha rozvinutých zemích světa se pak v prostoru postkomunistických států 

střední a východní Evropy odehrávají s intenzitou přímo úměrnou nadprůměrné 

míře korupce v nich panující. Česká republika v tomto případě není, navzdory 

své nejzápadnější poloze z regionu, v žádném ohledu výjimkou. Nelichotivé 

místo hluboko v pelotonu rozvojových zemí na žebříčku míry korupce je českou 

veřejností spatřováno jako palčivý problém volající po řešení. Vzhledem 

k tomu, že právní regulace lobbingu, jakkoliv nikde na světě není považována 

za všelék na korupci, může být jedním ze stavebních kamenů vymezujících 

jasnou hranici mezi korupcí a legitimním prosazováním zájmů, klade si tato 

práce za cíl zhodnotit, zda a jaká forma regulace lobbingu by mohla být 

vhodným receptem pro Českou republiku.   

 

1.2.  Struktura práce 

Zběžný pohled do literatury srovnávající jednotlivé formy regulace 

intermediárního procesu ukazuje na existenci řady velmi odlišných přístupů, 

které mají původ v odlišných historických tradicích a vývoji jednotlivých států. 

Při snaze o posouzení nabízejících se alternativ regulace lobbingu je proto 

nejprve zapotřebí porozumět fungování různých typů intermediárního systému, 

roli jednotlivých aktérů, vztahům mezi zájmovými skupinami, politickými 

stranami a státními institucemi. První teoretická část této práce je proto 

zaměřena na politologické teorie zájmových skupin a hlavní vědecká 
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paradigmata v dané oblasti, která představují koncept (neo)pluralismu a 

(neo)korporativismu. Samostatná sekce teoretické části se pak věnuje reflexi 

lobbingu a metod jeho regulace v politologické teorii, především tedy analýze 

různých definic lobbingu a jeho technik. Sekce věnovaná metodám regulace 

lobbingu představuje i různé metody měření efektivity jeho zákonné regulace, 

které vzhledem k absenci zákonné regulace v Evropě nebyly kontinentální 

politologií doposud příliš známé, mohly by se však stát předmětem zájmu 

v souvislosti se zaváděním zákonné regulace na úrovni evropských institucí i 

některých národních států.  

 Druhá, komparativní část této diplomové práce je pak věnována 

případům regulace lobbingu ve vybraných státech světa. Jsou sledovány 

společné rysy i specifika jednotlivých národních úprav, identifikovány jejich 

příčiny a hodnocena efektivnost jednotlivých řešení, to vše při hledání 

obecnějších závěrů, které by mohly poskytnout relevantní inspiraci pro situaci 

v ČR.  

 Třetí část této diplomové práce je analýzou stavu sledované oblasti 

v České republice. Rozboru jsou podrobena regulační opatření zavedená ve 

stěžejním nástroji stávající úpravy – v zákoně č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, 

z roku 2006, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007 a jeho hlavní opatření, 

registr zájmů veřejných funkcionářů, bude plně realizováno k polovině roku 

2008, kdy stávajícím funkcionářům vznikne povinnost uvést v registru 

předepsaná data. Analýze je podroben rovněž pokus o regulaci lobbingu 

prostřednictvím návrhu etického kodexu, který byl Poslaneckou sněmovnou 

zamítnut v roce 2006. 
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 Na základě aplikace v první části práce uvedených politologických teorií, 

výsledků komparace různých praktických přístupů k regulaci lobbingu, a 

provedených analýz stávající úpravy intermediárního procesu v ČR je 

formulována hypotéza, že pravidla jednání zástupců zájmových skupin 

s veřejnými funkcionáři v současné době nejsou nastavena optimálně a případná 

zákonná regulace lobbingu by mohla znamenat významný přínos ke zvýšení 

transparentnosti intermediárního procesu, omezení korupce a k prohloubení 

důvěry společnosti v politický systém. 

 Ve čtvrté části je výše zformulovaná hypotéza konfrontována s dalšími, 

méně striktními alternativami regulace lobbingu a zkoumán je i postoj hlavních 

aktérů k zformulované hypotéze.    

 

1.3.  Stav dosavadního výzkumu a zhodnocení literatury 

 K problematice první části této práce, tj. k otázkám působení zájmových 

skupin v politickém systému, nalezneme v české politologické literatuře vcelku 

uspokojivý rozsah prací. Výhradně se věnuje zájmovým skupinám jen několik 

málo neperiodických titulů [Brokl 1997; Mansfeldová, Kroupa 2005], a těžiště 

tak zůstává v jednotlivých kapitolách obsáhlejších studií [Říchová 2002; 

Potůček, eds., 2005; Hloušek, Kopeček, eds., 2003; Laboutková,Vašíček 2003; ] 

a kratších textech publikovaných v periodických titulech [Schubert 1995; Fiala 

1999, které často slouží i jako referenční zdroj dalších autorů].  

Pokud jde o moderní politologické teorie pluralismu, systémové analýzy 

a teorie politických sítí, tak zde už česká politologická literatura, kromě 

několika málo prací [Říchová 2000; Fiala 2000] a kapitol [Fiala, Mareš 2003 in: 

Hloušek, Kopeček, eds., 2003; Potůček, Vass, Kotlas 2005, in: Potůček, eds., 
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2005] není příliš pestrá. Ve snaze o seznámení se s aktuálními trendy v této 

oblasti je proto nutno zvolit literaturu zahraniční. Autor této studie měl to 

štěstí, že přístup k významným zahraničním titulům z oblasti teorie zájmových 

skupin získal v rámci studia na partnerské University of Richmond ve Virgínii 

[např. Alexander 2005; Boehmke 2005; Goldstein 1999; Heclo 1978; 

McFarland 2004; Richardson, 1993; Truman 1971; Schlozman, Tierney 1986]. 

Jako velmi komplexní přehled americké politologické literatury na téma 

zájmových skupin a lobbingu za posledních 50 let je třeba vyzdvihnout dílo 

Baumgartnera, Leech(ové) (1998).  

 Zatímco v oblasti teorie zájmových skupin je nabídka nejen světové 

politologické literatury více než pestrá, v oblasti hlavního předmětu zájmu této 

práce, lobbingu a jeho regulace, je patrná značná převaha autorů a prací 

amerického původu. Zhodnocení literatury věnované lobbingu či jeho regulaci 

však začněme v domácím politologickém prostředí, kde problematice lobbingu, 

snad z důvodu relativní novosti tohoto prvku, téměř není věnována pozornost. 

V českém jazyce vydané studie k lobbingu se zaměřují především na praktické 

otázky reprezentace zájmů českých subjektů u orgánů evropských institucí 

[Schendelen 2004], resp. na regulaci lobbingu na evropské úrovni – sem patří 

40 stránková studie vydaná v edici Pracovní texty ŠkodaAuto Vysoká škola 

[Šaroch a kol. 2006]. Jediný titul dle názvu explicitně zaměřený na lobbing v 

ČR [Hodges, 1998] je však jen praktickou příručkou pro lobbisty z neziskového 

sektoru a z politologického hlediska není významný. Dále se lobbingu 

v rozsahu cca tří stran (z úhlu pohledu praktického řízení firemní komunikace a 

reputace) věnuje Bystrov (2006), resp. Nový a Surynek, (2006). Za skutečně 

politologický text k problematice lobbingu můžeme označit příspěvek Potůčka, 
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Vasse a Kotlase [Potůček 2005], který se však lobbingu samotnému věnuje jen 

v rozsahu 1,5 strany. Specifickým případem odborných textů na téma 

mezinárodního srovnání regulace lobbingu a situace v ČR byly dva sborníky 

prací vydané v elektronické podobě pražským Institutem pro politickou a 

ekonomickou kulturu pod názvem „Lobbyismus vs. korupce I“ a „Lobbyismus 

vs. korupce II“ v roce 2004. V průběhu roku 2007 však, zřejmě vinou technické 

poruchy, došlo ke ztrátě dat ze serveru Institutu a z obou cenných sborníků byly 

ve druhé polovině roku 2007 na stránkách Institutu k dispozici již jen fragmenty 

obsahující v zásadě jen úvod a popis regulace lobbingu v některých státech. 

Jako cenný primární zdroj informací o názorech české politické reprezentace na 

lobbing se ukázal dotazníkový průzkum realizovaný spol. Factum Invenio na 

objednávku lobbistické firmy Donath-Burson-Marsteller, jehož závěrečný 

souhrn byl zveřejněn v roce 2005 [Šebek 2005]. Zcela základní přehled o 

způsobech regulace lobbingu v 9 státech podala na 10 stranách brožura 

vyhotovená pracovníky Parlamentního institutu při Poslanecké sněmovně v roce 

2004 a aktualizovaná v roce 2007, která však ani v aktualizované verzi 

neobsahuje informace o řadě významných změn proběhlých v posledních letech 

v řadě z uvedených států [Chlad, Kolář, Pecháček 2007]. Z důvodu nedostatku 

jiné relevantní literatury k teorii a regulaci lobbingu se autor této studie 

seznámil i s dostupnými diplomovými pracemi z provenience Fakulty sociálních 

věd UK. Jedná se o diplomové práce studentek Institutu mezinárodních studií 

Kateřiny Šafaříkové z roku 2002 s názvem „Lobbing v institucích Evropské 

unie a jeho regulace“ a Šárky Machotkové s názvem „Lobbing českých subjektů 

v Bruselu v kontextu evropského zastupování zájmů“ z roku 2005 a studentky 

Institutu politologických studií Jany Králíčkové s názvem „Lobbing v Evropské 
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unii“ z roku 2005, které jsou všechny úzce zaměřené na EU a vzhledem 

k vývoji, který nastal v této oblasti od doby vypracování těchto prací, již v 

současné době nepředstavují aktuální zdroje informací. Dále byla prostudována 

bakalářská práce studenta Institutu sociologických studií Jakuba Mertla 

s názvem „Lobbying – fenomén pluralitní demokracie“ z roku 2001, která však 

vzhledem ke svému nevelkému rozsahu 27 stran a skutečnosti, že se jednalo 

zřejmě o jeden z historicky prvních textů v českém jazyce na dané téma, rovněž 

nepředstavovala relevantní zdroj. Katalog knihovny Fakulty sociálních věd 

obsahuje i některé novější diplomové práce k problematice lobbingu, jenž však 

v době zpracování této práce ještě nebyly k dispozici (práce Martina  Moudříka,  

„Vliv zájmových skupin na vládní rozhodování USA“ a práce Lukáše 

Folbrechta „Stín Jacka Abramoffa: regulace lobbování v institucích EU“, obě 

práce vydané v roce 2007).    

Vzhledem k nedostatku relevantní domácí literatury k problematice 

regulace lobbingu se tak nakonec neocenitelným zdrojem aktuálních informací 

ukázaly prostřednictvím akademické sítě přístupné elektronické katalogy 

poskytující fulltextový přístup k periodikům, zejm. Journal STORage (JSTOR), 

Oxford Journals, Oxford Scholarship Online, či Sage Fulltext Collection, 

prostřednictvím kterých bylo možno získat klasickou i nejnovější, převážně 

anglo-americkou, literaturu k dané problematice. Definice lobbingu jsem tak 

čerpal mj. z textu Thomase a Hrebenara (2000), detailní vhled do technik 

lobbingu nabízí Denzau, Munger (1986), Langbein (1991), Wright (1990) či 

Kollman (1997). Způsobem, jakým veřejní činitelé vnímají informace 

poskytnuté lobbisty se zabývají Austen-Smith, Wright (1994); Kingdon (1989), 

Matthews a Stimson (1975), či Rothenberg (1992).  
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 Originální indexy hodnocení striktnosti regulace lobbingu navrhli 

Brinig(ová), Holcombe, Schwartzstein(ová) (1993), či Opheim(ová) (1991). O 

originální mezinárodní srovnání striktnosti regulace lobbingu a vytvoření 

„ideálních kategorií“ typů regulace se v aktuální studii pokusili Chari, Murphy, 

a Hogan (2007) a lze jen litovat, že v tomto případě zůstalo pouze u srovnání 

údajů 50 amerických států s Kanadou, Německem a Evropským parlamentem; 

na druhou stranu tím však zůstává prostor pro další výzkum především u 

východoevropských států, které experimentují se zákonnou regulací lobbingu 

v posledních několika letech. Na možné negativní dopady regulace lobbingu 

pak ve své práci upozornil Ainsworth (1993).  

 Rychlý vývoj legislativy a snaha o dosažení maximální aktuálnosti dat v 

případě komparace typů regulace v jednotlivých státech pak samozřejmě 

neumožňovala spočinout jen na sekundárních zdrojích, ale bylo nutno 

postupovat cestou studia primárních pramenů, ať již nelegislativních návrhů 

[The European Transparency Initiative, 2005], návrhů zákonů [Návrh zákona o 

lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 2005], přijatých zákonů 

[Lobbying Disclosure Act 1995; The Honest Leadership and Open Government 

Act of 2007], etických kodexů veřejných činitelů [Senate Ethics Manual 2003; 

U.S. House of Representatives - Committee on Rules, 2007; Committee on 

Standards in Public Life 2007; House of the Commons - The Code of Conduct, 

2007; Code of Good Administrative Behaviour. European Commission], 

etických kodexů lobbistů [American League of Lobbyists 2007; The Code of 

Conduct, 2007], či studií o efektivitě regulace lobbingu [The Center for Public 

Integrity, 2007; Toughening the Lobbyists Registration Act. 2006; Office of the 

Registrar General of Canada, 2007]. Z hlediska přiblížení aktuální diskuse o 
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lobbingu v dalších postkomunistických státech se elektronické databáze 

odborných časopisů ukázaly jako rovněž dobře zásobené, když např. zkušenost 

Rumunska popsali Coman(ová) (2006), či  Stan  (2004). 

 Relativně málo akademické literatury nalezneme na téma korupce a 

střetu zájmů v ČR, o regulaci lobbingu nemluvě. V české politologii je možno 

uvést knihu „Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii“ 

autorů Šimíčka, Dančáka, Hlouška (eds.) z roku 2006, která však možnostem 

regulace lobbingu prostřednictvím zákonné úpravy věnuje jen několik odstavců. 

Archivy dokumentů Úřadu vlády a Parlamentu ČR tak představovaly primární 

zdroj informací při tvorbě kapitoly analyzující zákoné vymezení střetu zájmů. 

Vzrůst zájmu české politologie o studium role lobbingu a možností jeho 

regulace proto snad lze očekávat v souvislosti s tím, že se návrh takové úpravy 

již dostal i do programového prohlášení české vlády, resp. v souvislosti se 

zkušenostmi, jaké vyplynou ze zákonné regulace v Polsku či Maďarsku.  
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A. Teoretická část 

2. Zájmové skupiny a lobbing v politologické teorii 

2.1 Zájmové skupiny  

K životu jednotlivců ve svobodné společnosti patří snaha o prosazování 

vlastních zájmů tak přirozeně, že je uspokojování individuálních a skupinových 

zájmů možné považovat za jeden z hlavních účelů lidské společnosti. Výskyt 

shodných zájmů společných pro větší množství jednotlivců může vést ke vniku 

zájmové skupiny, usilující o prosazení společných zájmů svých členů. Zájmové 

skupiny se podílejí na intermediárním procesu artikulace, manifestace a 

agregace zájmů ve společnosti, vyplňují prostor mezi občanem a státem, a vedle 

politických stran tak představují jednu z hlavních kategorií aktérů ovládajících 

politický život moderních demokratických států.   

Jaký je však rozdíl mezi politickými stranami a nátlakovými skupinami? 

Použijeme-li klasickou definici politické strany od Josepha La Palombara a 

Myrona Weinera [in: Novák, 1997, str. 22], pak čtyři hlavní kritéria 

charakterizující politické strany jsou:  

 

1/ Trvalá organizace, která pravděpodobně přežije své současné vůdce. 

2/ Zavedená místní organizace udržující rozmanité vztahy na celostátním 

měřítku. 

3/ Vůle vůdců organizace dosáhnout a vykonávat moc ve státě, a nikoliv pouze 

moc ovlivňovat.  

4/ Snaha vyhledávat lidovou podporu ve volbách.  
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Zatímco první a druhé kritérium může platit i pro zájmové skupiny, 

absence snahy dosáhnout a vykonávat moc ve státě prostřednictvím dosažení 

lidové podpory ve volbách je kritériem, které zásadně odlišuje zájmové skupiny 

od politických stran. Cílem zájmových skupin není moc dobýt a udržet ji, ale 

spokojí se s působením na osoby které jsou u moci, aniž by usilovaly o převzetí 

jejich postů [Novák 1997: 19]. Britský autor Percy Allum definuje zájmové 

skupiny coby reziduální kategorii, neboť podle něj agregují a artikulují 

především zájmy z různých důvodů nepokryté působením politických stran 

[Říchová 2002: 116]. Blízkost obou typů organizací dokladuje i sdílení 

společného zdroje divezity v procesech štepení a soudržnosti ve společnosti, 

které způsobuje, že hranice mezi politickými stranami a zájmovými skupinami 

není ani ostrá, ani neprostupná [Potůček, eds., 2005: 52]. Navíc, jak upozornil 

M. Duverger v analýze vzniku politických stran, řada z nich se na 

mimoparlamentní úrovni vyvinula z již dříve existujících skupin, jako byly 

obory či průmyslové svazy.  

Pokud jde o definici zájmové skupiny, nepanuje v moderní politologické 

literatuře jednoznačná shoda. Čeští politologové P. Fiala a B. Říchová např. 

považují za nejvhodnější, mezi řadou jiných návrhů, formulaci U. von 

Alemanna, který zájmové skupiny definoval jako „dobrovolně utvářené sociální 

jednotky s určitými cíli a s určitým – na dělbě práce spočívajícím – vnitřním 

členěním (organizací), které se snaží uskutečnit individuální, materiální a 

ideové zájmy svých členů ve smyslu potřeb, užitku a ospravedlnění, přičemž to 

dělají uvnitř sociální jednotky (malý sportovní klub), nebo vůči jiným 

skupinám, organizacím a institucím (velký sportovní svaz)“ [Alemann, 1987, 

cit. dle Fiala 1999: 57].  



Diplomová práce  Zájmové skupiny, lobbing a jeho regulace v ČR 

- 17 - 

Jak již bylo uvedeno, hlavní funkcí zájmových skupin je 

zprostředkovávání zájmů mezi jednotlivcem, společností a státem. Sociální 

skupina se stane zájmovou skupinou v situaci, kdy artikuluje společný zájem 

svých členů s cílem prosadit jej v politických procesech. Ačkoliv se reálné 

zájmové skupiny mohou od sebe v mnohém odlišovat (politickou 

angažovaností, velikostí, prosazovanými zájmy, atd.), jejich společnou funkcí 

je, že „umožňují občanům podílet se na společenském, resp. politickém životě i 

jinou formou než prostřednictvím voleb či aktivním členstvím v politické 

straně“ (Hloušek, Kopeček, eds., 2003: 234). Pokud jde o politické funkce 

zájmových skupin, v odborné literatuře existuje vcelku shoda o tom, že k nim 

patří: 1. Artikulace zájmů (transformace latentních zájmů členů zájmové 

skupiny v jasná stanoviska adresovaná držitelům politické moci). 2. Agregace 

zájmů (proces vytváření společných programových cílů členů zájmové 

skupiny). 3. Selekce zájmů (proces stanovování prioritních cílů skupiny, neboť 

zpravidla jen některé ze společných zájmů členů skupiny mají šanci být 

zohledněny nositeli politické moci). 4. Politická integrace (vytváření na jedné 

straně vnitřní sounáležitosti členů skupiny, na straně druhé loajality skupiny 

k politickému systému jako celku). 5. Legitimační funkce (přinášením vstupů 

pro politická rozhodnutí zájmové skupiny přibližují jednání státu potřebám 

občanů a tím zvyšují jeho legitimitu [Hloušek, Kopeček, eds., 2003: 234]. 

Komunikační kanály, jejichž prostřednictvím zájmové skupiny působí na 

formování politiky, čítají v oblasti vztahů se státem především kontakty 

s legislativou a exekutivou, v oblasti občanské společnosti pak kontakty 

s politickými stranami a masmédii.  
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Současná politologická literatura se v zásadě shoduje o potřebě 

rozlišovat - na základě oblastí zájmů, které prostředkují - dva základní druhy 

zájmových skupin:  

 

(politické) zájmové skupiny (interest groups) reprezentující zájmy 

ekonomické;  

 

nátlakové skupiny (pressure groups) prezentující zájmy ideologické.   

   

Mezi zájmové skupiny jsou řazeny např. odbory, sdružení 

zaměstnavatelů či profesní organizace (lékařů, právníků, architektů), tedy 

organizace reprezentující úzce vymezenou sféru ekonomických zájmů určitých 

sektorů. Naproti tomu nátlakovým skupinám je vlastní obhajoba určitých zájmů 

společných všem členům společnosti. Do této skupiny proto patří např. konfesní 

organizace (církevní organizace, skupiny věřících), sdružení měst a obcí, 

organizace bojující za ochranu lidských práv či životního prostředí, organizace 

vystupující proti diskriminaci, apod. [Říchová 2002: 116-18]. 

Ačkoliv konkrétní podoba zájmových a nátlakových skupin variuje dle 

jednotlivých států, je možno vysledovat několik základních typů existujících 

v moderních demokratických společnostech. Patří k nim odborové svazy, 

podnikatelské syndikáty, církve, občanská sdružení, etnické skupiny, a 

v poslední desetiletích i tzv. nová politická hnutí (na ochranu životního 

prostředí, pacifistická, feministická, či protirasistická).  
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2.2. Forma zprostředkování zájmů 

Termínem „pluralismus“ je v teorii zájmových skupin označován systém 

prostředkování zájmů založený na myšlence, že všechny zájmy ve společnosti 

jsou organizovány a zastupovány prostřednictvím vzájemně si konkurujících 

zájmových skupin, které soupeří o vliv na držitele politických postů a snaží se 

ovlivnit činnost státu v souladu se svými zájmy. Ačkoliv nikdy není možné toto 

napětí mezi vládou a společností úplně odstranit a lze dosahovat jen jeho 

zmírnění, podle teorie pluralismu je takový stav naprosto v pořádku, neboť 

právě vzájemné napětí a permanentní konkurence rozdílných organizovaných 

zájmů ve společnosti je silou, která generuje obecné blaho. Nebezpečí ovládnutí 

velkých a vlivných zájmových skupin ze strany určité oligarchické skupiny je 

v teorii pluralismu kompenzováno možností jednotlivců působit současně ve 

více zájmových skupinách najednou. Rovnováha a stejná reprezentace zájmů je 

podle pluralistické koncepce zajišťována také tím, že skupiny, které získají 

přístup k politické sféře a jejichž zájmy jsou saturovány, se následně ocitají na 

stejné rovině s ostatními; zatímco skupiny, které své zájmy v určitý okamžik 

nedokázaly neprosadit, si uchovávají svůj potenciál a kontinuálně stupňují 

snahu o proniknutí do politické sféry až do okamžiku úspěchu.   

Základ principů, které dnes nazýváme pluralismem, zformuloval 

v souvislosti s obhajobou federativního uspořádání severoamerických států již 

James Madison v roce 1878 v Listech federalistů č. 51 a především v č. 10. 

"Čím je společnost menší, tím menší asi bude počet odlišných stran a zájmů, z 

nichž se skládá; čím méně je odlišných stran a zájmů, tím častěji bude většina 

tvořit jednu stranu; čím menší počet jednotlivců bude stačit k vytvoření většiny 

a čím menší bude sféra jejich působení, tím snadněji si ujednají a provedou své 
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plány útlaku. Jestliže sféru rozšíříme, dostaneme rozmanitější strany a zájmy; 

zmenšíme pravděpodobnost, že většina bude mít společnou pohnutku zaútočit 

na práva ostatních občanů..." [Madison, 1994, s 74]. Madison konstatoval 

přirozenost skupinového prosazování zájmů, a jako vhodný institucionální 

rámec reflektující tento faktor prosazoval koncept „rozlehlé republiky“, ve 

které by vzájemná konkurence mnoha střetávajících se zájmů byla prevencí 

vzniku hegemonie jediné zájmové skupiny (frakce). Ačkoliv Madison 

považoval frakce za vnitřně špatné, uvědomoval si, že potřeba jejich vytváření 

je součástí lidské povahy, a bylo by proto chybou se snažit je vymýtit nebo 

potlačovat. S frakcemi je podle Madisona nutno počítat, a společenské instituce 

je proto zapotřebí navrhnout tak, aby byly na aktivitu frakcí připravené a 

nedovolily některé z nich získat hegemonii. James Madison tak nejen svou 

teorií frakcí, návrhem nastavení ústavních institucí, které s jejich existencí 

počítají, ale nakonec i osobním příkladem při vedení kampaně za přijetí 

americké ústavy vytvořil pevné základy americkému pluralismu i lobbingu, 

coby jedné z technik zprostředkování zájmů.   

Analýzou aplikace Madisonových tezí na politický život ve Spojených 

státech amerických přispěl k rozvoji teorie pluralismu i francouzský 

sociologicky orientovaný politický myslitel a historik A. de Tocqueville. Ve 

své Demokracii v Americe z roku 1835 popsal tamní stav skupinového 

prosazování zájmů takto: „Amerika je země, ve které je možné dosáhnout 

nejvíce užitku ve spolku“ a „ve které se stala denní potřebou neomezená 

svoboda sdružování s politickými záměry“ [Tocqueville 1995, s. 175-191]. 

Svobodné asociace, nabízející jednotlivcům sdílení společných vzorců chování, 

tak podle Tocquevilla přispívají ke stabilitě systému a „vytvářejí takříkajíc 
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jediné mocné soukromníky, kteří usilují o uspořádání státu“ [Tocqueville 1995, 

s. 175-191].  

Kriticky analyzoval východiska pluralismu Američan Arthur F. Bentley 

v knize The Process of Government z roku 1908, ve které se zaměřil na způsob, 

jakým nátlakové skupiny („pressure groups“, jenž však chápal v širokém 

sociologickém kontextu a řadil k nim i neformální sociální skupiny) prosazují 

své zájmy a ovlivňují formování politických rozhodnutí. Bentley došel 

k radikálnímu závěru, že výkon veškeré legislativy i exekutivy je ve Spojených 

státech amerických jeho doby zásadně determinován aktivitou zájmových 

skupin. Americká společnost tak podle Bentleyho není ničím jiným než 

„komplexem skupin, z nichž se skládá“ [Potůček, eds., 2005: 51], a konkrétní 

veřejná politika je proto vždy výsledkem interakcí těchto skupin: „Nátlak je 

vždy skupinovým fenoménem. Indikuje napětí a tlak mezi jednotlivými 

skupinami. Rovnováha mezi těmito tlaky představuje existující společnost. 

Tlakem může být vše počínaje pouličními nepokoji a abstraktními hodnotami či 

etikou konče." [Bentley, 1908: 258, cit. dle Becker 1983: 372]. Aktuální podoba 

vzájemného vztahu zájmových skupin tak podle Bentleyho nachází normativní 

vyjádření prostřednictvím zákonů; stát je pak dočasným vyjádřením aktuálního 

poměru sil jednotlivých skupin. V rámci této logiky Bentley zdůrazňuje jednotu 

celého procesu skupinového působení na politický systém, ve smyslu pronikání 

zájmů skupin do všech složek moci - výkonné, zákonodárné i soudní.   

Filosoficky podepřel koncept pluralismu americký pragmatik William 

James, který v knize A Pluralistic Universe z roku 1909 postavil pluralistický 

koncept universa (coby mnohosti bez možnosti její redukce na jediný 
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universální základní princip) do zásadního protikladu k  monistickému dogmatu 

idealistů typu G.W. Hegela. 

Ve 20. letech se v teoretické rovině zabýval působením zájmových 

skupin E. Pendleton Herring, který v roce 1929 vydal studii Group 

Representation Before Congress, ve které mj. poukázal i na nutnost budoucího 

studia lobbingu. Významným mezníkem ve vývoji politického pluralismu se 

stalo dílo Davida S. Trumana. Zájmové skupiny definoval jako sdružení 

jednotlivců se shodnými postoji, kteří jsou odhodláni ke společné akci a 

vznášejí požadavky na ostatní skupiny ve společnosti. Na základě přesvědčení, 

že zájmové skupiny jsou nástrojem politické socializace (neboť postoje a 

názory jednotlivců jsou tvořeny především příslušností ke skupinám), pak 

Truman ve studii The Governmental Process z roku 1951 dovodil pojetí politiky 

coby procesu výběru mezi soutěžícími zájmovými skupinami a politickými 

stranami [Hloušek, Kopeček, eds., 2003: 238]. Jelikož v demokratických 

politických systémech se toto střetávání podle Trumana odehrává v jasně 

definovaných hranicích, a protože žádná jednotlivá skupina nemůže převážit ve 

více oblastech (může být dominantní v jedné konkrétní oblasti, ale nedosáhne 

systematické kontroly nad více než jedním sektorem), mají konflikty mezi 

zájmovými skupinami za výsledek celkovou rovnováhu politického systému i 

společnosti. Podle Trumanova pojetí pluralismu jsou rozhodující ekonomické 

zájmy ve společnosti odděleny od politické moci, a stát je nestranným arbitrem 

mezi různými zájmovými skupinami a organizacemi. Přínos zájmových skupin 

pak dle Trumana spočívá v tom, že na rozdíl od politických stran, jejichž počet 

je omezen a jejichž programy jsou zákonitě dosti obecné, jsou zájmové skupiny 

schopné pružněji a přesněji adresovat problémy a otázky, které je třeba 
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v politické rovině řešit v obdobích mezi volbami. Ostatně ani svobodné volby 

podle Trumanova názoru nemohou přinést smysluplné politické rozhodnutí 

voličů v konkrétních politických otázkách, a činnost zájmových skupin (mezi 

nimiž zejména vyzdvihuje potřebu existence svobodných odborů), jenž jsou 

schopny zřetelně artikulovat politické zájmy jednotlivců, tak má své pevné a 

opodstatněné místo v liberálně demokratickém procesu. Nevyhnutelné  

vzájemné konflikty jednotlivých zájmových skupin pak podle Trumana nejsou 

projevem krize politického systému, ale za předpokladu, že se odehrávají 

v rámci stanovených pravidel, naopak jeho nedílnou součástí a konstruktivním 

prvkem.  

A. Bentley a D. Truman tak představují klasiky amerického pojetí 

pluralismu, které je charakteristické orientací na studium politického procesu a 

využití metod funkcionální analýzy a behaviorálního přístupu. Naproti tomu 

evropská škola pluralismu se oproti severoamerické tradici soustředila spíše na 

normativní aspekty definice vztahů zájmových skupin, společnosti a státu. 

Německý autor Otto von Gierk na přelomu 19. a 20. století zdůrazňoval 

autonomii zájmových a sociálních skupin, které podle něj plní své funkce a 

povinnosti bez ohledu na stát. Na jeho názory bylo navázáno především ve 

Spojeném království, kde se dříve než na kontinentu prosadily společenské a 

ekonomické změny. Tezi překladatele Griekova díla do angličtiny F.W. 

Maitlanda o tom, že stát je jen jednou z mnoha společenských organizací a 

neměl by tedy stát nad ostatními, v britských podmínkách dále rozpracovali J.N. 

