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Anotace
Případová studie -  Lobbing zákona č. 180/2005 Sb. je  studií legislativního procesu zákona 

180/2005 Sb. -  Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Zaměřuje se především 

na vliv zájmových skupin, které zasahovaly do procesu legislativy daného zákona. Studie 

nejprve popisuje teoretické předpoklady fungování lobbingu v ČR a poté se je snaží potvrdit 

či vyvrátit na konkrétním případu lobbingu zákona 180/2005 Sb. Teoretická část osvětluje 

pojem lobbingu a mapuje skutečnost, jak je legislativní proces otevřen zájmovým skupinám.

V případové části studie se práce zabývá způsobem ovlivňování a rozsahem působení 

soukromých i státních firem či politických stran. Zaměřuje se také na zájmová a profesní 

sdružení, která často zastřešují větší množství menších podnikatelských subjektů. V závěru 

práce se autor snaží na základě sledování legislativního procesu zákona 180/2005 Sb. vyvodit 

vztahy mezi lobbujícími subjekty a způsoby lobbingu, které při ovlivňování zákona použily.

Práce je v ČR prvním pokusem o analýzu lobbingu konkrétního zákona, proto si 

neklade příliš vysoké cíle pro závěrečné zhodnocení lobbingu v legislativním procesu v ČR 

obecně, ale snaží se být prvním příspěvkem do, doufejme, vznikající diskuse v této 

problematice.

Annotation
Case study -  Lobbying o f  the Act No. 180/2005 Coll. (Law on Support fo r  Electricity 

Generation from  Renewable Energy Sources) is a study following legislative procedure o f the 

Act No. 180/2005 Coll. It focuses primarily on the influence of interest groups, which were 

participating on law making o f the particular act. The study firstly deals in general features 

with theoretical preconditions for lobbying in the Czech Republic, in order to set a 

background for a consequent case study. These theoretical conditions are partly verified and 

partly refuted in the case study. The theoretical part o f the work firstly depicts the term of 

lobbying; secondly it surveys predisposition of legislative procedure to be lobbied. In the case



study itself, the work pursues the ways and extent, in which lobbying is carried out. It 

analyses behavior of political parties, interest groups and professional associations during 

lobbying the Act No. 180/2005 Coll. In the end o f the paper, the author looks, on basis of the 

case study outputs, for correlation between a lobbying subject and a type o f lobbying used 

during influencing o f the law-making.

The paper is first of this kind in the Czech Republic. Because there are no analogous studies 

in scope of Czech political science, hence the author doesn’t attempt a deep and all-embracing 

conclusion. The work is meant to be first contribution to, hopefully, emerging discussion on 

single act lobbying issue in the Czech Republic.
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Úvod

Námět

Při výběru tématu této práce jsem si dal předsevzetí, že budu hledat problematiku 

u nás doposud neprobádanou. Při srovnání akademických prací vydávaných v ČR 

a USA jsem došel k závěru, že tímto polem neoraným pro českou politologii a právní 

vědu je zhodnocení významu lobbingu v legislativním procesu. Na rozdíl od legislativ

ního procesu samotného, který spadá především do právní vědy, lobbing tohoto procesu 

je zcela politickou záležitostí, která se odvíjí od ekonomického prospěchu lobbujících 

subjektů. Důvodem zpracování této studie je snaha proniknout do -  na české poměry -  

ještě nezmapované oblasti legislativy a zjistit, nakolik je skutečný legislativní proces 

otevřen vědeckému zkoumání. Pro nezaujaté sledování lobbingu v rámci české legisla

tivy bylo nutno, prakticky náhodně, vybrat zákon, jehož obsah bude mít zásadní dopad 

na ekonomiku omezeného počtu firem a jehož předmět je zároveň tématem veřejné dis

kuse. Takový zákon má největší předpoklady k rozsáhlému lobbingu. Zákon 180/2005 

Sb. byl jen jednou z možností odpovídající těmto parametrům. Zákon jsem nevybíral 

podle předešlé znalosti, zda byl či nebyl lobbován, ale výhradně podle výše zmíněných 

charakteristik.

