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Abstrakt 

 Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, zda je lobbing, který vykonává 

Amnesty International France jako nezisková a nevládní organizace, odlišný od 

lobbingu profesionálního, tedy takového, který hájí především zájmy svých 

členů. Z obecné teorie lobbingu a teorie lobbingu neziskových organizací tak 

byly vybrány nástroje vytváření tlaku na veřejné činitele a faktory, které mohou 

vyuţití těchto nástrojů ovlivnit, a v rámci výzkumu bylo ověřeno, zda tyto 

nástroje Amnesty International France opravdu vyuţívá a které faktory ji 

motivují vybrané prvky lobbingu volit. Očekávaným výsledkem bylo zjištění, ţe 

lobbing Amnesty International France jako nevládní a neziskové organizace je 

specifický z důvodů odlišných okolností, důvodů a cílů jeho lobbingu oproti 

tomu profesionálnímu. Z výsledků analýzy dokumentů Amnesty International 

France a z rozhovorů s aktéry vytváření lobbingové strategie vyplývá, ţe tato 

nezisková a nevládní organizace opravdu volí některé nástroje specifické od 

lobbingu profesionálního a je ovlivňována odlišnými faktory. Zároveň je však 

moţné sledovat i podobnosti těchto dvou typů lobbingu. 

 

Abstract 

The aim of this Master thesis is to find out whether the lobbying carried out by 

Amnesty International France as NGO is different from the lobbying carried out 

by professional lobbying organizations, which means the organizations which 

promote primarily the interests of its own members. From the general theory of 



 

 

 

lobbying and theory of lobbying of NGOS the tools for creating pressure on 

politics was chosen and factors which could influence usage of these tools were 

identified. Then it was verified if these tools are really used by Amnesty 

International France and by which factors the tools are picked up. Expected 

result of this research was that lobbing of Amnesty International France as NGO 

is specific because of different circumstances, reasons and goals of lobbying 

from the professional lobbying. From the results of interpretation of Amnesty 

International France‟s documents and interviews with persons involved in the 

lobbying strategy imply that this NGO really choose some different tools from 

professional lobbying and is influenced by different factors. But there are also 

similarities.     
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Úvod 

Vytváření tlaku na politiky a jiné veřejně činné osoby je součástí 

politického ţivota a probíhá ve všech zemích světa. Tento tlak můţe nabývat 

různých podob a forem. „Lobbing je ústní či písemná komunikace s veřejným 

činitelem za účelem ovlivnění přijímání zákonů, politiky či úředních rozhodnutí, 

často se zaměřující na zákonodárnou větev na celostátních a regionálních 

stupních. Avšak odehrává se i ve výkonné větvi, např. k ovlivnění přijetí 

pravidel či návrhů projektů a smluv. Z toho plyne, ţe termín veřejní činitelé 

zahrnuje státní úředníky, zaměstnance a nositele (ať uţ volené či jmenované) 

veřejné funkce v oblastech výkonné a zákonodárné moci.“
1
 Lobbing je pojem 

často spojený s negativními konotacemi - s uplácením, s korporátní sférou, 

s vydíráním a s prosazováním určitých zájmů nad obecné blaho. Méně známým 

faktem je, ţe mezi zájmové skupiny vyuţívající nástroje lobbingu patří i nestátní 

a neziskové organizace
2
, které lobbují ze dvou důvodů. Prvním je jejich vlastní 

existence nebo zlepšení podmínek jejich práce v zemi. Druhým je vytvoření 

sociálních výhod nebo afirmativní akce pro skupinu lidí, která sama je v menšině 

a nemůţe se svých práv sama doţadovat.
3
  

Právě z důvodu obecně negativního chápání lobbingu se o jeho 

praktikování ve společnosti příliš nemluví. Neziskové organizace své aktivity 

                                                 

1
 OECD: „Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying“, 18 

February 2010, accessed April 30, 2016, http://www.oecd.org/dataoecd/14/57/44641288.pdf. 
2
 Youngwan, K.: The Unveiled power of NGOs: how NGOs influence states‘ foreign policy 

behaviors (Iowa: University of Iowa, 2011), 25. 

3
 Eve E. Garrow and Yeheskel Hasenfeld.: „Institutional logics, moral frames, and advocacy: 

Explaining the purpose of advocacy among nonprofit human-service organizations“, Nonprofit 

and Voluntary Sector Quaterly, 43, (2014): 80. 
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nazývají například působením na vládní činitele, advokační činnost či obhajoba 

práv občanů. Snaţí se tak vymezit vůči profesionálnímu lobbingu, který s sebou 

nese zmíněné negativní konotace.  

Jednou z těchto organizací je i Amnesty International (AI), která hovoří o 

své lobbingové činnosti jako o advokační činnosti (advocacy). AI je se svými 

sedmi miliony členů největší mezinárodní lidskoprávní organizací, která má 

poradní status při Organizace spojených národů a Evropské unii. Cílem AI je 

zajištění dodrţování Všeobecné deklarace lidských práv po celém světě. 

K naplnění tohoto cíle vyuţívá různé aktivity, mezi které patří i lobbing: 

„Lobbujeme vlády a další mocné skupiny, jako jsou například firmy. Ujišťujeme 

se, ţe dodrţují své sliby a respektují mezinárodní právo.“
4
 

I přesto, ţe se mohou neziskové organizace od jiných zájmových skupin 

distancovat, jsou jejich lobbingové moţnosti a nástroje podobné i vzhledem 

k tomu, ţe cílové skupiny lobbingu jsou v mnoha případech stejné. Cílem této 

práce je přispět k akademické debatě o lobbingu neziskových organizací tím, ţe 

na případu AI ukáţe, zda se lobbing neziskových organizací liší od lobbingu 

profesionálního. S ohledem k tomu, ţe akademických textů o lobbingu hájícím 

zájmy svých členů, kteří za tuto sluţbu platí, v práci nazývaném profesionálním 

lobbingem, je velké mnoţství, ale lobbingem neziskových a nevládních 

organizací se příliš velké mnoţství akademiků nezabývá, je vyhlídkou práce 

přispět případovou studií k lepšímu pochopení komplexnosti kontextu a prvkům 

jednání neziskových a nevládních organizací, které se rozhodnou vytvářením 

tlaku na veřejné činitele působit.   

                                                 

4
 Amnesty International: „Who we are“, accessed May 2, 2016, 

https://www.amnesty.org/en/who-we-are/. 

https://www.amnesty.org/en/who-we-are/
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Výzkumná otázka zní: „Je lobbing Amnesty International France jako 

neziskové nevládní organizace specifický?“. Podotázkou potom je, kterými 

nástroji a vlivy na tyto nástroje působícími se lobbing neziskových a nevládních 

organizací a lobbing profesionální od sebe liší. Hypotézou je, ţe lobbing 

neziskových a nevládních organizací je specifický především proto, ţe se liší 

podmínky, důvody a cíle lobbování těchto dvou typů lobbingu. Z toho vychází 

rozdílné nástroje a rozdílné faktory, které ovlivňují vytváření lobbingové 

strategie. Zároveň je přepokládáno, ţe i přes specifičnost postupu při lobbování 

AIF existují prvky, které jsou profesionálnímu lobbingu a tomu, který 

vykonávají neziskové organizace společné.  

Jak jiţ bylo řečeno, je specifičnost lobbingu zkoumána na konkrétním 

případu AI, která je největší lidskoprávní mezinárodní neziskovou organizací 

působící i na půdě OSN a EU. Právě vzhledem k velikosti AI a jejímu 

dlouhodobému působení v rámci mezinárodního společenství je předpokládána 

profesionalizovaná struktura a mechanismy rozhodování o lobbingových 

strategiích organizace. Dalším důvodem je potenciál pracovat s informacemi, 

které nejsou běţně dostupné. 

S ohledem na velikost mezinárodního hnutí a odlišnosti jednotlivých 

národních sekcí AI není moţné v diplomové práci zkoumat organizaci jako 

celek, proto je potřeba vybrat jednu národní sekci, která bude objektem 

zkoumání této práce. Touto sekcí je Amnesty International France (AIF). 

Argumentů pro výběr AIF je několik. Za prvé se jedná o velkou národní sekci, 

která je finančně samostatná, a proto je také pravděpodobné, ţe samostatnost 

rozhodování této sekce je i přes centralizovanou strukturu AI velká. Dále má 

AIF samostatné oddělení lobbingu, resp. advocacy. Posledně měla Francie, jako 
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stálý člen Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN), důleţitou roli 

při vyjednávání Arms Trade Treaty (ATT) na půdě OSN. A právě lobbing 

v rámci kampaně „No Arms for Atrocities“, jejímţ cílem bylo přijetí ATT, je 

případem této diplomové práce.  

   Tato kampaň je zvolena, protoţe se jedná o jiţ ukončenou aktivitu s jasným 

výsledkem. „No Arms for Atrocities“ trvala od roku 2011 do roku 2014 a 

navazovala na přechozí kampaň „Control Arms“. Kampaň byla ukončena po 

přijetí ATT většinou států. Dále jde o kampaň hodnocenou samotnou AI i AIF 

jako úspěšnou
5
 nejen proto, ţe došlo ke schválení ATT, ale také z pohledu 

spolupráce jednotlivých částí mezinárodního hnutí – Mezinárodního Sekretariátu 

(MS) jako řídícího orgánu, Mezinárodního Advokačního Programu (MAP) jako 

součásti MS, národních sekcí a jednotlivých koordinátorů lobbingu 

v mezivládních organizacích (IGO koordinátoři). Výčet úspěchů je součástí 

externí evaluace, kterou Amnesty nechala provést po ukončení kampaně. Prvním 

důvodem je úspěch v přístupu k diplomatům a veřejným činitelům. Delegace AI 

byla podle zmíněné externí evaluace povaţována za relevantního poradce, který 

má dostatečnou a významnou expertízu jak v otázkách lidskoprávních, tak 

v otázkách zbraňové politiky jednotlivých států a dopadu vývozu zbraní. Dalším 

důvodem, proč samotná AI hodnotí kampaň jako úspěšnou, je dlouhodobá 

spolupráce s mezinárodními (OSN) i regionálními organizacemi (EU, AU), 

kterou se podařilo v rámci této kampaně nastolit. Z externí evaluace také 

vyplývá, ţe by AI měla dále zachovat a kopírovat způsob spolupráce a vytváření 

strategie, které vyuţila v této kampani. Konkrétně tvrdí: „Tato kampaň je 
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pozitivním příkladem Amnesty pracující jako mezinárodní hnutí směřující ke 

změně. Existence sítě IGO koordinátorů napříč sekcemi a pozornost věnovaná 

potřebám jednotlivých sekcí a jejich národnímu kontextu přidala sílu a zvětšila 

dopad advokační činnosti.“
6
 Z předchozího textu vyplývá, ţe diplomová práce je 

jednopřípadovou studií, resp. jedinečnou jednopřípadovou studií, jejímţ účelem 

je „hluboké porozumění jednomu případu bez ambice říci něco zobecňujícího.“
7
 

Motivací je pochopení komplexního způsobu přípravy lobbingových strategií 

francouzské sekce Amnesty International. Jedinečná jednopřípadová studie byla 

identifikována jako nejúčinnější metoda z důvodu jejího komplexního způsobu 

zkoumání reality současného případu a jejího objemného kontextu.
8
  

Metodologie jednopřípadové studie má i svá rizika, se kterými je třeba v práci 

počítat a pouţité nástroje nastavit tak, aby zmíněná rizika eliminovaly.  

Prvním rizikem je přílišná subjektivita výzkumu z důvodu absence 

kvantitativních metod v práci. Stejně jako u jiných kvalitativních metod i zde je 

vliv výzkumníka větší neţ v případě kvantitativního výzkumu. Tomuto riziku se 

práce vyhnula dodrţením pravidel vedení rozhovoru a předem jasně definovanou 

sadou otázek, které byly dotazovanému pokládány, a které prošly konzultací s 

vedoucí práce jako nezávislé pozorovatelky nezapojené přímo do výzkumu. 

                                                                                                                                   

5
 Rozhovor s koordinátorem kampaně „No Arms for Atrocities“, Amnesty International France, 

z 15. 10. 2016 a Amnesty International: „External Evaluation of Amnesty International‟s Arms 

Trade Treaty Campaign“, 2014. 

6
 Amnesty International: „External Evaluation of Amnesty International‟s Arms Trade Treaty 

Campaign“, str. 3. 

7
 Michal Kořan: „Jednopřípadová studie“, in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie 

v politologii a mezinárodních vztazích, ed. Petr Drulák a kol. (Praha: Portál, 2008).  
8
 Olivier de Schutter: „The Role of Human Rights in Shaping International Regulatory 

Regimes“, Social Research, 79, No. 4 (2012), 790. 
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Dalším rizikem je omezenost kontroly proměnných vzhledem k tomu, ţe 

vedené rozhovory mohou být do velké míry subjektivní. Kontrolní mechanismy 

jsou v tomto případě dva. Prvním je doplnění výzkumu analýzou dokumentů 

organizace, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, ze kterých je moţné 

ověřit, zda některé z předpokládaných proměnných mají vliv na vytváření 

lobbingových strategií francouzské národní sekce AI. Druhým kontrolním 

mechanismem je skupinová diskuze, která proběhla po jednotlivých 

rozhovorech, a která by napomohla vzájemné konfrontaci názorů jednotlivých 

zaměstnanců a přinesla tak více objektivní pohled na vytváření lobbingové 

strategie.  

Posledním identifikovaným rizikem v případě této jednopřípadové studie je 

přílišná snaha o zobecnění výsledků a snaha o vytváření teorií během výzkumu, 

coţ vzhledem ke stanovené metodologii jedinečné jednopřípadové studie není 

cílem práce. Toto riziko bylo z velké míry odbouráno konzultacemi s vedoucí 

práce a vlastní sebereflexí autorky. 

Vzhledem k definovaným rizikům vyuţití jednopřípadové studie byl postup 

výzkumu nastaven následovně: V první řadě byl analyzován legislativní rámec 

působení lobbingových skupin na území Francouzské republiky, který tvoří část 

kontextu, ve kterém francouzská sekce AIF působí. Druhou důleţitou částí 

tohoto kontextu je struktura AI, která objasnila procesy nastavené mezinárodním 

hnutím k vytváření tzv. akčních plánů jednotlivých národních sekcí. Stejně tak 

důleţitou je i struktura AIF, která bude také popsána. Během zpracovávání této 

části výzkumu byly vyuţity i rozhovory s českými zaměstnanci advokačního a 

kampaňováho oddělení AI ČR, které mohou pomoci pochopit komplexnost 

procesů probíhajících v rámci AI. Zároveň byly vyţádány dokumenty od 
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francouzských zaměstnanců, které by mohly být k tomuto výzkumu relevantní 

(organizační struktura sekce a konkrétní komise, dokumenty spojené 

s lobbingovou kampaní samotnou apod.).  