Figris, G.H.D. Cole a především H. Laski. Anglická tradice pluralismu byla 

dále rozvinuta do tzv. korporativního pluralismu a posléze vyústila 

v syndikalismus. 
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Trumanovu koncepci pluralismu dále na přelomu 50. a 60. let 20. století 

rozpracoval americký politolog R. Dahl, který patří k nejvýznamnějším 

současným teoretikům pluralismu a konkurenční demokracie. Dahlův příspěvek 

byl formulován jako odpověď C. Wright Millsovi na jeho pokus o popis 

podstaty americké politiky, coby mechanismu zcela podřízeného vůli elit 

pocházejících především z vojensko-průmyslového komplexu. Ve studii Who 

Governs?: Democracy and Power in an American City z roku 1961 Dahl na 

příkladu svého domovského města provedl analýzu struktury politického 

rozhodování. Došel k závěru, že v pluralitní americké společnosti není vláda 

vykonávána většinami, nýbrž menšinami, přičemž však neexistuje jediné 

centrum politické moci, ale moc je rozptýlena mezi více skupinami 

ekonomických a sociálních elit, resp. moc jedné skupiny je omezována mocí 

ostatních skupin. Dahl shodně s Trumanem považoval zájmové skupiny za 

nutnou a žádoucí součást pluralitní demokracie, na rozdíl od něj však 

nepovažoval činnost zájmových skupin za výhradní pozitivum, ale upozorňoval 

na skutečnost, že za určitých okolností mohou být zájmové organizace i 

nebezpečné a jejich činnost může vést k zakonzervování nerovností. Dahl se 

proto ve svém výzkumu zaměřil na význam volebního procesu pro pluralitní 

demokracie a analýzu vnitřní diferenciace jednotlivých zájmových skupin 

v souvislosti s jejich postavením v politickém procesu.  

Teorii pluralismu dále rozpracoval P.C. Schmitter v 70. letech minulého 

století. Ve snaze definovat způsob organizace zájmů v demokratických 

společnostech konstatuje přítomnost značného počtu na státu nezávislých, na 

dobrovolné bázi uspořádaných soutěživých skupin, z nichž žádná nemá 

monopol na reprezentaci zájmů v určité oblasti lidské činnosti. Tyto zájmové 
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skupiny reprezentují výhradně zájmy svých členů a jen jim jsou také 

odpovědné, o své potenciální členy přitom musejí soupeřit s dalšími skupinami, 

které zprostředkovávají zájmy ve stejném hospodářském či společenském 

sektoru.  

 

2.3. Kritika pluralismu 

Na Bentleyho kritický pohled na míru vlivu zájmových skupin v první 

polovině 20. století v zásadě nebylo bezprostředně navázáno, a až do 50. let 

převažoval názor, že zájmové skupiny k demokracii organicky patří a jejich 

činnost pro ni neznamená žádný problém. Teprve v polovině století se objevují 

první empiricky orientované úvahy o skutečném vlivu a možných negativních 

vlivech působení zájmových skupin a od 60. let má pluralistický model 

demokracie mezi společenskými vědci řadu kritiků. Především je pluralismu 

vytýkáno, že nedokáže adekvátně analyzovat reálné mechanismy mocenských 

rozhodnutí. Ačkoliv ve společnosti může existovat široká škála zájmových 

skupin, o tom, které zájmy budou uznány za legitimní a dostanou šanci se 

prosadit v politickém procesu, podle kritiků pluralismu rozhodují ve skutečnosti 

především ty zájmové skupiny, které již uspěly v minulosti, a stávající podoba 

systému proto odpovídá jejich potřebám. Jejich přirozeným zájmem je proto 

uchovat statut quo a zabránit změnám v zájmu jiných skupin. Již v roce 1956 

C.R. Mills odmítnul pluralistickou koncepci, neboť podle něj zdaleka 

neodpovídala skutečnosti – důležitá politická rozhodnutí dle jeho názoru 

v Americe 50. letech minulého století nevznikala soupeřením skupinových 

zájmů ve formálních politických procesech, ale závisela na omezeném okruhu 

jedinců či skupin (elit) [Schubert, 1995].   
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Patrně nejčastější výhrada kritiků pluralismu pak poukazuje na fakticky 

nerovné postavení jednotlivých zájmových skupin v existujících 

demokratických společnostech. Upozornil na něj například americký politolog 

Charles E. Lindblom ve studii Politics and Markets z roku 1977, který 

zdůrazňoval privilegovanou pozici zájmových skupin vycházejících ze sféry 

průmyslu a obchodu. Podnikatelské kruhy podle Lindbloma díky svému 

přístupu k finančním a materiálním zdrojům a médiím, díky efektivní vnitřní 

struktuře a schopnosti koordinace společného postupu, tedy aspektům, v nichž 

předčí ostatní zájmové skupiny, často dokáží zabránit zařazení nejdůležitějších 

socioekonomických témat do politické diskuse a přesměrovat politickou agendu 

na řešení na druhotných problematik.  

Z úhlu pohledu nové politické ekonomie analyzoval činnost zájmových 

skupin v pluralitních demokraciích americký autor M. Olson. V knihách The 

Logic of Collective Action (1965) a The Rise and Decline of Nations (1982), 

které patří mj. i k významným dílům v oblasti teorie veřejné volby, se Olson 

zabýval hledáním příčin ekonomické prosperity a důvodů, proč jí některé 

národy dosáhnou, zatímco jiné nikoliv. Za hlavní proměnou na cestě k 

prosperitě přitom považoval rozdílnosti společenských institucí, resp. jejich 

schopnost zajistit takový rámec, ve kterém by jedinci měli dostatečnou motivaci 

vyrábět a při této výrobě vzájemně kooperovat. Ve studii The Logic of 

Collective Action Olson podrobil analýze fungování zájmových skupin 

v pluralitních demokraciích. Dospěl přitom k závěru, že efektivita organizace 

kolektivních zájmů je nepřímo úměrná velikosti a úrovni specializace 

zájmových skupin, tedy že úzce profilované zájmové skupiny s malým počtem 

členů dosahují výsledků efektivněji a přinášejí svým participantům vyšší užitek 
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ve vztahu k investovaným nákladům. Naopak u skupin s obecněji definovanými 

cíli (odbory) či cíli ve veřejném zájmu (ochrana životního prostředí) jsou 

vyhlídky jednotlivců na výnosy rozmělněny velkým počtem členů, což mnohé 

potenciální členy demotivuje od vlastní aktivity ve prospěch skupiny, a činí 

z nich takříkajíc „černé pasažéry“ skupiny, kteří se na kolektivní akci pouze 

vezou, aniž na ní aktivně participují. Důvodem může být na jedné straně 

pochybnost jednotlivců o možnostech reálného dopadu jejich aktivity vzhledem 

k velikosti skupiny, na straně druhé vědomí, že z rozdělování případného zisku, 

díky jeho všeobecnosti, tak jako tak nebudou vyloučeni, ovšem případný podíl 

jejich zisku by nedosáhl výše jejich investice. Olson tak na modelu 

individuálního ekonomického chování jednotlivců snažících se o maximalizaci 

vlastního užitku identifikuje důvody, proč se některé skupiny mobilizují méně 

efektivně než jiné - čím méně jsou určité zájmy koncentrované, tím menší je 

šance, že se zformují skupiny k jejich reprezentaci, resp. tím méně budou 

zformované skupiny efektivní. A naopak, v případě vyhraněných zájmů je vznik 

homogenní zájmové skupiny, která je bude efektivně prosazovat, 

pravděpodobnější. Z hlediska důsledků pro politický systém je tak podle Olsona 

výsledkem paradoxní situace, neboť racionálně jednajících jedinci nevyvíjejí 

činnost pro prosazení obecných zájmů, které sdílejí s řadou dalších členů 

společnosti. 

Ve svých pozdějších dílech došel Olson k radikálnímu závěru, že 

zájmové skupiny mají v pluralitních demokraciích negativní dopad na efektivitu 

a hospodářský růst ekonomiky. Má se tak dít proto, že jednotlivé zájmové 

skupiny mají přirozenou tendenci k vytváření či udržování vlastních výhradních 

pozic, což vede Olsona k jejich označování za „distribuční koalice“, které 
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„zpomalují schopnost společnosti přijmout nové technologie a alokovat zdroje 

s ohledem na měnící se podmínky a tím omezují míru ekonomického 

růstu“[Olson 1982, s 82]. Olson se pokusil empiricky doložit tento závěr na 

srovnání poválečného ekonomického vývoje ve Velké Británii, kde byl 

hospodářský růst pomalý, podle Olsona v důsledku rozvinuté sítě mocných 

zájmových skupin, s hospodářskou konjunkturou v Německu, Koreji či 

Japonsku, kde došlo v důsledku válečných změn k dočasnému odstranění 

většiny dříve etablovaných skupin a tím ke zpružnění ekonomiky.1  

Olsonův skeptický pohled na klasický pluralismus nezůstal bez odezvy. 

V následujících desetiletích po vydání studie The Logic of Collective Action se 

jím vznesené téma „problému kolektivní akce“ stalo, přinejmenším v americké 

politologii [Lowery, Grayová, 2004:166], součástí obrazně řečeno každé studie 

věnované problematice zájmových skupin. Obhájci pluralismu poukázali na to, 

že v rozporu s Olsonovými předpoklady je možno nalézt celou řadu široce 

definovaných skupin včetně např. spotřebitelských a ekologických hnutí, které 

ve skutečnosti uspěly. A to navzdory skutečnosti, že participující jednotlivci 

osobně měli možnost získat jen velmi málo a podle Olsonovy teorie by tedy 

mělo platit, že se stanou spíše „černými pasažéry“ než aktivními participanty. 

Odstup více než 40 let od vydání klíčové Olsonovy knihy dnes americkým 

politologům umožňuje rovněž v historické perspektivě analyzovat empirická 

data, která podle mnohých [Grayová, Lowery 2001, Humphries 1991] dokládají, 

že ani „černé pasažérství“, ani nedostatek motivace či nezájem potencionálních 

členů ve skutečnosti zdaleka nemá tak výrazně negativní dopad na činnost 

široce vymezených zájmových skupin, jak se Olson domníval. 

                                                 
1 Olsonův předpoklad, že počet a síla zájmových skupin roste přímo úměrně době politické stability státu 
byl následně potvrzen empirickými studiemi D.C. Murrella (1993). 
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V ekonomické rovině se rolí zájmových skupin zabývali i další, 

především rovněž američtí autoři, jejichž poznatky však v politologické sféře 

nedošly obecného přijetí, a uvádím je proto pouze jako alternativní pohled. 

Američtí ekonomové většinou navazovali či reagovali na Olsona a snažili se 

nabídnout odpovědi tam, kde Olson jen zpochybnil teze pluralismu, aniž nabídl 

vlastní pozitivní teorii. K nejvýraznějším pokusům patří tvorba tzv. Chicagské 

školy, jejíž autoři G. Stigler, R. Barro a S. Pelzman se zaměřili na teorii 

regulace, a dospěli k závěru, že státní regulace neslouží širokému veřejnému 

zájmu, nýbrž vláda reguluje výhradně kvůli tlaku zájmových skupin ze 

samotného regulovaného odvětví. Jelikož každá regulace podle jejich názoru 

zvyšuje ceny a tím i zisky v odvětví, nemá regulace přínos pro nikoho kromě 

skupin z tohoto odvětví a vlády, která výměnou za regulaci získává politickou 

podporu těchto zájmových skupin. Chicagská škola se proto pokusila stanovit 

míru „efektivní regulace“ z pohledu regulátora. „Efektivní je taková míra 

regulace, kdy se nárůst hlasů pro vládu, získaných v důsledku uplatnění politiky 

regulace, vyrovná úbytku hlasů, jako negativní reakce voličů na zvýšení cen.“ 

[Laboutková, Vašíček, 2003, s. 78] 

Ambicí tzv. Virginské školy, tedy ekonomů v čele s J. Buchananem a G. 

Tullockem působících v 60. a 70. letech 20. století na George Mason University 

ve Virginii, bylo „vytvořit úplnou teorii vlády na základě činnosti zájmových 

skupin“ [Laboutková, Vašíček, 2003, s. 79]. Za ústřední smysl činnosti 

zájmových skupin označili vyhledávání renty (rent-seeking, definovaný jako 

politická aktivita směřující k zajištění monopolních práv garantovaných vládou 

výměnou za vzácné zdroje [Laboutková, Vašíček, 2003]), především tedy snaha 

o dosažení výhod, které ostatní nemají, např. ve formě daňových úlev, zisku 
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finančních podpor, licencí, uvalení cel či dovozních kvót na konkurenční 

produkty, apod. Virginská škola navíc proces považuje za obousměrný, lze jej 

tedy popsat i jako snahu politiků o zisk rent od zájmových skupin. [Lowery, 

Grayová, 2004:165]. Virginská škola odmítá klasický pluralistický předpoklad 

vzniku rovnováhy zájmů zvýšenou aktivitou opozičních, dosud nepreferovaných 

zájmových skupin a namítá, že deformace trhu je ve výsledku jejich aktivitou 

jen prohloubena, neboť vláda nakonec poskytne renty i jim. Rent-seeking tedy 

ve výsledku přináší ztráty jednotlivým spotřebitelům, kteří platí vyšší ceny než 

by panovaly na nedeformovaném trhu, i ekonomice jako celku, neboť část 

prostředků je vydávána na neproduktivní vyhledávání renty.  

 

2.4. Neopluralismus  

Reakcí na kritiku klasického pluralismu se stala novější pojetí tohoto 

přístupu, která se zaměřila na empirickou analýzu vztahů mezi zájmovými 

skupinami a státem. V jejich rámci došlo k odmítnutí představy klasického 

pluralismu o dokonalé soutěži jednotlivých skupin, coby v praxi se 

nevyskytujícího ideálu a pozornost byla nově soustředěna na prokazatelně 

existující kooperaci mezi zájmovými skupinami, státní byrokracií a politiky. 

Lindblomovy teze o vlivu podnikatelských skupin v politice byly dále 

rozpracovány formou empirických analýz v rámci tzv. neopluralismu. 

Neopluralismus přiznává soupeření zájmových skupin primát v politickém 

procesu, současně však připouští disproporčně velký vliv zájmových skupin 

spojených s průmyslem a obchodem. Pokouší se i o zapracování dalších 

zásadních výtek, které byly vzneseny proti klasickému pluralismu, tj. paradoxu 

kolektivní akce a fenoménu sociálních hnutí.  
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Mezi neopluralisty politologové řadí vedle samotného C. Lindbloma, též 

R. Dahla či německého autora E. Fraenkela (např. Říchová 2000, či Hloušek, 

Kopeček, eds. 2003). Zatímco do poloviny 90. let 20. století vývoj 

neopluralismu poněkud stagnoval, v posledním desetiletí přibývá prací hlásících 

se k tomuto směru. K relativně novým a významným tématům, kterými se 

neopluralismus zabývá, patří studium institucí, jež vystupují jako zájmové 

skupiny2 [např. Kollman 1998, Goldstein 1999, Gerber 1999, Salisbury 1984, 

Lowery and Grayová 1998], pozornost je zaměřena i na zkracující se dobu 

„životnosti“ zájmových skupin, stejně jako na souvztažnost veřejného mínění a 

zájmových skupin, které podle některých autorů [Grayová, Lowery, 2001] 

zajišťují jeho projekci do politiky v dlouhodobém měřítku.  

S originální interpretací vývoje pluralismu a neopluralismu přišel v roce 

2004 A. McFarland ve studii The Evolution of Political Process. Vývoj 

pluralistické teorie politického procesu rozděluje do 11 stádií: (1) Formulace 

základních východisek v Bentleyho-Trumanově modelu; (2) Dahlova idea moci 

jako příčiny; (3) uvědomění, že moc spočívá v jednotlivých segmentech; (4) 

subjektivní definice zájmu; (5) Lindblomův koncept vzájemného přizpůsobení  

aktérů. Druhou skupinou stádií McFarland chápe autory tvořící v post-

pluralistické éře: (6) převaha tzv. „železných trojúhelníků“ 3; (7) problémy 

kolektivní akce; (8) podporovatelé zájmových skupin; (9) sociální hnutí; (10) 

nezávislá role státu; (11) poznání, že pluralismus neimplikuje spravedlivý či 

správný systém [McFarland, 2004]. Stejný autor rovněž učinil v roce 1991 

pokus o vytvoření universální teorie dynamiky politické aktivity zájmových 

                                                 
2 Grayová, Lowery [2001] například uvádějí, že téměř 46% zájmových skupin tvořených neziskovými 
organizacemi a registrovaných v roce 1997 v amerických státech jako lobbyistické organizace tvořily 
instituce. 
3 Pojem „železný trojůhelník“ je specifikován v pasáži věnované politickým sítím. 
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skupin v USA. Podle jeho názoru probíhá opakující se cyklus střídající se fáze 

dominance ekonomicky orientovaných zájmových skupin ze světa průmyslu a 

obchodu a fáze reformní. Zájmové skupiny, které mají vysokou motivaci pro 

prosazování svých zájmů, po určité době, kdy jsou jejich zájmy v zásadě bez 

problémů akceptovány, vystupňují své požadavky až na samou hranici 

společností sdílených hodnot. Taková situace vyústí ve zvýšenou politickou 

aktivitu reformistů, jejichž zájem o hodnotová témata však po čase opět opadne. 

Tyto fáze se podle McFarlanda souběžně a neustále střídají ve stovkách 

jednotlivých politických oblastí a udržují tak systém jako celek v relativní 

rovnováze.    

 

2.5. Neokorporativismus  

Klasický pluralismus byl nad rámec výtek popsaných v předchozích 

odstavcích některými politology kritizován i jako neodpovídající skutečnosti 

mimo politické systémy westminsterského typu, tj. zejména v realitě 

západoevropských demokracií. Po vlně kritiky pluralismu vzedmuté od 

poloviny 60. let se o desetiletí později v politologické teorii etabloval (v 

poválečném období spíše sporadicky používaný) koncept korporativismu, který 

nabídl alternativní pojetí uspořádání vztahů mezi jednotlivci, zájmovými 

skupinami a státem. S ohledem na negativní konotace, které pojem 

korporativismus získal v důsledku privilegovaného postavení v ideologiích  

totalitních a nedemokratických režimů, jakými byly Mussoliniho fašistická 

Itálie, Hitlerovo nacistické Německo, Salazarovo Portugalsko či Frankovo 

Španělsko, bývá demokratická podoba korporativismu, které se v posledních 

desetiletích věnuje moderní politologická teorie, označována jako liberální 
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korporativismus, resp. neokorporativismus. Americký politolog P.C. Schmitter, 

který v roce 1983 navrhl i samotný termín „neokorporativismus“, poukázal ve 

studii Still the Century of Corporativism? z roku 1974 na skutečnost, že 

v mnoha západních demokraciích druhé poloviny 20. století představovaly 

stavovské organizace významný prvek zprostředkování zájmů mezi 

ekonomickou sférou a politickými rozhodnutími. Toto zjištění samo o sobě 

nebylo nijak převratné, vždyť kořeny korporativismu sahají až do středověku, 

kdy cechy, náboženské organizace a různé profesní asociace plnily významnou 

zprostředkující funkci mezi státem a rodinou. Spolu s podněty vzešlými z prací 

německého autora G. Lehmbrucha, který nezávisle na Schmitterovi vydal 

rovněž v roce 1974 studii na téma korporativních a konkordantních vzorů 

zprostředkování zájmů, však odstartovalo etapu intenzivního politologického 

výzkumu svazů a jejich interakce se státem. Produktem tohoto vědeckého zájmu 

se stalo značné množství neokorporativních teorií publikovaných 

v následujících třech dekádách. Vzhledem ke skutečnosti, že se tyto teorie 

zaměřují spíše na samotný proces kooperace a vyrovnávání zájmů mezi svazy a 

státem, než na strukturu korporativismu, leží i definice neokorporativismu 

v této oblasti, když korporativismus chápou jako „organizované trvalé propojení 

státu a svazů“, resp. „institucionalizovanou a rovnoprávnou účast 

společenských svazů na formulaci a provádění státní politiky“ [Schubert, 1995, 

s. 186]. 

V zásadním protikladu k pluralistickému pojetí zájmových skupin coby 

od jednotlivců a jejich zájmů odvozených entit, považuje neokorporativismus 

zprostředkující organizace za entity s autonomní existencí mimo sféru 

jednotlivce a tedy za jedincům de facto nadřazené. Zájmové skupiny 
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(korporace) se v tomto systému netvoří svobodně a dobrovolně, jejich existence 

a legitimita naopak závisí na uznání ze strany státu. Na rozdíl od pluralismu 

prosazujícího jednoznačné vymezení mezi společností státem, 

neokorporativismus zdůrazňuje naopak jejich vzájemné propojení a závislost. 

Podle neokorporativismu empirická data vyvrátila jednoduchou tezi pluralismu 

o permanentním soupeření jednotlivých zájmových skupin, když se v mnoha 

případech ukázalo, že určité zájmové skupiny trvale spolupracují s vládními 

institucemi na formulaci politik v příslušném sektoru, a konkurence více 

zájmových skupin stejného zaměření se tak ve skutečnosti nekoná [Fiala, Mareš 

2004, s. 244, in: Hloušek, Kopeček, 2004]. 

Schmitter [1974, s. 97] navrhl identifikaci korporativních systémů 

zprostředkování zájmů na základě strukturních znaků, které konstituují určitou 

formu reprezentace na rozdíl od jiné: 1/ politickou relevanci a podíl na 

spolurozhodování má pouze omezený počet svazů, které jsou specifické 2/ 

vnitřní hierarchickou strukturou, a jejichž 3/ členové jsou rovněž organizováni. 

4/ Svazy jsou dále funkčně diferencovány, 5/ státem přímo vytvořeny či uznány, 

např. formou licence, dále 6/ jsou vybaveny pro kontrolu svazového vedení, a 7/ 

s ostatními svazy nejsou v konkurenčním vztahu, tj. ve svém sektoru vládnou 

monopolem reprezentace. Naproti tomu Lehmbruch definoval 

neokorporativistický způsob institucionalizace zprostředkování zájmů pomocí 

pěti faktorů: 1/zájmy producentů jsou organizovány v zastřešující zájmové 

skupině, 2/ systémy politických stran a svazů jsou navzájem propojeny, 

3/vztahy mezi svazy a vládami jsou institucionalizovány, přičemž  4/ vlády 

představují nositele záruk a 5/ klíčovou roli v procesu politického rozhodování 

sehrávají odbory [Schubert, 1995, s. 183]. Lehmbruch dále neokorporativismus 
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považuje za specifický stupeň politického vývoje v Evropě, kde vznikl spojením 

socialistických stran a dřívějších třídně profilovaných organizací 

reprezentujících zájmy práce, a je tedy důsledkem třídního štěpení evropské 

společnosti. Jak uvádí B. Říchová, neokorporativismus je „v současnosti 

pokládán většinou odborníků za jistou analogii Lijphartova modelu 

konsensuální demokracie“ [Říchová 2000, s. 186].  

Vztah státu k jednotlivým svazům se v teorii neokorporativismu odvíjí od 

schopnosti těchto zájmových skupin mobilizovat své členstvo k politické 

podpoře výměnou za politická rozhodnutí činěná v souladu s jejich zájmy. Tato 

skutečnost poukazuje na existenci další, vnitřní, funkce svazů (vedle vnější 

funkce dosahování kompromisů mezi zájmy svých členů a zájmů státu), kterou 

je zprostředkování dosaženého kompromisu vlastním členům (tedy 

zaměstnancům či zaměstnavatelům) a zajištění jejich souhlasu. Podle 

neokorporativistické koncepce tak zájmové svazy částečně plní roli politických 

stran, které jim přímý podíl na politickém rozhodování umožňují výměnou za 

rezignaci svazů na prosazování úzce partikulárních zájmů a za závazek 

prosazovat výsledky dosaženého kompromisu tak, aby přijatá rozhodnutí měla 

většinovou podporu společnosti. L. Brokl tyto funkce pojmenovává jako 

komunikační a nárazníkovou, kde komunikační funkce spočívá ve vzájemném 

předávání informací mezi svazy a státem a nárazníková v usměrňování 

společenských zájmů.   

Skutečnost, že v praxi nalézáme některé rysy neokorporativního systému 

zprostředkování zájmů pouze ve Švédsku, Rakousku, Německu, Dánsku a 

Nizozemí, představuje zdroj inspirace pro jeden ze směrů kritiky 

neokorporativismu, kterým je poukaz na dosavadní realizaci 
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neokorporativistických tezí pouze v malém počtu spíše malých zemí, navíc 

pouze v určitých jednotlivých politikách a po omezenou dobu. Ke skepsi 

přispívá i údajný trend dekorporativizace v někdejší baště korporativismu 

Švédsku, popisovaný některými autory [Bergstrijm 1991; Cawson 1982; 

Micheletti 1991; Peterson 1991; Rothstein 1988; Schmitter 1989]4. Pro kritiky 

tato skutečnost znamená doklad toho, že teorie neokorporativismu není 

universální, ale partikulární [Potůček 2005: 83]. Zásadní výhrady pak zaznívají 

na adresu neokorporativního modelu kvůli obavám z jeho možného negativního 

vlivu na kvalitu či samotné uchování demokracie. Ať již tím, že 

neokorporativismus z politického procesu vylučuje většinu zájmových skupin 

přiznáním legitimity jen malému počtu skupin státem uznaných; v důsledku 

rozmělnění zodpovědnosti politiků v souvislosti s rozmlžením hranic mezi 

zájmovými skupinami a státem; nebo tendencí k oligarchizaci moci v rukou 

jednotlivců ve vedeních svazů, kteří mají právo jednat jménem celé skupiny, 

byť ve skutečnosti mohou prosazovat jen zájmy úzké mocenské skupiny.  

Z ekonomického hlediska je pak neokorporativismu vytýkána zkostnatělost a 

neefektivita politického systému v důsledku přílišné „ekonomické náročnosti na 

rozmísťování hodnot prostřednictvím politiky sociálního státu“ [Říchová 2000, 

s. 186]. Někteří současní politologové se proto přiklánějí k názoru, že 

neokorporativismus není schopen být skutečnou alternativou či náhradou 

pluralistické teorie vztahu zájmových skupin a státu, neboť „znamená 

nepřípustnou redukci různorodosti zájmů pluralistických společností, … , a 

zužuje rozmanitý potenciál pluralistického zprostředkování zájmů na účast 

několika málo vybraných zájmových skupin“ [Fiala, Mareš 2004, s. 246, in: 

                                                 
4 Jiní autoři nicméně odmítají, že by docházelo k nějak významné dekorporativizaci Švédska, viz. 
zejména Richard Hoefer 1994.  
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Hloušek, Kopeček, 2004]. Zároveň však podle nich neokorporativismus může 

v určitých případech být i správnou cestou jak včlenit zájmové skupiny do 

politického rozhodování (zejména na regionální úrovni, resp. ve specifických 

oblastech politiky, např. ve zdravotnictví), pokud je splněna podmínka 

existence akceschopných aktérů reprezentujících jednoznačně vymezené zájmy. 

L. Brokl nadto uvádí, že korporativismus bývá úspěšný i v zemích potýkajících 

se s opožděnou modernizací, resp. zemích konsolidujících se po výrazném 

vnějším zásahu typu války, tedy v situaci kdy by klasické pluralitní 

zprostředkování zájmů bylo plýtváním energií [Brokl 1997: 61-63] 

 

2.6. Politické sítě 

Pokračující historický vývoj vztahu mezi zájmovými skupinami a státem, 

který je v moderních demokratických zemích charakteristický spíše 

prohlubováním kooperace zájmových skupin na tvorbě politik jako důsledek 

rozšiřování aktivit státu ve společnosti a ekonomice, ukázal, že teorie 

(neo)pluralismu ani (neo)korporativismu nejsou schopny v plné míře zachytit a 

vysvětlit mnohočetné procesy rozhodování a uplatňování vlivu mezi zájmovými 

skupinami, politickými stranami a státem [Fiala, Mareš 2004, s. 247, in: 

Hloušek, Kopeček, 2004]. Jako nedostatečné a skutečnost ignorující se ukázalo 

i dřívější zaměření pozornosti pouze na formální rozhodovací tělesa jako je 

parlament a vláda. Odpovědí politologů na tento deficit v oblasti studia 

zájmových skupin a jejich role v politickém procesu se proto od sklonku 70. let 

20. století staly nové přístupy, kterým je společný výklad intermediárního 

procesu za pomoci konceptu tzv. politických sítí (policy networks). Ve snaze 

vědecky uchopit realitu politických rozhodovacích a implementačních 
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mechanismů v současných demokratických politických systémech si 

politologové kladou otázky „Kdo vládne?“, „Jakým způsobem vládne?“, a „V 

čím zájmu je vládnuto?“ [Rhodes 1997, s.10]. Odpovědí je, že rozhodnutí o 

vládě vznikají v politických sítích, které je třeba, při snaze o detailnější poznání 

skutečnosti kdo ve které zemi činí jaká politická rozhodnutí, podrobně 

analyzovat. Především je nutné analyzovat tyto aspekty politických sítí: 1/ kdo 

jsou aktéři politických zájmů a 2/ aktéři politicko-administrativních zájmů, 3/ 

na kterých státních úrovních (EU, stát, samosprávné celky) a 4/ ve kterých 

funkcionálních oblastech politiky, 5/ jaké zprostředkování zájmů, případně 

síťové struktury zájmů, při tom existují, 6/ jaká pravidla jednání a rozhodování 

jsou při tom adaptována, 7/ jaké rozdělení moci vzniká mezi aktéry a 8/ jaká 

strategie aktérů v procesu převažuje (konfliktně, konkurenčně, neutrálně, 

koaličně, či korkondatně orientovaná) [Fiala, Mareš 2004, s. 248, in: Hloušek, 

Kopeček, 2004].   

Studiu politických sítí se věnuje především americká a britská 

politologie. V centru pozornosti americké politologie při studiu politických sítí 

jsou především tzv. skupinové podvlády (group subgovernments), jimiž se 

rozumí značně stabilní klastry aktérů, kteří se dlouhodobě a takřka rutinně 

podílejí na formování politiky v určitém sektoru. V některých případech tyto 

klastry nabývají extrémní podoby rigidně spjaté sítě tří typů skupinových aktérů 

- zájmových skupin, státní byrokracie a politiků, které jsou označovány jako 

tzv. „železné trojúhelníky“ (iron triangles). Železné proto, že pevná struktura 

těchto neformálních vztahů v podstatě vylučuje skutečné soutěžení rozličných 

zájmů, trojúhelníky pak díky tomu, že každý z nich zahrnuje tři prvky 
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politických procesů - 1/ kongresový výbor5, 2/ zájmovou skupinu, 3/ prováděcí 

státní úřad. Každý z těchto aktérů přitom potřebuje ostatní dva k tomu, aby 

mohl prosadit své vlastní zájmy. Zájmová skupina potřebuje spolupracovat se 

státními úřady, jejichž prostřednictvím získává přístup k vládě, i kongresovými 

výbory, které jsou jediným prostředkem k prosazení určitých politik 

v Kongresu. Kongresové výbory naopak potřebují zájmové skupiny k mobilizaci 

voličů, státní úřady pak jako zdroj expertízy i prováděcí nástroj politik mezi 

voliči. Státní úřad pak potřebuje zájmové skupiny k zajištění své politické 

podpory u kongresových výborů, od kterých zase potřebuje získat finanční 

zdroje na svoji činnost. Byť je koncept „železných trojúhelníků“ předmětem 

kritiky ze strany některých amerických politologů (např. Heclo 19786, Levine, 

Thurber 19867], většina se jich shoduje na tom, že „velkou část americké 

hospodářské, sociální a vnitřní politiky i nedostatek efektivní centrální 

koordinace je možné vysvětlit existencí těchto funkčně specializovaných 

policy-subsystémů“ [Fiala, Schubert, 2000, s. 94]. Někteří američtí autoři se 

domnívají, že v posledních dekádách dochází v důsledku nárůstu počtu a 

aktivity zájmových skupin a také díky činnosti vzrůstajícího počtu 

investigativních novinářů k oslabení tradičních železných trojúhelníků [Meier 

1985; Sabatier a Jenkins-Smith 1993).  

 

                                                 
5 Někteří autoři, např. P. Cerny ve studii From „Iron Triangles“ to „Golden Pentangles“? Globalizing the 
Policy Process z roku 2001, považují koncept železných trojúhelníků za potencionálně platný pro všechny 
rozvinuté demokratické pluralitní systémy; v takovém případě tvoří třetí vrchol trojúhelníků namísto 
kongresových výborů všichni držitelé relevantních politických postů, poslanci, straničtí funkcionáři, 
ministři, stejně jako regionální politici, jejichž pravomoci se týkají alokace zdrojů v určitých sektorech.  
 