Z hlediska lobbingu dává často netransparentní fungování správních i legislativ

ních orgánů lobbistům dostačující prostor k prosazení vlastních zájmů a modelování 

zákonů „na objednávku“, podobně jako tomu bylo u zákona č. 180/2005 Sb. -  Zákon 

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 

(zákon o podpoře využíváni obnovitelných zdrojů). Z výsledného zákona lze jen stěží 

zpětně usuzovat, do jaké míry je kompromisem politických stran a jakou roli v něm hrá

ly soukromé osoby a společnosti. Je možné říci, kde a proč se v legislativním procesu 

smývají stopy po skutečném „navrhovateli“ zákona? Je to kvůli zahlcenosti Poslanecké 

sněmovny stovkami zákonů, které schvaluje každý rok, nedostatečnému zájmu médií 

anebo netransparentnímu systému? To jsou otázky, na které tato práce bude prostřednic

tvím případové studie z oblasti energetiky hledat odpovědi.

Energetika se v posledních desetiletích, nejprve na základě energetické krize 

v 70. letech a později díky výzkumu globálního klimatu, stala záležitostí nejen ekono

mickou a strategickou, ale především politickou. Proto se také stala terčem lobbistů re-
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prezentujících nespočet subjektů soukromého, neziskového a státního sektoru a z agen

dy ministerstev se přesunula i na politickou scénu. V českém politickém spektru se 

energetické politice nejvíce věnuje Strana zelených, která toto téma pravidelně umisťuje 

na přední příčky svého volebního programu. Protože však otázka energetiky, udržitel

ného rozvoje a obnovitelných zdrojů dává prostor pro střetávání někdy zcela protichůd

ných názorů, je těžké rozlišit často idealistické politické vize, kterými SZ hájí obecné 

blaho, od prosazování soukromých zájmů. V této práci se budu snažit ukázat na případu 

energetiky, jak těžké je bez transparentního systému oddělit zájmy veřejné od zájmů 

soukromých a zjistit, které faktory vedou ke snadnému a anonymnímu ovlivňování le

gislativních procesů v ČR. Prospěšnost lobbingu v ČR je ve výsledku těžko obhajitelná, 

pokud se jakákoli analýza nemůže opřít o jasná pravidla. Na konkrétním případu se po

kusím ukázat, zda lobbing vede k otevřené diskusi a podporuje rozmanitost názorů, ne

bo je jen nástrojem několika silných subjektů, jehož prostřednictvím prosazují své par

tikulární zájmy.

Výzkumný rámec a metodologie

Pro provedení případové studie týkající se lobbingu zákona č. 180/2005 Sb. bude 

nejprve nezbytné definovat pojem samotného lobbingu a teoreticky zformulovat jeho 

prospěšnost v demokracii.

Ve druhé kapitole bude představen lobbing v ČR. Nejprve bude zhodnocena ote

vřenost české legislativy k lobbingu. Hodnocení se bude zakládat na letmém rozboru 

jednacího řádu PSP ČR, v něm bude poukázáno na jeho specifické části, které dělají le

gislativní proces méně transparentní. Dalším přímo souvisejícím bodem, bude reflexe 

vnímání lobbingu českou společností. Pohled na praktiky a transparentnost lobbingu je 

většinou odvozen právě od pověsti, kterou si lobbing u veřejnosti získal. Poslední část 

druhé kapitoly bude věnována působení zájmových skupin v systémech s neregulova

ným lobbingem (sem patří i ČR).

V druhé části práce, počínaje třetí kapitolou, provedu případovou studii, která bu

de mít za úkol potvrdit či vyvrátit empirické poznatky z úvodu. Po nastínění energetické 

situace bude následovat kritický rozbor legislativního procesu zákona 180/2005 Sb. Bu

dou představeny dostupné materiály, které z legislativního procesu zůstaly, i zásadní 

materiály, které dnes již  nejsou dostupné. Další sekce bude prezentací nej vlivnějších

-10-
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zúčastněných zájmových skupin a politických stran. Patří do ni také pokus o vlastní do

tazníkový výzkum zúčastněných zájmových skupin, který se ze pochopitelných důvodů 

nesetkal s příliš velkým úspěchem. V subkapitole 3.2.3. budou na příkladu hlavních ak

térů lobbingu zákona 180/2005 Sb. rozebrány způsoby, kterými byl legislativní proces 

zákona ovlivňován. Z této části práce vypadla, oproti předpokladům nastíněným v pro

jektu studie, kapitola o vlivu Liberálního institutu. Ten sice již v roce 1998 vypracoval 

studii Konkurence -  cesta k efektivní výrobě a spotřebě elektrické energie: Návrh Libe

rálního institutu na deregulaci české energetiky (Dušek, 1998), ale zabýval se v ni pře

devším způsobem obchodování s elektřinou. Studie měla vliv na schvalování energetic

kého zákona (Zákon č. 458/2000 Sb.); v případě zákona č. 180/2005 Sb. však její vliv 

není patrný, proto byla kapitola o Liberálním institutu z výsledné práce odstraněna.