Dalším krokem byly rozhovory s aktéry francouzského lobbingu, které 

probíhaly ve dvou krocích. V prvním proběhly rozhovory s jednotlivými 

zaměstnanci, kteří se na vytváření strategií a jejich realizaci podílejí, 

individuálně. Poté byly jejich odpovědi analyzovány a na základě zpracování 

proběhlých rozhovorů proběhla skupinová diskuze, během které zaměstnanci 

konfrontovali své názory a zároveň tak vznikla moţnost doplnit rozhovory o 

podstatné informace, které mohly v přechozích rozhovorech chybět. Reichel vidí 

výrazné pozitivum vedení skupinové diskuze v tom, ţe můţe napomoci 

k uvolnění stereotypů a postojových schémat jednotlivých účastníků diskuze. Je 

pouze potřeba zhodnotit, zda je skupina přirozeně se nacházející ve společnosti, 

nebo umělá, vytvořená pro účely výzkumu.
9
 Vzhledem k tomu, ţe rozhovor 

proběhl se skupinou zaměstnanců AI, jedná se o přirozenou skupinu a není tedy 

potřeba vytvářet strategie, kterými by bylo moţné odstranit případné bariéry 

mezi účastníky diskuze.  

Kvůli často negativnímu pohledu na lobbing existovala moţnost, ţe aktéři 

AIF nebudou ochotni sdílet informace o své činnosti. Tato obava se však 

nenaplnila a je naopak velkou výhodou, ţe zaměstnanec a zaměstnankyně AIF i 

AI ČR byli velmi sdílní a ochotní sdělit i detailní informace o jejich fungování, 

coţ umoţnilo rozebrat lobbing AIF podrobněji neţ jen z dokumentů běţně 

dostupných. 

                                                 

9
 Jiří Reichel: Kapitoly metodologie sociálního výzkumu (Praha: Grada, 2009), 115. 

. 
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Stále však i tyto běţně dostupné dokumenty tvoří důleţitou součást této 

diplomové práce. Mezi veřejně dostupné dokumenty, se kterými je v práci 

pracováno, patří popisy kampaně, výzvy pro veřejnost, petice, tiskové zprávy, 

články na webové adrese amnesty.fr, které jsou součástí nepřímého lobbingu. 

Dále jsou v práci rozebrány dokumenty interní, které buď poskytla francouzská 

sekce AI sama, nebo byly dostupné v rámci intranetu AI, kam mají přístup pouze 

zaměstnanci AI. K těmto dokumentům patří např. hierarchické struktury na 

různých úrovních řízení, lobbingová doporučení od MS národním sekcím a 

strategické dokumenty mezinárodního hnutí i AIF. Dalším zdrojem jsou jiţ 

zmiňované rozhovory se zaměstnancem a zaměstnankyní AIF. Prvně jmenovaný 

byl koordinátorem lobbingu v rámci kampaně „No Arms for Atrocities“. Druhou 

jmenovanou je vedoucí oddělení advocacy a zároveň koordinátorka lobbingu 

v rámci mezivládních organizací ve Francii. Některé otázky týkající se 

fungování lobbingu v rámci mezinárodního hnutí byly zodpovězeny českými 

zaměstnanci AI, konkrétně vedoucím oddělení kampaní, který měl na starosti 

kampaň „No Arms for Atrocities“ a vedoucí oddělení advocacy. Primární zdroje 

jsou doplněny sekundární literaturou zabývající se lobbingem, lobbingem 

neziskových organizací a AI. Zvolená literatura byla vybírána s ohledem na 

akademickou dostupnost textu a také na základě četnosti odkazů ostatních autorů 

na zmíněné dílo.    Rozboru pouţitých sekundárních zdrojů je věnována první 

kapitola práce.  

Diplomová práce je členěna do několika kapitol. První kapitola je věnována 

současnému lobbingu a jeho definici a nástrojům a faktorům, které lobbing 

ovlivňují. Dále je v této kapitole zařazena část o lobbingu neziskových a 

nevládních organizací a lobbingu v kontextu organizace AI jako takové.  
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Ve druhé kapitole se práce věnuje jiţ konkrétnímu případu Amnesty 

International, potaţmo Amnesty International France. Začátek této části práce je 

věnovaný struktuře vytváření lobbingových strategií v rámci mezinárodního 

hnutí AI, procesům a vztahům mezi národními sekcemi, MS a dalšími aktéry 

v hnutí. Další částí kapitoly je legislativní rámec lobbingu ve Francii, protoţe se 

jedná o důleţitou část kontextu lobbingového působení AIF. Dále bude popsán 

průběh kampaně „No Arms for Atrocities“, který bude popsán komplexně včetně 

aktivit, které nebyly čistě lobbingové, ale jsou pro výzkum relevantní. Poslední 

část kapitoly bude jiţ věnována pouze lobbingovým nástrojům, které AIF 

vyuţívala a faktorům, které jejich výběr ovlivnily.   

Ve třetí kapitole budou nástroje vyuţité AIF porovnány s nástroji uvedenými 

v kapitole první. Výsledkem tohoto porovnání tak bude odpověď na otázku, zda 

je lobbing AIF jako nevládní a neziskové organizace opravdu specifický. 
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1 Současné trendy v lobbingu 

Následující kapitola se věnuje současným teoriím lobbingu, jeho 

definicím, nástrojům a faktorům ovlivňujícím rozhodnutí, zda bude organizace 

lobbovat a jakými nástroji. V tomto oddílu bylo čerpáno z literatury věnující se 

lobbingovým strategiím obecně, případně profesionálnímu lobbingu. Rozdíl 

mezi lobbingem neziskových organizací a profesionálním lobbingem je v zájmu, 

který dotyčné skupiny obhajují. Profesionální lobbingové organizace hájí zájmy 

svých členů, zatímco neziskové organizace brání tzv. obecné blaho, či zájmy 

skupiny, které je samy obhajovat nemohou.
10

  

Druhá část kapitoly bude soustředěna na lobbing AIF jako mezinárodní, 

neziskové a nevládní organizace. Bude tedy zaměřena na specifika lobbingu 

neziskových a nevládních organizací, jejich motivaci k lobbingu, nástroje, které 

podle akademiků vyuţívají a faktorů, které je mohou ovlivňovat. Dále je 

zmíněna také literatura k lobbingu AI a její roli v rámci mezinárodního 

společenství a mezivládních organizací.  

1.1 Definice a teorie lobbingu 

Definic lobbingu je moţné nalézt poměrně velké mnoţství, přestoţe jsou 

si poměrně podobné, ne všechny umoţňují zkoumat neziskové a nevládní 

organizace jako aktéry lobbingu. Rozdíly mezi zkoumanými definicemi jsou 

především v šířce pojetí lobbingu. Někteří autoři povaţují za lobbing pouze 

soukromá jednání lobbujících s politiky
11

, jiné definici rozšiřují o a další nástroje 

                                                 

10
 Youngwan, K.: The Unveiled power of NGOs: how NGOs influence states‘ foreign policy 

behaviors (Iowa: University of Iowa, 2011), 35. 
11

 Patrick Bernhagen and Thomas Bräuninger: „Structural Power and Public Policy: A Signaling 

Model of Business Lobbying in Democratic Capitalism“, Political Studies 53 (2005), 52. 
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přímého lobbingu a nástroje nepřímého lobbingu.
12

 Dále se vymezení lobbingu 

liší v šířce pojetí zájmových skupin. Některé za zájmové skupiny povaţují pouze 

ty, které hájí zájmy své a svých členů, jiní je rozšiřují i na organizace hájící 

obecné zájmy nebo zájmy skupin, které samy sebe hájit nemohou.    

V úvodu zmíněná definice pochází od Organizace pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě: „Lobbing je ústní či písemná komunikace s veřejným 

činitelem za účelem ovlivnění přijímání zákonů, politiky či úředních rozhodnutí, 

často se zaměřující na zákonodárnou větev na celostátních a regionálních 

stupních. Avšak odehrává se i ve výkonné větvi, např. k ovlivnění přijetí 

pravidel či návrhů projektů a smluv. Z toho plyne, ţe termín veřejní činitelé 

zahrnuje státní úředníky, zaměstnance a nositele (ať uţ volené či jmenované) 

veřejné funkce v oblastech výkonné a zákonodárné moci.“
13

 Tato definice se 

zaměřuje na všechny veřejné činitele. A neomezuje se tedy jen na politiky. 

Zároveň je však omezené pouze na přímou komunikaci s těmito činiteli. Z v této 

práci pouţité literatury však vyplývá, ţe lobbing není omezený pouze na přímý 

kontakt veřejně činnými osobami, ale můţe být i tzv. nepřímý.  

Výrazně rozsáhlejší definici, která rozšiřuje význam pojmu právě o 

nepřímý lobbing, konkrétněji o vyuţití médií jako lobbingové nástroje, 

poskytuje například Americká liga lobbistů: „Lobbing je snaha o ovlivnění 

určitého rozhodnutí osobně, pomocí dopisu nebo médií. Jde o hájení určitého 

názorového hlediska, a to buď určitou skupinou, nebo jednotlivci, např. se jedná 

o univerzity, církve, charitativní organizace, organizace prosazující ochranu 

                                                 

12
 Schutter, O.: „The Role of Human Rights in Shaping International Regulatory Regimes“, 

Social Research, 79, No. 4 (2012), 785 – 818. 
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přírody nebo práva seniorů. Můţe se dokonce jednat o místní samosprávu či cizí 

vlády. Lobbing však zahrnuje mnohem víc neţ samotné přesvědčování 

zákonodárců, za které je často povaţovaný.“
14

 Formulace také uvádí, ţe lobbing 

zahrnuje více neţ samotné přesvědčování zákonodárců. Nedostává se ovšem do 

větších podrobností. Vymezení pojmu se dotýká rovněţ výčtu moţných 

zájmových skupin lobbing vykonávajících, uvádí zde však pouze několik 

konkrétních příkladů. 

Obecnější definici pak nabízí profesor Olivier de Schutter: „Za činnost 

spočívající v ovlivňování je obecně povaţována typická činnost zájmových 

skupin, která má za cíl ovlivňovat legislativní, rozhodovací proces, z pohledu 

prosazení jejich zájmů, které jsou hypoteticky povaţovány za odlišné od 

obecnějších komunitárních zájmů. Jestliţe činnost spočívající v lobbingu můţe 

nabýt různých podob, pak je na místě odlišovat od sebe tzv. podpůrné skupiny 

(veřejně prospěšné), které se zaměřují na podporu jedné problematiky a zájmové 

skupiny, které zastupují pouze zájmy svých členů.“
1516

 Profesor Schutter 

neomezuje lobbing pouze na výčet moţných postupů a nástrojů, ale povaţuje ho 

za činnost, která má za cíl ovlivňovat určité procesy. Poslední vymezení pojmu 

je však problematické z pohledu definice zájmové skupiny. Vzhledem k tomu, 

ţe však část neziskových a nestátních organizací nesplňovala definici zájmové 

                                                                                                                                   

13
 OECD: „Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying“, 18 

February 2010, accessed April 30, 2016, http://www.oecd.org/dataoecd/14/57/44641288.pdf. 
14

 Patrick Bernhagen and Neil J. Mitchell: „The Determinants of Direct Corporate Lobbying in 

the European Union“, European Union Politics, 10 (2009), 155. 

15
 V této práci se tedy jedná o skupiny tzv. podpůrné, které se zaměřují na problematiku lidských 

práv, a jejich primárním cílem není obhajovat práva svých členů.  
16

 Olivier de Schutter: „The Role of Human Rights in Shaping International Regulatory 

Regimes“, Social Research, 79, No. 4 (2012), 790. 
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skupiny, ale byla podpůrnou skupinou
17

, měla by definice znít: Za činnost 

spočívající v ovlivňování je obecně povaţována typická činnost zájmových, či 

podpůrných skupin, která má za cíl ovlivňovat legislativní rozhodovací proces. 

Podle jiných autorů však neziskové organizace patří mezi zájmové 

skupiny, protoţe hájí zájmy určitých skupin, které tyto zájmy samy hájit 

nemohou. Potom by původní Schutterova definice mohla být zachována, jen 

s jiným vymezením pojmu zájmová skupina. A právě s vymezením lobbingu 

v původním Schutterově čtení ovšem s rozdílným pochopením zájmové skupiny 

tato práce pracuje.  

Pochopení zájmových skupin jsou také různá, ovšem ve většině 

zpracované literatury jsou jejich součástí i neziskové a nestátní organizace. 

Podle Tsujinaka je zájmovou skupinou jakákoli skupina prosazující dlouhodobě 

určitý zájem, která má organizační strukturu: „Zájmová skupina je sociální 

skupina, přesněji taková s permanentní organizační strukturou, která se snaţí 

realizovat své zájmy vytváření vlivu, v jeho širokém smyslu, na politiku a 

společnost. Jakákoli skupina vykonávající „funkci“ realizace skupinového zájmu 

je zájmovou skupinou.“
18

 Baumgartner a Leech vyjmenovávají sedm 

konkrétních případů zájmových skupin: sociální a demografické skupiny 

společnosti (ţeny, farmáři či původní Američané), členské organizace, jakékoli 

uskupení lidí se stejným přesvědčením a zájmy, sociální hnutí, lobbisti zapsaní u 

legislativních a exekutivních orgánů, instituce a korporace, prominentní jedinci 

                                                 

17
 Neziskové a nestátní organizace často nezastupují zájmy svých členů, ale skupin obyvatelstva, 

které nemohou své zájmy prosazovat samy. Přesto nejsou členy daných organizací. 

18
 Yutaka Tsujinaka: „Interest Groups“, Government and Politics“ 1 (2006), 5.   
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fungující jako veřejní činitelé či lobbisti.
19

 Do těchto kategorií neziskové 

nestátní organizace jistě spadají, i kdyţ zde nejsou konkrétně jmenované. 

Jordan, Halpin a Maloney naopak neuvádí konkrétní příklady zájmových 

skupin, ale jejich charakteristiky, dodávají, ţe skupina nemusí odpovídat všem 

charakteristikám, ale většině ano: je organizovaná jen pro specifický kolektivní 

cíl, její cíl je dosaţitelný, je to nevládní útvar, jejím cílem není vytvořit vládu 

samotnou, ale ovlivňovat politiku, má oficiální, většinou dobrovolné členství, 

členové mají určitou moţnost kontroly vedení organizace.
20

 Na základě obou 

výše zmíněných definic je tedy moţné zařadit neziskové a nevládní organizace 

mezi zájmové skupiny.    

Podle Thomase Holyoka zájmové skupiny vytváří před vlastním 

lobbováním strategie, podle kterých budou jednat: „Lobbisté sami často mluví o 

vytváření jejich lobbingových strategií jako by se připravovali na válku.“
21

 

Victor připomíná, ţe zájmové skupiny mají omezené zdroje a proto o nich musí 

rozhodovat strategicky.
22

 Pokud tedy práce vyjde z tohoto předpokladu, který 

potvrzuje i zaměstnankyně AI ČR, jejíţ funkcí je vedoucí advokačního oddělení: 

„Před začátkem kaţdé lobbingové kampaně se scházíme společně 

s kampaňovým koordinátorem a externími spolupracovníky/odborníky, abychom 

                                                 

19
Frank R. Baumgartner, and Beth L. Leech: Basic Interests: The Importance of Groups in 

Politics and in Political Science (Princeton: Princeton University Press, 1998). 

20
 Grant Jordan, Darren Halpin and William Maloney: „Defining Interests: Disambiguation and 

the Need for New Distinctions?“, The British Journal of Politics and International Relations, 6, 

No. 2 (2004), 200. 

21
 Thomas T. Holyoke: „Choosing Battlegrounds: Interest Group Lobbying Across Multiple 

Venues“, Political Research Quarterly, 56, No. 3 (2003), 325. 