6 Heclo prosazuje namísto pojmu „iron triangles“ koncept sítí zaměřených na konkrétní politické otázky 
(issue networks), které se podle něj formují k jednotlivým politickým tématům, které jsou však na rozdíl 
od železných trojúhelníků velmi proměnlivé.  
7 Levine uvádí: „Ačkoliv trojúhelníky existují, stěží jsou „železné“ a jejich podoba se mění podle 
jednotlivých sektorů  politik od hegemonních a soutěživých až po dezintegrované a neexistující.“  Levine, 
Thurber 1986, s. 205.  
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V Británii se mezi prvními o rozšíření studia politických sítí postarali 

politologové  A. G. Jordan,  a J.J. Richardson z University of Aberdeen, kteří 

ve studii Issues Networks, Iron Triangles and Elastic Nets: Images of the Policy 

Process z roku 1981 dospěli k závěru, že konkrétní podoba politických procesů  

se vždy utváří v rámci tzv. „policy communities“, které jsou tvořeny úředníky 

jednotlivých resortních ministerstev, příslušnými socio-ekonomickými 

skupinami, specializovanými vědci a politiky. V rámci jednoho segmentu (např. 

zemědělství) může přitom existovat více policy communities, které mezi sebou 

mají četné vztahy. Jordan a Richardson z toho dovozují, že nejen v Británii, ale 

i ve všech rozvinutých západních demokraciích, tlak všech takto zúčastněných 

skupin a aktérů ve výsledku nutí vlády k realizaci téměř stejné resortní politiky, 

bez ohledu na to, která strana právě vládu sestavuje. Charakteristickým znakem 

britského pojetí politických sítí je tedy soustředění na jednotlivé sektory 

politiky, na jejichž úrovni, spíše než na centrální, ve skutečnosti dochází 

k utváření praktické politiky.  
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3. Lobbing 

 

3.1. Definice lobbingu 

Výraz „lobbing“8, označující jednu z metod prosazování zájmů, patří 

k velmi frekventovaným pojmům dnešní doby. V médiích a laické literatuře je 

termín používán v řadě různých významů, nezřídka jdoucí nad rámec obsahu, 

jenž termínu lobbing přisuzuje politologická literatura. Jaká je tedy správná 

definice lobbingu? Ačkoliv se politologové shodují přinejmenším na okruhu 

aspektů, které by měly lobbing vymezovat, není známo, že by existovala jediná 

universálně přijímaná politologická definice, která by bezezbytku postihovala 

všechny stránky lobbingu. Frank R. Baumgartner a Beth L. Leech, autoři 

komplexního přehledu odborné americké literatury na téma zájmových skupin a 

lobbingu za posledních 50 let, konstatují: „v odborných studiích je slovo 

lobbing zřídka použito dvakrát ve stejném významu“ [Baumgartner, Leech 

1998, s. 33]. Pokusů o definici lobbingu nalezneme v politologické literatuře 

značné množství, od velmi obecných „lobbing je snaha o ovlivnění legislativy 

jakýmkoliv způsobem“ [Logan, Patten, 1929, s. 3], „lobbing je úmyslný pokus 

nejrůznějšími formami ovlivnit politická rozhodnutí politických činitelů a to ve 

prospěch jiných osob, organizací či skupin“ [Woodstock, 2002, s. 82], „lobbing 

je snaha ovlivnit politický proces“ [Baumgartner, Leech 1998], či „lobbing je 

snaha ovlivnit činnost vlády“ [Nownes 2006, s. 5], přes podrobnější definice 

                                                 
8 Původní anglický výraz má podobu „lobbying“, v českém jazyce se však ustálila ortografická podoba 
„lobbing“. K této formě se přiklání i Ústav pro jazyk český, který u hesla „lobby“ uvádí: „je nátlaková 
skupina, která se snaží prosadit své zájmy. Slovo je ženského rodu a je v češtině nesklonné. Odvozená 
slova zachovávají v základu dvě b: lobbování, lobbovat. Přípony -ista, -ismus se nepřipojují mechanicky 
k celému základovému slovu, ale ze dvou stejně vyslovovaných samohlásek y – i zůstává pouze jedna, a 
to i. Píšeme tedy lobbista (stejně jako třeba ragbista), lobbistický, lobbismus, lobbing.“ [Jazyková 
poradna Ústavu pro jazyk český při Akademii věd, 2007] 
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jako „lobbing je navazováním a udržováním komunikace … s představitelem 

vlády disponujícím rozhodovací pravomocí ve snaze ovlivnit jeho rozhodnutí, 

přičemž tato komunikace může být přímá či nepřímá“ [Milbrath, 1963, s. 8],  

„lobbing je prosazování zájmů zájmových skupin do výstupů procesu tvorby 

politiky, zejména jejich informační, přímé i nepřímé, vstupování do jakékoliv 

fáze či segmentu tohoto procesu“ [Potůček 2005, s. 52], „lobbing je 

přesvědčovací aktivita vykonávaná s cílem dosáhnout změny veřejné politiky ve 

prospěch určité organizace, uskutečňovaná skupinou osob, které nejsou přímou 

součástí politického procesu“[Moloney 1997, s. 169] až po obsáhlé definice 

jako např. „lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím 

široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb; ve své 

povaze velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují 

volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává 

informace a technicko-odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy 

rozhodující při definování legislativní a správní regulace.“ [Graziano, 1998, s. 

43]. Z uvedených příkladů definic lobbingu je patrné, že komplexnější definice 

jsou charakteristické snahou zahrnout (vedle „povinného základu“ definice 

lobbingu coby snahy o ovlivňování legislativních a politických rozhodovacích 

procesů) i vymezení aktérů lobbingu (neomezovat definici pouze na komerční 

firmy zabývající se lobbingem), vymezení lobbingu vůči korupci, či odlišnost 

reprezentování zájmů prostřednictvím lobbingu od reprezentování 

prostřednictvím volených zástupců.  

 Rovněž definice lobbingu v zákonných normách pluralitních demokracií 

jsou velmi rozdílné. Například americký federální Zákon o odkrývání lobbingu 

(Lobbying Disclosure Act) z roku 1995 považuje za lobbing krom jiného i 
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jakékoliv písemné či ústní kontaktování držitelů postů ve federálních vládních 

strukturách s odpovědností za přijímání politických rozhodnutí, včetně členů 

Kongresu a jejich zaměstnanců, pokud takový kontakt má za cíl ovlivnit tvorbu, 

úpravy a přijetí federálních zákonů a prováděcích nařízení; spravování nebo 

provádění federálních programů; a nominace nebo stvrzení do úřadů vyžadující 

si souhlas Senátu [Federal Lobbying: Differences in Lobbying Definitions and 

Their Impact, 1999]. Pro ilustraci je možno dodat, že již v roce 1929 

obsahovaly zákony 32 členských států USA ustanovení regulující lobbing, 

většina z nichž obsahovala vlastní unikátní definici tohoto jevu [Stewart, 1929]. 

Jak uvádí studie Asociace amerických státních legislatur, k 31.12.2006 již 

obsahovaly ústavy všech členských států USA vlastní definici lobbingu a 

ustanovení o regulaci tohoto jevu [Ethics: How States Define "Lobbying" and 

"Lobbyist"]. Podle Zelené knihy pro transparentnost vydané Evropskou komisí 

v roce 2006 pak „Lobbing znamená všechny aktivity vykonávané s cílem 

ovlivnit proces formulace politik a rozhodování v evropských institucích“.  

Nejednotnost a široký rozptyl definicí lobbingu, demonstrovaný zde na 

několika málo příkladech, má patrně dvě hlavní příčiny. Zaprvé, v praxi lobbing 

nabývá celé řady podob (viz. následující odstavec Techniky lobbingu), a snaha 

o jejich popis jedinou větou proto nutně vede k velmi obecné definici. Za druhé, 

snaha vytvořit právní definici lobbingu nutně naráží na rozdíly mezi různými 

typy zájmových organizací, kdy pochopitelně různé definice pro různé způsoby 

prosazování zájmů mohou v praxi poskytnout efektivnější nástroje pro jejich 

regulaci, než jediná universální definice. Výše uvedené příklady 

politologických a právních definic lobbingu poukazují na hlavní nedostatky 

příliš obecných formulací – např. z politologického hlediska relativně přijatelná 
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definice lobbingu, coby aktivity vykonávané s cílem ovlivnit proces formulace 

politik a rozhodování politických činitelů, bude zcela nedostatečná z hlediska 

právního, neboť by v případě navazujících ustanovení o regulaci jednání 

takovou definicí vymezeného zavdávala příčinu k regulaci i aktivit obecně 

považovaných za legitimní součást politického procesu, jako jsou kontakty 

široké veřejnosti s politickými činiteli (tedy např. kontaktování poslanců 

individuálními občany, či různé široké veřejné výzvy a iniciativy, v případě, 

kdy jsou mezi jinými adresovány i politickým představitelům), resp. jakékoliv 

snahy o ovlivnění politických rozhodnutí mobilizací veřejného mínění (tzv. 

grassroots lobbying). Přiměřenost té které definice pojmu tak širokého jako je 

lobbing, je proto vždy nutno hodnotit s ohledem na potřeby, pro které je 

definice formulována.  

Spíše v ojedinělých případech se politologové pokoušejí stanovit též 

definice lobbistů. Thomas a Hrebenar (2000, s. 8) navrhují např. znění: 

„lobbista je osoba pověřená zájmovou skupinou k usnadnění ovlivňování 

veřejné politiky ve prospěch této skupiny vykonáváním jedné nebo více 

z uvedených činností: 1/ přímé kontaktování veřejných činitelů; 2/ 

monitorování politických a vládních aktivit; 3/ poradenství ve věci politických 

strategií a taktik; 4/ naplánování a řízení lobbistické činnosti skupiny“. 

Vzhledem k sekundárnímu významu pojmu „lobbista“ však snaha o vytvoření 

samostatné definice není v centru pozornosti politologické literatury.  

Pojmovou nejednoznačnost praktického označování reálných 

lobbistických firem dále komplikují různé proměnné jednotlivých politických 

systémů, stejně jako trend vzrůstající komplexnosti služeb poskytovaných 

těmito firmami. Při studiu reálných lobbistických firem v USA, Británii či EU 
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lze těžko nalézt společnost označující se jako „lobbingová agentura“, zato však 

velké množství společností nazývající se „public affairs agentury“, „public 

relations agentury“ či „government relations agentury“. Jedná se často o 

společnosti poskytující všechny z uvedených služeb, přičemž okamžitý podíl 

jednotlivých složek jejich činnosti může být velmi variabilní. Zcela jasný není 

ani obsah uvedených pojmů. Termín „public affairs“ bývá používán k označení 

služeb lobbistických firem v oblasti legislativy, především tedy sledování 

právního prostředí, monitorování přípravy návrhů zákonů či vyhlášek na vládní 

úrovni a jejich následné projednávání v parlamentech, včetně ovlivňování 

podoby legislativy tak, odpovídala zájmům klienta. Pojem „government 

relations“ pak bývá používán k označení aktivit v nelegislativní oblasti, 

především prosazování zájmů ve vztazích s orgány státní správy a samosprávy. 

Označení „public relations“ se používá k popisu aktivit zaměřených na 

budování mediálního obrazu a budování obrazu společenské odpovědnosti dané 

organizace (community relations).  

  

3.2. Techniky lobbingu   

 Proces prosazování zájmů skupin někteří autoři rozdělují do pěti fází: 1/ 

stanovování agendy; 2/ snaha o proniknutí do sfér, ve kterých politická 

rozhodnutí vznikají; 3/ dosahování kýžených politik; 4/ monitorování a 

přizpůsobování legislativy 5/ snaha o změny dlouhodobých priorit a zdrojů 

politických institucí [Andrews, Edwards 2004]. V každé z těchto fází pak 

prosazování zájmů probíhá za pomoci určitých technik lobbingu. Poprvé 

odborně zdokumentoval techniky lobbistů operujících v americkém Kongresu 
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E.P. Herring již v roce 1929 a v zásadě platí, že základní techniky se do 

dnešních dnů příliš nezměnily, ačkoliv došlo k rozšíření o řadu nových metod. 

Jestliže základním cílem lobbingu je ovlivnění politického procesu ve 

prospěch určité zájmové skupiny, pak hlavním prostředkem jak toho dosáhnout, 

je v moderních demokraciích doručení informace politickým činitelům, 

v jejichž pravomoci je učinit příslušné rozhodnutí. Základem úspěchu 

moderního lobbisty je racionální a přesvědčivá argumentace o tom, proč je 

určitý partikulární zájem natolik významný, že by měl být zohledněn 

v politickém procesu; a schopnost tuto informaci předat příslušným politickým 

činitelům. Snaha poskytnout relevantní, objektivní a podložené informace proto 

vede moderní lobbisty ke spolupráci např. s experty na danou oblast, vědeckými 

kruhy, či vlastnímu výzkumu problematiky. Pokud je informace a zdůvodnění 

prosazovaných zájmů dostatečně zpracováno, nastává pro lobbisty obtížnější 

část procesu, kdy je třeba informaci doručit, resp. zajistit, že jí budou příslušní 

političtí činitelé věnovat pozornost a neztratí se v záplavě dalších informací a 

stanovisek jiných zájmových skupin.  

Lobbisté mají v zásadě k dispozici dvě  možnosti, jak prosadit sledovaný 

zájem. Jednak se mohou působit přímo na zákonodárce, nebo se mohou pokusit 

ovlivnit celkovou atmosféru politické diskuse v oblasti prosazovaného zájmu. 

Techniky lobbingu je proto možno rozdělit do dvou základních kategorií, na 

přímé ovlivňování a nepřímé vytváření nátlaku. Přitom platí, že použití metod 

jedné kategorie nevylučuje metody kategorie druhé, ale naopak - ve skutečnosti 

jsou obě kategorie metod využívány lobbisty často současně.  

Nejčastější metodou přímého předávání informace bývá osobní kontakt, 

dále jsou využívány telefonáty, osobní dopisy či e-maily. Na zásadní význam 
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osobního kontaktu s politickými činiteli pro úspěšné prosazení zájmů poukázal 

již Truman v roce 1955, když jej označil za základní cíl vůdců zájmových 

skupin a lobbistů [Truman 1955, s. 264].Skutečnost, že osobní kontakt 

představuje nejvýše ceněnou formu komunikace jak lobbisty, tak samotnými 

zákonodárci dokládá empirický výzkum jak v USA („osobní reprezentaci 

hodnotili zákonodárci či členové jejich aparátů číslem více než 9 na 10 

stupňové škále“ [Loomis 2006, s. 5]), tak v ČR (výzkum provedený 

lobbistickou firmou Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s agenturou 

Factum Invenio ukázal, že 66% zákonodárců, kteří se výzkumu aktivně 

zúčastnilo, pokládá osobní setkání za nejlepší formu komunikace s lobbisty 

[Šebek, 2005, s. 66]. Schopnost doručit informaci správným činitelům je pro 

prosazení zájmů klíčovým prvkem a právě osobní přístup k politikům je tak 

často hlavní přidanou hodnotou, kterou často mohou nabídnout profesionální 

lobbistické firmy9. Pokud jde o parlamentní lobbing, v americké politologické 

literatuře nalezneme v zásadě shodu o tom, že nejčastějším a v zásadě jediným 

terčem lobbingu bývají zákonodárci potencionálně naklonění prosazovanému 

zájmu, či poslanci v dané věci nerozhodnutí [Denzau, Munger 1986; Langbein 

1991; Wright 1990; Kollman 1997]. Jako obzvláště účinné se přitom podle 

politologů jeví lobbování především mezi vlivnými politiky (předsedy a 

místopředsedy klíčových parlamentních výborů, stranickými funkcionáři), 

neboť dokáží více než kdo jiný ovlivnit projednávanou agendu. Považuje se 

přitom za prokázané, že poslanci dávají při vytváření rozhodnutí o tom, jak 

budou volit, přednost informacím a doporučením od svých kolegů, před 

informacemi od lobbistů [Austen-Smith, Wright 1994; Kingdon 1989; Matthews 

                                                 
9 Michal Donath, majitel agentury Donath-Burston Marsteller, jedné z největších lobbistických firem 
v ČR, tuto skutečnost potvrzuje: „Našim klientům slibujeme jen to, že jejich sdělení dokážeme doručit až 
k příjemci.“ [Ta věc, řečená lobbing, je stejně nejistá jako rybolov na Hebridách, 2005] 
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and Stimson 1975; Rothenberg 1992; Wright 1990]. Předání informace 

předsedům výborů a dalším vlivným funkcionářům a jejich získaní na stranu 

prosazovaného zájmu se proto z pohledu šance na prosazení daného zájmu jeví 

jako obzvláště strategicky výhodné. Lobbisté se proto snaží monitorovat 

rozhodovací procesy, disponovat znalostí jednacích procedur a především 

budovat dlouhodobé kontakty s klíčovými politickými činiteli. Určitou inovací 

metody přímého kontaktu se zákonodárci je v poslední dekádě stále častěji 

používané navazování kontaktů a lobbování asistentů, a dalších zaměstnanců či 

spolupracovníků politických činitelů.     

Druhá skupina technik lobbingu, tj. nepřímé metody vytváření nátlaku, 

zahrnuje tzv. lobbování zdola (grassroots lobbying), mediální kampaně či 

vytváření koalic. Základní filosofií grassroots lobbyingu není přesvědčit 

lobovaného politika ani tak racionalitou argumentů, jako velkým podílem 

voličské základny, která se o daný zájem zasazuje. Tato technika spočívá 

v organizování aktivit široké základny členů a sympatizantů zájmové skupiny, 

kteří se formou dopisů či telefonátů zákonodárcům zasazují ve prospěch či proti 

nějakému návrhu. Součástí nepřímých metod jsou i protestní postupy, 

především pořádání demonstrací a happeningů, které jsou obvykle silně 

medializovány a obracejí se na širokou veřejnost (především ekologické a 

odborové organizace). Technika veřejných informačních kampaní spočívá ve 

využívání médií k upozornění politiků na daný zájem (agenda setting), či k 

získávání podpory veřejného mínění. V neposlední řadě pak lobbisté využívají i 

techniky přímé nebo nepřímé podpory politických stran ve volbách, a konečně i 

techniku vytváření koalic s dalšími skupinami s podobnými zájmy. V zemích, 
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kde je institucionalizovaný lobbing zaběhnutou formou prosazování zájmů, 

patří vytváření koalic zájmových skupin  k velmi častým jevům.   

Někteří autoři, spíše nepolitologického původu, řadí mezi techniky 

lobbingu i „donucování“, kterým rozumí např. „hrozby přesunutí výroby do jiné 

země či organizace blokád“, resp. techniku „vtažení do vlastní hry, kdy je 

možné si zajistit loajalitu rozhodovacích subjektů jmenováním jejich 

představitelů do vedoucích funkcí nebo přidělením finančních prostředků“ 

[Nový, Surynek, 2006, Sociologie pro ekonomy a manažery, s. 197]. Stejní 

autoři pak mezi techniky lobbingu řadí i snahu o „ustanovení rozhodovacích 

procedur, které ve svém důsledku udržují ostatní zájmové skupiny v podřízeném 

postavení“ [Nový, Surynek, 2006, s. 198].  

Z politologického hlediska je zajímavým tématem především vztah mezi 

předvolební finanční podporou zájmových organizací politickým stranám a 

následná vstřícnost politiků k zájmům organizací. Politologický výzkum v USA 

se v poslední době kloní k názoru, že zvolení politici by nejednali výrazně 

jinak, pokud by mezi jejich významnými dárci chyběly zájmové organizace. 

Předmětem politologické diskuse nicméně zůstává, zda by se věc neměla 

interpretovat spíše tak, že zájmové skupiny zaměřují svoji předvolební podporu 

na okruh kandidátů odpovídajícího ideologického zaměření.  

Za do budoucna perspektivní téma považují někteří politologové i výzkum dvou 

relativně nových aspektů lobbingu: vliv zájmových skupin na stanovování 

politické agendy; a vliv decentralizace probíhající v některých demokratických 

státech na politické instituce a procedury a související dopady pro činnost 

zájmových skupin a lobbistů.  
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3.3. Regulace lobbingu 

Vzhledem k nezřetelné a často překračované hranici mezi lobbingem a 

korupcí v mnoha demokratických zemích v průběhu celého 20. století patřila 

snaha o zákonné rozlišení legitimního prosazování zájmů od korupce a o 

stanovení pravidel legitimního lobbingu k častým iniciativám v zákonodárných 

sborech pluralitních demokracií. Základní metodou, jak zastavit prohlubování 

nedůvěry veřejnosti v politickým systém v důsledku rozšířené korupce, je proto 

stanovení jasné hranice mezi neetickým či korupčním jednáním na jedné straně, 

a legitimním prosazováním skupinových zájmů coby běžnou součásti politické 

participace na straně druhé. Zatímco např. většina evropských států spoléhá na 

první řešení a zaměřuje se především na stanovení etických standardů na straně 

možných adresátů korupčního jednání, početně menší skupina států v čele 

s USA a Kanadou se vydala cestou právní regulace lobbingu i na straně 

zájmových skupin a prostřednictvím stanovení pravidel pro transparentní výkon 

lobbingu pragmaticky akceptuje prosazování zájmů skupin jako přirozený prvek 

politického systému.  

Jelikož přehled způsobů regulace v lobbingu ve vybraných státech obou 

skupin je obsahem následujících kapitol, na tomto místě je prostor věnován 

teoretické stránce regulace. Při úvahách o tom, zda a jak regulovat lobbing 

prostřednictvím zákonů, existují dva základní přístupy: 1/ neregulační přístup, 

založený na přesvědčení, že obecné právní normy definující např. korupci a 

střet zájmů představují dostatečný regulační rámec i pro činnosti spojené 

s prosazováním zájmů skupin; 2/ regulační přístup, který dává přednost přijetí 

specifické právní normy, jež explicitně definuje, co je to lobbing, a stanoví, kdo 

a za jakých podmínek jej může provozovat. V praxi mívají značný vliv na 
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rozhodování o tom, který postup zvolit, specifika politického systému 

příslušného státu, jeho historická tradice a politická kultura. Shoda všech 

významných aktérů o tom, že stávající korporativistické uspořádání představuje 

akurátní rámec prostředkování zájmů v politickém systému; fungující 

samoregulace ze strany lobbistických firem prostřednictvím stavovských 

sdružení dodržujících etické kodexy; nebo jen dlouhodobá absence významných 

korupčních skandálů v důsledku vyspělé politické kultury tak mohou 

představovat přesvědčivé argumenty pro snahám o zavedení regulačního 

přístupu. V případě volby regulačního přístupu vyžadují odlišné charakteristiky 

lobbingu na půdě parlamentu (tzv. inside lobbing) a mimo parlamentní půdu 

(tzv. outside lobbing) zpravidla specifický způsob regulace. Chlad, Kolář a 

Pecháček (2007, s. 3-4)  shrnují aspekty, které je nutné v případě snahy o 

striktní zákonnou regulaci lobbingu upravit, takto :   

 

- definici lobbismu 

- subjekty podléhající registraci 

- rozsah registrovaných informací o lobbistech a jejich klientech 

- orgán zodpovědný za vedení a aktualizaci registru 

- způsob vynucování právní úpravy a případné sankce 

- přístup do registru 

- možnost doprovodných kodexů chování zůčastněných (např. lobbistů,     členů 

parlamentu).  

 

Politologická literatura obsahuje řadu různých pohledů a názorů na 

efektivitu a přínosnost právní regulace lobbingu. Americká politologie např. 
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vyvinula řadu nástrojů pro srovnání regulace lobbingu v jednotlivých členských 

státech USA. Jedním z nich je tzv. Opheimové index přísnosti regulace 

lobbingu, který sestává z 22 samostatně hodnocených aspektů, které jsou 

rozčleněny do tří košů:  

 

1/ zákonná definice lobbingu a lobistů (osm hodnocených aspektů) 

2/ frekvence a kvalita odkrývání informací o lobbingu (osm hodnocených 

aspektů) 

3/ způsob dohledu nad dodržováním regulace a vymáhání sankcí (sedm 

hodnocených aspektů) [Opheimová, 1991].  

 

Jiným způsobem posuzování regulace lobbingu je index navržený 

Brinigovou a kol., který se zaměřuje výhradně na restriktivnost státních zákonů 

o lobbingu. Jednotlivým konkrétním způsobům regulace jsou přisuzovány 

hodnoty indexu od 1 do 14 na základě lobbistům zákonem uložené intenzity 

povinných registrací / ohlašování uskutečněných kontaktů, a na základě 

závažnosti sankcí zákonem stanovených za porušení předepsaných pravidel 

[Brinigová, Holcombe, Schwartzsteinová 1993].  

Rozšířením kategorií Opheimové indexu vznikl tzv. „index nájemných 

pistolníků“ (Hired Guns index) regulace lobbingu, který ke srovnání úrovně 

regulace v jednotlivých amerických státech vyvinulo washingtonské Centrum 

pro veřejnou integritu (Center for Public Integrity [The Center for Public 

Integrity, 2007]). V rámci toho systému je hodnoceno celkem 48 aspektů v osmi 

klíčových oblastech: 
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1/ definice lobbingu a lobbistů 

2/ individuální registrace   

3/ odkrývání příjmů a výdajů jednotlivců 

4/ odkrývání příjmů a výdajů zaměstnavatelů 

5/ elektronická registrace lobbingu 

6/ veřejnost registru lobbistů 

7/ monitoring plnění a sankce za neplnění 

8/ regulace lobbistické činnosti bývalých politických činitelů (se zvláštním 

zřetelem na přechodná období, ve kterých nesmějí v lobbingu působit) [Hired 

Guns – A Comprehensive Look at Lobbying in the 50 States, 2007].  

 

Každý ze 48 sledovaných aspektů je hodnocen určitým bodovým počtem 

v závislosti na faktickém stavu daného aspektu ve sledovaném regulačním 

systému; maximální počet bodů je 100 a označuje velmi dobrou úroveň regulace 

lobbingu a jeho transparentnost; nulový počet bodů pak označuje stát bez 

jakékoliv regulace lobbingu; hranice pro „absolvování“ tohoto testu, od které je 

možno považovat regulaci za uspokojivou, je stanovena na 60 bodů. Vzhledem 

k velké detailnosti takto navrženého indexu, široké sadě jím analyzovaných 

aspektů, i skutečnosti, že je schopen komparativně hodnotit natolik rozdílné 

způsoby regulace lobbingu, jaké se vyskytují v 50 amerických státech, 

domnívají se např. Chari, Murphy, a Hogan (2007, s. 425), že tento index by 

mohl být vhodný pro hodnocení úrovně regulace lobbingu i v dalších 

rozvinutých demokratických státech. Uvedení autoři se proto rozhodli otestovat 

tuto metodu na dalších státech, konkrétně na příkladu Kanady, Německa,  

Evropského parlamentu a výsledky porovnat s údaji 50 amerických států a 
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federální úrovní v USA. Ze srovnání vyplynulo, že zatímco 50% amerických 

států dosáhlo přes 60 bodů, přičemž nejlepší z nich (Washington) získal 87 a 

nejhorší (Wyoming) 34, Kanada jako federace dosáhla 45 bodů, USA na 

federální úrovni 36 bodů, Německo 17 a regulace v Evropském parlamentu 

pouze 15 bodů [Chari, Murphy, a Hogan, 2007, s. 426, tabulka 1]. Na základě 

zjištěných výsledků navrhli autoři tři kategorie regulačních systémů:  

 

1/ Relativně slabě regulované systémy. Odpovídají hodnotám na škále mezi 1 

a 19 body, spadá sem tedy Německo a Evropský parlament (EP), a jsou 

charakteristické existencí registrační povinnosti lobbistů, kteří však musejí 

poskytovat jen velmi málo údajů o sobě a záležitosti, ve které lobbují (nebo 

vůbec žádné informace o svém předmětu zájmu, tak jako je tomu v EP). V této 

kategorii dále neexistuje povinnost lobbistů hlásit své výdaje, elektronická 

registrace je slabá, data v registru lobbistů nejsou přístupná veřejnosti vůbec 

nebo jen v omezené míře, kontrola či sankce za neplnění nejsou žádné či jen 

mírné a neexistuje přechodné období mezi ukončením funkce veřejného činitele 

a možností registrace jako lobbisty.  

 

2/ Středně regulované systémy. Odpovídají výsledkům na škále 20 – 59 a jsou 

charakteristické např. vyžadováním více informací o aktivitách lobbistů 

(povinnost hlásit název a číslo aktu, kvůli kterému se lobbista angažuje) než 

v předchozí skupině, povinností individuálních lobbistů hlásit výdaje na 

lobbing, veřejným přístupem do pravidelně aktualizovaného registrů lobbistů, či 

existencí přechodné lhůty na působení bývalých zákonodárců v lobbingu. 

Nestanovují však např. povinnost firem, jejichž zaměstnanci se věnují lobbingu, 
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odkrývat výdaje na lobbing, a ve veřejných registrech nejsou obsaženy údaje o 

výdajích lobbistů spojených s lobbováním.  

 

3/ Relativně striktn ě regulované systémy. Patří k nim regulační systémy které 

v testech získají 60-100 bodů. Tato kategorie je charakteristická povinností 

lobbistických firem reportovat např. i jména všech zaměstnanců a poskytovat 

jejich fotografie, detailně informovat o příjmech, výdajích a platech 

individuálních lobbistů i lobbistických firem, povinnost lobbistů předem nebo 

těsně po vykonání lobbistického kontaktu hlásit tuto skutečnost, dále je 

v systému zajištěn veřejný přístup ke všem datům v registru lobbistů, a existuje 

úřad státního dohledu, který i audituje data poskytnutá lobbisty. V regulačních 

systémech této kategorie jsou definovány i sankce za neplnění regulačních 

ustanovení a je stanovena (tzv. cooling-off) lhůta, ve které někdejší 

představitelé veřejné správy nesmějí po skončení mandátu vykonávat 

lobbistickou činost [Chari, Murphy, a Hogan, 2007, s. 428].  

 

Zatímco v americké politologii tak již po desetiletí není předmětem 

diskuse zda lobbing regulovat či nikoliv a pozornost je zaměřena na komparaci 

efektivity různých způsobů regulace a jejich dopady na reprezentaci zájmů, 

v Evropě převažují spíše diskuse nad vhodností explicitní regulace lobbingu 

jako takové.  

Co se týká teoretických hodnocení možných pozitivních přínosů právní 

regulace, na prvním místě je bezesporu zvýšená transparentnost celého procesu 

politického prosazování zájmů. A to nejen ve smyslu jeho veřejné kontroly, ale 

rovněž z hlediska přínosu pro samotné zákonodárce. Jelikož zájmové skupiny 
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zpravidla disponují detailními informacemi o problematice, ve které se snaží 

prosadit svůj zájem, jsou schopné zpracovat podrobné analýzy dopadů různých 

variant projednávané legislativy a celkově vybudovat přesvědčivý komplex dat, 

kterými dokladují oprávněnost svého zájmu, mají nad zákonodárci, kteří jsou 

zákonitě ve většině projednávaných oblastí laiky, značnou informační převahu. 

Jak již Schattschneider v roce 1935 poukázal10, k základním vlastnostem 

zájmových skupin patří snaha zvýšit svoji váhu vytvářením dojmu, že jimi 

prosazované zájmy reprezentují většinový názor v daném sektoru. V silách 

individuálních zákonodárců s jejich limitovanými finančními a personálními 

prostředky však při širokém tématickém rozsahu projednávaných problematik 

často není schopnost ověřit skutečné postavení konkrétní zájmové skupiny a 

podíl sektoru, v jehož zájmu se tato snaží vystupovat. K potenciálním přínosům 

registru lobbistů a jimi reprezentovaných zájmových skupin tak může patřit i 

vyrovnání této informační asymetrie, neboť zákonodárcům registr nabízí řadu 

informací o jejich protistraně. 