V práci naopak přibyla kapitola „Výzkum a další zúčastněné zájmové skupiny“, která 

dokumentuje ochotu potenciálních lobbistů, vyjádřit se k ovlivňování sledovaného zá

kona. Poslední částí třetí kapitoly je rozklíčování vztahů mezi zájmovými skupinami a 

způsoby argumentace, respektive způsoby lobbingu. Z této poslední části by mělo vy

plynout, proč jsou některé lobbistické subjekty v legislativním procesu viditelnější než 

jiné a proč mediální viditelnost nekoresponduje s mírou vlivu na konečné znění zákona.

Subjektem studie bude Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů 

energie, který zásadně ovlivňuje situaci na trhu s energií. Mimo vlastní regulace tento 

zákon umožňuje úpravu tarifů výkupních cen a zelených bonusů, které jsou na jeho zá

kladě každým rokem znovu stanovovány Energetickým regulačním úřadem, což dává 

prostor k dalšímu lobbingu. Sledováním vzniku tohoto specifického zákona se budu 

snažit najít spojitosti mezi energetickými producenty, politickými stranami a zájmový

mi skupinami. Práce by se měla stát příspěvkem do diskuse o prospěšnosti lobbingu 

v ČR.

Praktická část studie lobbingu zákona 180/2005 Sb. se ne vždy zakládá na zcela 

objektivních a výzkumy podepřených informacích. Vzhledem k praktické nemožnosti 

zajistit statisticky podložené informace o lobbingu, komplikovanosti a netransparent- 

nosti procesu tvorby zákonů a neochoty subjektů spolupracovat je  studie omezena na 

sbírání částečných informací z médií a rozhovorů a jejich propojování na základě logic

ké úvahy. Práce si nedává za cíl detailně pojednat o celém legislativním procesu a lob-
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bingu zákona o OZE1, neboť takové předsevzetí by bylo zcela naivní. Měla by pouze 

upozornit na jednotlivé nedostatky v legislativním procesu na základě analýzy nashro

mážděných dostupných informací.

Dostupná literatura a zdroje

Vzhledem k průkopnickému pojetí této práce je rozsah zdrojů značně omezený 

nebo, lépe řečeno, rozmělněný do mnoha fragmentů nevalné informační hodnoty. První 

část práce teoreticky mapující lobbing a legislativní proces se ještě zakládá na poměrně 

širokých základech vědeckých analýz a teoretické literatury na téma lobbingu. Pro lob

bing v ČR jsou zásadní především studie Institutu pro politickou a ekonomickou kulturu 

(IPEK, 2004a) a kniha Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky (Bažantová, 2007). 

Teorii legislativního procesu pak nejlépe popisuje druhé přepracované vydání monogra

fie Parlament České republiky (Syllová, 2008). Pro srovnání s lobbingem v zahraničí 

jde dále čerpat z četné literatury popisující lobbing v USA a EU (viz seznam literatury).

Na zdroje kritická je druhá část -  samotná případová studie. K tématu nejenže ne

existuje žádná monografie ani předešlý vědecký výzkum, ale žádná obdobná studie ne

vznikla zatím ani pro jediný zákon, který prošel do dnešního dne legislativním proce

sem Parlamentu ČR. Strukturu ani metody práce tedy nelze přejímat z již  existujících 

prací, ale musejí být vytvořeny takřka na zelené louce. Jediným vodítkem tak mohou 

být případové studie lobbingu v USA, které jsou, pro odlišně nastavený legislativní sys

tém a regulaci lobbingu, v podmínkách ČR spíše zavádějící. Zdroje pro případovou stu

dii proto pocházejí především z odborných energetických časopisů, energetických in

formačních serverů, zápisů ze zasedání zájmových a profesních skupin, rozhovorů 

a e-mailové korespondence.