22
 Jennifer N. Victor: „Strategic Lobbying: Demonstrating How Legislative Context Affects 

Interest Groups„ Lobbying Tactics“, American Politics Research 35, No. 6 (2007), 842. 
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projednali náš postup během celé kampaně.“
23

, pak je otázkou, jaké nástroje 

organizace zvaţují a na základě jakých faktorů je vybírají.  

Lobbing je moţné rozdělit na přímý a nepřímý. Přímý lobbing je ten, 

který je vykonáván v přímém kontaktu s lobbovaným. Jedná se o poskytování 

informací lobbovanému, podávání expertního názoru na navrhované zákony, 

finanční příspěvky
24

, kontaktování lobbovaných e-mailem, telefonické 

kontaktování a osobní setkání.
25

 Tento způsob lobbingu je povaţován za 

efektivnější: „Metody jako kontaktování legislativců, např. telefonickou 

kampaní, můţou být více efektivní. To je naznačeno i v průzkumech, které 

ukazují, ţe legislativci věnují větší pozornost telefonátům a osobnímu setkání, 

neţ e-mailovému kontaktu.“
26

 Lobbisté tedy mají tendenci nástroje přímého 

lobbingu vyuţívat více neţ lobbingu nepřímého.
27

  

Samotní lobbisté potvrzují, jak silným nástrojem je poskytování 

informací politikům: „Jsem opravdu velmi překvapen, jak často mi úředníci 

volají a chtějí informace, které bych předpokládal, ţe mají lehce na dosah. 

Moţná je to tím, ţe máme tolik členů, od kterých můţeme vyţadovat informace, 

                                                 

23
 Rozhovor s vedoucí advokačního oddělení, Amnesty International ČR, 15. 4. 2016. 

24
 McCarthy, N. and Rothenberg, L.: „Commitment and the campaign contribution contract, 

American Journal of Political Science, 40, 890. 

25
Daniel E.Bergan: „Does Grassroots Lobbying Work? A Field Experimetn Measuring the 

Effects of an e-Mial Lobbying Campaign on Legislative Behavior, American Politics Research 

37, No. 2 (2009), 328.  

26
 Tamtéţ, str. 345. 

27
 Anthony J. Nownes and Krissy Walker DeAlejandro: „Lobbying in the New Millennium: 

Evidence of Continuity and Change in Three States“, State Politics & Policy Quaterly, 9, No. 4 

(2009), 430. 
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ţe jsme dobrým zdrojem důvěryhodných informací.“
28

 V tomto případě se 

jednalo o lobbistu profesionálního, členové, o kterých mluví, jsou tedy firmy a 

další komerční subjekty. 

Mezi nástroje nepřímého lobbování je moţné zařadit psaní článků a 

umisťování reklam do médií, pořádání seminářů o daném tématu, na které jsou 

pozvaní daní veřejní činitelé
29

, informování veřejnosti a mobilizace vlastních 

členů, účast na demonstracích
30

. Nepřímý lobbing má podle Victor své místo 

v lobbingové strategii v případě, kdy „skupiny chtějí dosáhnout rozsáhlejší 

pozornosti pro dané téma, které chtějí změnit status quo nebo jsou nečlenskými 

organizacemi.“
31

 

Výběr zmíněných nástrojů přímého a nepřímého lobbingu však není, jak 

jiţ bylo řečeno, náhodný. Faktorů, které jejich vyuţití ovlivňují, je několik. Mezi 

ně patří účast v koalici s jinou organizací, veřejná podpora tématu
32

, představy, 

                                                 

28
 Bernhagen, P. and Thomas Bräuninger: „Structural Power and Public Policy: A Signaling 

Model of Business Lobbying in Democratic Capitalism“, 47. 

29
 Nolan McCarthy and Lawrence Rothenberg: „Commitment and the campaign contribution 

contract, American Journal of Political Science, 40, 892. 

30
 Anthony J. Nownes and Krissy Walker DeAlejandro: „Lobbying in the New Millennium: 

Evidence of Continuity and Change in Three States“, 430 

31
 Jennifer N. Victor.: „Strategic Lobbying: Demonstrating How Legislative Context Affects 

Interest Groups„ Lobbying Tactics“, 828. 

32
 Federico Merke and Gino Pauselli: Foreign Policy and Human Rights Advocacy: An Exercise 

in Measurement and Explanation in Human Rights Rev, Vol. 14 (2013), str. 131 – 155.   
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jejich členů
33

, přítomnost opozice v jednání
34

, politický kontext
35

, dostupné 

zdroje organizace, cílová skupina lobbingu a lobbované téma.
36

 

Politický kontext je komplexním faktorem, který znamená všechno od 

politického prohlášení prezidenta aţ po mezinárodní vývoj, který můţe ovlivnit 

hlasování o daném zákonu/smlouvě.
37

 Přítomnost v koalici můţe lobbingovou 

strategii ovlivnit v tom smyslu, ţe si lobbující vybírá cesty lobbingu, které 

nejsou dostatečně vyuţity jejich lobbingovým partnerem a předpokládá zde 

moţnost oslovení dané cílové skupiny. Stejně tak koaliční partneři mohou 

ovlivnit tematické zaměření lobbingové strategie. Představy jejich členů jsou 

důleţitým faktorem, protoţe je organizace na (především finanční) podpoře 

členů závislá.  

1.2 Lobbing v kontextu Amnesty International 

Následující část se věnuje lobbingu jiţ v kontextu AI jako neziskové, 

nevládní a mezinárodní organizace. Na základě těchto charakteristik je také 

dělen následující text. Nejprve se zabývá specifiky lobbingu neziskových a 

nestátních organizací. Poté se věnuje specifikami mezinárodních organizací a 

vlivem mezinárodního působená na jejich lobbing. V poslední části tohoto 

oddílu se práce dostane k teorii spojené s lobbingem samotné AI. 

                                                 

33
 Thomas T. Holyoke: „Choosing Battlegrounds: Interest Group Lobbying Across Multiple 

Venues“, 326. 

34
 Tamtéţ, 333. 

35
 Aaron Dusso: „Legislation, Political Context, and Interest Group Behavior“, Political 

Research Quaterly, 63, No. 1 (2010), 55 – 67. 

36
 Jennifer N. Victor.: „Strategic Lobbying: Demonstrating How Legislative Context Affects 

Interest Groups„ Lobbying Tactics“.  

37
 Jennifer N. Victor.: „Strategic Lobbying: Demonstrating How Legislative Context Affects 

Interest Groups„ Lobbying Tactics“., 830. 
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Neziskové a nevládní organizace se mohou k lobbingu uchylovat 

z různých důvodů. Jejich motivace mohou být dvojího typu. Podle Garrowa a 

Hasenfelda můţe nezisková organizace svým lobbingem sledovat dva typy 

zájmů. Jedním je úroveň organizace. Tedy důvodem lobbingu je udrţení vlastní 

existence, případně lepší podmínky pro vlastní práci organizace. Druhým 

důvodem je vytvoření sociálních výhod, nebo afirmativní akce pro skupinu osob, 

která je většinou v menšině a není schopná sama sebe bránit a svých práv se 

doţadovat.
38

 

Podle výzkumu Sergeje Ljubownikowa a Jo Crottyho
39

 je důleţitým 

faktorem ovlivňujícím motivaci organizace k lobbingu také jejich kapacita tuto 

aktivitu vykonávat. Ať uţ se jedná o kapacity finanční nebo personální.  

Motivací zájmových skupin k lobbingu se zabývá také tzv. model ESA 

(energy-stability-area) vytvořená Grayem a Lowerym a představená v textu 

Aarona Dusso
40

. Dusso identifikuje několik proměnných ovlivňujících motivaci 

nevládních a neziskových organizací. První je politický kontext ve smyslu 

aktivity vlády a legislativců v daném tématu a také peníze, které stát do daného 

tématu investuje. Čím aktivnější stát je, tím větší motivaci nevládních a 

neziskových organizací mají. Důleţitá je také doba, která je tématu věnovaná. 

Čím déle se organizace i stát tématem zabývá, tím menší je o lobbing zájem a 

jeho potencionální úspěšnost je povaţována za niţší. Dusso povaţuje za 

                                                 

38
 Eve E. Garrow, Yeheskel Hasenfeld: Institutional logics, moral frames, and advocacy: 

Explaining the purpose of advocay among nonprofit human-service organizations, 80 – 98. 

39
Sergej Ljubownikow and Jo Crotty: „Nonprofit Influence on Public Policy: Exploring 

Nonprofit Advocacy in Russia“, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 19, No. 1 (2015), 10. 

40
 Aaron Dusso: „Legislation, Political Context, and Interest Group Behavior“, 55 – 67. 
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důleţitou také otázku stability, která znamená pravděpodobnost změny myšlení 

o tématu ve společnosti a jeho přenositelnost veřejnosti. 

Autoři Suárez a Hwang souhlasí s důleţitostí tématu, kterému se nevládní 

a neziskové organizace věnuje fungujícím jako motivaci pro nevládní a 

neziskové organizace. Podle autorů lidskoprávní a environmentální organizace 

častěji lobbují, protoţe to povaţují za součást své identity a povaţují se za 

obránce těch, kdo se sami bránit nemůţou, jsou v menšině.
41

  

Pro pochopení vytváření lobbingových strategií neziskových a 

nevládních organizací je potřeba také pochopit vztah státu a neziskové 

organizace. Podle Risse-Kappena
42

 existují tři důleţité prvky struktury státu, 

které mohou ovlivnit organizaci ve státě sídlící. Těmito prvky jsou politická 

struktura, společenská struktura státu a politické sítě, které ve státě fungují. 

Podle autorů neziskové organizace mohou během své snahy působit na 

rozhodovací procesy ve státě narazit na dvě hlavní překáţky. První z nich je 

nedostatečný přístup k těm, kteří rozhodují. Druhým problémem, který 

neziskové organizaci můţe při jejím působení vzniknout, je nedostatečná 

podpora veřejnosti a tím způsobená nedůvěryhodnost. Z toho vyplývá, ţe čím 

demokratičtější a otevřenější stát je, tím je pro neziskovou organizaci v ní 

lobbující jednodušší politiku ovlivňovat. 

                                                 

41
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Podle Younga
43

 můţe vzájemný vztah mezi neziskovou organizací a 

státem nabývat několika podob. První z nich je nahrazující (supplementary), 

v rámci nějţ je nezisková organizace nezávislá a svým působením doplňuje stát 

v oblastech, které nepokryje. Příkladem můţe být navazování diplomatických 

vztahů v oblastech, kde oficiálně nastaveny nejsou. Druhým typem takového 

vztahu je doplňující (complementary), kde organizace doplňuje působení státu – 

například při distribuci humanitární pomoci, kterou stát poskytne. Posledním 

takovýmto vztahem je vztah soupeřící (adversarial). V tomto případě je vliv 

organizace způsoben tím, ţe vládu a veřejné činitele kritizuje a tím vytváří tlak 

na jejich rozhodování. Young však stejně jako další autoři uvádí, ţe tyto typy 

vztahu nejsou vzájemně se vylučující. Stát můţe mít v různých časech a různých 

společenských kontextech rozdílné vztahy se státem.
44

 V případě AIF zkoumané 

v této práci je však vztah mezi státem a neziskovou a nevládní organizací 

charakterizován jako třetí typ vztahu. 

Způsoby ovlivňování nejen politiky, které vyuţívají nevládní a neziskové 

organizace, můţeme rozdělit do dvou skupin. Na přímé ovlivňování a nepřímé 

ovlivňování, stejně jako v případě profesionálního lobbingu. Mezi přímé 

ovlivňování patří poskytování informací politikům a lobbingové skupiny. 

Nepřímý vliv mají organizace v podobě toho, ţe jsou těmi, kdo určují témata a 

spoluvytváří společenské normy. Vzhledem k tématu práce nebude zkoumán 

nepřímý vliv organizací, ale pouze role organizací jako poskytovatelů informací 

a lobbingových skupin. 

                                                 

43
 Young, D.: „Alternative models of government-nonprofit sector relations: theoretical and 

international perspectives“, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 29 (2000), 149–172. 
44

 Dennis, Young: „Alternative models of government-nonprofit sector relations: theoretical and 

international perspectives“, 151. 



 

22 

 

Neziskové a nevládní organizace vyuţívají k lobbingu různé nástroje, 

které se mohou podobat nástrojům profesionálního lobbingu, ale mají svá 

specifika. Gormley a Cymrot se věnují různým způsobům advokační činnosti 

neziskových organizací. Dělí je obecně na „insider“ strategie a „outsider“ 

strategie. Mezi vnější (outsider) strategie řadí protesty, vzdělávání a mobilizace 

podporovatelů organizací. Mezi vnitřní strategie patří ty, které vyţadují přístup 

k těm, kteří rozhodují. Do těchto nástrojů patří také například osobní setkávání 

s veřejnými činiteli.
45

  

Fyall a McGuire dodávají, ţe za efektivnější je povaţováno vyuţití 

vnějších i vnitřních taktik.
46

 Z výsledků výzkumu autorů vyplývá, ţe zástupci 

neziskových a nevládních organizací povaţují vnitřní strategie za účinnější 

v případě, kdy je cílem organizace detailnější změna legislativy nebo její 

implementace.
47

 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, AI je mezinárodní organizace, coţ je 

důleţitým faktorem ovlivňujícím její lobbingové strategie. Práce Rachel Fyall a 

Michaela McGuira se věnuje vztahu nevládních a neziskových, které se věnují 

stejnému tématu, a jejich tendenci k vytváření koalic.
48

 Podle autorů je 

nevládním a neziskovým organizacím doporučováno koalice uzavírat z důvodu 

sdílených hodnot, zdrojů a prosazování společných politických cílů.
49

 Autoři se 

také odvolávají na výzkumy dalších akademiků (Bass, Donaldson, Schmid), 

                                                 

45
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jejichţ výzkumy ukázaly, ţe neziskové a nevládní organizace pracující 

v koalicích dosahují větších úspěchů a jsou ve své snaze aktivnější. V případě 

Amnesty International a lobbování v rámci ATT došlo kromě spolupráce mezi 

jednotlivými národními sekcemi také k vytvoření koalice a to konkrétně 

s International Action Network on Small Arms a Women„s International League 

for Peace and Freedom. Společně tam vytvořily iniciativu Contol Arms. 

Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, z pohledu lobbingové strategie 

AIF je důleţitý i fakt, ţe se jedná o mezinárodní organizaci. Keck a Sikkink
50

 

zdůrazňují také důleţitost mezinárodnosti neziskových organizací. Podle autorek 

můţeme v případě sítě více neziskových organizací sledovat tzv. „boomerang 

pattern“, podle kterého se na sebe jednotlivé národní pobočky obrací v případě, 

ţe lobbing jedné národní pobočky nefunguje a zvyšují tak tlak, který na vládu 

působí. V případě úspěchu se pak činnost opět vrací na úroveň národní. Zároveň 

platí, ţe kdyby znovu došlo k neúspěchu, národní pobočka se znovu obrátí na 

ostatní nebo na nadřazený orgán (mezinárodní sekretariát, lobbingové skupiny 

na vyšší úrovni apod.). V případě Amnesty International by se jednalo 

především o lobbingovou skupinu působící v rámci institucí EU, která jim můţe 

poskytnout informace vyuţitelné při lobbování na francouzské národní úrovni a 

zároveň můţe naopak upozornit EU na legislativní chyby ve Francii. Muhittin 

Ataman ve své práci ke vztahu neziskových a nevládních organizací a státu 

dodává: „Neziskové organizace, které pracují na mezinárodní úrovni, se staly 

důleţitými determinanty zahraniční politiky národních států.“
51
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Autoři věnující se lobbingu uvádí, ţe mezinárodní nevládní organizace 

jsou důleţitými mezinárodními aktéry, kteří strategicky vyuţívají myšlenky a 

normativní rámce tak, aby dosáhly politické změny.
52

 Zároveň je velmi 

podstatné si uvědomit, ţe i přes význam mezinárodních neziskových a 

nevládních organizací jsou státy ti, kdo určují podmínky působení neziskových a 

nevládních organizací na svém území a proto jsou také těmi, kdo determinují 

působení daných organizací na svém území. 