Zkušenost zemí jako je Kanada, které zavedly registry lobbistů teprve 

nedávno, dokládá skutečnost, že existence registru lobbistů vede cestou 

institucionalizace pluralitního systému zprostředkování zájmů a nastavení 

stejných pravidel hry pro všechny ke zvýšení legitimity lobbistických aktivit 

v očích veřejnosti i politiků. Doloženým důsledkem je i fakt, že v zemích, kde 

byla registrace lobbistů zavedena, klienti vyžadují po profesionálních 

lobbistech osvědčení o jejich registraci tak, aby jejich zájmy nebyly 

kompromitovány případným skandálem při odhalení neregistrovaného lobbisty.  

                                                 
10 Viz. úvodní motto na začátku tohoto textu.  
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Nejen evropští, ale i někteří američtí politologové však upozorňují i na určité 

problematické stránky právní regulace lobbingu. Patrně nejvýznamnější 

výhradou je poukaz na skutečnost, že právní systém regulace lobbingu je 

z pravidla výhodnější pro již déle existující skupiny, které se v minulosti 

podílely na jeho konfiguraci, resp. měly čas se na něj etablovat, zatímco vstupní 

bariéry v podobě registračních požadavků mohou být znevýhodňující pro nové a 

zejména malé zájmové skupiny a organizace. Přísnější regulační opatření tak 

mohou vést až k omezení politické participace, což je jev pro moderní 

demokracie krajně nežádoucí [Ainsworth 1993]. 
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B.  Praktická část 

4.  Komparace regulace lobbingu ve vybraných státech 

4.1. Lobbing v USA 

 

Vzhledem k dynamickému rozvoji pluralitního politického systému byly 

Spojené státy americké zemí, ve které byly již před více než stoletím 

zaznamenány první snahy o nápravu nerovností reprezentace způsobených 

rozdílnými výchozími podmínkami jednotlivých zájmových skupin 

prostřednictvím zákonné regulace lobbingu. Iniciátory i laboratořemi různých 

postupů právní regulace lobbingu v USA byly jednotlivé státy. V právních 

řádech desítek členských států USA se v průběhu 20. století objevily zákony 

definující lobbing (ať již používající přímo toto označení či nikoliv) a s nimi 

související desítky metod jeho regulace. Jak již bylo uvedeno výše, na státní 

úrovni je v dnešní době lobbing podroben určitému druhu regulace ve všech 50 

státech USA. Lobbing je na úrovni států regulován v zásadě čtyřmi typy 

zákonných ustanovení. Hlavní role přitom zpravidla patří tzv. zákonům o 

odkrývání lobbování, tedy ustanovením o povinné registraci lobbistů a jejich 

zaměstnanců a pravidelném hlášení o výši prostředků přijatých a vynaložených 

na lobbování. Pokud jde o pravidla registrace, ale nejen o ně, je většina státních 

zákonů přísnější než federální regulace lobbingu, řada států např. vyžaduje 

registraci lobbistů ještě před prvním lobbistickým kontaktem. Druhou 

nejčastější skupinu představují ustanovení o konfliktu zájmů a povinnosti 

veřejných přiznání příjmů veřejných činitelů. Třetí skupinu tvoří zákony 

regulující poskytování finančních prostředků kandidátům na předvolební 

kampaně. Čtvrtou skupinou jsou zákony regulující poskytování finančních 
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příspěvků tzv. politickým akčním výborům (Political Action Committees), které 

v zásadě mohou v předvolební době vést samostatné kampaně ve prospěch 

určitých témat (a tím i kandidátů).  

 Americkou politologií vypracované metody srovnávání regulace lobbingu 

přisuzují jednotlivým státům pořadí na škále dle přísnosti zákonné úpravy. 

Například tzv. Opheimové index (viz kapitola Metody regulace lobbingu) státy 

seřadil od nejbenevolentnější regulace v Arkansasu (na 18 stupňové škále 

označené číslem nula), až po nestriktnější regulaci ve státech New Jersey, 

Washington, a Wisconsin (vyjádřené indexem 18); tzv. Brinigové index pak na 

kontinuu 1-14 na nejnižší místo řadí rovněž Arkansas a číslem 14 hodnotí jako 

nejpřísnější regulaci v Alabamě a Kentucky. 

Americké státy zůstávají laboratoří různých přístupů k regulaci lobbingu 

i v dnešní době. Nejnovější trendy zahrnují rozšiřování definic lobbistických 

aktivit tak, aby zákony o odkrývání lobbingu pokrývaly širší spektrum interakcí 

soukromých zájmů s veřejnými činiteli. Vzrůstající počet států11 tak například 

zavádí opatření požadující od uchazečů o státní zakázky registraci mezi 

lobbisty. Pozoruhodným aspektem regulace lobbingu v USA je i nový fenomén 

90. let, kdy určitá opatření na regulaci lobbingu začala zavádět i velká americká 

města jako New York či Los Angeles. Tento fenomén je však natolik nový a 

lokálně omezený, že z něj americká politologie doposud nevyvozuje obecné 

závěry [Thomas 1998, s. 500].  

Regulace lobbingu na federální úrovni následovala příkladu států až se 

zpožděním, navíc vždy byla provedena ve více druzích zákonů. Například 

Federální zákon o daních z příjmů definoval již ve 30. letech, co to je lobbing 

                                                 
11 18 států v roce 2005 [Regulating Vendor Lobbyists, 2005] 
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ze strany dobročinných organizací, nečinil tak ovšem s cílem poodkrýt či 

zveřejnit tyto aktivity, ale proto, aby stanovil podmínky, jak velkou část své 

aktivity mohou dobročinné nadace věnovat na lobbing12. Jiným příkladem 

pokusu o federální regulaci loobingu, byť úzce specificky vymezenou, byl The 

Foreign Agents Registration Act. Tento zákon přijatý v roce 1938 byl primárně 

zamýšlen jako ochrana před dopady propagandy zahraničních mocností na 

veřejnou politiku v USA a ukládal přesné evidování a hlášení ministerstvu 

spravedlnosti všech politických aktivit podniknutých v zahraničním zájmu, 

přičemž byly myšleny jak vládní, tak nevládní zahraniční subjekty. 

Prvním federálním zákonem zaměřujícím se výhradně na regulaci 

lobbingu se stal v roce 1946 Federal Regulation of Lobbying Act. Ten stanovil, 

že osoby či skupiny které získávají finanční prostředky nebo materiální statky 

za účelem dosažení podpory přijetí, změně či nepřijetí zákona v Kongresu, tj. 

vykonávající lobbing, se musejí registrovat od okamžiku prvního kontaktu 

s klientem, v jehož zájmu mají lobbovat. Dále stanovil pro lobbisty povinnost 

vykazovat údaje o osobách či skupinách, v jejichž zájmu konají a také objem a 

účel přijatých a vynaložených finančních prostředků. Ustanovení tohoto zákona 

definující lobbing a lobbisty a stanovující povinnost jejich registrace se však 

ukázala jako nejasná a nedostatečná, především proto, že povinnost registrovat 

se jako lobbyisté se nevztahovala na ty osoby a subjekty, které k prosazování 

svých zájmů používaly vlastních finančních prostředků, a dále subjekty pro 

které lobbying nebyl hlavním předmětem činnosti. V roce 1954 navíc americký 

Nejvyšší soud rozhodl, že od povinnosti registrace budou osvobozeni ti, kdo při 

prosazování zájmů nepoužívají přímý kontakt se zákonodárci. 
                                                 
12  Ani v současné době federální zákon o daních neumožňuje zahrnout výdaje za lobbing do daňově 
uznatelných nákladů. 
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Po 49 letech od přijetí prvního federálního zákona o lobbingu, v roce 

1995, byla přijata jeho aktualizace v podobě zákona Lobbying Disclosure Act. 

Ten se s platností od ledna 1996 pokusil o přesnější definici lobbingu 

[Lobbying Disclosure Act, 1995, sekce 3] a opatření k jeho regulaci [Lobbying 

Disclosure Act, 1995, sekce 4, 5, 6,7]. Tento zákon se zaměřuje především na 

profesionální lobbistické firmy a jejich zaměstnance, tedy subjekty 

vykonávající lobbistické aktivity za úplatu pro jiné subjekty. Individuální osoby 

se musejí jako lobbisté registrovat, pokud provedou více než jeden kontakt se 

zákonodárcem, lobbování pokrývá více než 20% jejich aktivit, a od klienta, 

jehož zájmy zastupují, obdrží více než 5.000 dolarů za období 6 měsíců. 

V takovém případě lobbisté musejí ve formuláři pro registraci uvést jméno 

osoby či organizace, v jejímž zájmu lobbují13, v jaké oblasti prosazují její 

zájmy, a objem financí použitých na lobbování. Pokud jde o lobbisty přímo 

zaměstnané v organizaci, jejíž zájem prosazují, registrační povinnost musí 

splnit, pokud daný pracovník provede více než jeden lobbistický kontakt se 

zákonodárcem, věnuje lobbingu více než 20% svého pracovního času a pokud 

organizace utratí za lobbing v dané oblasti více než 24.000 dolarů v průběhu 

šesti měsíců. Při registraci musejí lobbisté dále nahlásit, pokud zaměstnávají 

bývalé zákonodárce či bývalé vysoce postavené členy exekutivy, kteří daný post 

zastávali v průběhu předcházejících dvou let14; specifikovaný okruh bývalých 

                                                 
13 V případě, že organizace v jejímž zájmu je lobbing vykonáván, je z více než 20% vlastněna 
zahraničním subjektem, je nutno tuto skutečnost rovněž uvést.  
14 Značná část zákonodárců, kteří neobhájili své posty, pravidelně zakotví v lobbistických firmách. Jak 
ukázala studie amerického Center for Public Integrity, např. mezi lety 1998-2004 pracovali jako lobbisté 
2.200 bývalých vysoce postavených představitelů federální vlády, z toho 200 bývalých kongresmanů a 50 
vedoucích federálních agentur. Celkem tak bývalí zaměstnanci exekutivy či legislativy představovali 
v uvedeném období 12% všech registrovaných lobbistů [Center for Public Integrity, 2007]. Ačkoliv není 
sledování dalších angažmá bývalých zaměstnanců kongresmanů evidováno, lze předpokládat, že 
procentuální údaj o jejich odchodu do lobbistických firem je ještě větší než mezi bývalými kongresmany. 
Lobbisty se stalo např. 20 bývalých zaměstnanců senátora Trenta Lotta z Missouri, nebo 28 někdejších 
podřízených senátora Teda Kennedyho z Massachussetts. 
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vysoce postavených státních představitelů navíc nesmí po dobu 12 měsíců od 

opuštění veřejného postu lobbing vykonávat vůbec. Zákon tedy neukládá 

registrační povinnost subjektům, které při lobbování nepřicházejí do přímého 

kontaktu se zákonodárcům, tedy subjektům, které se zaměřují na tzv. „grass 

roots“ lobbing. Lobbisté mají povinnost předložit registrační formulář 

tajemníkům obou komor Kongresu (Secretary of the Senate, resp. Clerk of the 

House of Representatives) do 45 dnů od prvního lobbistického kontaktu, resp. 

od uzavření smlouvy o provedení takového kontaktu s klientem. Každých šest 

měsíců musejí lobbisté nadto předkládat zprávy o své činnosti, které obsahují 

přehled vykonaných lobbistických aktivit, tj. např. identifikaci zákonů, jejichž 

přijímání se lobbista pokoušel ovlivňovat, a také přehled objemu prostředků 

získaných/vydaných v souvislosti s lobbingem. Všechny tyto informace 

obsažené v registru jsou tajemníky obou komor čtvrtletně aktualizovány a jsou 

veřejně dostupné i prostřednictvím internetu [Senát spojených států, přehled 

informací registrovaných  na základě Lobbying Disclosure Act, 2007].  

Lobbying Disclosure Act dále stanovuje pro lobbisty povinnost na 

požádání ze strany kontaktovaného zákonodárce uvést jméno subjektu, jehož 

zájem se snaží prosadit. Specifikuje rovněž pojem „lobbistický kontakt“: jedná 

se o písemnou nebo slovní komunikaci lobbyisty, jež zastupuje zájmy určitého 

subjektu, se státním představitelem, a to ve věci federálních zákonů a regulací, 

výkonu federálních programů či politik, či jmenování a nominací, které 

vyžadují souhlas Senátu. Lobbingem tedy naopak není např. vystupování před 

kongresovými výbory a podvýbory; veřejné rozšiřování myšlenek, studií či 

článků; vypracovávání písemných stanovisek, pokud o ně požádá veřejný 

činitel; či organizace petic za prosazení určité politiky. Lobbying Disclosure 
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Act rovněž zahrnuje seznam politických činitelů, jichž se ustanovení tohoto 

zákona týkají. Z exekutivy se jedná o presidenta, vice-presidenta, a 

zaměstnance Výkonného úřadu presidenta (Executive Office of the President), 

včetně např. všech zaměstnanců Úřadu pro řízení a rozpočet (Office of 

Management and Budget), dále např. držitele vojenských hodností od úrovně 

brigádního generála výše a stovky dalších specifikovaných vysokých státních 

postů, které zpravidla patří do kategorie postů „jmenovaných prezidentskou 

administrativou“. Pokud jde o legislativu, zákon pokrývá kongresmany a jejich 

zaměstnance i zaměstnance kongresových výborů.  

Vedle zákona o odkrývání lobbingu se aktivity prosazování zájmů v USA 

na federální úrovni řídí dále též etickými kodexy obou komor Kongresu [Senate 

Ethics Manual,  2003; U.S. House of Representatives - Committee on Rules, 

2007]. Dobrovolné asociace amerických lobbistických firem, např. „American 

League of Lobbyists“, rovněž disponují vlastními etickými kodexy [American 

League of Lobbyists, 2007], nicméně podepsání etického kodexu pro lobbisty 

v USA není, na rozdíl např. od Kanady, povinné.  

Politologické analýzy a hodnocení aspektů právní regulace lobbingu 

v USA každoročně plní stránky amerických politologických časopisů. Někteří 

američtí politologové, např. Thomas [1998, s. 514], nepovažují stávající 

regulaci na federální úrovni za příliš efektivní a naplňující očekávání. I Thomas 

však regulaci přiznává přínos přinejmenším ve zprůhlednění celého politického 

procesu prosazování zájmů, neboť voliči mají díky registrům šanci identifikovat 

klíčové hráče politického procesu a jejich vztahy, pochopit, kteří volení či 

jmenovaní představitelé státu udržují kontakty se kterými skupinami, kdo 

přispívá komu na volební kampaň a kdo lobbuje v čím zájmu. 
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Významným impulzem pro americkou diskusi o budoucnosti regulace 

lobbingu se na přelomu let 2005-2006 stal korupční skandál washingtonského 

lobbisty Jacka Abramoffa, který byl usvědčen jak z rozsáhlé korupce 

kongresmanů, tak podvodů klientů, kteří si jej najali jako lobbistu. 

Abramoffovo přiznání a následné odsouzení k nepodmíněnému mnohaletému 

trestu mělo dopady i na řadu politiků, kteří byly s Abramoffem v kontaktu - již 

v roce 2006 tak vedlo mj. k odstoupení někdejšího vůdce republikánské většiny 

ve Sněmovně reprezentantů a Bushova spojence Toma DeLaye (řada jeho 

bývalých zaměstnanců pracovala po odchodu z Kongresu pro Abramoffa); 

v roce 2007 pak byl v souvislosti s kauzou Abramoff dokonce odsouzen 

náměstek amerického ministra vnitra Steven Griles. Pokud jde o dopad kauzy 

Abramoff na systém regulace lobbingu v USA, tak ačkoliv bylo poukazováno na 

skutečnost, že bez existence zákona o odkrývání lobbingu z roku 1995 a jím 

zavedené veřejně přístupné databáze lobbistických kontaktů a přehledu jejich 

finančních toků by Abramoffova kauza možná nikdy nebyla odhalena [Making 

the U.S. Lobbying Disclosure Act Work as Intended, 2007]15, tento skandál 

zároveň jasně ukázal, kde jsou slabá místa zákona a vzedmul tím vlnu návrhů 

na jeho doplnění a zpřísnění. K nejkomplexnějším návrhům na reformu patřil 

společný návrh demokratického senátora Josepha Liebermanna a 

republikánského senátora Johna McCaina. Podle nich mělo zpřísnění spočívat 

především v zákazu účasti kongresmanů na služebních výletech hrazených 

jednotlivci nebo firmami, neboť právě organizace "služebních cest" 

kongresmanů, například luxusních golfových výprav, patřila do korupčního 

                                                 
15 Jack Abramoff padl v podezření a nakonec byl odhalen díky tomu, že řadoví členové indiánského 
kmene, jehož vůdci Abramoffa najali aby prosazoval kmenové zájmy, v internetovém registru viděli 
horentní sumy vyplacené lobbistovi a začali se tázat, za co přesně jsou kmenové peníze Abramoffem 
utráceny.  
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repertoáru Jacka Abramoffa. V přímém důsledku Abramoffovy kauzy tak byl 

v roce 2007 přijat a od ledna 2008 vstupuje v platnost zákon „Honest 

Leadership and Open Government Act of 2007“, který je substantivní novelizací 

zákona Lobbying Disclosure Act z roku 1995. Novela tak vedle zákazu účasti 

kongresmanů na zmíněných lobbisty placených výletech a přijímání veškerých 

darů v jakékoliv hodnotě od lobbistů či jejich klientů (tedy i např. od 

lobbujících zaměstnanců firem jako Boeing, General Motors, či Nokia), 

například i prodlužuje lhůtu, ve které bývalí vysoce postavení členové 

exekutivy a Senátoři po odchodu z veřejného postu nesmějí pracovat jako 

lobbisté, na dva roky (pro členy dolní komory zůstává, zřejmě vzhledem 

k relativně krátkému volebnímu období, stávající roční lhůta); zavádí čtvrtletní 

(na místo dosavadního pololetního) předkládání zpráv o lobbistické činnosti a 

jejich elektronické podávání; stanovuje pro politiky povinnost do 6 měsíců 

identifikovat lobbisty, kteří pro jejich předvolební kampaň zajistili více než 

15.000 dolarů od více individuálních dárců; zakazuje kandidátům na 

kongresmany i členům kongresu sponzorované cestování soukromými letadly; 

či členům Kongresu obviněným z korupce či křivé přísahy odebírá právo na 

rentu [ The Honest Leadership and Open Government Act of 2007]. 

4.2. Kanada 

Krátce poté, co v Kanadě v 1984 po dlouhých 20 letech ve volbách opět 

zvítězili konzervativci, přikročili k realizaci etického balíčku pro veřejný 

sektor. Balíček byl jedním z jejich předvolebních slibů, ve kterých se 

zavazovali připravit v případě svého vítězství opatření pro zamezení korupčních 

skandálů, často se vyskytujících v dobách vlády konkurenčních liberálů. 
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Součástí širokého balíčku se stala opatření proti střetu zájmů veřejných činitelů, 

etické standarty pro poslance a senátory, ustanovení o dalším zaměstnávání 

bývalých držitelů veřejných postů, a konečně též ustanovení o registraci a 

odkrývání lobbingu. Příslušný zákon, The Lobbyists Registration Act vstoupil 

v platnost v roce 1989 a definoval lobbing jako akt přímé komunikace 

s federálními politickými činiteli za účelem ovlivnění veřejné politiky. 

Rozlišování mezi profesionálními „nájemnými“ lobbisty a přímými zástupci 

zájmových skupin, které s sebou neslo odlišné požadavky na regulaci (měkčí 

pro druhou skupinu, například delší termíny pro registraci), bylo de facto 

zrušeno novelou v roce 1993, neboť se ukázalo jako problematické a 

zneužívané. V současné době tak musejí všichni lobbisté při registraci kromě 

vlastní identifikace uvádět i koho zastupují a v jaké konkrétní problematice 

(název a číslo projednávané legislativy). Registrace se předkládají úřadu 

„Registrar General of Canada“ a od roku 1996 jsou registry lobbistů přístupné 

veřejnosti prostřednictvím internetu [Office of the Registrar General of Canada, 

2007]. V roce 2003 byl zákon novelizován tak, aby byly odstraněny mezery 

v definici lobbingu provedené v původním zákoně [Chari, Murphy, Hogan, 

2007]. V návaznosti na federální zákon o lobbingu se rozhodly podobnou 

legislativu přijmout i provincie Nové Skotsko, Quebeck, Ontario, Britská 

Kolumbie, a nedávno též Newfoudland.  

 V roce 2006 kanadská vláda provedla hodnocení efektivity regulace 

lobbingu dle zákona „The Lobbyists Registration Act“ 16 a identifikovala určité 

                                                 
16 Při té příležitosti vláda kontatovala, že v Kanadě je na federální úrovni registrováno 4700 lobbistů, z 
nichž 700 představují individuální lobbisté a zbývající reprezentanti 270 korporací a 375 organizací 
[Toughening the Lobbyists Registration Act. 2006].  Součástí hodnocení stávající úpravy se stal i 
průzkum veřejného mínění, který např. ukázal, že údaje v registru lobbistů prostřednictvím internetu 
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nedostatky. Zjistila především časté nedodržování registrační povinnosti 

lobbisty, kteří navíc často do registru uváděli neúplné, nepřesné či přímo 

nepravdivé údaje, a dále se ukázalo, že úřad „Registrar General of Canada“ 

dohlížející na provoz a správnost registru postrádal nezávislost, kompetence i 

zdroje k efektivnímu výkonu kontrolní funkce [Federal Accountability Act, 

2007]. V roce 2006 proto kanadská vláda představila jako součást balíku 

reforem na posílení odpovědnosti veřejných činitelů a transparentnosti veřejné 

politiky návrh zákona s názvem „Federal Accountability Act“, který má 

novelizovat zákon registraci lobbistů z roku 1989. Nová úprava by měla 

obsahovat např. měsíční (!) frekvenci ohlašovací povinnosti lobbistů, přičemž 

součástí měsíční zprávy by nově měly být i záznamy o všech kontaktech 

s veřejnými činiteli; zákaz vázání odměny lobbistů na úspěšné prosazení 

klientem stanoveného zájmu, pětiletý (!) zákaz lobbistické činnosti bývalých 

ministrů, jejich náměstků a dalších vysokých veřejných činitelů, a konečně by 

měl při parlamentu vzniknout úřad Komisaře pro lobbing (Commissioner of 

Lobbying)17, který by měl být vybaven pravomocí vyšetřovat porušení tohoto 

zákona či etického kodexu lobbistů. Konkrétně by Komisař měl mít pravomoc 

ověřovat informace nahlášené lobbisty u příslušných veřejných činitelů, či 

vyšetřovat případná porušení zákona a stanovovat za ně sankce v podobě zákazu 

lobbingu u federálních orgánů. 

Pokud jde o politologickou reflexi kanadského příkladu relativně 

nedávno a takřka na „zelené louce“ provedené regulace lobbingu, je možno 

                                                                                                                                               
někdy využilo 37% populace [Public Consultation on the Lobbying Regulations and Registration System. 
2007].  
17 Reformní balík krom toho počítá s reformou financování politických stran, zákazem darů od korporací 
a zájmových skupin politickým stranám a kandidátům, či ustavením funkce Komisaře pro integritu 
veřejného sektoru (první komisařkou se stala Christiane Ouimet dne 6.8. 2007). 
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zaznamenat vcelku pozitivní ohlasy [Rush 1998, s. 8], jenž vyzdvihují jako 

přínos skutečnost, že jí byla získána a veřejnosti nabídnuta data o oblasti, která 

byla dříve výhradně ve znamení zúčastněných aktérů, že bylo vrženo světlo do 

dříve temných zákoutí světa profesionálních lobbistů [Stark 1992, s. 514]. 

Pokud je zavedení zákonné regulace lobbingu v Kanadě politology něco 

vyčítáno, pak je to její údajná měkkost ve srovnání se regulací v USA [Dyck 

2004, s. 367]. Pozoruhodnou skutečností na níž kanadská politologie 

upozorňuje (zaznamenanou v době, kdy registr lobbistů nebyl přístupný široké 

veřejnosti, ale jen registrovaným uživatelům) je využívání registrů dat o 

lobbistech především objekty lobbingu - politickými činiteli a státními 

úředníky; druhou největší skupinu uživatelů pak trochu neočekávaně tvořili 

samotní lobbisté, kteří v registrech patrně ověřovali data o své konkurenci a 

databázi využívali i při zjišťování informací o potenciálních klientech; 

veřejnost a média tvořily až třetí nejpočetnější skupinu uživatelů  [Rush 1998, 

s. 8] .   

 4.3. Austrálie 

Austrálie představuje prozatím jediný rozvinutý demokratický stát, kde 

byla regulace lobbingu zavedena, po určitém čase shledána zbytečnou a posléze 

opět zrušena18. Zavedení regulace lobbingu následovalo v Austrálii, podobně 

jako v dalších zemích, po volební výměně dlouhodobě vládnoucí strany její 

opozicí. Když v roce 1983 ve volbách zvítězili Labouristé, zavedli regulační 

schéma, jehož měkké nastavení a bezzubá opatření a ve výsledku i jeho tiché 

ukončení, jsou dnes politology s odstupem vnímána spíše jako populistický 

                                                 
18 Zákon o regulaci lobbingu z roku 1998 byl sice např. zrušen i v americkém státě Pennsylvania v roce 
2000, stalo se tak ale z rozhodnutí Nejvyššího soudu tohoto státu kvůli rozporu nového zákona s jinými 
právními ustanoveními. [Chari, Murphy, Hogan, 2007, s. 423].  
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manévr k získání sympatií veřejnosti, než jako upřímně míněna snaha o 

skutečnou regulaci lobbingu [Warhurst 1998, s. 538].  

Austrálie je dokladem zásadního vlivu konkrétní podoby politické 

kultury na systém zprostředkování zájmů a případnou regulaci lobbingu. 

Australská veřejnost klade značný důraz na etickou bezúhonnost politiků a 

regulaci lobbistů přikládá mnohem menší význam [Warhurst 1998, s. 539]. 

Specifikem byl rovněž způsob, jakým byla regulace zavedena – na místo 

obvyklé legislativní úpravy bylo Lobbyist Regulation Scheme přijato 

rozhodnutím exekutivy. Stanovená definice lobbisty byla velmi úzká: „osoba (či 

společnost), která za finanční či jinou náhradu reprezentuje klienta ve vztazích 

s ministry a vládními činiteli“ [Lloyd 1991, 37] a z regulace vyloučila celé 

významné skupiny lobbistů – zaměstnance korporací a zájmových organizací, 

stejně jako významnou cílovou skupinu lobbingu – členy legislativy. Rovněž 

definice „udržování vztahů“ se členy exekutivy byla velmi úzce definovaná a 

nezahrnovala řadu běžných lobbistických aktivit, jako např. žádosti o 

racionalizaci stávající legislativy či politik. Regulační schéma rovněž poněkud 

netradičně nezavedlo veřejně přístupný registr lobbistů, ale dva neveřejné 

registry (uložená data byla přístupná jen ministrům a státním zaměstnancům, 

kteří prokázali potřebu je znát), jeden pro lobbisty reprezentující zahraniční 

klienty19 a druhý pro lobbisty zastupující domácí klienty. Lobbisté měli 

povinnost nové registrace i v případě uzavření smlouvy s každý dalším  

klientem, museli vždy uvádět stručný popis kroků, které pro klienta vykonají a 

                                                 
19 Důvodem pro zvláštní pozornost upřenou na zastupování zahraničních zájmů byla, podobně jako  
v USA v roce 1938, obava z ovlivňování veřejné politiky zahraničními agenty. V Austrálii 80. let tato 
obava měla zcela konkrétní podtext, neboť australská tajná služba zjistila, že první tajemník ruské 
ambasády v Canbeře, Valeri Ivanov, podezřívaný jako agent KGB, se pokoušel před volbami v roce 1983 
najímat lobbisty v čele s vlivným lobbistou a dřívějším národním tajemníkem Labouristické strany 
Davidem Combem [Warhurst 1998, s. 544] 
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byla jim též stanovena povinnost prokázat se na požádání při každém kontaktu 

se členem exekutivy potvrzením o registraci [Warhurst 1998, s. 545]. 

Paralelně s registrací lobbistů byl zaveden i etický kodex upravující 

jednání ministrů s lobbisty, který nabádal k vyváženému a nezaujatému přístupu 

ke všem lobbistům a také k tomu, aby ministři trvali tam, kde to bylo možné na 

tom, aby lobbisty na schůzkách doprovázel i samotný klient, v jehož zájmu bylo 

lobbováno. Etický kodex neobsahoval žádné sankce a pouze veřejné činitele 

nabádal k odmítnutí kontaktů s neregistrovanými lobbisty a nahlášení takových 

případných pokusů. V roce 1991 byl učiněn pokus o rozšíření a zpřísnění 

regulačního rámce20 např. zahrnutím zaměstnanců zájmových skupin mezi 

lobbisty, rozšířením cílů lobbingu i na legislativce, a zveřejněním registrů, 

který však nedokázal přesvědčit o možných přínosech a tváří v tvář 

předpokládanému odporu zájmových skupin a lobbistů nakonec nenalezl 

dostatečnou podporu ani mezi ministry a nebyl přijat.  

Liberálně-národní koalice, která byla v opozici v letech 1983-1996, 

nikdy regulační schéma nepodporovala, neboť jej považovala za „nepřesvědčivý 

pokus, jak odlákat pozornost od vztahů mezi (labouristickými) ministry a 

některými lobbisty“ [Warhurst 1998, s. 546]. S opoziční kritikou zaměřenou 

zejména na zbytečnost registrace lobbistů, pokud jsou jejich registry neveřejné, 

se v zásadě ztotožnila i média, zejména poté, co vyšlo najevo, že v posledních 

třech letech existence registru bylo podáno jen osm žádostí oprávněných 

žadatelů o nahlédnutí do záznamů registru, resp. že mezi lety 1985-1991 bylo 

zaregistrováno jen 238 lobbistů v hlavním registru a 49 v registru zástupců 

zahraničních klientů [Warhurst 1998, s. 547]. A tak když byla opatření na 
                                                 
20 Iniciativa ministra pro administrativní záležitosti Nicka Bolkuse, který se inspiroval v USA a Kanadě.  
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regulaci lobbistů v roce 1996 po návratu liberálně-národní koalice do vlády 

opět vládním nařízením zrušena, nevyvolal tento krok přílišnou publicitu a 

dokonce ani protesty - nyní již labouristické - opozice. 

Politologové z australské zkušenosti s regulací lobbingu vyvozují závěr, 

že regulací lobbingu je možno podchytit jen méně zásadní lobbistické pokusy a 

žádné mechanismy nedokáží zcela efektivně zregulovat robustní lobbing na 

nejvyšších úrovních. Warhurst (1998, s. 549) např. upozorňuje na značnou 

koncentraci vlivu v Austrálii ve třech hlavních politických stranách, velmi 

malém počtu majitelů médií a velkých korporací. Proto se v Austrálii může jako 

produktivnější jevit upření pozornosti na cíle lobbingu – veřejné představitele, 

spíše než na samotné lobbisty.  
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4.4. Regulace lobbingu v evropských státech 

Ve většině evropských států nenalezneme specifické zákony explicitně 

zaměřené na regulaci a odkrývání lobbingu. V roce 1998 tak žádné zákonné 

registraci či regulaci nepodléhal parlamentní lobbing např. v Belgii, Řecku, 

Španělsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Holandsku, Rakousku, 

Portugalsku, Finsku, Švédsku, Velké Británii [Marília 1998]. V některých 

národních parlamentech evropských států však existuje, podobně jako 

v Evropském parlamentu, jistá regulace vstupu lobbistů do budov parlamentů, 

která je obvykle upravena v jednacích řádech parlamentních komor (např. ve 

Francii případ Senátu a částečně i Národního shromáždění, v Nizozemí Honí 

komory, v Německu Bundestagu). Naprostá většina národních parlamentů 

rovněž umožňuje přítomnost a často i vystupování zástupců zájmových skupin 

při veřejných slyšeních parlamentních výborů. Diskuse o možném zavedení 

právní regulace lobbingu však v posledních letech probíhají v řadě evropských 

států (Belgie, Itálie) a někde došlo i k přijetí příslušných zákonů. Zatímco mezi 

novými členskými státy EU Litva přijala zákon o regulaci lobbingu v roce 2001, 

Polsko v roce 2005, a Maďarsko 2006, rumunský parlament naopak poslanecký 

návrh na zákonnou regulaci odmítl v roce 2004 a slovenská Národní rada 

odmítla vládní návrh zákona o lobbingu v roce 2005.  