1 Zákon o OZE -  zákon o Obnovitelných zdrojích energie -  je zkratka, která je běžně používaná pro 
zákon 180/2005 Sb. či jeho alternativy v zahraničních právních systémech. V této práci bude zkratka 
zákon o OZE označovat zákon 180/2005 Sb., popřípadě návrh tohoto zákona, pokud nebude řečeno jinak.
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1. Co je to lobbing a za jakých okolností je prospěšný

1.1.Definice lobbingu

Než se dostaneme k definici lobbingu, je třeba poznamenat, že velké množství 

prací, věnujících se lobbingu a vycházejících v českém jazyce, se dopouští prohřešku 

proti spisovnosti. Ačkoli je tento přejatý termín součástí české mluvnice, často se setká

váme s jeho chybným užitím. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR uvádí jediný 

správný tvar a tvary odvozené od slova lobbing: „Lobby je  nátlaková skupina, která se 

snaží prosadit své zájmy. Slovo je ženského rodu a je v češtině nesklonné. Odvozená 

slova zachovávají v základu dvě b: lobbování, lobbovat. Přípony -ista, -ismus se 

nepřipojují mechanicky k celému základovému slovu, ale ze dvou stejně vyslovovaných 

samohlásek y  -  i zůstává pouze jedna, a to i. Píšeme tedy lobbista (stejně jako třeba 

ragbista), lobbistický, lobbismus, lobbing. “ (UJČ, 2008)

Obecně používaný a rádoby počeštěný termín lobovat ve skutečnosti popisuje 

obloukem vrácený míč v míčové hře či v tenisu. Termín lobbying se zdvojenými 

samohláskami yi je  gramaticky správně jen v angličtině a do českého jazyka je chybně 

přejímán.

Pro smysluplné definování pojmu lobbing musíme nejdříve stanovit jasnou hrani

ci mezi lobbingem a korupcí. Základním rozdílem mezi nimi je způsob zakotvení 

v právním systému. Zatímco první jmenovaná činnost je  nelegální (je trestné žádat služ

bu za úplatu a opačně podle ustanovení § 160 až 163 trestního zákona č. 141/1961 Sb), 

druhý pojem je buď v právním systému definován jako legální a umožňuje ovlivňování 

zákonodárné a výkonné moci, při němž dochází k poskytování informací bez nároku na 

odměnu, neboje lobbing zcela neregulován a dá se za něj pokládat jakékoli ovlivňování 

institucí, které nespadá do kategorie korupce a uplácení. Oba dva sociální jevy mají jed

no společné. Tím je cíl ovlivnit rozhodující orgány či osoby ve svůj prospěch. Lobbing 

se většinou snaží dosáhnout cíle v širším rozsahu a menší hloubce. Naproti tomu korup

ce většinou ovlivňuje cíleně jednotlivá rozhodnutí.

Jako první se začal termín lobbing používat v kuloárech britského parlamentu. 

Lobby byl název pro chodby těsně sousedící s poslaneckou sněmovnou. V těchto pro

storách se pohybovali zástupci zájmových skupin, kteří se snažili vysvětlit poslancům
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správnost svých požadavků a ovlivnit tak legislativu ve smyslu změny návrhu zákonů či 

jejich dodatků. Zjednodušeně lze historicky datovat vznik tohoto pojmu do roku 1837 

(Webster’s Dictionary), ve skutečnosti zde ale tento tlak zájmových skupin či jednotliv

ců existoval vždy, jen neměl své pojmenování.

Přímo definovat lobbing v podstatě není možné, v některých státech, které se po

koušely lobbing regulovat, nakonec k regulaci nedošlo jen proto, že se poslanci nedoká

zali shodnout na tom, co vlastně lobbing představuje. Přesto zde existují všeobecně 

uznávané formulace. V ČR nej používanější pochází od turínského profesora Luigiho 

Graziana: Lobbing je  specializovanou a odbornou reprezentací prostřednictvím široké 

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

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

reprezentant partikulárních zájmů lobbyista dodává informace a technicko-odborné ex

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

a správní regulace (Graziano, 1998). Jakkoli je  tato definice asi nej rozšířenějším popi

sem lobbingu, není zcela přesná, popisuje totiž jen jeden ze dvou hlavních cílů lobbistů. 