AI nemá svá specifika vycházející pouze z faktu, ţe se jedná o 

neziskovou a nevládní organizaci, ale má speciální postavení vycházející také 

z její velikosti, délky působení a postavení v rámci současného mezinárodního 

společenství. „Dnešní Amnesty je nejznámější a největší lidskoprávní nezisková 

organizace.“
53

 Z toho vyplývá několik výhod i závazků AI. Její velikost a známé 

jméno znamená, ţe je respektovaným partnerem i pro mezinárodní a regionální 

mezivládní organizace, jakými jsou EU a OSN, coţ posiluje její pozice i na 

národní úrovni. Zároveň však tato pozice přináší velkou tíhu na rozhodování o 

přístupu k aktuálním tématům.  

Schneider vidí AI jako výjimečnou mezi ostatními lidskoprávními 

organizacemi v tom, ţe se nejedná o výrazně profesionalizovanou organizaci 
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s nízkým počtem členů, ale jedná se naopak o hnutí, které má svoje místní 

skupiny skoro ve všech státech světa.
54

 

Lobbing AI má dlouhodobou tradici. Prvním výrazným úspěchem 

lobbingu AI bylo přijetí Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

poniţujícímu zacházení nebo trestání na půdě OSN,
55

 coţ se také stalo popudem 

pro udělení Nobelovy ceny míru AI. Stejně tak je jí přičítán také podíl na zrušení 

trestu smrti v právním rámci Rady Evropy.
56

 

Podle Savelberga je AI „formální, centralizovaná organizace, jejíţ hlavní 

filozofie a informace o jednotlivých případech přechází z Mezinárodního 

Sekretaritátu v Londýně a jsou brány velmi váţně na všech dalších úrovních.“
57

 

Autor zároveň zdůrazňuje, ţe i přes vysoký stupeň centralizace organizace je 

velmi důleţitý národní kontext, kterým je míněno kromě legálního kontextu a 

společenské situace také fungování médií a jejich (ne)závislosti na státu a tradice 

občanské společnosti. Ve státech, kde má civilní společnost dlouholetou tradici, 

se rychleji mobilizuje a tím pádem je jednodušší vytvářet tlak na veřejné 

činitele.
58

  „Historický kontext a kolektivní paměť vytváří citlivost veřejnosti, 
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kterou sekce mezinárodních neziskových organizací, jakou je i AI musí brát 

v potaz tak, aby se chovaly efektivně v domácích podmínkách.“
59

 

Kundai Sithole povaţuje za hlavní nástroje politické změny AI protesty, 

přímý lobbing a takzvanou „označující a zostuzující“ kampaň, v rámci které AI 

označuje porušování lidských práv, nebo chování k němu směřující a tím vytváří 

na státy tlak.
60

 Podstatným aspektem zajišťujícím AI její legitimitu je vlastní 

výzkum této organizace, který je financovaný pouze z vlastních zdrojů AI, tedy 

především příspěvků členů a dárců. 

Z předešlých teorií současného lobbingu a lobbingu neziskových 

organizací vyplývá, ţe lobbingové nástroje politického a komerčního lobbingu a 

lobbingu nevládních a neziskových organizací jsou si v mnohém podobné. 

Přesto existuje několik specifik, které lobbing neziskových a nevládních 

organizací vykazuje. Mezi tato specifika patří vyuţití „označující a zostuzující“ 

kampaně, nevyuţívání finančních příspěvků pro lobbované, neplacené působení 

v médiích. V další kapitole budou tato specifika ověřována. 

2 Případ Amnesty International France 

Třetí kapitola se zabývá jiţ konkrétním případem AIF. Respektive její první 

část se věnuje struktuře vytváření lobbingových strategií v rámci mezinárodního 

hnutí AI, protoţe lobbing jednotlivých národních sekcí je ovlivněn různými AI 

entitami - od MS po ostatní národní sekce. Zároveň se dostane i k analýze 

struktury národní sekce a jejího vlivu na lobbingovou kampaň. 
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Další součástí kontextu zkoumání lobbingu AIF a tedy také další částí této 

kapitoly je legislativní kontext lobbingu ve Francouzské republice. Oddíl 

kapitoly se věnuje právnímu zakotvení lobbingových aktivit na různých 

úrovních – legislativní, výkonné, národní i lokální.   

Třetí část se zabývá popisem kampaně „No Arms for Atrocities“. V tomto 

stádiu veškerými jejími aktivitami, tedy nejen lobbingovými, tak aby bylo 

moţné pochopit všechny vlivy na lobbingové chování AIF. 

Poslední část této kapitoly se věnuje samotnému lobbingu, nástrojům a 

faktorům, které ovlivnily lobbingové chování aktérů AIF. V této části byly 

nejvíce vyuţity zmíněné rozhovory s vedoucí lobbingového oddělení AIF a 

koordinátorem lobbingové kampaně „No Arms for Atrocities“ a výsledky 

skupinové diskuze s výše uvedenými.  

2.1 Struktura vytváření  lobbingových strategií Amnesty 

International  

Struktura AI je i přes to, ţe v hnutí existuje velké mnoţství podstruktur, 

výrazně centralizovaná. Coţ někteří autoři povaţují za výhodu: „Vytvořil jsem 

teorii, která tvrdí, ţe centralizace sítí vede k umoţnění některým tématům, aby 

ovládla agendu a umoţnila tak vytvořit centrální sadu principů, které se budou 

dále rozvíjet a tím zapříčinit lepší prosazování těchto témat v mezinárodní 

politice.“
61

 

Důleţitost centralizace je především v tom, ţe všechny entity v lobbující 

organizaci zastávají identické stanovisko, coţ vede k lepší přehlednosti 
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poţadavků a lepší orientaci lobbovaného v situaci. Zároveň tento fakt 

samozřejmě vede k většímu a přesnějšímu tlaku na lobbovaného. Další výhodou 

je také efektivnější vyuţití personálního i ekonomického kapitálu.
62

 Vzhledem 

k tomu, ţe je AI hnutím zaloţeným na dobrovolnictví, je důleţitým aspektem 

také to, ţe členové podílející se na vytváření i na realizaci kampaní, cítí 

sounáleţitost s dobrovolníky mezinárodně, nikoli pouze v rámci jejich země. 

Přílišná centralizace můţe být zároveň problematická. A to především z toho 

důvodu, ţe reálnými nositeli norem a jejich vykonavateli jsou státy. Samotný 

lobbing na centrální úrovni by tedy nemusel být efektivní, protoţe by nebyl 

dostatečně přizpůsoben potřebám států, které mají rozhodující pravomoc. 

V případě této práce se navíc jedná o stát, který je stálým členem Rady 

Bezpečnosti OSN, který má moţnost vetovat rozhodnutí Valného shromáţdění.   

 Lobbing za Arms Trade Treaty byl veden MAP, který je součástí MS. 

Vzhledem k tomu, ţe jednání o ATT probíhalo na půdě OSN, koordinovala 

procesy lobbingu tzv. síť IGO, tedy síť koordinátorů lobbingu, jejichţ 

zodpovědností je lobbování na úrovni mezivládních organizací. Tito jednotliví 

koordinátoři však nepůsobí na půdě OSN, ale ve většině případů přímo na své 

národní úrovni a lobbují u delegátů zastupujících danou zemi na určeném 

jednání OSN. Tzv. IGO koordinátoři pak mohou mít svoje týmy, které mohou 

být rozděleni tematicky, či pracovat na všech kampaních. V případě francouzské 

AI je IGO koordinátorem vedoucí advokačního oddělení, která koordinuje 

zmíněné tematické týmy. Jedním z nich je i „La commission Armes – transferts 
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et usage“.
63

 Struktura vytváření lobbingových strategií však není takto 

přímočará, protoţe do ní vstupují další struktury AI, např. Kancelář Amnesty 

International pro OSN a Evropský hub. Vytváření politik také není pouze top 

down, ale probíhá zároveň bottom up. Lobbingové nástroje tedy nejsou 

direktivně určovány nadřízenými orgány, ale jsou konzultovány a vytvářeny ve 

spolupráci s národními sekcemi.  

Rozhodovací struktura v mezinárodním hnutí je komplexní. Jedním z důvodů 

této komplexnosti je demokratický princip jako jeden z principů, na kterém 

Amnesty International stojí. Pro mezinárodní hnutí je tedy důleţité, aby přístup 

k rozhodování měla, co nejširší členská základna, a aby přístup v rozhodování 

byl spíše bottom up, neţ-li top down. To v praxi znamená, ţe strategická 

rozhodnutí nedělá MS, ale Mezinárodní Valná Hromada (MVH), která se skládá 

ze zástupců Správních Rad (SR) jednotlivých národních sekcí, kteří na setkání 

přijíţdějí se schválenými prioritami Valných Hromad (VH) jednotlivých států. 

Na této úrovni se tak určují priority na tříletá a roční období, na základě kterých 

potom jedná MS připravující na jednotlivé časové úseky Operační Plány (OP) 

obsahující jednotlivé aktivity MS a doporučené aktivity pro národní sekce.
64

  

I přes uvedené skutečnosti je primárním původcem lobbingové strategie MS, 

přesněji MAP. Zodpovědností tohoto orgánu MS je kontakt s mezivládními 

organizacemi na denní bázi. Přesněji je MAP vedoucí entitou v následujících 

pěti aktivitách:  

a) „Vytváření a implementace strategie ve vztahu k IGO 
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b) Integrace IGO standardů a výzkumu do AI výzkumů a akcí 

c) Provádění expertízy v legálních strategiích 

d) Správa IGO sítě koordinátorů – předávání informací, správa kontaktů 

apod. 

e) Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi ve společných 

iniciativách“
65

 

MAP má několik kanceláří, které jsou umístěny tak, aby byly zmíněným 

mezivládním organizacím blízko a mohly udrţovat pravidelný kontakt. Jedna 

kancelář je v New Yorku, jedna v Ţenevě a poslední v Londýně (z důvodu 

lokace MS). 

Další rozhodovací úrovní je síť IGO koordinátorů, v rámci které se především 

sdílí informace o probíhajících vyjednáváních na místní úrovni a případně se zde 

konzultuje a sjednocuje další postup. Tuto síť koordinuje MAP, pokud MS 

neurčí jiného koordinátora, například v případě, ţe jde o lokálně zasahující téma, 

které bude lépe koordinovat národní pobočka.
66

 

Jak jiţ bylo řečeno, IGO koordinátoři fungují na národních úrovních. Nejde 

tedy primárně o tým, který by se účastnil aktivního vyjednávání na mezinárodní 

úrovni, ale o jednotlivce podporované národními týmy, kteří vyjednávají 

s delegáty a úředníky na úrovni svého státu. Z hlediska přípravy lobbingové 

strategie nejsou výrazně omezeni. MS a MAP určuje především cíle lobbingu, 
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které můţe národní IGO koordinátor společně se svým týmem naplňovat 

různými strategiemi.
67

 Výjimkou jsou tzv. Týdne Akce, kdy se mezinárodní 

hnutí rozhodne vyuţít globálního působení organizace, a během jednoho týdne 

realizují všechny zapojené národní sekce stejné aktivity, aby tak maximalizovaly 

jejich dopad.
68

 Mezi hlavní náplně práce IGO koordinátora, podle příručky 

vytvořené MS, patří: 

a) „organizace lobbingu na úrovní domácí vlády a sekundárních vlád 

(diplomatických sítí ve vašem státě) na základě poţadavků MAP a MS ve 

spolupráci s ostatními sekcemi a kolegy v národní Identifikace relevantních 

partnerů v Parlamentu, podávání jim informací a motivování jich 

k vyţadování informací o daných tématech na úrovni jejich vlády 

b) Identifikace a síťování s dalšími neziskovými organizacemi, které sdílí 

pohled AI, za cílem koordinovat přístup k místní vládě tak, aby mohly být 

naplněny odsouhlasené společné cíle.  

c) Budování a posilování lobbingu národní sekce a působení v rámci sítě IGO 

koordinátorů 

d) Podávání zpětné vazby MAP, sekci a dalším IGO koordinátorům o 

lobbingových aktivitách  

e)  Kontaktování MAP v případě potřeby informací a rad v případě náročnějších 

lobbingových situací 

                                                 

67
 Amnesty International: A Handbook on Intergovernmental Organizations Advocacy, (Londýn: 

Amnesty International, 2004), 10, 

68
 Amnesty International: Campaign Circular Update: ATT Global Week of Action, (London: 

Amnesty International, 2012). 



 

32 

 

f) Kontaktování a budování vztahů s dalšími IGO koordinátory za účelem 

sdílení informací, myšlenek a zkušeností.“
69

 

Z výše citovaného vyplývá důraz na mezinárodní spolupráci a koordinaci 

lobbingu MS (a v tomto případě tedy MAP). Zároveň je ale moţné vidět, ţe 

národní IGO koordinátoři mají moţnost rozhodovat o cílové skupině lobbingu, o 

spolupráci s jinými neziskovými organizacemi a v neposlední řadě o nástrojích, 

které budou během svých lobbingových aktivit vyuţívat. 

Vytváření strategií na národní úrovni 

MAP vytvořil návod pro národní IGO koordinátory na to, jakým 

způsobem vytvářet národní strategie lobbingu. O vytváření lobbingových 

strategií píše: „Vytváření a hodnocení lobbingové strategie je základním prvkem, 

abyste nejlépe vyuţili své zdroje, dali své práci ucelenost a zaručili konzistenci a 

nezávislost. Umoţňuje vám to identifikovat úspěchy a chyby a napomůţe vám to 

vylepšovat vaši schopnost reagovat flexibilně. “
70

 MS tedy povaţuje vytvoření 

strategie za esenciální pro vedení úspěšného lobbingu. Zároveň však opět 

neurčuje konkrétní nástroje, pouze uvádí kroky, které by sekce neměla 

opomenout ve tvorbě vlastní lobbingové strategie. Mezi tyto kroky patří: 

zhodnocení role konkrétní vlády v mezinárodním systému, zhodnocení existence 

společenských vlivů, které mohou ovlivnit jednání vlády a úředníků a moţností, 

jak tyto vlivy můţe AI podpořit, analýza témat, ke kterým je vláda/úředníci spíše 

lhostejná/í, identifikace nástrojů lobbingu, které mohou cílovou skupinu ovlivnit, 

načasování, evaluace. 
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Mezi nástroje lobbingu zařazuje MAP například: osobní setkání 

s delegátem/politikem/úředníkem, setkání se s jejich kolegou/poradcem, otázka 

poloţená v Parlamentu, veřejný tlak, mediální tlak, kontakt dopisem, telefonický 

rozhovor, pozvání na tematický seminář.
71

   

2.2 Legislativní rámec lobbingu ve Francii 

Legislativní rámec lobbingu v zemi, kde lobbující působí, je důleţité 

pochopit proto, ţe toto ukotvení aktivit zde působících organizací můţe omezit 

výběr způsobu lobbingu. Zákony a vyhlášky dané země mohou nastolit překáţky 

v přístupu k lobbovaným, či zamezit vyuţití některých prostředků lobbingu, 

např. omezení moţnosti věnovat lobbovanému finanční příspěvek. 