Absence zákonů na regulaci lobbingu v evropských zemích může být 

vykládána skutečností, že při prevenci korupce a střetu zájmů je v Evropě větší 

důraz kladen na možné cíle neetického jednání – držitele veřejných postů. 

Vzhledem k tomu, že pro měření regulace možných střetů zájmů nejsou příliš 

vhodné indexy regulace sestavené a používané americkou politologií pro státy 
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se zákonnou regulací lobbingu, neexistovalo doposud dostatečně široké 

srovnání regulace ve státech napříč Evropskou unií. V roce 2007 se o jistý 

posun v tomto směru postarala Evropská komise, která si v rámci ideové 

přípravy nové regulace lobbingu v evropských institucích (viz kapitola 

Regulace v EU) objednala politologickou studii srovnávající regulaci 

lobbingu/střetu zájmů ve členských státech EU. Autoři C. Demmke a kol. v této 

studii nazvané „A Comparative Study of the Rules and Standards of 

Professional Ethics for the Holders of Public Office in the EU-27 and EU 

Institutions“, vzniklé ve spolupráci Evropského institutu státní správy, Utrecht 

School of Governance, Helsinskou universitou a University of Vaasa, navrhli 

vlastní metodiku srovnání „hustoty regulace“, vhodnou pro evropské prostředí. 

Tato metodika spočívá v tom, že u 16 oblastí nejčastějšího střetu zájmů 

veřejných činitelů je posuzováno, zda jsou v jednotlivých členských státech 

ošetřeny pomocí zákonů, etických kodexů, či nejsou regulovány vůbec. 

Posuzované oblasti čítají: 1/ deklarace finančních zájmů; 2/ aktivity veřejného 

činitele; 3/ další ustanovení o deklarování zájmů; 4/ další aktivity – politické; 5/ 

další aktivity – čestné funkce; 6/ další aktivity – konference; 7/ další aktivity – 

publikační; 8/ mlčenlivost o důvěrných informacích; 9/ profesionální loajalita; 

10/ zahraniční cesty; 11/ pravidla o reprezentování; 12/ preprezentování; 13/ 

přijímání darů, vyznamenání a poct; 14/ všeobecná pravidla o nestrannosti a 

konfliktu zájmů; 15/ specifická pravidla o neslučitelnosti veřejných postů a 

odborné činosti v době trvání mandátu; 16/ restrikce stran dalšího zaměstnání či 

postů po opuštění veřejné funkce [Demmke a kol. 1997, annex I]. Výsledkem 

komparace hustoty regulace provedené na základě takto specifikovaných kritérií 

se stal žebříček států EU od zemí s nejnižší hustotou regulace, ke kterým patřily 
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tradiční korporativistické státy Rakousko, Dánsko, Švédsko, až po stát s 

nejvyšší hustotou regulace, kterým je Lotyšsko, následované Bulharskem, 

Portugalskem, Spojeným královstvím a Španělskem. Obecným závěrem 

komparace provedené podle této metody pak je, že obecně vyšší hustota 

regulace existuje v nových členských státech EU, než ve starých (80,5% proti 

66,5%).   

4.5. Německo 

Německo je příkladem země, kde není provedena explicitní zákonná 

regulace lobbingu. Jedním z důvodů je bezpochyby dlouhodobá tradice 

intenzivního organizování zájmů a jejich reprezentace na kolektivní bázi, která 

ostatně vede některé politology k řazení Německa mezi země se „středně silným 

korporativismem“ [Brokl & kol. 1997, s. 5421]. Zprostředkování zájmů je tak 

vykonáváno především zájmovými asociacemi, které pěstují intenzivní vztahy 

s vládou a v zásadě tak nenechávají příliš prostoru pro profesionální „nájemné 

lobbisty“ charakteristické např. pro Washington. Silný vliv zájmových asociací 

byl v 70. letech i důvodem k debatě kterou iniciovali křesťanští a svobodní 

demokraté o vhodnosti přijetí zákona, který by zájmové skupiny reguloval. 

Sociální demokraté však kontrovali návrhem na zřízení korporativistického 

tělesa, které by integrovalo klíčové ekonomické zájmy. Ve výsledku proto 

nebyl přijat ani jeden z uvedených návrhů, byla však přijata některá dílčí 

opatření, která od 70. let platí dodnes [Ronit, Schneider 1998, s.562]. 

Od roku 1951, se změnami v letech 1945 a 1980, je však činnost 

zástupců zájmových skupin upravena v Jednacím řádu Spolkového sněmu. 

                                                 
21 Brokl v tomo případě odkazuje na: Alemann, U. von: Interessenvermittlung in Westeuropa: Die 
Diskussion um Korporativismus in der vergleichenden Politik, 1983, s. 130.  
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Podle přílohy č.2 Jednacího řádu musejí lobbisté, kteří chtějí získat přístup do 

budov parlamentu a spolkové vlády, zaregistrovat údaje o své osobě a 

organizaci, kterou reprezentují (včetně např. složení řídících orgánů 

společnosti, počtu členů, či oblasti prosazovaných zájmů), do registru, který 

vede a každoročně zveřejňuje předseda Bundestagu. Takto zaregistrovaní 

lobbisté nejen že získají přístup do budov vlády a parlamentu, ale mohou i 

požádat o udělení slova v průběhu veřejného jednání výboru; bez registrace 

není zástupcům zájmových skupin vstup na půdu parlamentu dovolen, ledaže 

příslušný parlamentní výbor rozhodne o přizvání dalších, i neregistrovaných, 

organizací [Dyck 2004, s. 423]. Registrovanými lobbisty vystupujícími na 

parlamentních slyšeních se však mohou stát jen zástupci státem uznaných 

zájmových asociací [Ronit, Schneider 1998, s.562]. Tato právní úprava se však 

netýká Spolkové rady, ani parlamentů jednotlivých spolkových zemí, kde 

činnost lobbistů není nijak právně upravena [Chlad, Kolář, Pecháček, 2007, 

s.8]. Údaje vyžadované při povinné registraci tak neobsahují např. informaci o 

rozpočtech těchto organizací, jejich zaměstnancích, vztazích s politickými 

stranami, či objemu výdajů na prosazování zájmů. Registr však poskytuje 

alespoň některé indikátory vývoje systému reprezentace zájmů v Německu: 

jestliže krátce po jeho založení v roce 1974 obsahoval 635 registrovaných 

zájmových asociací [Ronit, Schneider 1998, s.566], v roce 2005 to bylo již cca 

1800 záznamů [Chlad, Kolář, Pecháček, 2007, s.7].   

Jak však poznamenávají Ronit a Schneider, skutečný vliv zájmových 

svazů netkví v účasti jejich reprezentantů na veřejných slyšeních v parlamentu, 

která mají místo až v relativně pozdní fázi legislativního procesu, ale na 

konzultacích, které s nimi tradičně vedou o věcné podstatě upravované 
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sektorální problematiky vládní politické strany v nejdůležitější, pre-legislativní 

fázi procesu. Vzhledem ke skutečnosti, že zákony jsou připravovány 

exekutivou, odehrává se většina „lobbistických“ kontaktů zájmových skupin na 

mimoparlamentní půdě. Podle Všeobecného jednacího řádu spolkové vlády 

mohou ministři přijímat delegace zájmových skupin, avšak pouze těch, které 

reprezentují zájmy na celofederální úrovni; dále je stanovena určitá hierarchie 

zájmových svazů, přičemž ministři by měli konzultovat primárně ty 

nejvýznamnější organizace. Otázkou postavení zájmových svazů v německém 

politickém systému se v mnoha kauzách zabýval i německý Ústavní soud, který 

v zásadě vždy potvrdil jejich stávající privilegované postavení. Rozhodnutí o 

tom, které zájmové skupiny a na jaké úrovni přizvat k jednání o budoucí 

legislativě tak zůstává na jednotlivých ministerstvech, které mají svobodu ve 

stanovování vlastních postupů a jednacích pravidel. 

K oblastem, které jsou v německém právním řádu regulovány, však patří 

některé další aspekty spojené s prostředkováním zájmů. Kromě již zmíněného 

specifického postavení státem uznaných zájmových asociací v průběhu 

veřejných slyšení parlamentních výborů, se dále jedná se úpravu 

mimoparlamentních aktivit poslanců Bundestagu, a úpravu způsobu ustavování 

výborů na federálních ministerstvech. V roce 1977 byl přijat Zákon o členech 

parlamentu a související etický kodex, jejichž cílem bylo zvýšení 

transparentnosti vztahů mezi poslanci a zájmovými skupinami. Poslanci mají 

mj. povinnost oznamovat předsedovi Bundestagu své členství ve statutárních 

orgánech organizací, firem či nadací a příjmy, které jim z toho plynou. Část dat 

je i zveřejňována. V roce 1998 tak například více než tři čtvrtiny poslanců 

zastávaly nejméně jeden post v nějaké organizaci či instituci, třetina z nich byla 
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členy samosprávných orgánů a 16% působilo v soukromých firmách [Ronit, 

Schneider 1998, s. 565].  

Německý systém zprostředkování zájmů je založen na celkovém 

srozumění ve společnosti i mezi rozhodujícími politickými silami o nutnosti 

zapojení zájmových asociací a expertů do přípravy legislativy. Tato zapojení je 

podle některých autorů akceptováno a realizováno většinou významných aktérů 

natolik, že potřeba striktnější právní regulace lobbingu není spatřována ze 

strany politicko-administrativních elit, zájmových skupin ani veřejnosti  [Ronit, 

Schneider 1998, s. 567]. Možným impulzem ke změně tradičních politických 

procesů se však v Německu mohl stát přesun parlamentu do Berlína, neboť 

v posledních letech je patrný nárůst počtu německých lobbistů [The European 

Transparency Initiative: an Issue for Berlin? 2007]. Zda se však nový kurz 

projeví i v přístupu k regulaci lobbingu, např. rozšířením registrační povinnosti 

parlamentních lobbistů, bude patrně záležet na právě probíhajícím pokusu 

s dobrovolnou registrací a odkrýváním lobbingu v Evropské komisi.   
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4.6. Skandinávie 

Tradičním uspořádáním vztahů mezi zájmovými skupinami a 

legislativním procesem ve skandinávských státech bylo jejich zahrnutí do 

rozhodovacího procesu. Vzhledem k tomu, že esencí skandinávského 

neokorporativismu je systematické zapojení hlavních zájmových skupin, které 

tak disponují takřka monopolem na reprezentaci, do politického procesu, je 

šance na uznání zájmů prosazovaných novými zájmovými skupinami či 

profesionálními lobbisty dosti malá. Fenomén komerčních lobbistů tak byl 

dlouho dobu  ve skandinávských zemích spíše okrajovým jevem a regulace 

tohoto jevu byla vždy věcí pouze obecných pravidel. V posledních letech je 

však díky globalizaci a příchodu zahraničních firem i ve Skandinávii patrný tlak 

na liberalizaci tradičních neokorporativistických prvků a vzrůst aktivity nových 

zájmových skupin a v této souvislosti vyvstává i otázka nutnosti regulace 

lobbingu. Příkladem skandinávského státu, kde regulace lobbingu sice 

neexistuje, ale je patrná jistá snaha o ni, představuje Dánsko.  

4.7. Dánsko 

Dánsko patří k zemím, které nemají výslovnou zákonnou úpravu 

lobbingu. Jednací řád parlamentu (Folketing) nicméně obsahuje de facto uznání 

role zájmových skupin, když jim přiznává právo účasti na slyšeních 

v parlamentních výborech. Pokud má zástupce zájmové skupiny zájem o 

schůzku s poslancem, musí mu nejprve zaslat dopis s popisem problematiky, 

svým stanoviskem a žádostí o setkání. Pokud se delegace zájmových skupin 

zúčastní jednání parlamentního výboru, jsou jména přítomných osob zaneseny 

do záznamů o jednání výboru, jsou následně zveřejňovány prostřednictvím 
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parlamentního bulletinu (Folketingstidende). Zástupci zájmových skupin 

účastnící se jednání výborů mají podle jednacího řádu také právo na vystoupení 

za účelem obhajoby vlastního stanoviska; doba trvání jejich vystoupení včetně 

odpovědí na případné otázky členů výboru nesmí přesáhnout 15 minut [Marília 

1998]. V každodenní praxi je postavení nejvýznamnějších zájmových skupin 

(obchodních svazů a odborů) natolik významné, že mohou i vetovat jednání o 

vládním návrhu [Rechtman 1998, s. 579] 

Podobně jako ve Velké Británii je pozornost spíše zaměřena na 

potenciální příjemce lobbingu – politiky a vedoucí státní zaměstnance. Rozsah 

právní regulace je však poměrně nízký a mnohem větší váhu hraje politická 

kultura. Pokud jde o poslance, nejsou podrobeni nijak tvrdé zákonné regulaci, 

smějí dokonce i působit v soukromých firmách a vyvíjet výdělečné aktivity. 

Etické standardy pro výkon funkce poslance tak vyplývají spíše z nepsaných 

pravidel, kdy se předpokládá a respektuje, že poslancovi mimoparlamentní 

aktivity nebudou zavdávat příčinu k pochybnostem o možném střetu zájmů 

[Rechtman 1998, s. 582]. Stejně tak, když řada dánských ministerstev vede a 

uveřejňuje registry zájmových skupin, které jsou v kontaktu s ministerstvem a 

např. od něj obdržely materiály, není to projevem povinnosti uložené nějakým 

zákonem, ale vlastní iniciativou mnoha dánských státních úřadů.  

Nicméně lobbistické snahy některých nových zájmových skupin, 

především ze sféry nově příchozích zahraničních firem, jsou v posledních letech 

důvodem k zamýšlení se nad možnou regulací lobbingu. Odstartoval je již 

v roce 1996 tehdejší předseda parlamentu, sociální demokrat Erling Olsen, 

alarmovaný zjištěním, že značná část bývalých poslanců se po opuštění 
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parlamentu stává profesionálními lobbisty. Zde je však třeba zdůraznit, že 

dánské úvahy o možné regulaci se zaměřují na lobbing nově vzniklými 

zájmovými skupinami, neboť zprostředkování zájmu tradičními asociacemi je 

považováno za součást politického systému a rozhodně nikoliv za lobbing. Jak 

Olsen poznamenal, „v těchto případech víme, s kým mluvíme a jakou pozici 

reprezentuje“ [Rechtman 1998, s. 582]. Jak ukázal průzkum provedený mezi 

dánskými poslanci, jsou si obvykle dobře vědomi, se zástupci které zájmové 

skupinu právě jednají a jaké od ní mohou očekávat postoje. To byl patrně 

rovněž důvod, proč dánský parlament nepřijal návrh zákona o odkrývání 

lobbingu.  

 Velmi podobná situace stran regulace prostředkování zájmů panuje i ve 

Švédsku. Možné přijetí zákona o odkrývání lobbingu bylo několikrát tématem 

politologického výzkumu i politické diskuse v posledních 30 letech, zejména 

1982/83 a 1991/1992, vždy však byl stávající stav shledán uspokojujícím a bez 

potřeby jej v současné době měnit.  

4.8. Norsko 

 Podobně jako v Dánsku, ani v Norsku neexistuje přímá zákonná regulace 

lobbingu a vztah zástupců zájmových skupin k parlamentu je rovněž ošetřen 

prostřednictvím jednacího řádu parlamentu. Ten detailně stanoví podmínky, za 

kterých se mohou zástupci zájmových skupin stejně jako profesionální lobbisté 

účastnit slyšení parlamentních výborů a vystupovat na nich. Tím dochází k jisté 

míře institucionalizace a zveřejnění vztahu lobbistů a poslanců, neboť lobbisté 

mohou prosazovat zájmy na půdě parlamentu pouze v rámci zasedání výboru a 

před všemi jeho členy [Chlad, Kolář, Pecháček, 2007, s.8]. 
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4.9. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

V otázce zajištění rovné reprezentace zájmů v politickém procesu Velká 

Británie tradičně spoléhala především na čest a důstojnost členů parlamentu, od 

nichž se očekává, že budou rovnoměrně zastupovat zájmy všech občanů, a 

případná podpora zájmů jen určité úzké skupiny by byla považována za akt 

nedůstojný poslaneckého postu. Když se však koncem 80. letech 20. století 

ukázala potřeba existence méně abstraktních a více vymahatelných pravidel 

prosazování zájmů v britském politickém systému, Velká Británie se nevydala 

cestou explicitní zákonné úpravy lobbingu dle amerického vzoru, ale zaměřila 

se na provedení regulace na straně adresátů lobbingu, tedy poslanců a členů 

exekutivy.  

 V roce 1994 byl z iniciativy premiéra Johna Majora ve 

Westminsteru ustaven vícestranický Výbor pro etické standarty ve veřejném 

životě (Committee on Standards in Public Life, nazývaný též podle svého 

prvního předsedy lorda Nolana „Nolan Committee“[Committee on Standards in 

Public Life, 2007]), který se zabývá etickými standarty chování veřejných 

činitelů a navrhuje příslušné etické kodexy. Kromě samotných poslanců 

britského parlamentu se činnost výboru dotýká i poslanců Evropského 

parlamentu zvolených za Velkou Británii, dále ministrů, státních úředníků a 

zaměstnanců státem financovaných služeb, jako je školství či zdravotnictví. 

V roce 1995 výbor zformuloval sedm principů, které by měly tvořit základ 

etického chování veřejného činitele: 1) Selflessness – princip rozhodování na 

základě nezištnosti, výhradně se zřetelem na veřejný a bez ohledu na osobní 

zájem;  2) Integrity – princip nepřijímat závazky, které by mohly ovlivnit výkon 
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funkce a nestrannost rozhodování; 3) Objectivity – princip nezaujatého, 

objektivního rozhodování; 4) Accountability – princip podstoupit jakýkoliv 

přezkum nestrannosti odpovídající dané veřejné funkci. 5) Openness – princip 

otevřenosti, transparentnosti rozhodování a podávání jejich zdůvodnění; 6) 

Honesty – princip čestného zveřejňování soukromých zájmů, které by mohly 

být v rozporu s veřejnými funkcemi; 7) Leadership – princip vedení příkladem, 

tím že veřejní činitelé budou dodržovat stanovené principy [Nolan Committee, 

1996]. Na základě takto stanovených základních principů Nolanův výbor 

doporučil vytvoření etických kodexů chování ve všech veřejných organizacích, 

včetně samostatných kodexů pro každou komoru parlamentu.  

Etický kodex poslanců, přijatý v roce 1996, vychází z principů 

formulovaných Nolanovým výborem, které dále specifikuje (např. zapovídá 

lobbing ze strany samotných poslanců) a činí je pro poslance závaznými [House 

of the Commons - The Code of Conduct, 2007]. Poslancům podle kodexu 

přísluší povinnosti : 1/ nepřipustit konflikt zájmů, resp. jakýkoliv případný 

konflikt mezi osobním a veřejným zájmem vyřešit ve prospěch veřejného; 2/ 

poslanec nesmí v parlamentu prosazovat za úplatu jakékoliv zájmy; 3/ příjmutí 

úplatku, odměny, nebo platby v souvislosti za účelem ovlivnění jednáním 

poslance v parlamentu je porušením zákona; 4/ důvěrné informace získané 

poslanci během výkonu jejich funkce, smějí být použity pouzev souvislosti s 

touto funkcí a nikdy nesmí být využity k finančnímu obohacení; 5/ poslanec 

nesmí zneužívat odměny a další materiální či hmotné statky poskytnuté k 

výkonu jeho funkce; 6/ poslanci  musejí vždy vystupovat tak, aby jejich chování 

udržovalo a zvyšovalo důvěryhodnost  parlamentu; 7/ poslanci musí pravidelně 

a pravdivě zaznamenávat své finanční zájmy do oficiálního registru; při 
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jakémkoliv jednání s ostatními poslanci, mimistry a úředníky dále mají poslanci 

povinnost upozornit na své relevantní zájmy v projednávané problematice. 

Registr finančních zájmů (Register of Member´s Interests House of the 

Commons - Register of Members' Interests, 2007), do kterého poslanci musejí 

pravidelně dvakrát ročně zaznamenávat své údaje, tak představuje hlavní nástroj 

regulace lobbingu ve Velké Británii. V registru jsou v celkem 10 kategoriích 

uváděny např. veškeré příjmy poslanců, jejich členství ve statutárních orgánech 

firem či zaměstnanecké poměry, podíly v soukromých společnostech, 

vlastnictví nemovitostí, přijaté dary a pohoštění, ale i vykonané zahraniční 

cesty a způsob jejich financování. Kromě poslaneckého registru dále existují i 

registry finančních zájmů zaměstnanců  poslanců [House of Commons - 

Register Of Interests Of Members' Secretaries And Research Assistants], registr 

finančních zájmů Lordů [House of Commons - Register of Lords' Interests] a 

registr finančních zájmů v parlamentu registrovaných novinářů [House of 

Commons - Register of Journalists' Interests]. Vedle poslaneckého kodexu byl 

dále přijat i kodex členů Sněmovny lordů (The House of Lords’ Code of 

Conduct) a úřadem vlády vydaný kodex členů kabinetu (Ministerial Code: A 

Code of Conduct and Guidance on Procedures for Ministers).  

Na základě doporučení Nolanova výboru Dolní komora britského 

parlamentu v roce 1995 dále zřídila Výbor pro etiku a imunitu (House of 

Commons Standards and Privileges Committee) a Úřad nezávislého 

parlamentního zmocněnce pro etické standarty (Parliamentary Commmissioner 

for Standard), který vede registr finančních zájmů poslanců a prošetřuje 

případné stížnosti na aktivity poslanců.  
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V roce 1994 v Británii vznikla též asociace profesionálních lobbistů - 

Asociace profesionálních politických konzultantů (Association of Professional 

Political Constultants). Asociace vytvořila vlastní kodex etického chování, 

jehož akceptace je podmínkou členství v asociaci, a ustavila i registr 

profesionálních lobbistů (svých členů), přičemž v registru jsou zveřejňovány i 

seznamy zaměstnanců jednotlivých agentur a také jména či názvy jejich klientů.   

Od doby svého zřízení Nolanův výbor, dnes již pod vedením pátého 

předsedy - Christophera Kellyho, vydává roční hodnotící zprávy, ve kterých se 

zaměřuje na implementaci výše uvedených principů etického chování veřejných 

činitelů do praxe v různých veřejných institucích. V jedné ze svých prvních 

zpráv se zaměřil na tzv. quangos (Quasiautonomous Non-govermental 

Organizations), což jsou specificky britské veřejné výkonné orgány, které 

vzhledem ke značnému objemu spravovaných státních financí a nepříliš 

transparentnímu způsobu ministerského jmenování jejich řídících představitelů, 

byly veřejností vnímány jako místo potenciální korupce. Nolanův výbor proto 

doporučil vytvoření jednotného postupu pro výběr vedoucích představitelů 

těchto quangos a dále i přijetí interních etických kodexů v těchto institucích.  

Ve své třetí zprávě z roku 1997 se Nolanův výbor zaměřil na etické 

otázky v britské místní samosprávě, když doporučil ustavení veřejných registrů 

finančních zájmů radních a jejich rodinných příslušníků. Na základě jeho 

doporučení byl v roce 2001 vydán vzorový etický kodex členů místní 

samosprávy [Statutory Instrument 2001, No. 3575, Local Authorities].  
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4.10. Polsko 

 Polsko přijalo v roce 2005 zákon o lobbistické činnosti v procesu tvorby 

práva, který je pokusem o komplexní zákonnou úpravu postavení zástupců 

zájmových skupin v procesu tvorby polského práva. Zájemci o vykonávání 

lobbistické činnosti musejí žádat ministerstvo vnitra o zápis do rejstříku 

profesionálních lobbistických subjektů a tento zápis je zpoplatněn. Bez náležité 

registrace je výkon lobbingu zakázán. Registrovaní lobbisté naopak mají 

zaručen volný vstup do budov státní správy a samosprávy, musejí však 

respektovat vnitřními předpisy těchto institucí stanovená pravidla pro styk s 

jejich zaměstnanci, a vedoucím těchto institucí musejí rovněž sdělit, v zájmu 

kterých subjektů lobbing vykonávají. Úřady státní správy a samosprávy musejí 

vést evidenci všech lobbistických kontaktů v dané instituci, čítající údaje o 

lobbistech, sektorálních oblastech politik, jichž se kontakt týkal a znění lobbisty 

podaných návrhů. Tyto údaje musejí státní a samosprávné instituce neprodleně 

po lobbistickém kontaktu zveřejnit v Bulletinu veřejné správy, ve kterém musejí 

zveřejňovat i každoroční souhrnné zprávy o všech lobbistických kontaktech 

v dané instituci. [Chlad, Kolář, Pecháček, 2007, s.7].  

 Zákon o lobbistické činnosti v procesu tvorby práva dále stanoví, že 

ihned po zveřejnění plánu legislativních prací vlády (v půlročním intervalu je 

předkládán dolní komoře parlamentu a zveřejňován v Bulletinu veřejné správy) 

může každý polský občan ohlásit svůj zájem na určitém legislativním návrhu 

podáním příslušného ohlašovacího formuláře k instituci, která legislativní návrh 

připravuje. Osoby, které takto ohlásily zájem na určitém legislativním návrhu, 

se následně mohou účastnit veřejných slyšení k této normě a mohou na nich i 
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vystupovat. Seznam osob, které ohlásily zájem na legislativních návrzích, je 

opět zveřejňován v Bulletinu veřejné správy [Chlad, Kolář, Pecháček, 2007, 

s.6].  

4.11. Slovensko 

 Rovněž Slovensko patří k zemím, kde lobbing nepodléhá explicitní 

zákonné regulaci. Z politologického hlediska však byl zajímavý vládní návrh 

relativně striktního zákona o lobbingu, který byl připravován od roku 2001 a 

předložen v roce 2004, kdy však neprošel slovenskou Národní radou. Na návrhu 

bylo pozoruhodné mj. to, že neobsahoval přímou definici lobbingu, ale 

definoval lobbistický kontakt, kterým měla být 

„komunikácia, vrátane jednostrannej komunikácie, ktorej cieľom je ovplyvniť 

rozhodovanie orgánov verejnej moci alebo proces, ktorý rozhodovaniu 

predchádza a dosiahnuť vypracovanie, predloženie, prerokovanie, schválenie, 

zmenu alebo doplnenie návrhu predpisu alebo dokumentu“[Návrh zákona „o 

lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, 2005].  

 Tento návrh zákona dále obsahoval i seznam politických činitelů, jejichž 

jednání měl regulovat (vedle ústavních činitelů, vysokých funkcionářů státní 

správy, např. i starostů obcí a členů obecních zastupitelstev). Návrh zákona 

definoval lobbistu jako osobu, která „vykonává lobbing na základě 

živnostenského oprávnění na výkon lobbingu“, a stanovoval pro ni povinnost 

nahlásit provedení prvního lobbistického kontaktu do deseti dnů a tím se 

přihlásit do registru lobbistů vedeného Kanceláří národní rady a zveřejňovaného 

prostřednictvím internetu. Lobbisté nicméně neměli stanovenu povinnost 

informovat při registraci o tom, jaké oblasti se lobbistický kontakt týkal a koho 
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kontaktovali, resp. návrh zákona je upozorňoval, že tyto informace mohou 

sdělovat dobrovolně. Obdobné registry lobbistů měly vést i vyšší územní celky. 

Vykonávat lobbing za úplatu pro třetí osobu se dovolovalo jen fyzickým 

osobám na základě živnostenského oprávnění; osoby, které jej nevykonávaly za 

úplatu, nemusely mít živnostenské oprávnění, a ani se na ně nevztahovala 

registrační povinnost, jimi uskutečněné lobbistické kontakty měly podléhat 

pouze ohlášení do 5 dnů. Návrh zákona dále stanovil pro lobbisty povinnost 

informovat objekty lobbování na začátku rozhovoru o tom, že se jedná o 

lobbistický kontakt; čtvrtletně pak měli lobbisté reportovat o uskutečněných 

kontaktech; a ročně předkládat přehled příjmů a výdajů a „zoznam klientov, ak 

klient súhlasí so zverejnením“[ § 6, odst. 4, pís. b/. návrhu zákona „o lobingu a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov“, 2005]. Návrh zákona přiznal 

lobbistům registrovaným u Národní rady právo na vstup do budovy Národní 

rady v rozsahu stejném, jako měli novináři; analogicky i v případě lobbistů 

registrovaných u vyšších územních celků. Návrh zákona výslovně zakazoval 

lobbing při rozhodování státních orgánů při vydávání licencí, povolení, či 

oprávnění a také při rozdělování veřejných prostředků. Dále návrh stanovoval i 

sankce za porušení pravidel lobbingu ve výši od 5.000 do 500.000 slovenských 

korun.  

 Zákonodárcům a jejich rodinným příslušníkům návrh zákona zakazoval 

vstupovat do pracovněprávních vztahů s lobbistickými subjekty, či přijímat 

místa v jejich statutárních orgánech. V případech, kdy se uskutečnil kontakt 

poslance s lobbistou, stanovil návrh zákona povinnost poslance zveřejnit svůj 

pracovní program za měsíc ve kterém došlo ke kontaktu, a uvést rovněž téma 

s jakým jej lobbista kontaktoval. Patrně největší slabinou zákona bylo 
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ustanovení, podle kterého by slovenští lobbisté nemuseli vykazovat údaje o 

svých klientech, resp. by je mohli vykazovat dobrovolně. Vzhledem k tomu, že 

lze předpokládat, že by jen malý počet lobbistů přistoupil ke zveřejňování 

zastupovaných subjektů, pokud by byl zákon v takové podobě přijat, slovenské 

veřejnosti by sice odhalil, kdo lobbuje, ale už by neumožnil zjistit v čím zájmu 

a v jaké oblasti veřejné politiky, což by značně snižovalo míru jím zaváděné 

transparentnosti.   

4.12. Maďarsko 

 V roce 2001 poprvé navrhla maďarská vláda zákon o lobbingu, 

parlamentem byl však schválen až v roce 2006 jako Akt XLIX/2006 o 

lobbistických aktivitách. Již v době před přijetím zákona o lobbistických 

aktivitách v Maďarsku existoval seznam u parlamentu registrovaných 

zájmových skupin, čítající 597 organizací [Lékó 2007]. Struktura nového 

zákona obsahuje povinnou registraci osob vykonávající lobbistické aktivity 

(registrace lobbujících organizací je dobrovolná), a stanovuje povinné podávání 

zpráv ve tříměsíčním cyklu. Zprávy musí obsahovat: informace o proběhlých 

lobbistických kontaktech, jména kontaktovaných představitelů, identifikaci 

zákonů či exekutivních rozhodnutí, kvůli kterým bylo lobbováno a přesný popis 

prosazovaného zájmu, prostředky použité k prosazení zájmu, seznam a hodnotu 

případných darů a identifikaci obdarovaných, a jména lobbistů a všech 

zaměstnanců lobbistických firem. Zákon dále stanoví sankce: 1/ v případě 

porušení tohoto zákona registrovaným lobbistou vyřazení z registru na 1-3 roky; 

2/ v případě vykonávání lobbingu neregistrovanou osobou pokuta až do výše 
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40.000 Euro. A v neposlední řadě zákon stanoví právně závazný etický kodex 

pro lobbistické aktivity.  

 Pokud jde dosavadní zkušenost Maďarska s regulací lobbingu pomocí 

uvedeného zákona, bylo poukázáno na jedno zásadní negativum: Za prvních 9 

měsíců platnosti zákona bylo nahlášeno pouze 7 lobbistických kontaktů. 

Zdůvodnění tak nepravděpodobně malého počtu je spatřováno ve skutečnosti, že 

slovo „lobbing“ má v Madarsku i nadále negativní konotace a lobbisté proto 

dávají přednost nehlásit se k zákonu, který je přímo tímto slovem označuje; 

lobbisté ani zákonodárci nemají zájem na odhalení svých kontaktů a ve 

společné tiché shodě je proto neohlašují; státní orgány nemají právo zahájit 

vyšetřování podezřelého lobbingu, dokud neexistuje rozpor mezi zprávou 

lobbisty a veřejného činitele o průběhu stejného lobbistického kontaktu; jednací 

řád maďarského parlamentu neobsahuje ustanovení o odkrývání možného střetu 

zájmů zákonodárce či jeho rodiny při projednávání konkrétních zákonů tak, jak 

to činí např. jednací řád Evropského parlamentu.  