První a dobře známý je cíl ovlivnění správních regulací a legislativního procesu. Tento 

druh lobbování se snaží předejít tvorbě zákonů a regulací, které by v budoucnu mohly 

poškodit lobbující subjekt. Zájmová skupina či podnikatelský subjekt se snaží, aby vý

stupem legislativního procesu byly takové zákony, které mu zajistí ekonomický zisk. 

Grazianova definice však neobsahuje druhý možný cíl lobbingu, a tím je ovlivnění exe

kutivy, která se rozhoduje podle již  platných zákonů. Jedná se například o přesvědčová

ní úřadů či vlády o poskytnutí finančních pobídek pro investice apod. Prvním cílem 

lobbingu, jak ho definuje Graziano, je ovlivnění budoucího rámce rozhodování, zatímco 

druhým možným cílem je  ovlivnění již existujícího rámce (Bažantová, 2007, s. 78).

Lobbing probíhá na základě impulzu ze strany zájmových skupin, které se snaží 

prosadit své zájmy. Základní politické funkce zájmových skupin jsou tyto (Císař, 2004, 

s. 22):

1. artikulace zájmů,

2. agregace zájmů,

3. selekce zájmů,

4. politická integrace,

5. legitimační funkce.
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Samotné .. .zájmy jsou  upevněné potřeby vyrůstající z pocitu nedostatku, které se 

upevnily natolik, že se staly významnými pro jednání... (Alemann, 1987) -  „zájem“ je 

popsatelný ale není definovatelný. Jeho nedefinovatelnost není zapříčiněna přílišnou 

obecností. Zájem není nikdy vnímán abstraktně, nýbrž ve vztahu ke konkrétnímu pro

blému (Dahrendorf, 1975, s.14). Tentýž zájem se za odlišných okolností může stát cí

lem obou soupeřících zájmových skupin.

1.2.Prospěšnost lobbingu v rámci demokracie

Lobbing, podobně jako korupce, je  vedlejším produktem jakékoli instituce, ve 

které dochází k přijímání rozhodnutí na základě hlasování zastupitelů. Pokud bychom 

chápali demokracii v jejím původním smyslu2, lobbing bychom museli shledat zbyteč

ným nebo dokonce neproveditelným. Proces ovlivňování každého jedince s hlasovacím 

právem by byl příliš nákladný a navíc bychom se dostali ze sféry lobbování do sféry 

veřejné diskuse. Lobbing nabývá smyslu až v demokracii zastupitelské. Jednotliví lob- 

bísté ovlivňují zástupce občanů, snaží se zdůraznit zájmy svých klientů a poukázat na 

správnost jejich argumentů, které jsou spojeny se zájmy společnosti, nikoli zájmy firmy 

či neziskové organizace, kterou zastupují. Zde je zřetelně vidět rozdíl mezi lobbingem 

a korupcí. Lobbing je zcela průhledný a poslanec od lobbisty nezískává žádnou odmě

nu, jediné co obdrží, jsou informace, a je pouze na něm jakým způsobem je vyhodnotí 

a použije. V ideálním případě existují záznamy, které toto předání informací monitorují.

V zájmu poslance je neočernit se před svou stranou a voliči přijímáním jednostranných 

informací, které preferují určité skupiny obyvatelstva. Na druhé straně lobbistovy in

formace musí být seriózní a vyvážené, aby jeho služeb (analýzy zákonů apod.) poslanec 

využil i příště. Je jasné, že lobbista formuluje své informace s určitým záměrem, to ale 

neznamená, že se snaží prosadit nefunkční zákony a jednostranná hlediska. Lobbing má 

pro demokracii nezanedbatelný význam především v situacích, kdy má být zákonem 

znevýhodněna nějaká skupina obyvatelstva. Lobbista má pak poukázat na to, že skupina 

je postižena nadměrně tvrdě a že její „diskriminace“ postihne stát jako celek.