Ve Francii neexistuje zákon, který by jasně definoval lobbing a zájmové 

organizace. Neziskové organizace zabývající se tématem lobbingu, např. 

Transparency France nebo Regards Citoyens povaţují informace o lobbujících 

skupinách za netransparentní a velmi omezené. Jedním ze způsobů jak získat 

alespoň část informací o působení zájmových skupin jsou parlamentní registry.    

V případě obou legislativních orgánů existují registry lobbingových 

organizací, které na jejich půdě působí. Organizacemi registrovanými v obou 

komorách Parlamentu mohou být firmy, sdruţení podnikatelů a firem, 

konzultantské firmy, zastupující organizace, veřejné organizace, think tanky a 

konečně také neziskové organizace. 

Registrovaných organizací je však poměrně nízký počet, který 

neodpovídá počtu lobbingových organizací ve Francouzské republice obecně 

působících. V registru Národního shromáţdění bylo v roce 2014 zaregistrováno 

                                                 

71
 Amnesty International: How to lobby politicians, (Londýn: Amnesty International, 2011), 5. 



 

34 

 

162 organizací, z toho 17 organizací neziskových.
72

 V Senátu je počet 

registrovaných identit ještě niţší, jedná se o 97 organizací, z toho ţádná není 

identifikovaná jako nezisková. Jedním z důvodů pro takto nízká čísla můţe být 

fakt, ţe registrace probíhá kaţdý rok znovu a neexistuje entita, která by lobbisty 

upomínala, ţe mají svojí registraci obnovit. I zástupkyně Amnesty International 

uvedla, ţe Amnesty International France je v registru lobbující v Senátu, ale 

zároveň dodala „i kdyţ jsem letos neobnovila svou akreditaci. Ale to mi nebrání 

se snadno k senátorům dostat.“
73

   

Pro uvedení daných čísel do kontextu je moţné srovnat je s daty, která 

uvádí Transparency France a Regards Citoyens ve své studii
74

, která identifikuje 

4 635 lobbingových subjektů reprezentovaných 15 447 lidmi mezi lety 2007 a 

2010. Studie také uvádí, ţe ze 62 % slyšení a setkání na půdě Parlamentu 

neexistují prezenční listiny. Další překáţkou transparentnosti jsou různé podoby 

a kanály lobbingu. Účast na parlamentních slyšeních je jednou z cest. Můţe však 

docházet k pracovním setkáním mimo státní budovy, o kterých se veřejnost 

nedozví, pokud o nich politici, či zástupci zájmových skupin sami nemluví nebo 

o nich neinformují média. Dále se veřejný činitel můţe zúčastnit například 

školení nebo jiné osvětové akce organizované zájmovou skupinou, coţ můţeme 

také povaţovat za lobbing, i kdyţ nepřímý.    
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2.3 Průběh kampaně „No Arms for Atrocities“ 

Kampaň za omezení vývozu zbraní začala být v Amnesty International 

vedena v roce 2009. Byla rozdělena do dvou fází. Tato práce se zaměřuje na 

fázi, která byla nazvána „No Arms for Atrocities“ a trvala od roku 2011 do 

přijetí ATT většinou států, tedy roku 2014. Důvodem výběru této fáze kampaně 

je fakt, ţe kampaň byla na základě předchozích zkušeností upravena a MS i 

národní sekce měly v druhé fázi kampaně více zkušeností a je tedy 

předpokládáno, ţe měli jasnější představu o výběru uţitých nástrojů lobbingu a 

dojde tak ke sníţení počtu nástrojů, které byly vybrány náhodně a jejich vyuţití 

se během kampaně pouze testuje. 

Kampaň „No Arms for Atrocities“ se skládala z několika aktivit, z nichţ 

pouze některé byly lobbingové. Pro přehlednost je třeba uvést zde aktivity 

všechny: lobbingové aktivity kolem dvou vyjednávacích konferencí OSN v New 

Yorku, podávání informací veřejnosti a poradenství veřejným osobám na úrovni 

států, výzkum a reportování o situaci a následcích vývozu zbraní na lidská práva 

v zemích určení, pořádání aktivistických akcí v ulicích, mediální práce. Jedinými 

aktivitami tedy nebyly ty lobbingové, ale jak je moţné vidět z výše uvedeného 

výčtu, většina aktivit byla spojena s přímým či nepřímým lobbingem.
75

  

Kampaň v AIF začala podle koordinátora této kampaně lobbingem 

veřejných činitelů. Společně s dobrovolníky byly vytvořeny informační balíčky, 

obsahující stanovisko AI k jednání o ATT, dále výzkumné zprávy o vývozu 
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zbraní a informace o cílových zemích z výroční zprávy AI
76

 a návrh dalšího 

postupu v jednání o ATT. Tyto balíčky pak byly distribuovány během lobbingu 

různými způsoby, kterým je věnován prostor v další kapitole. Poté došlo k první 

vlně schůzek, kde byli jednotliví aktéři informováni o začátku kampaně. Byla 

také vydána tisková zpráva informující o postoji AI a o budoucích akcích AIF. 

Společně s oficiálním zahájením kampaně bylo uspořádáno několik akcí na 

různých místech země, včetně happeningu před Ministerstvem zahraničních 

věcí, jejichţ cílem bylo upozornit na důleţitost připravované smlouvy a 

informovat veřejnost o existenci kampaně. Tisková zpráva byla vydána, a tudíţ 

kampaň oficiálně začala, v březnu 2012.
77

 

První vrchol kampaně „No Arms for Atrocities“ nastal v týdnu od 

jedenáctého do sedmnáctého července 2012, tedy v době, kdy probíhala 

konference o vznikající smlouvě ATT na půdě OSN.
78

 Po celou dobu konference 

probíhala setkávání s reprezentanty jednotlivých států, které vedla Kancelář AI 

pro OSN a v uvedeném týdnu mělo proběhnout několik akcí na podporu přijetí 

ATT tak, aby byly nástroje přímého lobbingu doplněny i těmi nepřímými.
79

 

Národní sekce, potaţmo aktivistické skupiny měly na výběr z několika 

akcí. Základní úrovní zapojení bylo sdílení globálního sdělení, tedy výzvy, 

kterou sdílelo celé mezinárodní hnutí. Hlavním sdělením publikovaným na 

sociálních sítích, zasílaných e-mailem, ale i klasickou poštou, byla výzva k 
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neopomínání lidských práv při vyjednávání o podobě ATT. Základní tlak měl 

být vytvořen především na tzv. „Velkou Šestku“, tedy stálé členy Rady 

Bezpečnosti a Německo, proto během tohoto týdne proběhly tzv. „tweet-a-thon“. 

Během Týdne Akce byl kaţdý den určen jeden stát, jehoţ delegátům se jednu 

hodinu intenzivně tweetovalo a upozorňovalo se tak na důleţitost přijetí ATT. 

Cílem této akce byly vţdy ministerstva zahraničí jako ti, kdo vyjednávali na 

půdě OSN. Dále však MAP a MS vyzývaly i k tlaku na místní vlády a to tím, ţe 

budou sekce nadále lobbovat přímo a aktivisté budou na stáncích informovat 

veřejnost a nechávat veřejnost podepisovat výzvu k podpoře ATT.
80

 

Po skončení konference na půdě OSN, probíhala i nadále jednání 

s veřejnými činiteli, a na sociálních sítích i na ulici byla veřejnost znovu 

vyzývána k podpoře výzev pro přijetí ATT. Ukázkou jedné z takovýchto výzev 

je obrázek č. 1, který byl sdílen na Facebookové stránce AIF a na kterém je text: 

„Slyšíme hodně o zemích, které provádí masakry. Mnohem méně slyšíme o těch, 

kteří je vyzbrojují.“  
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Facebook Amnesty International France
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Období mezi jednotlivými konferencemi bylo tedy poměrně výrazně 

věnováno lobbingovým aktivitám. Druhým vrcholem kampaně pak byla druhá 

konference konaná osmnáctého aţ třiadvacátého března 2013. Vzhledem k tomu, 

ţe termín této konference byl odhlasován na poslední chvíli, nebyl MS vydán 

ucelené dokument k akcím. Koordinátor kampaně dodal: „ Museli jsme reagovat 

velmi rychle a proto jsme v podstatě kopírovali aktivity, které jsme realizovali 

v prvním Týdnu Akce. Nejviditelnější akcí, kterou jsme pořádali, byla série 

demonstrací před ambasádami tzv. Velké Šestky, abychom upozornili, ţe 

vyjednávání stále sledujeme.“
81

 Fotografie z akce byly sdíleny také na sociálních 

sítích viz. Obrázek č. 2. Znovu také proběhlo tweetování určené ministerstvům 

zahraničí Velké Šestky. 

Po schválení ATT, ke kterému došlo druhého dubna 2013, kampaň 

neskončila, ale rozsah jejích aktivit se výrazně zmenšil. „Našim hlavním cílem 

v té době bylo, zajistit a sledovat, zda jednotlivé státy ratifikují smlouvu. 
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z 15. 10. 2016. 

Obrázek č. 2 Fotografie z kampaně „No Arms 

for Atrocities na sociálních sítích (zdroj: 

Facebook Amnesty International France) 
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V našem případě jiţ nešlo o moc práce, protoţe Francie ratifikovala ATT 

společně s většinou ostatních zemí.“
82

 Na tuto kampaň AI včetně AIF navázala 

s dalšími aktivitami, které jsou spojené s vývozem zbraní do rizikových zemí, a 

nadále sleduje implementaci principů ATT.
83

 

2.4 Lobbing v kampani „No Arms for Atrocities 

Na této kampani se podílelo několik aktérů na různých úrovních řízení AIF a 

v rozdílných vztazích k sekci. První skupinou aktérů jsou zaměstnanci AIF. 

Přesněji vedoucí advokačního oddělení, která je zároveň IGO koordinátorkou, 

coţ znamená, ţe má v kompetenci všechny lobbingové kampaně, kterým se AIF 

v daném období věnuje a zároveň je zodpovědná za komunikaci s MS a MAP a 

za sdílení informací s ostatními IGO koordinátory. Dále se jedná o koordinátora 

lobbingové kampaně „No Arms for Atrocities“, který je zároveň dlouholetým 

odborníkem na problematiku zbraní v AIF, kde působí od roku 2006.
84

 

Zodpovědnost za zmíněnou kampaň podle zaměstnance znamená, ţe „definuje 

cíle kampaně ve Francii, vytváří strategie pro dosaţení těchto cílů, koordinuje 

aktivity společně s Control Arms, se kterou byla AIF v koalici a koordinuje tým 

dobrovolníků na kampani spolupracujících.“
85

 

Druhou skupinou pracující na kampani jsou zmínění dobrovolníci, kteří se ve 

svém volném čase podíleli na přímém i nepřímém lobbingu v rámci „No Arms 

for Atrocities“. Skupina dobrovolníků je vţdy koordinovaná a vykonává pouze 
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aktivity v rámci akčního plánu připraveného kanceláří.
86

 Existují také tzv. místní 

skupiny, které se mohou zapojovat do aktivistických akcí na různých místech 

země. Tyto skupiny se však podílí na lobbingu pouze omezeně, například 

podepisováním petic.  

Prvním místem, kde lobbingová strategie vzniká je podle obou zaměstnanců 

MS, který po rozhodnutí MSR, ţe se téma stane strategickým cílem daného 

období, určí do jaké míry a jakými prostředky se bude daná kampaň vést. Poté 

mají sekce v rámci mezinárodního setkání moţnost se k dané strategii do určité 

míry vyjádřit. Tohoto setkání se zúčastnila IGO koordinátorka, která dodává: „I 

přesto, ţe máme moţnost vyjádření se ke strategiím, je potřeba, aby došlo 

k určitému kompromisu a proto nemůţou být v potaz všechny poznámky všech 

účastníků. Je zde ale vţdy ponechán prostor pro přizpůsobení strategie národním 

potřebám.“
87

 

V dalším kroku byl francouzské sekci zaslán strategický dokument, na 

základě kterého se tamní aktéři rozhodovali, jaké nástroje pouţijí. IGO 

koordinátorka i koordinátor kampaně se zde shodují na tom, ţe výběr 

jednotlivých nástrojů byl do velké míry na jejich rozhodnutí s výjimkou tzv. 

Týdne akce, kdy jsou aktivity jasně stanovené MS za účelem co nejvýraznějšího 

mezinárodního tlaku v krátkém časovém úseku.
88

 

S tímto dokumentem pak sekce nakládá tím způsobem, ţe se potká vedoucí 

oddělení a koordinátor lobbingové kampaně a navrhnou moţné nástroje a 

harmonogram jejich vyuţití. Vedoucí oddělení i koordinátor se zde shodli, ţe 

nejčastěji navrhnovaným nástrojem lobbingu jsou setkání s odpovědnými 
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osobami, především na úrovni státní, doplněné nástroji lobbingu nepřímého.
89

 

Poté jsou jednotlivé kroky upravovány společně s dalšími odděleními sekce – 

především kampaňovým, aktivistickým a mediálním. S těmi je konzultován 

především lobbing nepřímý, v němţ výrazně figuruje práce s médii a aktivistické 

skupiny, které se podílejí na práci s veřejností. Logicky zde také figuruje 

kampaňové oddělení, které zaštiťuje všechny aktivity. 

V posledním kroku před samotnou realizací lobbingu došlo ke konzultaci 

s dobrovolníky. Posuzovali se jejich moţnosti, jejich zkušenosti s danými 

prostředky a moţnosti jejich samostatné činnosti. V případě této kampaně bylo 

podle koordinátora kamapaně výhodou, ţe se jednalo o kampaň navazující na 

předchozí „Control Arms“ kampaň, jejíţ součástí část z dobrovolníků byla a 

měla tedy zkušenosti například s účastí na jednání příslušných orgánů, či 

s oslovováním zákonodárců dopisy a e-maily.
90

 Dobrovolníků v týmu na národní 

úrovni bylo pět. Tři z nich byli vysokoškolští studenti, jedním byl muţ 

v důchodu a jedním externí odborník na zbraně, který byl zaměstnancem jiné 

firmy a proto spolupracoval na kampani pouze ve svém volném čase. 

Cílové skupiny lobbingu a nástroje jejich lobbování 

Cílových lobbovaných skupin bylo po všech konzultacích určeno několik. 

Největší skupinu tvoří veřejní činitelé, jejichţ paleta je opravdu široká. Začíná 

prezidentem republiky, pokračuje premiérem, Ministerstvem obrany a 

Ministerstvem zahraničních věcí, dále Parlamentem a Generálním Sekretariátem 

pro obranu a národní bezpečnost. Druhou přímo lobbovanou skupinou tvořil 
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zbrojní průmysl. Poslední kategorií lobbovaných byla veřejnost a s ní spojení 

novináři. Pro kaţdou skupinu lobbovaných byly určeny rozdílné nástroje 

lobbování, které ovlivňovaly rozdílné faktory. Nyní se tedy práce bude věnovat 

jednotlivým lobbovaným skupinám a nástrojům, které pro její lobbování byly 

pouţity. 