4.13. Rumunsko 

 Historicky prvním návrhem na zákonnou regulaci lobbingu se v roce 

2000 stal poslanecký návrh socialistických poslanců Petre Naidina a Stefana 

Valeca, který se zřejmou inspirací v americkém modelu regulace definoval co 

to je lobbing, co to jsou lobbistické aktivity a kdo jsou lobbisté [Comanová 

2006, s. 161]. Lobbistům vykonávajícím lobbing na parlamentní půdě tento 

návrh zákona ukládal povinnou registraci a stanovil i sankce za nedodržování 

ustanovení tohoto zákona. Rumunský parlament tento návrh projednal a odmítl 

po čtyřech letech, v roce 1994, se zdůvodněním, že v Rumunsku v té době 
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neexistuje potřeba regulace lobbingu a navíc „ani na evropské úrovni neexistuje 

odpovídající opatření“ [Comanová 2006, s. 161]. Návrh zákona nezískal ani 

podporu rumunské vlády, která v rámci dlouhodobé Národní strategie pro boj 

s korupcí dávala přednost opatřením zaměřeným na střet možný zájmů 

veřejných činitelů před regulací na straně zájmových skupin a profesionálních 

lobbistů.  

4.14. Evropská unie 

 Ačkoliv údaje o stovkách vysoce postavených činitelů a tisícovkách jim 

podřízených úředníků v institucích EU, stejně jako údaje o tisících v Bruselu 

oficiálně registrovaných lobbistů zavdávají příčinu k očekávané striktní 

regulaci lobbingu v EU, je v současné době jedinou evropskou institucí 

s určitou explicitní regulací lobbingu Evropský parlament (EP). Evropská 

komise, která představuje nejčastější cíl lobbistů v Bruselu [Mazey, Richardson 

1999, s. 111], tak až donedávna neměla zavedena explicitní opatření na regulaci 

lobbingu a spoléhala na etický kodex svých zaměstnanců a seberegulaci 

lobbistů. 

 Debata o možné regulaci lobbingu v institucích EU byla zahájena na 

počátku 90. let, jako reakce na rapidní nárůst bruselské aktivity zájmových 

skupin v důsledku přesunu dalších regulatorních funkcí ze státní na evropskou 

úroveň a zavedení volby kvalifikovanou většinou v otázkách společného 

vnitřního trhu. Dnešní odhady hovoří o tom, že v bruselských zastoupeních asi 

2.800 zájmových skupin pracuje asi 15.000 zaměstnanců, kteří bývají 

označováni za lobbisty [Chari, Murphy, Hogan, 2007]. Sami lobbisté však 

takovou interpretaci odmítají a poukazují na skutečnost, že zdaleka ne všichni 
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zaměstnanci bruselských misí zájmových organizací se věnují lobbingu. Jak 

dodává prezident Asociace lobbistů akreditovaných u Evropského parlamentu 

Christian D. de Fouloy, dnes činí počet akreditovaných lobbistů u EP asi 4.800 

[There are Not 15.000 Lobbyists in Brussels, 2007]. Ostatně lobbistou se stal i 

bývalý předseda Evropského parlamentu Pat Cox [European Integration 

Solutions].  

Evropský parlament 

Na půdě EP byla diskuse o možné regulaci/registraci lobbingu otevřena v roce 

1992 zprávou europoslance Marcka Gallea a v roce 1996 povzbuzena zprávou 

europoslance Glynna Forda. [Bennedsen, Feldmann 2002].  

Výsledkem bylo zavedení registru lobbistů požadujících vstup do EP, který jim 

je umožněn, pokud podepíší etický kodex. Ten nařizuje lobbistům uvést na 

začátku každého lobbistického kontaktu s poslancem EP jméno či název 

subjektu jehož zájmy zastupují. 

V současné době připravuje finský poslanec EP - zpravodaj Alexander Stubb 

(EPP-ED) další zprávu, která zhodnotí současnou praxi lobbování na půdě EP a 

navrhne případné úpravy stávajících pravidel pro chování zástupců institucí EU 

a zájmových skupin. Z dosavadních Stubbových vyjádření [internetové stránky 

Alexe Stubba] není jasné, jaké doporučení udělí u podstatné aktuální otázky – 

zda doporučí sjednocení registru lobbistů EP a nově vznikajícího registru EK, či 

nikoliv. Stobbova zpráva by měla být projednávána na parlamentních výborech 

v prosinci 2007 a na plénu EP v lednu 2008.  
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Evropská komise 

 Historicky prvním dokumentem, kterým se Evropská komise (EK) 

pokusila závazně definovat svůj vztah k zájmovým skupinám, byla studie „An 

open and structured dialogue between the Commission and special interests 

groups“ z roku 1992, ve které byla navržena později realizovaná opatření 

stanovující základní aspekty vztahu EK a zájmových skupin. Základem se stalo 

vytvoření adresáře neziskových zájmových skupin v roce 1993, ve kterém se 

mohly dobrovolně registrovat skupiny usilující o kontakty s EK. V roce 2001 

byl registr modernizován a pod názvem CONECCS (Consultation, the European 

commission and Civil Society) spuštěn i na internetu coby dvousměrný 

komunikační kanál mezi EK a neziskovými zájmovými skupinami. V návaznosti 

na nový strategický dokument EK v této oblasti - Zelenou knihu pro 

transparentnost (Green Paper on ETI - European Transparency Initiative) z roku 

2006 byla platforma CONECCS ukončena s tím, že v roce 2008 bude nahrazena 

novým typem registru (viz. níže). Druhým nástrojem navrženým v roce 1992, 

kterým se EK snaží vytyčit pravidla komunikace se zájmovými skupinami, se 

stal v roce 2000 přijatý kodex chování zaměstnance ve vztazích s veřejností 

(Code of Good Administrative Behaviour [Code of Good Administrative 

Behaviour, 2007]).  

        Když v roce 2006 EK zveřejnila Zelenou knihu O evropské iniciativě pro 

transparentnost, ve které mj. explicitně uznala lobbing jako nezbytný a 

legitimní prvek veřejné politiky v EU a především navrhla opatření pro zvýšení 

transparentnosti procesů tvorby evropských politik, včetně procesů zapojení 

zájmových zájmů. Vyvolala tím reakci asociací bruselských lobbistických firem 
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i zájmových skupin sdružených pod hlavičkou „The Aliance for Lobbing, 

Transparency and Ethics Regulation“ (ALTER-EU), které volaly po efektivnější 

než Komisí navržené regulaci. Mezi jejich návrhy se objevily např. požadavky 

na zavedení povinné registrace všech bruselských lobbistů ve veřejně přístupné 

databázi, povinné akceptování etického kodexu, zákaz zaměstnávání úředníků či 

jejich příbuzných jako lobbistů, dále požadavky na změnu etického kodexu 

zaměstnanců EK tak, aby např. byly registrovány všechny schůzky byrokratů 

s lobbisty, a byla stanovena lhůta, ve které nesmějí bývalí úředníci EK 

vykonávat lobbistickou činnost.  

V reakci na vnější připomínky k Zelené knize O evropské iniciativě pro 

transparentnost upravila EK své návrhy a v březnu 2007 ohlásila rozhodnutí o 

vytvoření jednotného veřejného registru „všech zástupců zájmových skupin, 

kteří usilují o ovlivnění rozhodnutí přijímaných v institucích EU“[Tiskové 

prohlášení EK z 21. března 2007], který by měl být zřízen na jaře 2008. 

Členství v nově navrženém registru je nepovinné a je otevřené všem zástupcům 

zájmů, ať již zástupcům zájmových skupin, korporací, profesionálních lobbistů, 

právnických kancelářích, či nevládním neziskovým organizacím (NGOs) a 

think-tankům. Pro subjekty, které se rozhodnou dobrovolně registrovat, je však 

jasně stanoven soubor informací, které musejí v registru uvést. Především se 

jedná o uvedení zastupovaných subjektů, popisu jejich zájmů a odhadovaného 

objemu prostředků využitých za účelem reprezentace zájmů. Finanční náklady 

mají být specifikované odhadem procenta celkového obratu profesionálních 

lobbistických firem realizovaným v souvislosti s lobbingem v institucích EU, 

resp. podílem finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů u NGOs a think-
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tanků, nebo objemem financí vydaných na lobbing u obchodních firem a 

asociací.  

EK dále v roce 2007 představila jako diskusní materiál návrh etického 

kodexu evropského lobbisty, který má být po zapracování vnějších připomínek 

finalizován v roce 2008. Při prosazování zájmů by zástupci zájmových skupin 

měli dodržovat následující pravidla: 1/ uvést své jméno a příjmení a název 

organizace; 2/ uvést své klienty a zájmy, které hájí; 3/ zajistit, aby byly 

informace poskytnuté orgánům EU přesné, ucelené a aktuální, a to podle 

nejlepšího vědomí a svědomí zástupce; 4/ nezískávat, ani se nesnažit získat od 

orgánů EU informace nečestně; 5/ nenavádět úředníky EU k tomu, aby jednali v 

rozporu s normami chování, jež se na ně vztahují; 6/ v případě zaměstnávání 

bývalých úředníků EU brát ohled na jejich závazek dodržovat pravidla a 

požadavky mlčenlivosti, jež se na ně vztahují [Návrh kodexu chování pro 

zástupce zájmových skupin, 2007]. Kodex dále předpokládá, že jeho 

akceptování je nezbytným pro zařazení lobbisty do rejstříku a případné porušení 

kodexu ze strany lobbisty může být sankcionováno vyřazením z registru. Pro 

členy registru dále kodex předpokládá srozumění s tím, že jimi v evropských 

institucích prosazovaná stanoviska budou zveřejněna.  

 EK předpokládá, že pro zájmové skupiny bude dostatečnou pobídkou pro 

jejich zájem o zařazení do registru vedle otázky prestiže, též „uznání jejich 

přínosu jako reprezentantů specifických sektorů a možnost získávání informací 

o plánovaných konzultacích v oblasti jejich zájmu. Při veřejných konzultacích 

bude EK přítomné zástupce zájmových skupin nabádat k registraci, neboť 

neregistrované skupiny nelze pokládat za reprezentanty jejich sektorů“[Tiskové 
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prohlášení EK: European Transparency Initiative, 21.3.2007]. EK plánuje po 

roce od spuštění registru provést zhodnocení (počtu členů) a v případě 

nedostatečné efektivity takto nastavených pravidel plánuje zvážení zavedení 

povinné registrace.  

 Návrh nicméně nepočítá s žádnou cílenou institucionální kontrolou 

dodržování kodexu či pravdivosti údajů uvedených registru, neboť EK 

deklaruje, že ponechává tuto kontrolní funkci na veřejnosti, médiích a 

konkurenčním soupeření a bude jednat jen na základě externího upozornění na 

porušování [The European Transparency Initiative: Frequently Asked 

Questions. 2007]. Návrh rovněž ponechává zcela na libovůli jednotlivých 

reprezentantů zájmů, jak dospějí k údajům o nákladech na lobbing, neboť 

nestanoví žádnou metodiku jeho výpočtu a nepožaduje např. ani po 

profesionálních lobbistech uvádění hodinových sazeb. Do registru dále nebude 

zapotřebí uvádět ani jednotlivé lobbistické kontakty, což výrazně snižuje jeho 

vypovídací schopnost a možnost kontroly.  



Diplomová práce  Zájmové skupiny, lobbing a jeho regulace v ČR 

- 96 - 

5. Lobbing v ČR 

5.1. Analýza legislativy 

Současná podoba regulace vztahu zájmových skupin a veřejných činitelů 

v ČR odpovídá převažujícímu přístupu ve většině evropských zemí – je 

charakteristická absencí explicitního zákona o lobbingu. Regulace v ČR je tak 

prováděna především formou obecně závazných předpisů stanovujících pravidla 

boje proti korupci, resp. je opatřeními proti střetu zájmů zaměřena na 

potencionální příjemce lobbingu – veřejné činitele. Pokud jde o pojem 

„korupce“, tak tento jev není  v trestněprávních normách ČR definován jako 

samostatný trestný čin. Právní úpravu korupce tak lze v českém právu rozdělit 

jednak na tzv. veřejnoprávní korupci, která je upravena především v hlavě III 

zvláštní části trestního zákoníku nazvané „trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných“, která se zaměřuje především na případy, kdy je snahou protiprávně 

jednající osoby dosáhnout ovlivnění rozhodnutí veřejného činitele a obsahuje 

definici trestných činů podle § 158 zneužívání pravomoci veřejného činitele, 

§159 maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, §160 přijímání úplatků, §161 

podplácení a §162 nepřímé úplatkářství.  

V soukromoprávní sféře je pak korupce ošetřena Obchodním zákoníkem, 

který stanoví jako protiprávní jednání, „jímž soutěžitel osobě, která je členem 

statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním nebo 

jiném obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, 

slíbí či poskytne jakýkoli prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem 

docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost 

nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo kdy naopak taková osoba 
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nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoli prospěch”[§ 

49 Obchodního zákoníku]. Hlavní rozdíl mezi oběma typy korupce přitom 

spočívá v orientaci opatření proti veřejnoprávní korupci na situace, kde je snaha 

o ovlivnění rozhodnutí v oblasti veřejné politiky, zatímco korupce v oblasti 

soukromoprávní definuje nezákonné jednání mezi soukromými subjekty, např. 

jako trestný čin nekalé soutěže, či zneužití informací v obchodním styku. 

5.2. Zákon o střetů zájmů veřejných funkcionářů 

Dalším v ČR používaným regulačním nástrojem je zákon definující střet 

zájmů veřejných činitelů. Mezi lety 1992 až 2007 v České republice plnil tuto 

roli zákon číslo 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou 

veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí. Jelikož se v praxi 

ukázalo, že ochranné prvky stanovené tímto zákonem nebyly dostatečné, prošla 

tato norma několika novelizacemi, aniž bylo dosaženo výrazného zlepšení. 

V roce 2006 proto byla připravena zcela nová právní norma - zákon č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007. Nový zákon o 

střetu zájmů především rozšířil definici veřejného funkcionáře, mezi něž nyní 

patří: 

a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;  

b) senátor Senátu Parlamentu České republiky; 

c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele 

není člen vlády; 

d) předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů; 
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e) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;  

f) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu; 

g) člen prezidia Komise pro cenné papíry; 

h) soudce; 

i) člen bankovní rady České národní banky; 

j) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu; 

k) veřejný ochránce práv; 

l) ředitel Bezpečnostní a informační služby; 

m) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace; 

n) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání; 

o) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, 

který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn; 

p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně 

členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, který je pro 

výkon funkce dlouhodobě uvolněn; 

q) starosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněni; 

[§2, odst.1 zákona č. 159/2006 Sb.] 
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Podle §2, odst.2 tohoto zákona může být veřejným funkcionářem při 

splnění určitých podmínek také příslušník Policie České republiky a příslušník 

Celní správy České republiky, státní zástupce; člen statutárního orgánu, člen 

řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby vzniklé ze 

zákona; vedoucí zaměstnanec právnické osoby vzniklé ze zákona, pokud řídí 

další vedoucí zaměstnance; či vedoucí zaměstnanec územního samosprávného 

celku podílejícího se na výkonu správních činností. V paragrafu §2, odst.2 

uvedené osoby jsou považovány za veřejné funkcionáře, pokud se při výkonu 

své funkce podílejí na nakládání s finančními prostředky orgánu veřejné správy 

jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, dále pokud se 

bezprostředně podílí na přípravě a realizaci veřejných zakázek, rozhodují ve 

správním řízení v záležitostech stanovených nařízením vlády, nebo se podílí se 

na vedení trestního stíhání. 

V §3 zákon o střetu zájmů (dle jen ZSZ) zakazuje veřejným 

funkcionářům v případě střetu veřejného zájmu se zájmem osobním 

upřednostňovat osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář 

povinen prosazovat a hájit. Dále veřejným funkcionářům zakazuje využívat 

svého postavení, pravomocí nebo informací získaných při výkonu své funkce k 

získání majetkového nebo jiného prospěchu.   

V §4 pak ZSZ stanoví omezení některých činností veřejných funkcionářů 

a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi. 

Především tedy zapovídá ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů 

státní správy, členům bankovní rady České národní banky, členům vedení 

Nejvyššího kontrolního úřadu, veřejnému ochránci práv, řediteli Bezpečnostní a 
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informační služby a řediteli Úřadu pro zahraniční styky a informace (nikoliv 

tedy poslancům, senátorům, či členům zastupitelstev územních samosprávných 

celků) podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, 

vykonávat funkci statutárního orgánu nebo být členem statutárního orgánu, 

členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické 

osoby, nebo být v jiném pracovněprávním nebo obdobném vztahu, než je 

poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář. V případě výkonu uvedených 

funkcí před nástupem do veřejné funkce jsou výše uvedení veřejní funkcionáři 

povinni do 30 dnů od začátku vykonávání své veřejné funkce ukončit uvedené 

činnosti.  

§5 stanoví, že poslancům, senátorům, členům zastupitelstev krajů, a 

členům zastupitelstev obcí, městských částí nebo městských obvodů, kteří 

zastupují stát, resp. kraj nebo obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních 

orgánech podnikajících právnických osob, v nichž  má stát, resp. kraj nebo obec 

podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna. 

§ 6 ZSZ stanoví přechodnou lhůtu v délce 1 roku od skončení výkonu 

funkce, ve které se vybrané skupiny veřejných funkcionářů (mimo poslance, 

senátory, ale včetně uvolněných členů zastupitelstev krajů, a starostů a 

neuvolněných členů rad obcí a krajů) nesmí stát společníkem anebo působit v 

orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít pracovněprávní vztah se 

zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková 

právnická osoba nebo zaměstnavatel v posledních 3 letech přede dnem skončení 

funkce veřejného funkcionáře uzavřela smlouvu se státem nebo územním 

samosprávným celkem, jednalo-li se o nadlimitní veřejnou zakázku, a pokud 



Diplomová práce  Zájmové skupiny, lobbing a jeho regulace v ČR 

- 101 - 

veřejný funkcionář nebo orgán, ve kterém veřejný funkcionář působil, o takové 

smlouvě rozhodoval.  

§7 vymezuje hlavní nástroj regulace etického chování veřejných 

funkcionářů, kterým je zavedení povinnosti veřejných funkcionářů oznamovat 

formou čestného prohlášení skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu 

majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného 

prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce. Konkrétně veřejní funkcionáři 

musejí předkládat:  

1/ Oznámení o osobním zájmu. Povinnost oznámení o osobním zájmu 

znamená, že veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního, jiného 

státního, orgánu či orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí 

v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k 

projednávané otázce, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu 

mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma. Oznámení musí být podáno písemně 

před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, 

než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání [§ 

9 zákona č. 159/2006 Sb.].  

2/ oznámení o jiných vykonávaných činnostech. Oznámení se týká podnikání 

nebo provozování samostatně výdělečné činnosti; společnictví nebo členství v 

právnické osobě, provozující podnikatelskou činnost; členství ve statutárních, 

řídících, nebo dozorčích orgánech podnikající právnické osoby; činnost v 

pracovněprávním vztahu.  
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3/ oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce. Oznámení  

zahrnuje vlastnická práva k nemovitostem, včetně ceny nemovitosti za niž ji 

nabyl; nabytí movitých věcí v ceně vyšší než 25.000 za kus, pokud souhrnná 

cena věcí nabytých v průběhu kalendářního roku přesáhla částku 500 000 Kč; 

cenné papíry, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho 

emitenta v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč. Veřejný funkcionář je 

povinen v oznámení uvést i majetek, který nabyl jeho manžel a který patří do 

společného jmění manželů. 

4/ oznámení o příjmech, darech a závazcích. Oznamovací povinnost vzniká, 

pokud v průběhu funkce získali jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové 

výhody, zejména dary, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné 

výdělečné činnosti, a dividendy, pokud souhrnná výše příjmů přesáhne v 

kalendářním roce 100 000 Kč, přičemž se do tohoto souhrnu nezapočítávají 

dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč.  

Vzhledem k nabytí účinnosti ZSZ dne 1. ledna 2007 vzniká současným 

veřejným funkcionářům povinnost předkládat uvedená oznámení (s výjimkou 

oznámení o osobním zájmu) nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 

30. června následujícího kalendářního roku, tj. do 30. 6. 2008. Oznámení se 

provádí na předepsaných formulářích, jejichž strukturu a formát stanovila 

vyhláška č. 578/2006 Sb. a je možno je podat i elektronickou cestou, při použití 

elektronického podpisu.  

Registr oznámení příslušných veřejných funkcionářů vede: mandátový a  

imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; mandátový a imunitní 

výbor Senátu Parlamentu ČR; ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní 
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správy; ředitel krajského úřadu; ředitel Magistrátu hlavního města Prahy; 

tajemník městského úřadu, magistrátu statutárního města nebo magistrátu  

územně členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu  

městské části územně členěného statutárního města; nebo tajemník obecního  

úřadu a v obcích, kde není tajemník obecního úřadu, starosta [§14 zákona č. 

159/2006 Sb.]. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny vede registr 

pro poslance, členy vlády, vedoucí ústředních orgánů státní správy a 

funkcionáře některých dalších orgánů, pokud nejsou senátory.  

Registr je veřejný a každý má právo do něj na základě písemné žádosti 

bezplatně nahlížet a pořizovat si opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat 

jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Každému, kdo má zájem 

nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím 

internetu, udělí evidenční orgán na základě předchozí písemné žádosti 

uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. ZSZ rovněž stanoví povinnost 

osob, které přijdou s údaji evidovanými v registru do styku, zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se z těchto údajů dozvěděly, „pokud se 

nejedná o informace, které jsou součástí registru“ [§14, odst. 3 zákona č. 

159/2006 Sb.]. 

O porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených tímto 

zákonem rozhodují soudy ve správním soudnictví. Návrh na zahájení řízení 

podává evidenční orgán, který vede registr a má důvodné podezření o porušení 

povinností, a může jej podat i kdokoliv, kdo má důvodné podezření o porušení 

povinností uložených veřejnému funkcionáři tímto zákonem.   
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 V případě nedodržení lhůty pro podání oznámení veřejným 

funkcionářem může soud rozhodnout o uložení pokuty až do výše 30 000 Kč a 

pokuta může být uložena opakovaně až do splnění povinnosti. Pokud veřejný 

funkcionář v prohlášení uvede nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje; pokud 

se veřejný funkcionář odvolá  na svou funkci v záležitostech, které souvisejí 

s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo 

podnikáním; nebo pokud nepodá oznámení o osobním zájmu, může soud 

rozhodnout o uložení pokuty až do výše 100 000 Kč. Pokutu do výše 500.000 

Kč pak může soud uložit veřejnému funkcionáři, který využije  svého  

postavení,  pravomoci  nebo  informací získaných při výkonu  své  funkce  k  

získání  neoprávněného  prospěchu pro sebe nebo jinou osobu; dále pokud 

veřejný funkcionář vykonává funkci  nebo činnost, kterou ZSZ stanovil jako 

neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře; nebo pokud veřejný 

funkcionář dá za úplatu svolení k uvedení svého jména, či ke svému 

vyobrazení, ke komerčním reklamním účelům, ve spojení s vykonávanou 

funkcí.  

5.3. Etický kodex poslance 

V reakci na kauzu údajného pokusu o korupci tehdejšího poslance 

Zdeňka Kořistky v roce 2004 tehdejší předseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek vypracoval a 1.11.2005 zveřejnil návrh 

etického kodexu poslance [Zaorálek, 2005]. Z návrhu kodexu byla zřejmá jeho 

inspirace kodexem dolní sněmovny britského parlamentu, obsahoval např. i 

principy, které v roce 1995 vytyčil Nolanův výbor jako základ etického chování 

veřejného činitele; na rozdíl od Spojeného království však mělo být podepsání 
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kodexu ze strany českých poslanců dobrovolné. Návrh kodexu dále poslancům 

ukládal např. podávání přiznání všech darů, které získali v době svého mandátu, 

zveřejňování všech smluv, které uzavřou v době svého mandátu a na základě 

kterých by došlo k čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Návrh 

dále poslancům zakazoval zaměstnávání rodinných příslušníků jako asistentů, a 

zakazoval poslancům též opuštění poslaneckého klubu strany, za kterou byli 

zvoleni. Pokusil se též upravit vztahy poslanců s lobbisty, když poslancům 

stanovil povinnost se na půdě Poslanecké sněmovny setkávat pouze s „těmi 

zástupci lobbyistických a jiných zájmových organizací, které se před tím 

registrovaly podle vnitřního předpisu sněmovny“[Zaorálek, 2005, čl. 5]. Návrh 

kodexu obsahoval i sankce za nedodržení ustanovení tohoto dokumentu. O tom, 

zda došlo k porušení kodexu, měl rozhodovat mandátový a imunitní výbor 

Poslanecké sněmovny, který měl jako sankci za toto porušení ukládat povinnost 

veřejné omluvy na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny a zveřejnění 

rozhodnutí o porušení [Zaorálek, 2005, čl. 7].   

Při projednání návrhu plénem Poslanecké sněmovny na sklonku roku 

2005 bylo rozhodnuto o jeho navrácení k dopracování a od té doby již k 

dalšímu projednání tohoto návrhu nedošlo. Česká strana sociálně demokratická 

nakonec kodex přepracovala pro vlastní potřeby a před parlamentními volbami 

v roce 2006 stanovila jako podmínku pro zařazení svých členů na kandidátku 

strany pro volbu do Poslanecké sněmovny podpis tohoto dokumentu. Některé 

podněty obsažené v tomto návrhu se však staly součástí výše zmíněného zákona 

o střetu zájmů. 
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5.4. Formulace hypotézy 

 Do jaké míry tedy stávající úprava střetu zájmů veřejných činitelů 

provedená zákonem č. 159/2006 Sb., stanoví pravidla jednání zástupců 

zájmových skupin se zákonodárci? Skutečnost je taková, že ZSZ tuto oblast 

nereguluje téměř vůbec. Ve své stěžejní části ZSZ přikazuje, že „veřejný 

funkcionář nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako 

veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely 

tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní 

výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného 

prospěchu“ [§3 zákona č. 159/2006 Sb.]. Zákon však zákonodárcům nezakazuje 

přijímání darů, přičemž přijaté dary v hodnotě do 10.000 Kč nepodléhají ani 

ohlašovací povinnosti22. Pokud jde o v zahraničí častý a často i regulovaný jev 

tzv. „revolving doors“ (tj. lobbistickou činnost vykonávanou bývalými vysoce 

postavenými veřejnými činiteli), pak ZSZ neobsahuje žádnou časovou lhůtu, ve 

které by se čeští bývalí veřejní funkcionáři nesměli této činnosti věnovat 

(evidentně především proto, že česká legislativa nezná pojem „lobbistická 

činnost“), nepočítáme-li věcně odlišnou lhůtu stanovenou v § 6, která zapovídá 

bývalým veřejným činitelům po dobu jednoho roku přijmout angažmá ve firmě, 

o jejíž zakázkách jako veřejní funkcionáři v posledních třech letech 

(spolu)rozhodovali. Rovněž ZSZ vytyčená podoba „veřejného“ registru zájmů 

veřejných funkcionářů, jakkoliv je jistě krokem správným směrem, není ideálem 

transparentnosti, neboť k získání přístupu k údajům obsaženým v registru je 

nejprve zapotřebí osobně podat žádost v budově Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Sankce stanovené v ZSZ jsou velmi mírné a až úsměvně působí 
                                                 
22 Zákaz přijímání darů pro úředníky je v ČR stanoven v § 73 zákoníku práce, na volené zástupce se však 
vztahuje jen uvedené ustanovení ZSZ.   
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ustanovení §22, které ukládá vyšší pokutu za zveřejnění údajů obsažených 

v registru (100.000 Kč), než za nedodání oznámení ze strany veřejného 

funkcionáře (30.000). Administrativním omezením přístupu veřejnosti do 

registru, stejně jako zákazem publikovat údaje v něm obsažené, je značně 

oslabena veřejná kontrola nad střetem zájmů. Přičteme-li skutečnost, že 

neexistuje orgán, který by byl pověřen a vybaven k ověřování pravdivosti dat 

uvedených veřejnými funkcionáři v registru, dojdeme k závěru, že i regulace 

střetu zájmů obsažená v tomto zákoně, který při prvním pohledu působí svým 

širokým záběrem pokrytých veřejných činitelů jako velmi ambiciózní norma, ve 

skutečnosti nedosahuje takové efektivity, jaká by byla možná a žádoucí.  

 I při použití jednoduché definice lobbingu, coby „prosazování zájmů 

určité skupiny v rámci politického procesu, tedy při schvalování legislativy 

nebo exekutivních rozhodnutí“, je zřejmé, že ze samé podstaty této činnosti 

vyplývá jisté riziko, že pracovní metodou lobbistů (a to jak „nájemných“ 

profesionálů, tak delegátů zájmových skupin) se stanou různé formy jednání 

hraničící s korupcí, počínaje vytvářením sofistikovaných osobních vztahů 

zavázanosti a loajality, a uplácením konče. Jakkoliv tedy považuji stávající 

právní úpravu střetu zájmů v ČR za dostatečně širokou (což potvrzuje i 

komparace hustoty regulace jednotlivých evropských států, viz Demmke a kol. 

1997) a  v případě provedení několika málo úprav (neomezená veřejná 

přístupnost registru, zákaz přijímání darů), domnívám se, že další zákonná 

úprava, která by pragmaticky pojala lobbing jako legitimní součást politického 

procesu a definovala jeho jasná pravidla, by učinila proces zprostředkování 

zájmů v politickém systému ČR lépe kontrolovatelným, průhlednějším a od 

korupce jasně vymezeným jevem. Vzhledem k vysoké pozici ČR na žebříčku 
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korupce[Index vnímání korupce CPI 2007], vzhledem k tomu, že mezinárodní 

zkušenosti ukazují, že standardním policejním vyšetřováním vyjde najevo pouze 

asi 1% všech případů korupčního jednání [Zpráva o korupci v ČR  a o 

možnostech účinného postupu proti tomuto negativnímu společenskému jevu], 

vzhledem k tomu, že Česká republika nemá zakořeněnou tradici korporativního 

uspořádání reprezentace zájmů, ani nedisponuje po desetiletí budovanými a 

dodržovanými standarty politické kultury, vzhledem k tomu, že čeští poslanci a 

senátoři pociťují nedostatek informací o lobbistech mezi českou veřejností 

[Šebek, 2005, s. 3], jsem přesvědčen, že by regulace lobbingu prostřednictvím 

samostatného zákona mohla vrhnout více světla na mlhavé kontury dnešního 

lobbingu, narýsovat jasné hranice mezi korupcí a legitimním lobbováním, a 

přispět tak ke zvýšení důvěry obyvatel v politickou reprezentaci i politický 

systém jako celek. 

 Vzhledem k tomu, že ZSZ nestanoví žádná pravidla stran lobbingu a 

vzhledem k tomu, že jediný návrh, který se o úpravu lobbingu do dnešní doby 

v ČR pokusil, – Zaorálkův návrh etického kodexu poslance – nebyl přijat, 

můžeme konstatovat, že v ČR neexistují žádná psaná pravidla, která by 

explicitně upravovala vztah veřejných činitelů a zástupců zájmových skupin. 

Pro pohyb lobbistů na půdě parlamentu tak platí stejná pravidla, jako pro 

jakékoliv jiné občany – k tomu, aby se dostali do kuloárů či na zasedání výborů 

je zapotřebí, aby je na recepci Poslanecké sněmovny či Senátu vyzvedl některý 

zákonodárce či někdo z jeho asistentů. Tímto způsobem se tak do parlamentu 

dostával i polský lobbista Jacek Spyra, kterého pravidelně na recepci 

vyzvedávala asistentka poslance a místopředsedy Výboru pro obranu a 
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bezpečnost Miloše Titze (ČSSD) Darja Pinkavová [V Česku pravidla pro 

lobbování stále neexistují, 2006].    