Lobbing může být prospěšný, i když ne za všech okolností. Prospěšný není pokud: 

1) je legislativní proces uzavřený, jedná se za zavřenými dveřmi a ovlivňování poslanců

2 Demokracie, z řeckého SrmoKpaxía, tedy vláda lidu, je forma vlády, ve které je držitelem veškeré státní 
moci lid.
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či vysoce postavených úředníků probíhá bez možného dohledu společnosti; 2) je počet 

lobbistů příliš malý a lobbovaná osoba nedostává informace od všech stran, tudíž si ne

má šanci vytvořit nezaujatý názor; 3) média nereferují o tvorbě legislativy. V případě 

splnění jen prvních dvou bodů se lobbované subjekty nemusí cítit příliš odpovědné 

svým voličům. Pokud se totiž proviní proti etice nebo právu, nemohou být dostatečně 

potrestány. Trestem by měl být pokles veřejné podpory a tedy i nemožnost se opětovaně 

zapojit do politického života. V případě absence médií nebo nezájmu veřejnosti

o problematiku se dokáže v politice udržet kdokoli, bez ohledu na kvalitu výkonu své 

funkce. Teprve média a možnost veřejného odhalení vytvářejí tlak, vedoucí alespoň k 

částečnému dodržování pravidel. Dokud se veřejnost nebude prostřednictvím médií za

jímat o tvorbu zákonů, nebudou mít ani státní činitelé důvod chovat se eticky.

Na prospěšnost zapojení zájmových skupin poukazuje (Dahl, 1971) ve své teorii 

pluralismu. Tato teorie se nezabývá pouhým množstvím aktérů. Předpokládá, že spole

čenské zájmy jsou organizované a že si vzájemně konkurují v získání a udržení politic

ké moci a vlivu. Konkurující zájmy se vzájemně kontrolují a omezují navzájem svou 

moc. Tím pluralitní zájmová konkurence vede ke společenské rovnováze s optimálním 

uplatněním společenských zájmů v politickém rozhodování. Proto je pluralismus zastu

pitelské demokracie základním kamenem legitimity a racionality demokratické vlády 

(Brokl, 1997).

Liberální demokracie se nemusí nutně omezovat na model pluralitní reprezentace 

zájmů. Některé západní státy, jako Švédsko či Rakousko se v různé míře kloní k modelu 

neokorporativismu, ve kterém jsou široké společenské zájmy reprezentovány státem ří

zenými korporacemi. Neokorporativismus je založen na myšlence reprezentace jednot

livých sociálních skupin, často vymezených na základě profesním či náboženském. 

Členství v korporacích je povinné nebo polopovinné, což umožňuje celoplošnou repre

zentaci zájmů. Zatímco reprezentanti těchto sociálních skupin mají zajištěn podíl na 

rozhodování ve vládě, soukromé zájmové skupiny jsou v ovlivňování legislativy a exe

kutivy relativně omezeny.

Z hlediska ekonomiky je lobbing vnímán převážně negativně. V optimálním pří

padě by firma investovala veškeré své výdělky do inovací a navyšovala kvalitu výrob

ku, namísto toho investuje část svých peněz do komunikace se zástupci vlády a do 

ovlivňování legislativního procesu, ve snaze změnit podmínky na trhu ve svůj prospěch. 

Pokud by tento postup praktikoval jen jeden subjekt, zajistil by si v krátkodobém hori
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zontu vyšší příjmy. Protože se ale snaží podmínky na trhu ovlivňovat všichni, změněné 

podmínky nejsou pro všechny subjekty výhodné. Finance vynaložené na ovlivňování, 

které mají vést k větším ekonomickým ziskům, se stávají v takovém případě formou 

deadweight loss.

Ekonomická prospěšnost je obhajitelná pouze za předpokladu, že je vláda poklá

dána za zprostředkovatele vůle lidu. Zájmové skupiny tehdy zpřesňují obecnou vůli 

a optimalizují funkčnost systému (Bažantová, 2007, s. 120-121). Problémem zůstává, 

že tento model považuje obecnou vůli lidu za zcela racionální, což je předpoklad kvůli 

němuž se množství teoretických konstruktů v ekonomii nenaplňuje v praxi.

v

2. Legislativní systém CR -  otevřené dveře lobbingu

Pokud se podíváme na západ, uvidíme více či méně regulované systémy lobbová- 

ní. Velké vyspělé demokracie se snaží alespoň rámcově přiblížit k jednomu ze dvou 

systémů regulace. První typ regulace se odvíjí od vzoru USA, kde musí být jednotliví 

lobbisté zapsáni v globálních registrech a musí pravidelně podávat zprávy o svých akti

vitách. Lobbisté mají zakázáno dávat jakékoli dary, hovořit skrytě s kongresmany, po