První cílovou skupinou je veřejnost. Ovlivňování veřejnosti je akademiky 

povaţováno za způsob, jakým je moţné působit na ty, kdo o daném tématu 

rozhodují. Podle obou zaměstnanců AIF je informační kampaň důleţitou 

součástí kaţdého lobbingu. Pokud totiţ zákonodárci mají pocit, ţe veřejnost se o 

téma zajímá a je nakloněna pozici lobbujícího, jsou nakloněni minimálně 

osobnímu setkání.
91

 Ke kampani byla vytvořena informační stránka
92

, kde byla 

veřejnost informována o vývoji v jednání. Zaměstnanci AIF také potvrzují 

tvrzení, ţe je důleţitý vlastní výzkum v oblasti vývozu zbraní a především 

následků jejich exportu do tzv. nestabilních zemí. Veřejnost pak podle 

dotyčného povaţuje AIF za důvěryhodný zdroj, protoţe nepřebírá informace od 

dalších organizací.
93

 AI a AIF pravidelně publikovaly informace o porušování 

lidských práv v souvislosti se zmíněným vývozem.
94

 Tyto informace vyuţívají i 

místní aktivistické skupiny, které je rozšiřují do regionů. Koordinátor kampaně 

uvádí, ţe místní skupiny pracují různě, především podle jejich velikosti. Některé 

pouze sdílí informace na svých webových stránkách, popřípadě sociálních sítí, 
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jiné pořádají vlastní akce, například tzv. flash moby
95

, aby na případy 

upozornila. Plánování veškerých akcí je však pouze na konkrétní skupině a 

nerozhoduje o nich kancelář. S výjimkou akcí v rámci „Week of Action“, který 

je vedený centrálněji.
96

 V rámci tohoto týdne měly aktivistické skupiny moţnost 

zapojit se několika způsoby. Prvním bylo online zapojení, v rámci kterého 

skupiny sdílely na sociálních sítích, především na Twitteru, výzvu francouzské 

diplomacii, aby hlasovala pro přijetí smlouvy a stejně tak, aby motivovala 

ostatní státy k přijetí ATT. Dále bylo doporučeno aktivistům vytvářet tlak na 

instituce zemí, států Rady Bezpečnosti, tedy v případě Francie na postavení 

stánku před Ministerstvem zahraničních věcí, před vládou a Parlamentem, kde 

budou kolemjdoucí informovat o kampani a podepisovat zde petice za přijetí této 

smlouvy. Stejně tak byly skupiny vyzývány, aby byly aktivní před ambasádami 

ostatních států Rady Bezpečnosti OSN.
97

 Koordinátor kampaně komentuje tyto 

moţnosti slovy: „Tato kampaň byla opravdu velmi advokační. Skupiny byly do 

nepřímého i přímého lobbingu zapojeny mnohem výrazněji neţ obvykle. Běţně 

s ambasádami a veřejnými činiteli jednáme spíše za zavřenými dveřmi. Zároveň 

však mluvíme pouze o skupinách v Paříţi a okolí, protoţe ty mají dotyčné úřady 

dostupnější.“
98

 Veřejnost tedy byla oslovována především třemi způsoby: na 

webu a skrze média
99

, přes sociální sítě a osobním setkáním s aktivisty na ulici. 
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Další cílovou skupinou lobbingu byla média. Práci s nimi volila AIF nejen 

protoţe informují veřejnost a příslušné veřejné činitele, ale také proto, ţe 

„dlouhodobá práce s médii se vyplácí, protoţe ne vţdy nás při psaní článků o 

našich tématech kontaktují a proto je dobré, aby byla dlouhodobě obeznámena 

s naší pozicí k vývozu zbraní. Třeba se tím i zvýší pravděpodobnost, ţe se nám 

ozvou v případě, kdy budou dané téma znovu zpracovávat.“
100

 Během kampaně 

jsou pravidelně vydávány tiskové zprávy. Práce s médii se zvýšila před a po 

dvou Globálních Konferencích OSN, kdy se také konal v předchozím textu 

zmíněný Týden Akce. Kromě zmíněných tiskových zpráv a poskytování 

informací o kampani pracovalo s vybranými kontakty tiskové oddělení 

dlouhodobě: „Máme vybudované určité dlouhodobé kontakty, se kterými si 

budujeme vztah, a oni jsou pak otevřenější k publikování našich zpráv. Takováto 

dlouhodobá spolupráce spočívá například v tom, ţe jim poskytujeme informace 

dříve, neţ jsou publikovány pod tzv. embargem. Novinář se tak můţe připravit 

na vydání zprávy dříve.“
101

  

Další cílovou skupinou lobbingu byly firmy vyrábějící zbraně, kterých by 

se přijetí ATT přímo týkalo. Součástí smlouvy je přísnější kontrola místa určení 

exportovaného vojenského materiálu, coţ sniţuje objem vývozu těchto firem. 

Francouzské firmy jsou navíc jedny z nejvíce zasaţených těmito změnami, 

protoţe Francouzské republika je čtvrtým největším vývozcem zbraní. Častými 

destinacemi tohoto materiálu jsou navíc země třetího světa a bývalé francouzské 

kolonie. Koordinátor kampaně v rozhovoru uvedl, ţe vývozce zbraní nelobbují 

osobně, protoţe dlouhodobě neměl tento způsob lobbingu dopady. Nejčastěji 
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proto volí petice a otevřené výzvy firmám. Ty jsou publikovány společně se 

zprávami o porušování lidských práv spojených s pouţitím vyváţených 

zbraní.
102

  

Dalším okruhem lobbovaných jsou veřejní činitelé. Prvním z nich je 

prezident, v době lobbingu za přijetí ATT, François Hollande. Zaměstnankyně a 

zaměstnanec AIF v rozhovoru uvedli, ţe „komunikovat s kanceláří prezidenta 

Hollanda bylo snadnější, neţ s kanceláří prezidenta Sarkozyho. I přesto se 

podařilo zařídit pouze jednu schůzku s poradcem prezidenta.“
103

 Partneři AI se 

také pokoušeli o domluvení schůzky s prezidentem, ale nikdo kromě AIF nebyl 

úpěšný. Lobbing pak byl prováděn především korespondenční cestou. Kromě 

ţádostí o podporu ATT zasílali zaměstnanci a dobrovolníci prezidentovi také 

informace o současném stavu v zemích vývozu a o odborném kontextu 

projednávané smlouvy, kopie petic k přijetí ATT a stanovisko AI a koalice 

neziskových organizací Control Arms.  

Na rozdíl od prezidenta, premiér Jean-Marc Ayrault přistoupil ke třem 

osobním schůzkám, kterých se ze strany AIF účastnili oba zaměstnanci. První 

schůzka byla spojená se začátkem kampaně, další dvě se odehrály před dvěma 

Globálními Konferencemi OSN. Ve všech případech byly premiérovi předány 

informace o probíhající kampani, o podmínkách v zemích vývozu, o pozici AI a 

koalice Control Arms k navrhované smlouvě a doporučené kroky pro vládu.
104

 

Počet a datování schůzek bylo vybráno na základě konzultace s ostatními 

partnery v koalici Control Arms. Podle vedoucí advokačního oddělení a IGO 
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koordinátorky byly schůzky plánovány tak, aby pokryly hlavní body kampaně a 

tak, aby se nepřekrývaly s lobbingovými aktivitami partnerů, ale naopak je 

doplňovaly. Stejně tak si partneři mezi sebou koordinovali výběr materiálů a 

informací, které premiérovi předávali. Přesto ţe stanoviska byla společná, 

schůzek se účastnila kaţdá organizace samostatně. Aktéři se tak rozhodli proto, 

ţe mohli vytvářet tlak častěji a vyuţít tak své kapacity maximálně.
105

 

Poradním orgánem premiéra je Generální Sekretariát pro Obranu a 

Národní Bezpečnost (GSONB)
106

. Osobní schůzky tedy často probíhaly na 

úrovni tohoto orgánu. AIF i její partneři povaţovali GSONB za partnera na 

odborné úrovni, proto s ním komunikovali často a v různém sloţení. Občas byli 

na schůzkách pouze zaměstnanci jedné organizace, jindy byla u vyjednávání celá 

skupina koalice. Podle koordinátora kampaně vypadala komunikace následovně: 

„V době špiček kampaně jsme komunikovali skoro na kaţdodenní bázi. 

Poskytovali jsme GSONB informace o novém vývoji v jednání o ATT, zde jsme 

měli výhodu naší mezinárodnosti a někdy jsme od jiných sekcí měli více 

informací, neţ měla naše diplomacie. Také jsme upozorňovali na sporné body a 

snaţili se je spojovat s konkrétními dopady exportu zbraní. V tom jsme viděli 

velkou výhodu. Máme vlastní výzkum, který byl pro našeho partnera 

relevantní.“
107

 Vzhledem k aktivní komunikaci s tímto aktérem nevznikala 

potřeba častěji komunikovat se samotným premiérem, protoţe se partneři 
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v Control Arms shodli, ţe se relevantní informace dostanou k potřebným 

aktérům.
108

  

Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraniční věcí byly dalšími dvěma 

cílovými skupinami lobbingu AIF. Zde bylo vedeno také několik schůzek 

v koordinaci s koaličními partnery. Na příslušné orgány ministerstev jsou 

dodávány stejné dokumenty jako v předchozích případech. Zároveň jsou ministři 

obrany a zahraničních věcí adresáty petic a výzev, které podepisuje veřejnost. 

Podle koordinátora kampaně se výrazně lépe a proto také častěji komunikovalo 

s Ministerstvem zahraničních věcí. Jedním z důvodů, který pro to odpovídající 

uvádí je lobbing zbrojařského průmyslu, který probíhá především na 

Ministerstvu obrany.
109

 

V Parlamentu probíhala jednání na různých úrovních. Zaměstnanci AIF a 

partnerů navštěvovali jednání Parlamentu a jednotlivých relevantních odborů – 

Zbraňová komise a Komise pro zahraniční věci. Dále jednali s jednotlivými 

poslanci, které pojmenovávají jako „přátelské“ a s odbory, které se věnují 

státům, do kterých jsou zbraně vyváţeny a tím mohou zhoršovat tamní situaci. 

Poslední nástrojem pouţitým v Parlamentu jsou informační balíčky obsahující 

stejné materiály jako v případě předchozích skupin pro poslance a senátory, 

které rozesílala sekce a její partneři na e-maily všech poslanců a senátorů.
110
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3 Specifika lobbingu Amnesty International France 

Cílem poslední kapitoly této diplomové práce je zhodnotit, ve kterých 

aspektech, a zda, se lobbing neziskových organizací liší od lobbingu 

profesionálního popsaného v obecné teorii lobbingu. Pro lepší přehlednost je 

kapitola členěna na základě nástrojů popsaných v teoretické kapitole. U kaţdého 

z prostředků lobbingu je popsán rozdíl a uvedeny faktory ovlivňujícího jeho 

(ne)vyuţití v lobbingu AIF jako neziskové a nevládní organizace, pokud byly 

tyto faktory identifikovány. 

Analýza začne hodnocením implementace nástrojů přímého lobbingu, 

mezi které patří osobní setkání s veřejnými činiteli, poskytování informací a 

expertních vyjádření uvedeným, finanční příspěvky, e-mailová a telefonická 

komunikace. 

AIF povaţuje sama sebe za relevantního partnera v poskytování 

informací týkajících se lidských práv. A téma omezování vývozu zbraní 

povaţuje AIF za jedno z témat velice úzce spojených s lidskými právy. 

Mezinárodní hnutí pravidelně publikuje nezávislé výzkumné zprávy o vývoji 

stavu lidských práv v rizikových zemích, do kterých se zbraně dováţí. Těchto 

informací si veřejní činitelé, podle výpovědi jich samotných, velmi váţí.
111

 AIF 

nástroj podávání informací tedy vyuţívá pravidelně a je součástí kaţdé její 

lobbingové kampaně. V případě kampaně „No Arms for Atrocities“ tomu nebylo 

jinak. Zástupci AIF měli připravené informační balíčky, které předávali 

především dvěma způsoby, osobně a e-mailem/klasickou poštou. Tyto balíčky 

obsahovaly i expertní stanoviska k jednotlivým návrhům vznikající smlouvy.  
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S vybranými veřejnými činiteli se lobbisté také setkávali osobně. Patřili 

k nim prezident, premiér, zástupci poradního orgánu premiéra, poslanci, zástupci 

Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí. Zástupci byli vybíraní na 

základě jejich expertízy a pravomocí. Řadoví poslanci tak dostali pouze balíček 

s informacemi, zatímco se zástupci parlamentního výboru pro zbraně se setkali 

lobbisté osobně, protoţe s ním mohli jednat o dalších detailech a přímý lobbing 

povaţovali za efektivnější k motivaci k podpoře dané osoby k návrhům AIF. 

Zároveň však museli volit veřejné činitele, které navštíví ze dvou důvodů – kvůli 

účasti AIF v koalici (vybírali se zástupci, kteří nebyli osloveni koaličními 

partnery, či ti, na které měl být vytvořen větší tlak) a kvůli vyuţití lidských a 

finančních zdrojů (osobní setkání je na oboje náročnější, neţ pouhé 

informování).
112

  

Dalším nástrojem, který byl vyuţit, byla přítomnost zástupců – 

zaměstnanců či dobrovolníků na zasedání parlamentních výborů věnujícím se 

tématům zbraní, zahraniční politiky, či zemím spojených s vývozem zbraní. 

Návštěvy těchto výborů byly nejčastěji spojené s jednáním se samotnými 

poslanci, aby se co nejefektivněji vyuţilo času lidí navštěvujících zasedání.
113

 

Návštěvy uvedených zasedání nepovaţují zaměstnanci AIF za nejefektivnější 

způsob lobbování, ale hodnotí ho spíše jako doplňující nástroj, který zároveň 

slouţí jako informační kanál o současném vývoji témat pro AIF důleţitých.
114
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Naopak e-maily byly v rámci lobbingové kampaně pouţívány hojně. 

Nejen během Týdne Akce zasílaly zaměstnanci, členové, podporovatelé AIF, ale 

i široká veřejnost veřejným činitelům, politikům a zbrojařskému průmyslu výzvy 

k podpoře lidských práv a tím pádem i ATT. Výhodou tohoto lobbingové 

nástroje je, ţe je nenáročný na zdroje organizace a je lehce kopírovatelný, proto 

byl během kampaně pouţit několikrát. Zaměstnanci AIF komentují jeho vyuţití: 

„ Pouţíváme e-maily jako nástroj velmi často, proto jsme ani moc nepřemýšleli, 

jak jej vyuţíváme tentokrát. Je to aktivita skoro kaţdodenní, proto jsme ji 

zařadili pokaţdé, kdyţ jsme chtěli hromadně oslovit více cílových skupin, nebo 

vytvořit větší tlak.“
115

 

Telefonáty naopak vůbec vyuţívány sekcí nebyly, i kdyţ jsou jedním 

z navrhovaných nástrojů MAP a MS.
116

 Vysvětlením koordinátora kampaně 

bylo, ţe dlouhodobě telefonáty nevyuţívají, protoţe nemají pocit, ţe by se 

jednalo o efektivní nástroj lobbingu. Zároveň by mohl další nástroj přímého 

lobbingu narušit jiţ probíhající jednání. Sekce tak raději volila kombinaci 

osobních setkání, e-mailové kampaně a nepřímých nástrojů lobbingu.
117

  

Posledním nástrojem přímého lobbingu vycházejícím z uvedené teorie 

lobbingu jsou finanční příspěvky lobbovaným. Ty nefigurují v ţádném 

z dokumentů AI věnujícím se lobbingu a jeho prostředkům a jsou v rozporu se 

základními principy AI jako transparentní organizace. Český vedoucí 

kampaňového oddělení toto komentoval slovy: „V ţádném případě bychom 
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nikdy nemohli nikomu dávat finanční příspěvky. Za prvé nejsme primárně 

lobbingová organizace a tím pádem nemáme na nic takového rozpočet, ani my, 

ani jiné sekce. Za druhé, a především, jsou jakékoli finanční příspěvky na velmi 

tenké hranici s korupcí a takové praktiky Amnesty rozhodně nevyuţívá.“
118

 

Vzhledem k cílovým skupinám této lobbingové kampaně by opravdu jakékoli 

finanční příspěvky mohly být klasifikovány jako úplatky. 