 

6.  Jakou regulaci pro ČR 

 Pokud za cíl stanovíme dosažení jistého etického či legálního rámce 

pravidel, která by jasně odlišila legální lobbing od korupce, zvýšila jeho 

transparentnost a posílila chápání tohoto jevu veřejností coby legitimního prvku 

demokratického politického procesu, nabízejí se tři možné způsoby regulace.  

 

6.1. Zákon o registraci a odkrývání lobbingu 

 Pokud tedy uvažujeme o možnosti zavedení zákonné regulace 

lobbingu, je jistě užitečné zhodnotit, jaké lekce nám mohou poskytnout obecné 

závěry v dřívějších kapitolách uvedených zahraničních zkušeností s explicitní 

regulací a odkrýváním lobbingu. Více než stoletou zkušenost s regulací 

v lobbingu na úrovni států v USA, stejně jako velmi nedávnou a aktuální 

zkušenost Kanady, Austrálie či EU je možno shrnout tak, že 

skutečně efektivním se systém regulace a odkrývání lobbingu patrně může stát 

jen tehdy, pokud splňuje následující podmínky.  

 Za prvé, registrace lobbistů musí být povinná. Pokud je registrace 

založena jen na dobrovolné bázi, vždy existuje značná pravděpodobnost, že 

přinejmenším část vlivných zástupců zájmů dá přednost tomu, zůstat mimo 

veřejnou kontrolu, neohrozit své nadstandardní vztahy s veřejnými činiteli a 

ještě případně získat cenné informace o aktivitách svých konkurentů, pokud tito 

přistoupí k dobrovolné registraci. V zásadě je možno říci, že racionálně 

kalkulující subjekt dá při nedostatku zřejmých výhod vyvažujících uvedené 
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nevýhody registrace přednost zůstat neregistrován. Z tohoto úhlu pohledu bude 

jistě zajímavé sledovat, do jaké míry se podepíše na ochotě lobbistů přistoupit 

k dobrovolné registraci politika Evropské komise, která jako motivaci pro 

registraci uvádí, že neregistrované subjekty nebude informovat o plánovaných 

projednáváních legislativních návrhů a ani je nebude považovat za legitimní 

zástupce zájmů v jejich domovských sektorech. Zde je však nutno zdůraznit 

značný rozdíl mezi byrokratickou povahou EK, složené z nevolených kariérních 

úředníků, kteří navíc disponují expertízou ve zpracovávaných oblastech 

(„lobbisté potřebují EK“), a řekněme poslanci zákonodárného sboru (u kterých 

je vztah vzájemné potřebnosti se zástupci zájmových skupin zpravidla daleko 

vyrovnanější).  

Za druhé, zákon musí naprosto jasně a precizně definovat kdo je lobbista 

a co je lobbistická aktivita, kterou je přikázáno ohlašovat. Definice lobbisty 

musí pokrývat jak osoby v zaměstnaneckém poměru k zájmové skupině či 

subjektu, tak profesionální lobbisty, kteří jsou najímáni k prosazování zájmů 

klienty. Definice lobbisty dále musí být založená na měřitelných kvalitách, jako 

je zisk více než minimální odměny a učinění více než jednoho lobbistického 

kontaktu, tak aby bylo možno odlišit lobbistu od občana vyjadřujícího se 

z vlastního popudu k projednávané politické otázce.   

Za třetí, je nezbytné jasně a precizně definovat lobbistický kontakt. 

Definice by měla pokrývat všechny způsoby komunikace, osobní setkání, stejně 

jako psanou korespondenci vedenou za účelem poskytnutí informací s cílem 

ovlivnění veřejné politiky.  

Za čtvrté, musí být jasně stanoveno, kdo je veřejným činitelem, při 

kontaktu s nímž je zapotřebí podat zprávu o lobbistickém kontaktu.   
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 Za páté, musí být přesně specifikováno, jak se stanovuje objem nákladů 

na lobbing, které je nutno uvádět v centrálním registru. U profesionálních 

lobbistických firem to může být obrat za určité období, náklady na konkrétní 

lobbistický úkol, či hodinové náklady. U lobbistů – zaměstnanců zájmových 

subjektů je však zpravidla poněkud obtížnější stanovit, jak velká část jejich 

pracovní aktivity připadá na lobbování. 

 Za šesté, systém registrace a odkrývání údajů o lobbingu by měl být 

administrován a dohlížen samostatnou institucí, která přijímá registrace, vede 

registr a stará se o jeho zveřejňování a dohlíží na dodržování zákona. Takové 

uspořádání je však spíše ideálním typem, neboť ze sledovaných existuje zřejmě 

jen v USA od reformy provedené v roce 2007 prostřednictvím Honest 

Leadership and Open Government Act, resp. je zamýšleným leč zatím 

nezrealizovaným návrhem v Kanadě.   

Registrační povinnosti by tedy museli podléhat lobbisté všech druhů, 

kteří by kromě identifikace vlastní osoby a zaměstnanců museli dále ve 

stanovených termínech vykazovat i údaje o zastupovaných klientech, údaje o 

kontaktovaných veřejných funkcionářích, témata jakých se lobbistický kontakt 

týkal, či objem financí vynaložených na lobbing. Přístup do registru lobbistů by 

musel být zajištěn zdarma široké veřejnosti a jeho obsah pravidelně 

aktualizován s časovou periodou 4 měsíců. Zákon by dále měl stanovit 

ohlašovací povinnost pro veřejné činitele, kteří byli kontaktováni lobbistou. 

V neposlední řadě by zákon měl definovat přechodnou lhůtu, ve které by 

někdejší veřejní funkcionáři nesměli působit jako lobbisté23.  

                                                 
23 V ČR v dnešní době ostatně poměrně častý jev. Lobbisty se bezprostředně po svém odchodu 
z veřejných postů stávají zejména dříve vysoce postavení diplomaté, viz. např. Karel Firla, Pavel Telička 
či Petr Kubernát.  
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 Historické zkušenosti USA, kde byla regulace na federální úrovni 

nominálně skutečností po dobu pěti desítek let, avšak bez viditelných výsledků, 

stejně jako období měkké a nejednoznačně definované regulace v Kanadě mezi 

lety 1989-1993 či krach měkké regulace v Austrálii ukázaly, že jenom jasná 

definice lobbingu a jeho aktérů a stanovení jednoznačných pravidel mohou mít 

dostatečně normativní vliv na lobbisty, mohou zajistit efektivní regulaci 

procesu prosazování zájmů a zvýšit tak jeho transparentnost. Potvrzují to i  

závěry politologických výzkumů, ze kterých vyplývá, že za smysluplnou 

považují existenci veřejného registru mnohem více lobbisté pocházející ze 

států, kde je regulace silnější a že ve státech s přísnější úpravou lobbingu 

existuje větší povědomí lobbistů o obsahu příslušných zákonů [Chari, Murphy, 

a Hogan, 2007, s. 430-2]. Jinými slovy, pokud má být zavedena regulace 

lobbingu, musí být striktní.   

6.2. Samoregulace 

 Regulaci lobbingu prostřednictvím stanovení závazných etických kodexů 

je možno chápat jako v českých podmínkách snadněji realizovatelnou variantu 

institucionalizace zprostředkování zájmů skupin, neboť by nevyžadovala přijetí 

zákona. V rámci principu samoregulace by musely obě komory parlamentu 

přijmout etický kodex (kodexy), který by specifikoval některé etické otázky 

spojené s prosazováním zájmů jdoucí nad rámec ustanovení zákona o střetu 

zájmů. Etický kodex zákonodárců by tak musel být především povinný. Musel 

by obsahovat závazek zákonodárců jednat pouze s těmi zástupci zájmových 

skupin, kteří by byli členy stavovské organizace lobbistických firem a uznali a 

dodržovali její etický kodex (viz níže).  



Diplomová práce  Zájmové skupiny, lobbing a jeho regulace v ČR 

- 113 - 

 Řešení prostřednictvím samoregulace by dále znamenalo potřebu 

ustavení stavovské asociace lobbistů. Členství v ní by bylo možné pouze za 

podmínky akceptování závazného etického kodexu lobbisty, který by vedle 

pravidel etického jednání  při prosazování zájmů stanovil např. i povinnost 

odkrývání identit klientů.  

Na tomto řešení spatřuji několik nevýhod. Vzhledem k tomu, že by nebyl 

zákon o lobbingu, neexistovala by ani závazná definice lobbingu a lobbisty. 

Tuto definici by buď musel obsahovat etický kodex zákonodárce, což není 

právě obvyklé, nebo by musela být stanovena nějakým speciálním nařízením, 

např. Organizačním řádem Kanceláře Poslanecké sněmovny, který by též 

stanovil, že přístup na půdu parlamentu bude umožněn pouze lobbistům, kteří 

budou registrovanými členy lobbistické asociace. Krom toho řešení 

prostřednictvím etických kodexů zákonodárců by nepokrývalo další, neméně 

frekventované destinace lobbistů v exekutivě. V neposlední řadě by bylo 

nemožné etickým kodexem definovat a zajistit dodržování přechodné lhůty, ve 

které by někdejší veřejní funkcionáři nesměli působit jako lobbisté. Pokud by 

navíc etický kodex lobbistů neobsahoval ustanovení o povinnosti zveřejňovat 

údaje o zastupovaných subjektech a prostředcích vynaložených s takovým 

zastupováním, nedošlo by k významnému zvýšení transparentnosti procesu, 

neboť veřejnost by neměla možnost získat informace o tom, kdo a kým je 

placen, aby komunikoval s veřejnými činiteli s cílem ovlivnit přijímaná 

rozhodnutí. Celkově by tak řešení samoregulací na straně poslanců i lobbistů 

bylo podstatně měkčí, méně závazné a tím i méně efektivní než řešení zákonnou 

regulací.  
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6.3. Dílčí změny  

Třetí možnou cestou, jak nastavením určitých pravidel dosáhnout vyšší 

transparentnosti lobbingu, by se mohla stát cesta dílčích úprav existujících 

zákonů a jednacích řádů komor parlamentu. Cesta dílčích úprav by však 

rozhodně nebyla cestou uznání a stanovení pravidel lobbingu a její dopad na 

vnímání lobbingu veřejností i samotnými zákonodárci by proto byl spíše 

minimální, byť z technického hlediska by mohlo dojít k jistému zvýšení 

transparentnosti lobbingu. Jeden z návrhů na dílčí zlepšení by mohl být 

postaven na skutečnosti, že valná většina lobbisty prosazovaných zájmů se do 

legislativního procesu dostává prostřednictvím pozměňovacího návrhu 

podaného lobbistou ovlivněným zákonodárcem24. Zlepšení by se tak mohlo 

dosáhnout např. stanovením specifického počtu zákonodárců nezbytných pro 

podání pozměňovacího návrhu, nebo zavedení povinného předkládání 

důvodových  zpráv k pozměňovacím návrhům. Jiný námět na úpravu skýtá 

dnešní praxe veřejných jednání sněmovních výborů. Podle ustanovení §37 

Zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny jsou schůze výborů veřejné, a 

tato skutečnost je lobbisty u některých z hlediska zájmů exponovaných zákonů 

(typu zákona o digitalizaci televizního vysílání, přidávání biolihu do pohonných 

hmot, či zákona o reklamně na alkoholické výrobky) využívána natolik, že 

jednací místnosti bývají přeplněné zástupci zájmových skupin. Změnou „v 

dánském stylu“ by tak mohlo být zveřejňování seznamů účastníků veřejných 

zasedání výborů. Hlavní výhodou takovéto úpravy dílčích aspektů dnešních 

zákonů, kterou by již ani nebylo možné nazývat regulací lobbingu, ale jen 

opatřeními na zvýšení transparentnosti procesu prosazování zájmů, by byla 
                                                 
24 Jak vyplývá z uskutečněných rozhovorů autora s některými parlamentními lobbisty i z osobní 
zkušenosti autora.  
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vyšší šance na jeho prosazení, která je však vyvážená, resp. podle mého názoru 

převážená, malou ambiciózností takové úpravy.  

6.4. Postoj klíčových aktérů k možnosti regulace lobbingu 

První zaznamenaný pokus o stanovení normativních pravidel lobbingu 

v ČR byl obsažen ve výše zmíněném návrhu Etického kodexu poslance 

představeném Lubomírem Zaorálkem v roce 2005, ve kterém tehdejší předseda 

Poslanecké sněmovny navrhoval stanovení závazku poslanců setkávat se na 

půdě Poslanecké sněmovny „se zástupci pouze těch lobbyistických a jiných 

zájmových organizací, které se před tím registrovaly podle vnitřního předpisu 

sněmovny“[Zaorálek 2005]. Návrh etického kodexu nebyl sněmovnou přijat, a 

ani žádný „vnitřní předpis sněmovny“ proto v té době registr lobbistů nezřídil.  

Další pokus o regulaci lobbingu, resp. ohlášení záměru o něm, nastal o 

rok později, kdy byl v usnesení první vlády premiéra Mirka Topolánka z 25. 

října 2006 o Strategii vlády v boji proti korupci ministru spravedlnosti stanoven 

úkol předložit vládě do 31. března 2007 „návrh věcného záměru úpravy tzv. 

legitimního lobbingu“ [odst. 2, bod a, Usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2006 

č. 1199 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011]. 

Vzhledem ke krátkému trvání vlády ke splnění úkolu nedošlo, nicméně druhá 

vláda premiéra Mirka Topolánka ve své koaliční smlouvě závazek potvrdila 

(„Připravíme právní opatření regulující lobbing včetně transparentnějšího 

systému registrace lobbistů. Termín: 31. 12. 2008“ [Koaliční smlouva, 2007]) a 

vláda ve svém programovém prohlášení z ledna 2007 uvedla, že „připraví 

právní opatření regulující lobbing včetně transparentnějšího systému registrace 

lobbistů“ [Programové prohlášení, 2007].  
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V plánu legislativních prací vlády na rok 2007 [Plán legislativních úkolů 

vlády na zbývající část roku 2007] se však návrh příslušného zákona neobjevil, 

a nestal se ani součástí „Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 

2010“. Zákon mělo připravit ministerstvo spravedlnosti a ministr Jiří Pospíšil 

dne 21.3.2007 v rozhovoru pro Hospodářské noviny obhajoval jeho potřebnost 

slovy: „Lobbing je v demokratických zemích přirozenou součástí legislativního 

procesu. ... Hlavní je, aby se námitky různých skupin mohly uplatnit už na 

začátku (legislativního procesu, pozn. autora) a ne až při samotném hlasování. 

... Nebráním se ani nějakému oficiálnímu seznamu lobbistů, ale žádný větší 

efekt bych od toho nečekal.“ [Soudci musejí hlavně soudit, 2007]. Nicméně 

poté, co se návrh zákona o lobbingu neobjevil v plánu legislativních prací 

vlády, v odpovědi na dotaz novinářů to ministr Pospíšil zdůvodnil tím, že je 

velmi obtížné definovat, kdo je lobbista, kdo by měl lobbisty soudit a jaké 

tresty by mohli za porušení zákonů dostávat. Vysvětlení zakončil slovy „Mohli 

bychom populisticky přijmout nějaký zákon. Ale nefungoval by, nikdo by ho 

nedokázal vymáhat. ... Ne vše v životě se dá regulovat.“ [Ministři už nechtějí 

zákon, který by dal lobbingu řád, 2007].  Zdůvodnění upuštění od vládního 

záměru připravit zákon o lobbingu podal i ministr a předseda Legislativní rady 

vlády Cyril Svoboda, který pro zpravodajský server Aktuálně.cz uvedl: „Je 

otázka, zda takový zákon vůbec mít. Tento problém podle mě nejde uchopit 

zákonem. Lobbista se může zaregistrovat a dělat svou činnost transparentně. A 

kdo bude chtít dávat úplatky, toho zákon nezastaví. Není to možné vyřešit.“ 

[Lobbistům mělo být horko. Vláda ale slib nesplní. 2007].   

Odklon Topolánkovy vlády od plánu na regulaci lobbingu v zápětí 

vyvolal reakci opoziční ČSSD, která ústy předsedy svého poslaneckého klubu 
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Michala Haška uvedla, že do října 2007 vypracuje vlastní návrh zákona o 

regulaci lobbingu, který by měl být do konce roku 2007 předložen k projednání 

Poslanecké sněmovně [ČSSD se sama pustí do boje s lobbingem, 2007]. 

Prozatím (prosinec 2007) však návrh zákona z dílny ČSSD zveřejněn nebyl.  

Z dostupných faktů tedy vyplývá, že české politické strany zatím nemají 

k regulaci lobbingu zcela vyjasněný postoj. Návrh z dílny levicové sociálně 

demokratické strany (Zaorálkův etický kodex) nepodpořili v době jeho vzniku 

ani všichni poslanci za tuto stranu. Pravicová Občanská demokratická strana 

naopak nejprve učinila záměr regulace lobbingu součástí plánované agendy 

dvou svých vlád i součástí strategie boje proti korupci, aby po několika 

měsících obrátila názor a záměr ponechat lobbing bez zákonné regulace 

vysvětlila nemožností definovat byť jen pojem „lobbing“; a to navzdory 

skutečnosti, že v některých vyspělých demokratických státech byla definice 

nalezena a zákonná regulace tam funguje více než sto let, řada států v Evropě ji 

v poslední době zrealizovala či ji p řipravuje a téma regulace lobbingu 

prostřednictvím zákonů patří k relativně důkladně zpracovaným oblastem 

politologické teorie. 

V době zpracování projektu této studie bylo záměrem autora provést 

dotazníkové šetření mezi českými zákonodárci o jejich postojích k možnosti 

regulace lobbingu v ČR zákonnou úpravou. V důsledku aktuálního vývoje 

v české politice, kdy situace nejprve nasvědčovala brzkému předložení 

konkrétního vládního návrhu, resp. po vládním zřeknutí se toho závazku si 

termín předložení vlastního návrhu zákona o lobbingu stanovila naopak 

opoziční ČSSD, bylo dotazníkové šetření odloženo do doby zveřejnění 
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podrobností příslušného návrhu zákona, tak aby jeho obsah mohl zohlednit 

aspekty předpokládaným zákonem navrhované úpravy. Metodika výzkumu, 

stejně jako formulář dotazníku, který by měl být elektronicky distribuován i 

vyplňován, byly předběžně navrženy a jsou připraveny k aktualizaci a využití 

po zveřejnění příslušného návrhu zákona.  

6.5. Projekt samoregulace lobbistův ČR 

Druhou stranou mince jsou v otázkách regulace lobbingu ti, jichž by se 

měla nastavená pravidla týkat především, tj. profesionální lobbisté a lobbistické 

firmy. Už jen vzhledem k tomu, že jakákoliv regulace lobbingu znamená pro 

profesionální lobbisty přinejmenším nárůst povinností a administrativní zátěže 

oproti stavu bez jakékoliv regulace, nepatří ani ti skutečně čestní lobbisté mezi 

velké příznivce zákonné regulace a registrace lobbingu, byť mnozí z nich 

uznávají přínosnost jasného oddělení korupce od legitimního lobbingu a tím i 

zvýšení důvěryhodnosti své profese. Jelikož prosazování zájmů je zdrojem 

obživy profesionálních lobbistů a musí tedy představovat činnost, ve které jsou 

velmi dobří, lze se domnívat, že při prosazování svého vlastního zájmu, kterým 

je v případě zákonné regulace lobbingu zamezení jejímu přijetí, resp. docílení 

její co možná nejméně striktní podoby, vyvinou maximální nasazení, a jejich 

roli na přijímání zákonné regulace proto nelze opominout. V rámci analyzování 

postojů hlavních  aktérů k možnosti zavedení zákonné regulace lobbingu v ČR 

proto bylo kontaktováno celkem devět odhadem nejvýznamnějších českých 

lobbistických agentur. Jsou to (v abecedním pořadí): BXL Consulting, CEC 

Government Relations, Dutko Worldwide, EMC Group, Eurooffice Praha-
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Brusel, Interel, New Deal, Pan Solutions a Weber Shandwick Worldwide. Na 

oslovení reagovaly a kontakt se podařilo navázat se třemi z nich.  

Pod podmínkou zachování anonymity uvedli zástupci tří agentur (v 

osobních rozhovorech s autorem či prostřednictvím emailové komunikace), že 

„nepovažují zákonnou úpravu lobbingu za vhodnou pro ČR, i když se 

domnívají, že změna oproti dosavadnímu ne - systému by nastat měla už jen 

proto, aby bylo jasné, že lobbing je odborná práce a obhajoba zájmů klienta a 

není to korupce, jak si mnoho lidí myslí, což je dáno tím, že nemají k dispozici 

relevantní informace. Akurátním krokem v ČR by proto měla být seberegulace 

lobbistů“, „že se domnívají, že před politickou reprezentací ČR je mnoho 

aktuálnějších problémů, než zákon o lobbingu“, resp. že se domnívají „že zákon 

o lobbingu by mohl významně přispět k veřejnému chápání lobbingu coby 

normální součásti politiky“. Jedna agentura tedy označila regulaci lobbingu 

prostřednictvím zákona za zcela nepotřebnou, druhá ji zcela nevyloučila, ale 

odvolala se na existenci zásadnějších problémů, kvůli kterým nepředpokládá, že 

by k zákonné regulaci v dohledné době došlo, a třetí ji zcela odmítla. Zástupci 

všech tří agentur se ale shodli na tom, že si uvědomují negativní konotace, které 

vzbuzuje pojem „lobbing“ u veřejnosti a shodli se i na potřebě definovat 

pravidla pro etický a legální lobbing tak, aby bylo možno rozlišovat, kdo tato 

pravidla dodržuje a který lobbista svým jednáním naopak zavdává důvod 

k veřejnému chápání lobbingu jako téměř synonyma pro korupci. Dvě ze tří 

agentur uvedly, že činnost jejich pracovníků se řídí interním firemním etickým 

kodexem, jedna agentura poskytla autorovi této studie i znění interního etického 

kodexu (viz. příloha II).  
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Všichni tři zástupci dále uvedli, že za účelem zvýšení důvěryhodnosti 

celého odvětví v současné době připravují ve spolupráci s dalšími českými 

lobbistickými agenturami projekt samoregulace na straně lobbistů formou 

stavovského sdružení, jehož členové by se měli zavázat k dodržování etického 

kodexu. Zástupci některých z uvedených agentur se pro seberegulaci lobbistů 

vyslovují i veřejně, byť v souvislosti s regulací lobbingu na evropské úrovni: 

„Lobbing je založen na morálce a osobním přístupu. Kdo chce, nařízení obejde. 

Rozhodující ale je trh a názor klientů" uvedl Karel Firla ze společnosti Interel 

pro portál Euroskop v dubnu 2007 [Bruselští lobbisté odhalí své klienty, 2007]; 

„Osobně věřím více v seberegulaci. Jakmile někdo překročí hranice osobní 

morálky, vyčlení se a nemůže počítat s tím, že bude v Bruselu dlouhodobě 

úspěšně působit.“ uvedl ve stejném článku Pavel Telička ze společnosti BXL 

Consulting.  

Vyjednávání o vzniku stavovské organizace lobbistů probíhají od jara 

2007, v čele úsilí o její založení stojí agentura Pan Solutions a jednání se dále 

účastní agentury BXL Consulting, Dutko Worldwide, EMC Group, Eurooffice 

Praha-Brusel, Interel. Nová organizace by mohla nést název Asociace Public 

Affairs Agentur (APAA).  

Pokusme se kriticky zhodnotit návrh stanov APAA [příloha III], a to i při 

vědomí toho, že přiložený text je jen návrhem, a tedy se může od finální verze 

dosti lišit. Podle návrhu stanov by se dále členem APAA mohl stát (kromě řady 

dalších podmínek) pouze takový subjekt, „jehož jedinou nebo dominantní 

oblastí podnikání je poskytování služeb v oblasti Public Affairs. Za dominantní 

je oblast podnikání považována tehdy, pokud tvoří alespoň 85 % ročních příjmů 
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daného subjektu.“ [příloha č. III, článek 4]. Stanovená podmínka poměrně 

vysokého podílu (85%) činnosti v oblasti lobbingu by se mohla jevit jako 

diskriminační pro velké společnosti poskytující komplexní služby v oblasti 

nejen public affairs, ale i public relations, či projektového managementu. 

Návrh stanov uvádí jako hlavní cíl existence APAA „vytváření prostoru 

pro diskusi a řešení společných odborných a jiných problémů, péči o rozvoj 

oboru a vzdělávání svých členů a organizování za tím účelem semináře, 

konference a nejrůznější setkání. APAA garantuje profesionalitu svých členů a 

dbá o vysokou odbornost členů a lidí zaměstnaných v členských PA 

agenturách.“ [příloha č. III, článek 2]. Podmínkou získání členství v organizaci 

je slib dodržovat Etický kodex APAA [příloha č. IV]. Etický kodex vymezuje 

především vztahy mezi klientem a agenturou, avšak nejde nad rámec povinností 

dodržovat relativně běžné etické standardy, jako je poskytování objektivních a 

pravdivých informací, dodržování slibů,  či důvěrnosti získaných informací. 

Rovněž v části „Střety zájmů“ se kodex zaměřuje výhradně na vztah PA agentur 

s jejich klienty, když stanoví, že „agentury nemohou zastupovat klienty, jejichž 

zájmy jsou ve vzájemném rozporu.“. Návrh se tedy plně soustředí na vztahy PA 

agentur s klienty a neobsahuje žádné prvky, které by bylo možné považovat za 

účinný nástroj seberegulace. V návrhu tak nenajdeme kupříkladu ustanovení o 

povinnosti členů asociace zveřejňovat jména klientů, což je významný prvek 

posilující důvěru veřejnosti, neboť agentura i její klient dávají zveřejněním 

údajů o své spolupráci najevo, že v jejich smluvním vztahu není nic nelegálního 

či neetického a není nutné jej utajovat. Povinnost zveřejňování klientů je např. 

součástí samoregulace lobbistů ve Velké Británii [The Code of Conduct, 2007, 

čl. 18]),. Tam se sice návrh projektu APAA evidentně inspiroval (konkrétně asi 
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u britské Association of Professional Political Consultants, APPC; pravidla této 

organizace požadují po členech, aby čtyřikrát ročně hlásili a zveřejňovali 

seznam svých klientů [The Code of Conduct, 2007]), ale tento významný prvek 

bohužel do českého prostředí nepřenáší. Stejně tak návrh neobsahuje zákaz 

zaměstnávání spolupracovníků, zaměstnanců či blízkých osob veřejných 

činitelů ze strany členů APAA [srovnej s The Code of Conduct, 2007, čl. 8], 

zákaz zaměstnávání bývalých veřejných činitelů v určité lhůtě po jejich 

odchodu z veřejného postu, ani závazek lobbistů vždy před lobbistickým 

kontaktem informovat cílového veřejného činitele o tom, že se jedná o 

lobbistický kontakt a sdělit jméno zastupovaného klienta. Návrh stanov a 

etického kodexu dále neobsahuje ani explicitní zákaz poskytování finančních či 

nefinančních darů, nestanoví povinnost zveřejňování seznamu zaměstnanců PA 

agentur, a neukládá ani explicitní zákaz poskytování či nabízení jakýchkoliv 

finančních či nefinančních pobídek veřejným činitelům za účelem docílení 

realizace zájmu klientů (jak např. etický kodex APPC obsahuje v článku 7). 

Návrh stanov pak obsahuje i jedinou možnou sankci za porušení byť jen takto 

minimalistických a obecných pravidel, kterou je  vyloučení z asociace, jenž by 

muselo být odsouhlaseno dvěma třetinami jejích členů.     

Z vyhodnocení návrhu stanov a souvisejícího etického kodexu chystané 

organizace APAA vyplývá, že zřízením této instituce by mohlo dojít ke zvýšení 

prestiže a důvěryhodnosti jejích členů v očích potencionálních klientů. Návrh 

však neobsahuje žádná vymahatelná a ověřitelná pravidla chování, která by 

mohla jakkoliv přispět k byť jen minimální kontrole veřejnosti a politiků nad 

činností takto „seberegulovaných“ lobbistů. Případné ustavení profesní asociace 

lobbistů v podobě navržené těmito dokumenty by proto nemohlo být 
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považováno za hodnověrný krok na cestě k odůvodněnému zvýšení důvěry 

občanů v legitimitu lobbingu. V případě samoregulace lobbistů v zahraničních 

zemích obvyklý trade-off spočívající ve vyvážení „nákladů“ lobbistů (přijmutí 

pravidel stavovské organizace - odkrytí určitých detailních informací o 

lobbistických aktivitách) jejich „ziskem“ v podobě obdržení privilegia 

registrovaných členů (získání přístupu do parlamentu, uznání legitimity a 

možnost pokračování v činnosti), tak v prostřednictvím navrhované Asociace 

Public Affairs Agentur české podobě samoregulace postrádá jakékoliv náklady 

na straně lobbistů. Svojí nevyvážeností pak tento návrh dokládá, že lobbisté 

sami o sobě nemají důvod odkrývat informace o své činnosti, a že má-li být 

regulace lobbingu účinná, nemůže být založena na dobrovolnosti.   
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7. Závěr  

Když si tato diplomová práce v úvodu vytkla za cíl snahu o zodpovězení 

otázky, zda a jaká forma regulace lobbingu by mohla být vhodným řešením pro 

Českou republiku, vydala se tím do českou politologií nepříliš zmapovaného 

prostoru, neboť tato problematika v zásadě z českého úhlu pohledu nebyla 

doposud systematicky zpracována. Před tím než bylo možno přikročit 

k zodpovězení samotné otázky, bylo tedy nejprve nutné analyzovat 

politologickou reflexi zahraničních zkušeností s regulací lobbingu a vyvodit 

z nich obecnější závěry použitelné i pro českou realitu.  

Při studiu nastavení zahraničních intermediárních systémů bylo zjištěno, 

že diskuse o možném uznání lobbingu, coby legitimní součásti politického 

procesu prostřednictvím zakotvení pravidel jeho výkonu a regulace v zákonech, 

probíhá v posledních desetiletích v řadě pluralitních demokracií světa. Diskuse 

o konkrétních účincích a aspektech však probíhá i ve Spojených státech 

amerických, kde je lobbing na federální úrovni regulován od roku 1946 a kde na 

úrovni jednotlivých států v některých případech existuje zákonná regulace 

lobbingu již přes sto let. Diskuse dnes probíhá i v zemích jako je Kanada a 

Austrálie, které zavedly zákonnou regulaci lobbingu v osmdesátých letech. Oba 

tyto státy se v počátku vydaly cestou méně striktní, měkké regulace, která se 

např. nevztahovala na zástupce určitých zájmových skupin, či nečinila registr 

lobbistů veřejně přístupný. Oba tyto státy na základě vyhodnocení 

několikaletých zkušeností dospěly k názoru, že takové nastavení pravidel 

regulace se jeví jako málo efektivní. Zatímco Austrálie se na základě takové 

zkušenosti rozhodla zrušit neúčinnou regulaci, Kanada se naopak vydala cestou 
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posilování prvků regulace tak, aby byla zajištěna větší veřejná kontrola toho 

kdo, jak a v čím zájmu usiluje o ovlivnění politických rozhodnutí. Kanadská 

veřejná i odborná diskuse o tom, kolik regulace je zapotřebí k efektivní regulaci 

lobbingu, stále probíhá, a nejnověji je v dalším kole diskusí zvažováno, zda 

přistoupit k ještě striktnější regulaci či nikoliv. V australské politologii naopak 

dodnes zcela neutichla diskuse o tom, zda nebylo rozhodnutí zrušit málo 

efektivní regulaci přeci jen příliš unáhlené a politické a nemělo se raději jít 

cestou její racionalizace.    