řádat soukromé akce pro lobbované subjekty atd. Jedná se zde o regulaci lobbistů, za

tímco státní činitelé nejsou regulováni nijak. Druhým typem regulace je omezování sub

jektů lobbovaných, jako je  tomu například ve Velké Británii. Tam byl stanoven tzv. No- 

lanův výbor, který vytvořil etické kodexy pro veřejné činitele a navrhl vzorové postupy 

pro jednání veřejnosti s politiky i státní správou. V méně rozvinutých demokraciích ten

to systém regulace většinou nefunguje. Stejně je  tomu i v ČR. Důvody proč regulaci 

v ČR nezavést bohužel stále převažují. Nejzjevnějším důvodem je odvolání se na histo

rickou minulost, podle které organický český národ mohl mít jen jedno centrum moci 

v podobě vlády (Müller in IPEK, 2004b). Dovolím si říci, že neschopnost regulovat sys

tém vychází z poněkud pragmatičtějších základů. Ne moc často zmiňovaným, ale o to 

důležitějším důvodem, je stranický přístup k lobbingu. Ani velké strany v českém pro
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středí nejsou finančně soběstačné a často potřebují finanční výpomoc (Bažantová, 

2007, s. 84). Jen těžko lze rozlišit, zda jsou finanční dary stranám výsledkem ideové 

podpory dárce, zda dárce očekává lepší zacházení než ostatní, nebo jde přímo o korupci.

V každém případě lze předpokládat, že strana bude dárci věnovat více pozornosti 

v očekávání další finanční pomoci. V případě zavedení regulace lobbingu by přestalo 

být financování stran pro dárce tak lákavé.

Vzhledem k negativnímu vnímání lobbingu nemají ani lobbisté zájem se registro

vat, být zviditelněni v médiích a komplikovat tak svou činnost. Obdobně se k problému 

staví zájmové skupiny, které vidí za regulací zbytečné upozorňování na vlastní zájmy. 

Ve chvíli, kdy se stane zájem skupiny viditelným, upozorní další subjekty na tento pro

blém a vymáhání renty se stane ekonomicky náročnější. Větší zájem na neregistrova

ném lobbování než samotní lobbisté mají většinou subjekty, které lobbisty najímají. 

Lobbistům by registrace tolik nevadila, pokud by se díky dobrovolné registraci nestali 

méně žádanými a nepřišli o pracovní příležitosti.

V ČR chybí nejen regulace lobbingu, ale i kontrola přístupu k informacím 

a omezení přístupu hostů do prostor Poslanecké sněmovny. Přestože některé PR agentu

ry nabízející lobbistické služby4 mají vlastní vnitřní kodexy a rády by zavedly plošnou 

regulaci garantovanou zákonem, skutečnost, že lobbovat může prakticky každý, jim 

svazuje ruce. Lze říci, že zájmové skupiny, podniky, oborová sdružení mají zájem na 

transparentnosti lobbismu jenom tehdy, pokud jsou  k ní nuceni veřejným míněním a po 

zorností médií (Schneider, 2003, s. 75).

Legislativní systém v ČR se otvírá lobbingu odlišně, než je tomu ve většině přípa

dů. Pokud mluvíme o lobbingu obecně v legislativních systémech, myslíme tím přede

vším ovlivňování tvorby prováděcích podzákonných předpisů. Oproti tomu přímý lob

bing, zasahující do tvorby zákonů, je velmi složitý a relativně transparentní. Pro média 

je daleko snazší monitorovat pouť zákona v komorách parlamentů, než kontrolovat čin

3 Například Strana zelených byla v roce 2005, tedy rok před úspěšnými volbami do PSP, na pokraji 
bankrotu. Kdyby si nebyla schopna půjčit peníze od společnosti Médea (taje hlavním propagátorem a PR 
agentem společnosti ČEZ), nemohla by se voleb vůbec účastnit (Hrbáček, 2006).
Dalším příkladem může být sponzorská aféra ODS z roku 1996. Tehdy se zjistilo že 7,5 milionu korun, 
které, jak ODS tvrdila, získala darem od -  jak se později ukázalo -  dávno mrtvého Maďara Lájose Bácse 
a Radžíva M. Sinha z Mauricia. Teprve rok poté média zjistila, že dary pochází od Milana Šrajbra 
(Třinecké železárny) (BBC, 2002).
4 Důvodem, proč lobbisté v ČR působí pod hlavičkou PR agentur, není jen „utajení“, jak to prezentují 
média, ale je to zaviněno i nedokonalou právní úpravou v oblasti práce. Lobbing není v českém právu na 
seznamu předmětů činností, kterými se mohou firmy zabývat. Prakticky být zaměstnán a registrován jako 
lobbista nelze.
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nost úřadů. Podle českých lobbistů v Evropském parlamentu (Karel Firla, Pavel Bratin- 