Druhou skupinou prostředků vytváření tlaku na cílové skupiny jsou 

prostředky nepřímé, mezi něţ patří práce s médii, pořádání tematických 

seminářů, informování veřejnosti, mobilizace vlastních členů a účast na 

demonstracích.  

Práce s médii je nástroj pouţívaný v kampani pravidelně a systematicky. 

Práce s médii je navíc snadnější v momentě, kdy se jedná o kampaň, která je 

mezinárodní a týká se tématu, jakým jsou zbraně a jejich vývoz, který je spojený 

se světovými velmocemi. AIF navíc uvedla, ţe pracuje s vybranými novináři 

pravidelně a proto se jí daří témata v médiích publikovat v tónu, který je AIF 

nakloněný. Vyšlo tak několik novinových článků tematicky věnovaný vývozu 

zbraní a jeho dopadu na cílové země.
119

 Oproti politickému a komerčnímu 

lobbingu však AIF nevyuţila ani v jednom případě placené reklamy. 

Koordinátor kampaně uvedl, ţe práce s médii je velmi důleţitá pro ovlivňování 

veřejného mínění a tím pádem i názoru veřejných činitelů. Myslí si, ţe „obzvlášť 

ve Francii je názor lidí silně ovlivněný médii a proto je velkou výhodou mít je na 
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své straně.“
120

 Placenou reklamu pravděpodobně nebylo nutné vyuţívat 

z důvodu publikace několika tematických článků. Zajímavým fenoménem 

odhaleným během výzkumu se však ukázala být práce se sociálními médii. Po 

celou dobu vedení kampaně „No Arms for Atrocities“ byly velmi aktivně 

vyuţívány především sociální sítě Facebook a Twitter, na kterých měla veřejnost 

moţnost sdílet výzvy pro své i zahraniční vlády. Za velkou výhodu tohoto 

nástroje lze povaţovat rychlost, se kterou je moţné dané sdělení sdílet a jeho 

nenáročnost na zdroje. Zároveň je moţné při vyuţívání sociálních sítí vidět 

ostatní takto činící, coţ můţe vést k většímu pocitu sounáleţitosti. Zároveň je 

tento způsob viditelnější neţ psaní e-mailů, dopisů či telefonáty a lobbovaní 

mohou cítit větší potřebu se k výzvě vyjádřit, či podle ní jednat. Tento 

prostředek kampaně nebyl uveden v ţádném z teoretických textů pouţitých 

v této práci. Je tedy otázkou zda se jedná o nástroj nový, nebo zda se jedná o 

důsledek výběru literatury.  

Dalším nástrojem nepřímého lobbingu je pořádání informačních 

seminářů, které se účastní lobbovaní, ať uţ v jako přednášející, či jako hosté 

v publiku. Ani jeden tento typ AIF nevyuţila. Jako důvod uvedl koordinátor 

kampaně, ţe takovéto aktivity Amnesty nikdy nevyuţívala. Dodává však, ţe 

partnerské organizace semináře pravidelně pořádají a lobbované zvali, proto 

tohoto nástroje bylo vyuţito nepřímo.
121

 

Dále jsou i v běţném lobbingu vyuţívané prostředky informováni 

veřejnosti a mobilizace vlastních členů. To jistě platí i pro AIF. Jen je přesnější 
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pouţít spojení mobilizace členů a příznivců, protoţe pojen člen implikuje 

placení členského příspěvku, nebo provedení jiného institucionalizovaného 

kroku pro získání členství. Kolem AI se však pohybují i lidé, kteří jsou například 

dobrovolníci a protoţe jiţ investují svůj čas, nejsou motivovaní platit navíc ještě 

členské poplatky. Tato skupina bývá tedy nazývána příznivci, či podporovatelé. 

Je ale určitě moţné říci, ţe mobilizace členů a příznivců a informování 

veřejnosti s tím spojené je hojně vyuţívaný prostředek vytváření tlaku AIF: 

Během popisu lobbingu v předchozí kapitole bylo opakovaně zmíněno, ţe 

jednotlivé místní skupiny (tedy zmínění členové a podporovatelé) informovali o 

tématu různými způsoby (stánkem, flash mobem, demonstrací před ambasádami, 

sdílením na svých sociálních sítích) širokou veřejnost. Zároveň tyto aktivity 

vedou k získání většího počtu členů a podporovatelů, kteří mohou ovlivnit další 

občany. K informování veřejnosti byly vyuţity i oficiální kanály AIF – její 

webové stránky a sociální sítě. Tento kanál tedy AIF vyuţívá výrazně a dá se 

říci, ţe je v podstatě v základech jejího fungování, proto se k jeho vyuţití také 

AIF často uchyluje. Členové a podporovatelé jsou jiţ od počátku u vzniku 

kampaně a jsou její esenciální součástí. Zástupci AIF se účastnili i demonstrací a 

jiných veřejných akcí svých koaličních partnerů a vice versa, čímţ se dosáhlo 

většího počtu aktivistů na místě, coţ vede k většímu zájmu veřejnosti i médií a 

většímu dopadu takové akce na lobbované. 

Je tedy moţné nalézt několik shodných a několik odlišných charakteristik 

lobbingu politického a komerčního a lobbingu neziskových organizací, resp. 

AIF. Následující část se bude věnovat těmto kategoriím a zároveň se dostane 
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k nástrojům a charakteristikám, které jsou minimálně z pohledu zde uvedených 

teorií spojené čistě s neziskovými organizacemi a proto jasně nevyplynuly 

v předchozím textu této kapitoly. 

Nejprve budou shrnuty podobné vlastnosti těchto dvou typů lobbingu. 

Lobbing profesionální, stejně jako neziskový lobbing vyuţívají osobní setkávání 

s veřejnými činiteli. Potvrzuje se také, ţe setkávání vyuţívají lobbisté v případě, 

kdy lobbují za přijetí politického rozhodnutí, nebo konkrétního dokumentu. 

Výraznou shodu je moţné pozorovat také u funkce lobbujících jako nositelů 

důleţitých informací pro lobbovaného. V případě komerčního a politického 

lobbingu jsou to informace od jejich členů, zatímco v případě AI se jedná o 

odbornou analýzu lidskoprávní situace, či právní kontext mezinárodních smluv 

s lidskými právy spojenými. V obou případech se však jedná o důleţitý faktor, 

který můţe usnadnit lobbujícím přístup k lobbovanému a napomoci tak dosaţení 

poţadovaného cíle. Obě lobbující skupiny se také shodují ve vyuţívání e-mailu 

jako způsobu komunikace s cílovou skupinou. 

Z nástrojů lobbingu nepřímého vyuţívají obě skupiny především práci 

s médii, informování veřejnosti a mobilizace vlastních členů a účast na 

demonstracích. Ovšem ve způsobu vyuţití nástrojů je moţné také nalézt rozdíly. 

AIF si neplatí ţádné příspěvky v médiích, spoléhá na dlouhodobou spolupráci 

s novináři a jejich pozitivní přístup k práci této neziskové a nevládní organizace, 

zatímco podle současných teorií lobbingu jsou nástrojem i placené reklamy 

v médiích. 

Dále je moţné pozorovat rozdíl ve způsobu oslovování veřejnosti a 

mobilizace členů. Lobbingové firmy mají většinou omezený počet členů, který je 

vázán na členský poplatek a jejich členy mohou být i velké korporace. Zatímco 
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v AIF existuje také status podporovatele, který je podmíněn pouze vykonáváním 

různých aktivit, klidně pouze v jedné kampani, kterou si dotyčný zvolí. Tím tato 

nezisková a nevládní organizace získává nezanedbatelný potenciál k oslovení 

velkého počtu nových příznivců a široké veřejnosti. Otázkou je, jakým 

způsobem mobilizují komerční lobbingové firmy své členy. Pokud by totiţ 

členové těchto firem očekávali, ţe je zastupuje v jejich zájmech právě tato firma 

a oni za to platí, bylo by pravděpodobné, ţe se do jejich kampaní nebudou chtít 

zapojit ve velké míře, zatímco členové a podporovatelé, kteří jsou součástí 

mezinárodní hnutí dobrovolně, mají ve většině případů vysokou vnitřní 

motivaci, a proto se opravdu mobilizují v případě potřeby. Dále by zajímavým 

tématem dalšího zkoumání mohlo být porovnání oslovování veřejnosti 

profesionálními lobbingovými organizacemi a AIF. Vzhledem k tomu, ţe 

lobbing je často vnímán s negativními konotacemi, je otázkou, do jak velké míry 

můţe takováto firma oslovit veřejnost. Bohuţel v teoretických textech pouţitých 

k této práci, nebyl obsaţen podrobnější popis tohoto oslovování a tak není jasné, 

jestli například toto oslovování dělají firmy samy, nebo si najímají např. PR 

firmy. 

Posledním oběma skupinami vyuţívaným nástrojem je účast na 

demonstracích. Opět je tu otázkou, do jak velké míry se mobilizují členové 

profesionálních lobbingových firem a jak moc je tedy taková firma schopná 

vyuţít svou účast na demonstraci. Naopak právě nezisková a nevládní 

organizace jakou je AIF má schopnost demonstraci sama organizovat a zároveň 

se spojuje s ostatními organizacemi s podobnými cílem, aby měly jejich 

demonstrace větší dopad.  
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Tyto prostředky tedy pouţívají obě skupiny lobbujících, i kdyţ jen do 

určité míry stejným způsobem a zde by jistě mělo smysl v podobném výzkumu 

pokračovat do většího detailu a rozpracovat rozdíly mezi oběma skupinami. 

V další části této kapitoly budou rozebrány charakteristiky lobbingu neziskových 

a nevládních organizací, které se naopak liší od teorií současného lobbingu 

představených v úvodních kapitolách práce. 

V kategorii přímého lobbingu nevyuţila AIF telefonické kampaně a 

nikomu z lobbovaných neposkytla finanční příspěvky. Důvodem pro nevyuţití 

telefonické kampaně je její efektivita a vyuţití zdrojů jiným způsobem. Finanční 

příspěvky neposkytuje, protoţe je to proti jejím principům transparentnosti. 

S lobbingem je spojený zvyk nabízet různé dovolené a jiná lákadla pro veřejné 

činitele, aby je motivovali podpořit jejich stanovisko. Takovéto moţnosti AIF 

ani jiná sekce AI samozřejmě nenabízí a ani je nemá k dispozici. 

Z nepřímých nástrojů v tomto výčtu zbývá pořádání seminářů a 

umisťování reklam v médiích s tím, ţe k umisťování reklam bylo jiţ stanovisko 

vyjádřeno výše u odstavce o práci s médii. Semináře samotná AI nepořádá, 

protoţe to nevychází z podstaty její práce, ovšem v rámci spolupráce v koalici 

zvala své příznivce na semináře partnerů, kteří podobné aktivity organizují. 

Speciálním nástrojem, který podle pouţitých teorií nevyuţívá 

profesionální lobbing, je vedení tzv. „označující a zostuzující“ kampaně. 

Znamená to, ţe nezisková a nevládní organizace vede kampaň, která upozorňuje 

na porušování či potenciální porušování lidských práv. Tím se snaţí o vytvoření 

tlaku na lobbovaného. Tento typ kampaně je v podstatě nejvyuţívanějším 
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v případě AI.
122

 Zároveň je to nástroj, který je vlastní spíše neziskovým a 

nevládním organizacím, protoţe pokud by profesionální lobbisté očerňovali 

jméno lobbovaných, mohli by si tak uzavřít přístup k nim v příštích případech, 

kdy by měli potřebu s nimi spolupracovat. 

Přehledný seznam vyuţitých nástrojů ukazuje Tabulka č. 1. 

    Tabulka č. 1 Nástroje vyuţívané v lobbingových strategiích 

 Profesionální lobbing Lobbing neziskových a 

nevládních organizací 

Osobní setkání s veřejnými 

činiteli 

ANO ANO 

Poskytování odborných 

informací 

ANO ANO 

E-mailová komunikace ANO ANO 

Práce s médii ANO ANO s výjimkou placené 

reklamy 

Informování veřejnosti ANO ANO 

Mobilizace členů ANO ANO 

Účast na demonstracích ANO ANO 

Telefonická kampaň ANO NE 

Finanční příspěvky ANO NE 

Informační semináře ANO NE  

„Označující a zostuzující 

kampaň“ 

NE ANO 

Sociální sítě Chybí data ANO 
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Z analýzy vyuţitých nástrojů vzešly také faktory, které ovlivňují výběr 

prostředků pouţitých při lobbování AIF. Tyto faktory je také moţné porovnat 

s těmi, které současné teorie lobbingu identifikují jako podstatné. Mezi takové 

patří koalice s jinou organizací, veřejná podpora tématu
123

, představy jejich 

členů
124

, přítomnost opozice v jednání
125

, národní kontext
126

, dostupné zdroje 

organizace, cílová skupina lobbingu, lobbované téma a mezinárodnost 

organizace
127

. Z popisu kampaně a především z rozhovorů s lobbujícími aktéry 

AIF vyznívá, ţe faktory, které rozhodování o lobbingové strategii ovlivňují, 

jsou: koalice s jinou organizací, představa členů o postoji AI k tématu, národní 

kontext, dostupné zdroje, cílová skupina lobbingu, hodnoty a principy 

organizace. Koalice s jinou organizací ovlivnila jednání AIF v tom smyslu, ţe 

své kroky konzultovala a vybírala nástroje a cílové skupiny na základě 

konzultace s partnery v lobbingu. Lobbovala u činitelů, ke kterým se ostatní 

z koalice nemohli dostat, plánovala své akce v souvislosti s těmi, které pořádali 

partneři, konzultovala s nimi cíle, vytvářela společná stanoviska a sdílela 

informace. Vliv koaličního partnera je tedy viditelný a v míře ovlivňování jeho 

lobbingové strategie nezanedbatelný. Naopak přítomnost opozice v rozhodování 

o postupu vytváření tlaku nefiguruje nijak zásadně. Vedoucí advokačního 

                                                 

123
 Federico Merke and Gino Pauselli: Foreign Policy and Human Rights 

Advocacy: An Exercise in Measurement and Explanation, 135. 

124
 Thomas T. Holyoke: „Choosing Battlegrounds: Interest Group Lobbying Across Multiple 

Venues“, Political Research Quarterly, 56, No. 3 (2003), 325 – 336. 