Diskuse o potřebě určitého zpřísnění stávajících pravidel pro výkon 

lobbingu se vede v Německu, a konkrétní kroky v tomto směru již byly 

naplánovány na úrovni Evropské komise, diskuse na téma lobbingu probíhá i 

v Belgii a Itálii. Polsko, Litva a Maďarsko představují východoevropské 

postkomunistické země, které se vydaly cestou zákonné regulace lobbingu před 

velmi krátkou dobou, Slovensko a Rumunsko jsou pak státy, kde byla regulace, 

za různých okolností ale shodně po několikaleté diskusi, v nedávné době 

odmítnuta.  

Ponechme nyní stranou to, zda důvody zvýšeného zájmu  o regulaci 

lobbingu v posledních letech pramení z evropeizace, globalizace, změn v 

politické kultuře či jen zvýšeného zájmu médií o korupční excesy a omezme se 

na konstatování, které nám umožňují zjištěná fakta, totiž že regulace lobbingu 

je v pluralitní demokracii stejně legitimním a potřebným aktem, jako je eticky 

prováděný lobbing sám. Fakta zjištěná při komparaci jednotlivých zemí však 

umožňují učinit ještě jeden obecný závěr, a sice, že má-li být regulace  lobbingu 

účinná, musejí být její pravidla striktní, závazná pro všechny typy lobbistů. 
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Registry lobbistických aktivit mohou zaručit účinnou veřejnou kontrolu jen 

tehdy, pokud jsou data v nich podrobná, často aktualizovaná a zejména všem, 

zdarma a kdykoliv přístupná.  

Po vyvození obecných závěrů ze zahraničních zkušeností přistoupila tato 

práce k analýze transparentnosti intermediárního procesu v České republice. Z 

rozboru hlavních nástrojů stávající regulace střetu zájmů veřejných činitelů pak 

bylo vyvozeno, že pravidla pro jednání zástupců zájmových skupin s veřejnými 

funkcionáři v současné době nejsou nastavena dostatečně transparentně na to, 

aby umožňovala dostatečnou veřejnou kontrolu a zavdávala příčinu 

k opodstatněné důvěře veřejnosti v intermediární proces.    

Na základě aplikace v první části práce uvedených politologických teorií, 

zohlednění výsledků komparace přístupů k regulaci lobbingu v různých státech 

a provedených analýz stávající úpravy intermediárního procesu v ČR byla 

formulována hypotéza, že striktní zákonná regulace lobbingu by mohla 

znamenat významný přínos ke zvýšení transparentnosti intermediárního 

procesu, omezení korupce a k prohloubení důvěry české společnosti v politický 

systém České republiky. Tato hypotéza byla konfrontována s alternativními 

možnostmi regulace lobbingu, s postoji politické reprezentace ČR a s postoji 

zástupců významných lobbistických agentur. Srovnávané alternativní metody 

regulace lobbingu byly vyhodnoceny jako pravděpodobně snadněji 

realizovatelné než přímá zákonná regulace lobbingu, z hlediska celkového cíle 

dosažení transparentnosti lobbingu však jako méně efektivní. 

 Postoj politické reprezentace k možnosti regulace lobbingu prošel 

v době zpracování této práce pozoruhodným vývojem. Zatímco v první polovině 

roku 2007 se jevilo brzké přijetí zákona o lobbingu jako téměř zaručená věc a 
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s napětím bylo očekáváno pouze znění návrhu zákona, neboť závazek připravit 

„zákon o legitimním lobbingu“ byl součástí programového prohlášení vlády i 

národní strategie boje proti korupci, vláda své předsevzetí stran regulace 

lobbingu koncem pololetí vzala překvapivě zpět se zdůvodněním, že není 

schopna připravit zákon o lobbingu, který by byl účinný.  

Ve stejné době pak bylo při kontaktu autora s profesionálními lobbisty 

zaznamenáno spíše odmítavé stanovisko k zákonné regulaci lobbingu, na druhé 

straně však byla identifikována snaha o ustavení jisté formy samoregulace 

profesionálních lobbistů prostřednictvím stavovské organizace a závazného 

etického kodexu. Rozborem navrhovaných základních dokumentů chystané 

asociace profesionálních lobbistů a jejich srovnáním se standarty samoregulace 

známými z Velké Británie bylo konstatováno, že navrhovaná úprava se jeví jako 

spíše výhodná pro lobbisty a bez významnějšího vlivu na transparentnost 

lobbingu v ČR. Kromě jediného pozitivního faktu, kterým by bylo „přiznání“ 

členů takové asociace k vykonávání lobbingu a přijmutím členství i potvrzení 

závazku dodržovat obecná pravidla etiky, neobsahuje návrh stanov žádné 

významné závazky týkající se zvyšování transparentnosti procesu prosazování 

zájmů. Stavovská organizace nicméně doposud nebyla, v podobě navržené 

v analyzovaných dokumentech, ustavena.  

Na základě zjištěných skutečností je konstatováno, že ačkoliv nebyly 

shledány přesvědčivé důvody zpochybňující možný přínos zákonné regulace 

lobbingu v politickém systému ČR, jeví se pravděpodobné, že v ČR v současné 

době neexistuje vůle politické reprezentace k zavedení regulace lobbingu 

prostřednictvím zákona, který by definoval pojmy jako lobbing, lobbista, 

lobbistický kontakt a stanovil jasná pravidla, kterými by se měli aktéři a 
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procesy prosazování zájmů řídit, včetně zavedení veřejně přístupného registru 

údajů o lobbistech, jimi vynakládaných prostředcích na lobbování a klientech. 

Jak ale ukázaly zahraniční zkušenosti, politická vůle k zavedení zákonné  

regulace se může vytvořit v souvislosti s každým dalším významným korupčním 

skandálem. Oblast pro výzkum možností regulace lobbingu  v České republice 

tak zůstává v tuto chvíli otevřená. Jedním ze směrů výzkumu by tak vedle 

zjišťování názorů veřejnosti mohlo být i ověřování postojů těch, kteří by o 

případném zákonu o lobbingu svými hlasy rozhodovali, tj. zákonodárců, 

k čemuž již byl v rámci této práce navržen i příslušný dotazník. Další 

perspektivní oblast výzkumu pak bude bezpochyby představovat nedávná 

aplikace zákonné regulace lobbingu v  Polsku, Maďarsku, Litvě či evropských 

institucích. Neméně významnou otázkou je i vliv evropeizace a globalizace na 

podobu intermediárního procesu v národních státech, stejně jako úzce 

související problematika financování politických stran, která zde vzhledem 

k rozsahu této práce a obsáhlosti tématu nebyla zohledněna .   

 

 

 

 

Statistické údaje: 

2011331 znaků, 27914 slov, 121 stran.  
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Příloha I  
 
Návrh formulá ře dotazníku k výzkumu postojů mezi zákonodárci 
 
Váš postoj k jednotlivým otázkám prosím vyznačte tím, že v příslušném 
sloupci (Souhlasím/Nesouhlasím) uděláte křížek (X) 
 

Tvrzení Souhlasím 
Nesouhlasí
m 

V ČR by mělo být zákonem vymezeno, co to je "legální 
lobbing" a jakými pravidly se musí tato činnost řídit     
Za lobbisty by se podle zákona měli považovat nejen 
profesionální lobbisté, ale i zástupci zájmových skupin a 
zaměstnanci korporací, kteří vykonávají činnost zákonem 
označenou za lobbing.      
Zákon o lobbingu by měl stanovit, co to je "lobbistický 
kontakt"     
Zákon o lobbingu by měl stanovit povinnou registraci 
lobbistů, bez níž by bylo vykonáváni lobbistických 
kontaktů protizákoné     
Lobbisté by měli do registru povinně uvádět jména/názvy 
klientů které zastupují      
Lobbisté by měli do registru povinně uvádět odhad 
objemu prostředků vynaložených na lobbing za každého 
konkrétního klienta     

Lobbisté by měli do registru povinně hlásit všechny 
provedené lobbistické kontakty s veřejnými činiteli     

Všechna data v registru lobbistů by měla být zdarma 
přístupná veřejnosti prostřednictvím internetu     
Pravomoc administrovat registr lobbistů a ověřovat 
pravdivost dat v něm uvedených by měla být svěřena 
nezávislému orgánu.      
Lobbisté měli povinně uvádět jména/názvy klientů které 
zastupují na začátku každého kontaktu s veřejným 
činitelem     
Zákon by měl stanovit, že veřejnými činiteli kteří mohou 
podle tohoto zákona být cílem letigimního lobbingu jsou 
všichni "veřejní funkcionáři", tak jak tuto skupinu 
definuje zákon č.159/2006 Sb. o střetu zájmů veřejných 
funckionářů.      

Zákon by měl stanovit lhůtu v délce dvou let, ve které by 
bývalí vysoce postavení veřejní činitelé nesměli po 
zkončení veřejné funkce vykonávat lobbistickou činnost.      
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Příloha II  
 
Interní etický kodex zaměstnanců jedné z českých lobbistických firem.  
 
Poradce se zavazuje, že při prosazování zájmů klienta bude postupovat eticky a 
zdrží se jednání, které jsou v rozporu s etickým jednáním či jsou nelegální 
zejména: 
 
• neposkytovat finanční či nefinanční plnění členům parlamentu, vlády, 

státním úředníkům za prosazování zájmů klienta 
• nezaměstnávat či si jinak najímat členy parlamentu, vlády či jejich rodinné 

příslušníky 
• nezaměstnávat či si jinak najímat státní úředníky, asistenty členů 

parlamentu či vládních představitelů 
• nepodávat cílové skupině nepravdivé či zavádějící informace za účelem 

prosazení zájmu klienta 
• nenabízet klientovi sliby či záruky, které nelze dodržet nebo které 

kompromitují integritu komunikačních kanálů 
• nesmí se ocitnout ve vztahu ke klientovi ve střetu zájmů 
• nezneužívat informace, které se dozvěděl v rámci prosazování zájmů 

klienta 
• nezískávat dokumenty nelegální cestou 
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Příloha III  
 
Návrh Stanov Asociace Public Affairs Agentur, v podobě diskutované při 
jednáních o možném založení takové organizace. 
 

Asociace Public Affairs Agentur 
 

ČLÁNEK 1 

Název, sídlo, územní působnost 
 

Sdružení nese název Asociace Public Affairs Agentur (ve zkratce „APAA“) a 
sídlí v Praze na adrese: 

Svou činnost provozuje na celém území České republiky jako občanské sdružení. 
 

ČLÁNEK 2 

Cíl APAA a zaměření činnosti 
 

Sdružuje právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti péče o veřejné 
vztahy (Public Affairs) s cílem dávat do souladu soukromé a veřejné zájmy, 

přispívat k porozumění mezi lidmi, skupinami a institucemi a usilovat o 
harmonizaci různorodých názorů a vstupů. 

Vytváří prostor pro diskusi a řešení společných odborných a jiných problémů, 
pečuje o rozvoj oboru a vzdělávání svých členů a organizuje za tím účelem 

semináře, konference a nejrůznější setkání. 
Garantuje profesionalitu členů APAA a dbá o vysokou odbornost členů a lidí 

zaměstnaných v členských PA agenturách. 
Reprezentuje zájmy svých členů vůči mezinárodním organizacím. 

 
 

ČLÁNEK 3 

Získávání majetku, finančních prostředků a zásady hospodaření 
 

Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů APAA jsou získávány 
formou: 

 
a) členských příspěvků; 

b) výnosů z akcí a činností; 
c) darů a odkazů. 

 
Asociace hospodaří podle Generálním shromážděním schválených pravidel a 

obecně závazných právních předpisů. 
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ČLÁNEK 4 

Členství 
 

Členem APAA se může stát kterákoliv právnická osoba (dále i jen „člen“), která 
splní následující podmínky a jehož přijetí odsouhlasí Generální shromáždění: 

 
1) Člen je registrována jako podnikatelský subjekt, prokazatelně poskytující 

poradenskou a organizační činnost v oblasti Public Affairs: 
 

a) správa veřejných záležitostí 
b) monitoring a analýza legislativy 

c) vztahy k investorům 
d) vztahy s místními komunitami 
e) vztahy s vládními institucemi 

 
 

2) Člen se zavázal, že bude dodržovat Etický kodex, který je přílohou stanov. 
 

3) Člen musí mít minimálně tři konzultanty, z nichž alespoň dva musí 
prokázat dva roky praxe v oboru PA. 

 
4) Člen musí působit minimálně 1,5 roku v oboru PA a po celou tuto dobu 

vystupovat jako samostatný právnický subjekt, jehož jedinou nebo 
dominantní oblastí podnikání je poskytování služeb v oblasti Public 

Affairs. Za dominantní je oblast podnikání považována tehdy, pokud tvoří 
alespoň 85 % ročních příjmů daného subjektu. 

 
5) Člen musí předložit jako součást přihlášky členství reference alespoň od 

dvou současných klientů. 
 

6) Členství v APAA může být podmínečně pozastaveno na základě 
rozhodnutí Výkonné rady. Příslušný návrh musí být podán písemně. 

 
 

ČLÁNEK 5 
Čestné členství 

 
Čestným členem APAA se může stát významný odborník působící v oblasti 
Public Affairs, který byl navržen Výkonnou radou a schválen Generálním 

shromážděním APAA. 

 
ČLÁNEK 6 

Členské příspěvky 
 

Výše členských příspěvků je pro každý rok stanovena Výkonnou radou podle 
zásad schválených Generálním shromážděním. 

 
 

ČLÁNEK 7 
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Členská práva 
 

Členové mají zejména tato práva: 

 
a) volit a jejich statutární zástupci být voleni do orgánů APAA 

b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům APAA, včetně stížností 
Smírčí komisi APAA 

c) podávat podnět na podmínečné pozastavení členství či na vyloučení 
členské agentury z APAA 

d) užívat podle pravidel určených Výkonnou radou prostředky a zařízení 
APAA a účastnit se akcí jí pořádaných 

e) používat ve všech formách obchodního styku i styku s veřejností označení, 
z něhož je patrné členství v APAA 

f)  být informováni o činnosti APAA, účastnit se jejích akcí 
h) hlasovací práva všech členů jsou si rovná; při hlasování má každý člen 

vždy jeden hlas. 
 
 

ČLÁNEK 8 

Členské povinnosti 
 

Všichni členové APAA mají povinnost dodržovat její Stanovy, Etický kodex a 
rozhodnutí orgánů APAA. 

Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání APAA a upustit od 
všeho, co by mohlo uškodit zájmům APAA. 

Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě. 
 
 

ČLÁNEK 9 
Orgány APAA 

 
Orgány APAA jsou: 

 
a) Generální shromáždění 

b) Výkonná rada 
c) Kontrolní a revizní komise 

d) Smírčí komise 
e) Odborné komise 

f)  Tajemník 
 

 
ČLÁNEK 10 

Generální shromáždění 
 

Je nejvyšším orgánem APAA. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech 
činnosti APAA. Řádné Generální shromáždění se koná minimálně jedenkrát 

ročně. 
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Jak pro řádné, tak pro mimořádné Generální shromáždění musejí být všichni 
členové obesláni dopisem a e-mailem obsahujícím všechny dále uvedené údaje, a 
to minimálně 14 kalendářních dnů před dnem konání Generálního shromáždění. 
Čas, místo, začátek shromáždění a pořad jednání musejí být oznámeny současně s 

písemnou pozvánkou. Generální shromáždění je svoláváno Výkonnou radou. 
Mimořádné Generální shromáždění je Výkonná rada povinná svolat ve 
lhůtě 20 kalendářních dnů na návrh Kontrolní a revizní komise. 

Mimořádné Generální shromáždění musí být svoláno také v případě požadavku 
Agentury, která je subjektem řízení o podmínečném pozastavení členství či řízení 
o vyloučení z APAA. Generální shromáždění může být také svoláno na základě 

požadavku Výkonné rady. Mimořádné Generální shromáždění se musí konat do 1 
měsíce. 

Hlasovací právo člena je v případě nepřítomnosti jeho statutárního 
zástupce uplatněno jím určeným zplnomocněným zástupcem. 

Generální shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti minimálně 
jedné poloviny řádných členů. Pokud není Generální shromáždění ve stanovenou 
hodinu usnášeníschopné, koná se o hodinu později se stejným pořadem jednání za 

účasti přítomných, a toto shromáždění je bez ohledu na počet přítomných 
usnášeníschopné. 

Generální shromáždění řídí předseda Výkonné rady, v případě jeho nepřítomnosti 
místopředseda. 

O každém jednání Generálního shromáždění je veden protokol, který je 
následně rozeslán všem členům bez ohledu na jejich účast na Generálním 

shromáždění. 
Účastnit se jednání Generálního shromáždění mohou i zaměstnanci členů, avšak 

nemají hlasovací právo. 
 
 

ČLÁNEK 11 
Působnost Generálního shromáždění 

 
Schvalování stanov APAA a jejich změny. 

Schvalování Etického kodexu. 
Volba a odvolávání Výkonné rady, předsedy Výkonné rady, Revizní rady, členů 

Smírčí komise. 
Projednávání návrhů předložených Výkonnou radou. 

Schvalování plánů a programů činnosti APAA, schválení rozpočtu a jeho 
vyúčtování. 

Jmenování čestných členů. 
Schvalování výše členských příspěvků. 

Rozhodování o udílení členství. 
Rozhodování o podmínečném pozastavení členství v APAA 

Rozhodování o vyloučení člena. Člen může být vyloučen pouze 2/3 většinou 
přítomných členů APAA, a to pouze za hrubé porušování stanov APAA či jiné 

maření její práce. 
Vymezení dalších okruhů otázek, o nichž bude Generální shromáždění 

rozhodovat. 
 
 

ČLÁNEK 12 
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Výkonná rada 
 

Výkonná rada je statutárním orgánem APAA, má sedm členů, v jejím čele je 
předseda, který je přímo volen Generálním shromážděním. Všech sedm členů 

Výkonné rady má stejná práva a povinnosti. 
Výkonná rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů při nutné minimálně 

nadpoloviční účasti všech členů na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. 

Výkonná rada je volena Generálním shromážděním a je mu rovněž odpovědná. 
Funkční období Výkonné rady je dvouleté. 

Výkonná rada je svolávána písemně předsedou či místopředsedou. 
O usneseních Výkonné rady je veden protokol, který musí podepsat předsedající 

(předseda či místopředseda) a minimálně jeden další člen Výkonné rady. 
 

ČLÁNEK 13 
Okruh p ůsobnosti Výkonné rady 

 
Výkonné radě přísluší zejména: 

Svolávat řádné Generální shromáždění minimálně 1x ročně. 
Svolávat mimořádné Generální shromáždění na žádost minimálně 10 % členů s 

udáním důvodu svolání. 
Organizovat přijímání nových členů. 

Vykonávat aktivity spojené s řešením problematiky podmínečného pozastavení 
členství v APAA či vyloučení z APAA. 

Předkládat zprávy a návrhy Generálnímu shromáždění, připravovat jeho jednání. 
Vykonávat rozhodnutí Generálního shromáždění. 

Volit ze svých členů místopředsedu. 
Určovat prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje APAA, vytvářet její 

program a schvalovat rozpočet jednotlivých akcí APAA. 
Jmenovat a odvolávat Tajemníka APAA. 

 
 

ČLÁNEK 14 
Povinnosti členů Výkonné rady 

 
Předseda je statutárním orgánem APAA a je oprávněn jménem APAA jednat a 
činit právní úkony. Předseda vykonává působnost Výkonné rady navenek ve 
všech jejích záležitostech a předsedá jednání Výkonné rady i Generálního 

shromáždění. 
V případě jeho nepřítomnosti přecházejí tato oprávnění na místopředsedu. 

Předseda jedná samostatně; pouze v případě zavazování APAA nad částku 150 
000 Kč či při zatěžování či zcizování nemovitostí, podepisuje předseda společně 

s místopředsedou. 
Místopředseda vede zápisy Výkonné rady a Generálního shromáždění 

(protokoly). 
 
 

ČLÁNEK 15 
Kontrolní a revizní komise 
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Kontrolní a revizní komise je tříčlenná, volená Generálním shromážděním na dva 
roky. 

Členství v Kontrolní a revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výkonné 
radě. Kontrolní a revizní komise rozhoduje stejným mechanismem jako Výkonná 

rada. 
Členové Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu, který řídí a 
koordinuje činnost rady. Předseda či pověřený člen Kontrolní a revizní komise 

přednese na každém jednání Generálního shromáždění zprávu o činnosti. 
Generální shromáždění může Kontrolní a revizní komisi ukládat, v rámci její 

působnosti, úkoly. 
Kontrolní a revizní komise provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, 
jakožto i dalších oblastí života APAA, na nichž se usnese. O výsledcích revize 

podává jednou ročně zprávu Výkonné radě a Generálnímu shromáždění. 
Členové Kontrolní a revizní komise mají právo účastnit se jednání Generálního 

shromáždění. 
 
 

ČLÁNEK 16 
odborné komise 

 
Odborné komise jsou odbornými, expertními a iniciativními orgány, které zřizuje 
Výkonná rada k řešení a posuzování nejrůznějších otázek souvisejících s činností 

APAA. 
Složení komisí schvaluje Výkonná rada. 

Základní okruhy působností a úkoly určuje komisi Výkonná rada, náplň činnosti 
si určuje komise sama. 

 
ČLÁNEK 17 

Smírčí komise 
 

Smírčí komise je orgánem APAA, jehož úkolem je působit ve sporech mezi členy 
APAA. Smírčí komise rovněž projednává provinění členů APAA proti jejím 

působnostem, vyplývajícím ze stanov. 
Smírčí komise je pětičlenná, její členové jsou voleni Generálním shromážděním 

na období dvou let. Smírčí komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou 
zvolených členů. 

Členové Smírčí komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. 
 
 

ČLÁNEK 18 
Sekretariát 

 
Sekretariát je výkonným orgánem APAA, jehož hlavním úkolem je zajišťovat 

kompletní servis k zajištění práce Výkonné rady a ostatních orgánů APAA, dále 
zabezpečovat úkoly uložené Výkonnou radou. 

Hlavní úkoly a organizaci sekretariátu určuje Organizační řád. 
V čele sekretariátu stojí výkonný ředitel, který je za jeho řádný chod odpovědný 

Výkonné radě. Výkonná rada vykonává působnost zaměstnavatele. Výkonný 
ředitel má povinnost účastnit se jednání Výkonné rady. 
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ČLÁNEK 19 

Zánik členství 
 

Členství zaniká: 

 
a) nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu 
b) vyloučením, o vyloučení rozhoduje Generální shromáždění 

c) zánikem člena - právnické osoby 
d) úmrtím člena - fyzické osoby 

 
 

ČLÁNEK 20 
Zrušení a zánik APAA 

 
O zrušení APAA může být rozhodnuto jen na řádném nebo mimořádném 
Generálním shromáždění a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů. 

V případě zrušení APAA rozhodne Generální shromáždění také o likvidačním 
zůstatku majetku APAA. 

Pro likvidaci APAA i její majetek obecně závazné právní předpisy. 
 
 

ČLÁNEK 20 
Závěrečné ustanovení 

 
Změny těchto stanov provádí Generální shromáždění APAA. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR. 
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Příloha IV 

Návrh etického kodexu APAA v podobě diskutované při jednáních o možném 
založení takové organizace. 

 

ETICKÝ KODEX  
 
 
PA agentury jsou profesionální servisní firmy, které pomáhají klientům 
ovlivňovat názory, postoje a chování. S tímto ovlivňováním souvisí také 
odpovědnost vůči klientům, lidem, profesi a společnosti jako celku.  

Objektivní poradenství a služby  
PA agentury nesmí mít žádné zájmy, které by mohly kompromitovat jejich roli 
nezávislého poradce. Měly by ke svým klientům přistupovat objektivně, aby 
každému klientovi pomohly zvolit optimální komunikační strategii a přístup.  
 

Demokratická společnost  
Otevřená společnost, státní a samosprávné instituce, svoboda projevu a svobodný 
tisk – to jsou prvky vytvářející kontext profese public affairs. Agentury působí v 
rámci této otevřené společnosti, dodržují její pravidla a pracují s klienty, kteří 
mají stejný přístup.  
 

Důvěrnost informací  
Důvěra je základem vztahu mezi klientem a PA agenturou. Údaje, které byly 
agentuře klientem poskytnuty jako důvěrné a které nejsou všeobecně známé, 
nesmí agentura bez souhlasu klienta poskytnout třetím stranám.  
 

Pravdivost informací  
PA agentura nesmí cílové skupině vědomě poskytovat zavádějící informace, ať 
už jde o faktické údaje, nebo o zájmy klienta, jehož reprezentuje. Agentury se 
musí maximálně snažit poskytovat přesné a úplné informace.  
 

Dodržování slibů  
Agentury musí spolupracovat s klientem tak, aby byla předem vyjasněna 
očekávání týkající se výsledků jejich práce. Musí definovat specifické cíle 
komunikačních aktivit a následně dělat vše pro to, aby dané sliby splnily. 
Agentury nesmí nabízet záruky, které nelze dodržet nebo které kompromitují 
integritu komunikačních kanálů.  
 

Střety zájmů  
Agentury nemohou zastupovat klienty, jejichž zájmy jsou ve vzájemném rozporu. 
Agentura nesmí začít pracovat pro nového klienta s konfliktním zájmem, aniž by 
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předem nabídla svému současnému klientovi možnost využít všech práv, která 
mu zaručují smlouvy uzavřené mezi klientem a agenturou.  
 

Zastupování  
Agentury mohou odmítnout nebo přijmout zakázku na základě osobního 
posouzení managementu firmy nebo na základě zaměření organizace.  
 

Jednání a pracovní postupy  
PA agentury se při práci se všemi cílovými skupinami zavazují jednat eticky a 
používat nejlepší existující postupy. 
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Cíl práce: 
 
    Tématem této diplomové práce je fenomén lobbyingu coby součásti 
politického systému, oproti předchozím diplomovým pracím je však v tomto 
případě důraz kladen především na situaci v České republice. Lobování, jakožto 
specifická forma prosazování zájmů nejrůznějších skupin působením na členy 
ústředních orgánů, je přirozenou součástí politického procesu ve vyspělých 
demokraciích. V očích české veřejnosti, v médiích, ale i v řadách české politické 
reprezentace je však lobbying v současné době často vnímán jako fenomén 
kontroverzní, nezřídka spojený s korupcí. Cílem této diplomové práce proto je, 
na základě analýzy teorií zájmových skupin, zahraničních zkušeností s regulací 
lobbyingu a české reality, navrhnout taková opatření, jejichž realizace by mohla 
učit proces prosazování zájmů transparentnějším, a v důsledku tak přispět 
k obecnějšímu vnímání lobbyingu jakožto legitimní součásti demokratického 
procesu v ČR. Za účelem zjištění realizovatelnosti takových opatření v současné 
době a politické konstelaci budou návrhy vzešlé z analýzy prezentovány českým 
zákonodárcům, vybraným zástupcům zájmových skupin a lobbyistických firem, a 
formou dotazníků budou zjišťovány jejich postoje k možným způsobům a 
metodám regulace lobbyingu. Ve výsledku by tak tato diplomová práce měla dát 
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odpověď na otázku, zda a případně který způsob regulace lobbyingu má naději 
být v České republice v blízké budoucnosti realizován.  
 V první, teoretické, části budou představeny politologické definice a 
typologie zájmových skupin a teorie zabývající se prosazováním zájmů. V rámci 
této kapitoly bude vymezen termín lobbying, představeny jeho metody a podoby, 
poukázáno na pozitiva a úskalí a nastíněn historický vývoj tohoto prvku 
demokratického politického systému. Rovněž budou představeny typologie 
veřejných činitelů z hlediska jejich postoje ke snaze o nasměrování nástrojů 
hospodářské politiky v souvislosti se zájmy skupin. Nejdůležitější část této 
kapitoly se bude týkat modelových přístupů k regulaci lobbyingu. Budou 
představeny různé přístupy, regulace etická a regulace právní. V rámci druhého 
z uvedených přístupů bude poukázáno na dvě odlišné koncepce, regulaci 
založenou na pozitivní institucionalizaci lobbyingu a „zbytkovou“ odvíjející se 
od zákonné regulace korupce. Metody regulace budou rozlišeny podle místa 
v procesu, kde k regulaci dochází, na úpravy na straně příjemce (tj. „terče“ 
lobování), a regulace na straně lobbyistů (např. omezením jejich přístupu do 
ústředních orgánů). Pozornost bude věnována i seberegulaci parlamentu, 
fenoménu etických kodexů a organizačních procedur ustavených k jejich 
dodržování. Zmíněna bude i seberegulace lobbyistů formou asociací 
profesionálních politických konzultantů vytvářejících vlastní etické kodexy. 
Vzhledem k těsné návaznosti jednotlivých koncepcí regulace lobbyingu ke 
konkrétním politickým systémům a zřejmé obtížnosti jejich přenositelnosti bude 
samostatná podkapitola věnována také pojmu „politická kultura“.   
 V samostatné části bude demonstrována návaznost modelových přístupů 
k regulaci lobbyingu na praxi v Evropě a USA, přičemž zvláštní pozornost bude 
formou samostatných kapitol věnována vybraným aspektům regulace lobbyingu 
v centrálních institucích EU a USA. Zejména na příkladu USA, kde má 
institucionalizovaný lobbying a jeho regulace dlouholetou tradici, bude též 
demonstrován vztah mezi takovýmto přístupem k prosazování zájmů jednotlivých 
skupin a percepcí lobbyingu v očích veřejnosti.  
 V ústřední části diplomové práce budou politologické teorie i zahraniční 
zkušenosti porovnány s realitou stávající české legislativní úpravy této oblasti a 
aktuální situací v segmentu lobbyistických firem. Skutečností je, že v České 
republice doposud nebyla vytvořena žádná speciální pravidla, která by regulovala 
činnost zástupců zájmových skupin na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. 
Na české lobbyisty se tak vztahují pouze obecná pravidla o přístupu do 
Parlamentu. Lobbying tedy v ČR (podobně jako v řadě dalších států EU) není 
institucionalizovaný a v současně době tak může být pouze negativně vymezen 
jako „vše co ještě není korupce“. Na straně potenciálního příjemce lobbyingu je 
regulace provedena Organizačním řádem Kanceláře Poslanecké sněmovny, který 
částečně reguluje střet zájmu poslanců a členů vlády prostřednictvím povinných 
přiznání příjmů a obdržených darů. Při analýze metod prosazování zájmových 
skupin nezůstane stranou pozornosti ani otázka systému financování politických 
stran v ČR. Podrobnému pohledu budou podrobeny též zákony nepřímo 
stanovující mantinely možnostem lobbyingu (mj. zákon o střetu zájmů, zákon o 
svobodném přístupu k informacím). Jelikož ani na straně českých lobbyistických 
firem doposud neexistuje samoregulace v institucionalizované formě, avšak 
existují signály o její možné realizaci v blízké budoucnosti, bude sledován a 
analyzován vývoj v této oblasti.  
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 Předpokládaným výsledkem analýzy bude identifikace problematických 
bodů a navržení možných opatření reflektujících teoretická východiska, 
zahraniční zkušenosti a české reálie. Návrhy vzešlé z analýzy budou 
prezentovány poslancům a senátorům Parlamentu ČR a formou dotazníků budou 
následně šetřeny postoje politické reprezentace k jednotlivým návrhům. 
Informace o postojích k navrhovaným opatřením budou zjišťovány rovněž na 
straně lobbyistů, a to nejen u specializovaných komerčních agentur, ale rovněž 
mezi zástupci zájmových skupin z řad neziskového sektoru a profesních sdružení. 
U zástupců zájmových skupin bude sledována především ochota zapojit se do 
činnosti „stavovské“ lobbyistické organizace (pokud do té doby vznikne) a tím i 
přijmout její (případný) etický kodex. Analýza dotazníkovou metodou jištěných 
dat by měla ve výsledku poskytnout informace o tom, zda a případně které 
způsoby regulace lobbyingu mají největší šanci na to být v ČR realizovány 
v dohledné budoucnosti.  
 Při zpracování diplomové práce budu postupovat metodami studia 
původních písemných pramenů a dotazníků adresovaných poslancům, senátorům 
a zástupcům zájmových skupin.  
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