125
 Tamtéţ, 333. 

126
 Aaron Dusso: „Legislation, Political Context, and Interest Group Behavior“, Political 

Research Quaterly, 63, No. 1 (2010), 55 – 67. 

127
 Margaret Keck. and Kathryn Sikkink.: Activists beyond borders, Cornell (Ithaca: University 

Press, 1998). 



 

59 

 

oddělení AIF při doptání na tento faktor vlivu odpověděla: „Snaţíme se mít 

přehled o tom, kde působí např. lobbing zbrojařský, ale není to tak, ţe bychom 

navštívili danou osobu hned druhý den poté, co se setkala s někým z opozice.“
128

 

Jak bylo řečeno v předešlém textu AI je do velké míry demokratická 

organizace a proto mají její členové právo zasahovat do rozhodování o 

strategických cílech a aktivitách, které bude AI vykonávat. Proto je názor členů 

AI a potaţmo AIF také faktorem ovlivňujícím podobu lobbingu AIF. Není 

ovšem tak významný jako v případě koalice s jinou organizací, protoţe členové 

nemají moţnost zasahovat přímo do vybraných prostředků sekce (s výjimkou 

dobrovolníků zapojených do samotných aktivit).  

Dalším faktorem, který měl na základě provedeného výzkumu vliv je 

národní kontext působení lobbistů. Koordinátor kampaně uvedl například, ţe ve 

Francii mají média velký vliv, dále je také důleţitý legislativní kontext lobbingu, 

protoţe místní zákony mohou například omezovat paletu nástrojů, které 

vyuţívají lobbisté, či mohou vytvořit překáţku v přístupu k cílovým skupinám 

(například v případě, kdy by lobbingová organizace nebyla registrovaná u 

příslušné státní instituce). Za zajímavý je moţné povaţovat i fakt, ţe národní 

kontext je podstatný i přes to, ţe se jedná o mezinárodní organizaci. Zaměstnanci 

AIF v rozhovorech sice uvádí, ţe se do velké míry řídí strategií danou MS a 

MAP, ale poté jiţ vliv ani jedné instituce neuvádí a vţdy se vyjadřují spíše o 

koordinaci na národní úrovni. Mezi prvky národního kontextu patří podle 

současných teorií také historická paměť, fungování občanské společnosti a 
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tradice práce médií.
129

 Zmíněné sloţky národního kontextu se v rámci pouţité 

metodologie této práce nepodařilo otestovat i z toho důvodu, ţe jde o celkem 

abstraktní proměnné a pro jejich zkoumání by musela být kritéria výzkumu a 

pouţitá metoda jinak nastavena.  

Rovněţ nebyl jasně prokázán vliv veřejné podpory tématu na vytváření 

strategie. Určitý dopad veřejné podpory by mohl mít nepřímý vliv skrze členy, 

kteří mohou ovlivnit výběr témat a podobu strategií, coţ není v této práci moţné 

dokázat. Zároveň by působení tohoto faktoru nemělo být výrazné, protoţe 

témata, která si AI vybírá, by se z principu měla odvíjet od jejich důleţitosti pro 

udrţení dodrţování lidských práv ve světě, nikoli od toho, zda jsou témata 

veřejně podporována. Tento prvek by samozřejmě mohl ovlivnit výběr nástrojů a 

cílových skupin – např. by lobbing byl méně zaměřený na veřejnost a více na 

politiky. To je ovšem pouze spekulace. 

 I přesto ţe AIF vyuţívá dobrovolnické práce a je finančně samostatná na 

mezinárodním hnutí, ukázalo se, ţe dostupné zdroje mají vliv na její chování při 

vyvíjení tlaku na politiky. Dostupnými zdroji jsou myšleny ty personální a 

finanční. Na jejich základě se AIF rozhoduje, zda lobbovat v případě, kdy není 

efektivita práce s danou cílovou skupinou příliš vysoká – vyuţívá pak času 

lobbujících raději v rámci jiných nástrojů. Finanční zdroje ovlivnily například i 

vyuţívání telefonického lobbingu. Zástupce AIF uvedl, ţe kromě toho, ţe tento 

způsob tradičně nepouţívají, nebyl vyuţit i proto, ţe je draţší a proto sekce 

raději rozesílá e-mailovou komunikaci.  
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Neméně vlivnou je cílová skupina lobbingu. Zde je moţné sledovat velké 

rozdíly v přístupu k jednotlivým lobbovaným. V případě politiků je 

pravděpodobněji zvolenou metodou osobní rozhovor, či účast na jednání 

parlamentního výboru, zatímco veřejnost bude oslovována spíše na sociálních 

médiích, nebo přímým kontaktem skrze aktivistické stánky na ulici. Vliv tohoto 

faktoru je tedy velký. 

Vlivem, který nebyl zmíněn ve zkoumané literatuře, ale vyšel 

z provedené analýzy faktorů, je význam hodnot a principů, které má daná 

organizace nastaveny. Ten se projevil např. v případě rozhodnutí, zda nabízet 

lobbovaným finanční příspěvky, coţ bylo zcela v rozporu se základními principy 

organizace a proto se lobbující rozhodli tento způsob vytváření tlaku na cílové 

skupiny nevyuţít. Ověření důleţitosti tohoto vlivu by bylo vhodné ověřit na 

dalších případech, aby bylo jasné, zda rozhodnutí plynulo opravdu z důleţitosti 

daných hodnot, nebo se jednalo o jiné motivy. 

Téma lobbingové kampaně ovlivnilo strategii AIF také a to především 

v oblasti výběru lobbovaných – vzhledem k tomu, ţe se v případu této práce 

jednalo o kampaň za omezení vývozu zbraní, byli vybírání politici spojení 

s tímto tématem, byl částečně lobbován zbrojařský průmysl a byla vybrána dvě 

vhodná ministerstva. Zároveň se neukázalo, ţe by téma zbraní ovlivnilo způsob 

provádění lobbingu.  

Mezinárodnost organizace má na lobbing vliv také. Například akce 

v rámci Týdne Akce jsou plánovány tak, aby mohly být provedeny ve všech 

(nebo alespoň většině) zapojených státech. Národní sekce si tedy v některých 

částech kampaně nemohla zcela volně volit aktivity, které bude vykonávat. 

Kancelář AI pro OSN paralelně s národními sekcemi lobbovala na půdě této 
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mezinárodní organizace a tím také zasahovala do výstupů lobbingu na úrovni 

národní, především u některých aktérů. Tento fakt tedy musela AIF vzít v potaz 

také. Lepší přehlednost vlivu faktorů na obě skupiny lobbujících nabízí tabulka 

číslo 2. 

Tabulka č. 2: Faktory ovlivňující způsob lobbováni 

 Profesionální lobbing Lobbing neziskových a 

nevládních organizací 

Koalice s jinou organizací ANO ANO 

Národní kontext ANO ANO 

Dostupné zdroje ANO ANO 

Cílová skupina ANO ANO 

Téma kampaně ANO ANO 

Mezinárodnost organizace ANO ANO 

Hodnoty a principy organizace Chybí údaje ANO 

Lobbing opozice ANO NE 

Veřejná podpora tématu ANO NE 

 

Kromě uvedených nástrojů a faktorů, které způsoby vytváření tlaku na 

cílové skupiny ovlivnily, bylo vypozorováno dvou dalších charakteristik 

lobbingu AIF. Z výpovědí aktérů organizace je zřejmé, ţe lobbingová strategie 

byla vytvářena, zároveň však bylo zjištěno, ţe neexistuje oficiální dokument, ve 

kterém by byly zaneseny jednotlivé aktivity kampaně AIF. Podle koordinátora 

kampaně se sekce do velké míry drţela dokumentů MS. Dále se jednotliví aktéři 

sekce shodli na okruhu aktivit, které mohou vyuţít. Neexistuje však ţádný 
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harmonogram, manuál pro jednotlivé místní skupiny apod.
130

 Česká vedoucí 

advokačního oddělení k tomu dodává: „Z naší dlouhodobé zkušenosti nemá 

smysl vytvářet nějaké podrobné harmonogramy a návody, jak lobbovat. Musíme 

reagovat na momentální vývoj, který se nedá předpokládat. A já myslím, ţe by 

nás harmonogram pouze zbytečně svazoval.“
131

 Teze Thomase Holyoka 

z úvodní kapitoly této práce se tak zdá, alespoň v kontextu AIF poněkud 

přehnaná a vytváření strategií je chápáno spíše jako vytvoření určité strategie 

lobbingu. 
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4  Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je lobbing Amnesty 

International France jako organizace neziskové a nevládní specifický. Z pouţité 

teorie vyplynul předpoklad, ţe vyuţité nástroje a faktory ovlivňující jejich 

aplikaci do praxe se v případě lobbingu neziskových organizací a 

profesionálního lobbingu příliš neliší. Přesto bylo teoreticky identifikováno 

několik prvků, které jsou specifické pro lobbing AIF jako neziskové a nevládní 

organizace. Mezi tato specifika byl zařazen: nástrojů lobbingu, vyuţití 

„označující a zostuzující“ kampaně, nevyuţívání finančních příspěvků pro 

lobbované a neplacené působení v médiích. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, ţe opravdu existuje mnoţství 

prostředků, které jsou společné pro profesionální lobbing a lobbing AIF. Jsou 

jimi poskytování informací a profesionální analýzy lobbovaným, osobní 

setkávání s veřejnými činiteli, účast na zasedání parlamentních výborů, vyuţití 

e-mailové komunikace, práce s médii, informování veřejnosti a mobilizace členů 

organizace. I přesto však existují rozdíly v konkrétním vyuţití jednotlivých 

nástrojů, například veřejnost je AIF informovaná i pomocí lokálních skupin 

dobrovolníků a e-maily v rámci e-mailové kampaně posílá veřejným činitelům i 

široká veřejnost, nejen zaměstnanci AIF.  

Naopak finanční příspěvky, telefonická kampaň, placené reklamy 

v médiích a informační semináře nejsou prvky vyuţívanými AIF. Kaţdý z nich 

je ovlivněn jiným faktorem – základními hodnotami a principy organizace, 

neefektivitou daného nástroje či dostupnými zdroji organizace.  

Z obecné teorie lobbingu také vyplynulo několik faktorů ovlivňujících 

lobbing a výběr jeho nástrojů a stejně jako v případě vyuţívaných prvků, i zde je 
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řada stejných a řada odlišných elementů. Účast v koalici s jinou organizací, 

názor členů na dané téma, národní kontext, ve kterém lobbující působí, dostupné 

zdroje a cílová skupina lobbingu jsou faktory ovlivňující jak neziskové a 

nevládní organizace, tak organizace profesionálně se zabývající lobbingem. 

AIF na rozdíl od profesionálního lobbingu nerozhoduje o podobě své 

strategie na základě toho, zda v daném případě lobbuje i opozice. AIF také 

nezohledňuje míru veřejné podpory tématu, rozhoduje se o lobbování podle 

stavu lidskoprávní situace. Na rozdíl od profesionálních lobbistů se nezisková a 

nevládní organizace AIF rozhodovala na základě elementárních principů a 

hodnot, které jsou organizaci vlastní.    

Kromě zmíněných prvků a vlivů lobbingu, které byly porovnávány 

s počáteční teorií lobbingu, byl identifikován jeden nástroj a jeden faktor 

v akademických textech nezmíněný. Během výzkumu se ukázalo, ţe velmi 

vlivným a vyuţívaným nástrojem jsou sociální sítě, které jsou finančně 

nenáročné, umoţňují rychlé sdílení obsahu a nejsou omezené hranicemi, proto se 

jimi dá působit komplexněji a jsou ideálním způsobem pro aktivity 

mezinárodního hnutí. Dále se ukázalo, ţe faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí 

vyuţít lobbingový nástroj, můţou být i hodnoty a principy, které organizace sdílí 

a proklamuje. Ukázalo se tak na příkladu vyuţití poskytnutí finančního 

příspěvku lobbovanému. Podle AIF nebyl vyuţit nejen kvůli nedostatku zdrojů 

organizace, ale především proto, ţe je proti principu transparentnosti, který je 

jedním ze základních principů organizace. Tento vliv nebyl v pouţité teoretické 

literatuře identifikován. 

Počáteční hypotéza tak byla potvrzena, protoţe specifičnost lobbingu 

neziskové a nevládní organizace, kterou AIF je, opravdu vychází z podmínek, 
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důvodů a cílů, kterých se snaţí organizace dosáhnout a ze kterých vyplývají 

různé nástroje v lobbingu vyuţité. Zároveň bylo ověřeno, ţe existují i společné 

charakteristiky lobbingu neziskových a nestátních organizací a faktory, které je 

oba ovlivňují. 

I přesto, ţe se nejednalo o primární cíl práce, bylo také zjištěno, ţe vliv 

národních sekcí na MS a MAP není příliš velký a koordinace jednotlivých IGO 

koordinátorů v průběhu kampaně téměř neprobíhá. Zmíněný bottom-up přístup 

je tedy uplatňován především ve fázi přípravy mezinárodní strategie, kterou do 

určité míry mohou ovlivňovat všichni členové AI. Poté však dochází především 

k provádění uvedené strategie, do které jiţ nemají moţnost jednotliví národní 

aktéři, tedy ani sekce, ani jednotliví členové zasahovat jinde neţ na své národní 

úrovni. Pouze určují nástroje, které vyuţijí. Je tedy moţné říci, ţe mezinárodní 

spolupráce probíhá především na úrovni vytváření prvotní strategie, poté jiţ 

dochází spíše k ad hoc konzultacím a samotné zavedení strategie do praxe je 

pouze na národních aktérech. 

Z práce vyšlo také několik dalších témat, kterým by bylo zajímavé se 

v dalším výzkumu věnovat. Bylo by moţné provést komparativní analýzu více 

národních sekcí AI, které se od sebe liší – velikostí, geografickou polohou, 

finančním zázemím, potaţmo (ne)závislostí na MS, čímţ by se dalo dosáhnout 

komplexnějšího obrazu lobbingových strategií AI jako mezinárodního hnutí. 

Dále by bylo moţné potvrdit, či vyvrátit důleţitost faktoru hodnot a principů 

organizace u neziskových organizací, nejen v tomto konkrétním případě. 

Nakonec by se v příštím výzkumu bylo moţné věnovat roli sociálních sítí, jako 

nového média a jejich vlivu na lobbingové strategie nejen neziskových a 

nestátních organizací, ale také profesionálního lobbingu. 
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Summary 

The aim of this Master Thesis was to understand a process of creation of 

lobbying strategy of Amnesty International France a non-governmental 

organization. Based on the theoretical literature on professional lobbying the 

lobbying tools were chosen. Then it was tested whether these tools are used in 

the lobbying carried out by Amnesty International France as a NGO. Factors 

influencing usage of these tools in the lobbying strategy were also explored 

during the research work. The research question of this thesis is therefore: “Is the 

lobbying strategy of Amnesty International France specific compared to the 

professional lobbying strategies?” Main hypothesis is then that it is specific 

because it comes out from the specific set of conditions, reasons and goals of 

lobbying. Therefore each lobbying group uses different types of tools. But even 

though these groups are specific, they also partly have common characteristic.    

It was proven during the research that Amnesty International France‟s 

lobbying is specific since it uses only some of the tools usually used by 

professional lobbying and it also comes up with the tools used especially by this 

organization. It was also proven that different factors influence decisions done 

by lobbyists while deciding their lobbying strategies.  
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