ka) je prosazení zájmů v komisi při tvorbě zákonů či v Parlamentu výsadou jen těch nej

silnějších. Standardní lobbistická firma v Bruselu se omezuje na ovlivňování tvorby do

poručení v COREPER I a II.

V ČR je situace odlišná. Poslaneckou sněmovnou prochází takové množství záko

nů, že se situace stává značně nepřehlednou. Není výjimkou, aby se na jednom zasedání 

PSP hlasovalo o více než deseti zákonech v různém stavu rozpracovanosti. V letech 

2002 až 2006, tedy v době, kdy Sněmovnou procházely zákony implementující směrni

ce EU, došlo k projednávání 740 zákonů5. 56 schůzí tohoto volebního období bylo roz

loženo ve 303 jednacích dnech. V průměru vychází 13,2 zákona na schůzi, respektive 

2,4 zákona na jednací den6 PSP. Tempo, kdy na každý zákon vychází necelé dva dny 

v kalendářním roce, je  natolik šílené, že přímo vybízí lobbisty, aby více participovali na 

tvorbě zákonů. Přesvědčit lichými argumenty, za použití legálních prostředků, člena 

PSP ČR -  amatéra na danou problematiku -  je  jednoduší, než ovlivnit profesionála na 

úřadu či pracovníka na legislativním odboru ministerstva, který pracuje na podzákon

ném předpisu.

Často se můžeme v pracích zabývajících se lobbingem setkat s rozsáhlými popisy 

lobbování v komorách parlamentu. Tyto studie se většinou omezují na teoretické zhod

nocení přístupu zájmových skupin do parlamentu, na slabá místa legislativního procesu 

atd. Při hlubší úvaze ale zjistíme, že tento teoretický rámec nám nestačí a že potřebuje

me přidat další proměnnou, kterou je stranický systém. Uvedu příklad za použití stra

nické typologie, se kterou přišel G. Sartori (Sartori, 2005). Pokud podrobíme lobbování 

v dvoustranickém systému opoziční stranu, naše snaha přijde vniveč. Přestože, v opti

málním případě, oslovíme až 50 % členů parlamentu, nebudeme schopni zaručit sebe

menší změnu zákona procházejícího parlamentem. Šance, že opoziční strana přinese 

pozměňovací návrh, který bude odhlasován parlamentem, je menší, než šance na přijetí 

stejného pozměňovacího návrhu poslancem vládní strany. Obdobné je to í v systému 

omezeného pluralismu. Lobbování vládních či koaličních stran je řádově důležitější než 

lobbování opozičních poslanců. Pro lobbování koaličních stran bude rozhodující posta

vení strany v koalici, její zastoupení ve vládě, výborech či komisích, které mají vliv na 

projednávání připravovaného zákona.

5 Na měsíc mandátu se jedná o 15,4 zákonů (Syllová, 2008, s. 389-391).
6 Jedná se o předpoklad, že by se každý jednací den probíral některý ze zákonů. Ve skutečnosti jsou 
některé schůze jen informativního charakteru, interpelaění, vyslovuje se důvěra/nedůvěra vládě apod.
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2.1. Vytváří Jednací řád Poslanecké sněmovny podhoubí lobbismu?

Již několikrát se na půdě Poslanecké sněmovny jednalo o zákonu, který by měl 

omezit možnost ovlivňování zákonodárců, a vždycky byl zamítnut s konstatováním, že 

kdo bude chtít lobbovat mimo regulaci, bude to dělat dál a nic mu v tom nezabrání7. Lze 

říci, že s kulturou panující v PSP by regulace lobbingu měla skutečně malý dopad. 

Omezit lobbing lze ale i jinak, a to změnou jednacího řádu PSP. Existují dva přístupy 

k lobbování, regulační a neregulační (Bažantová, 2007, s. 99). První reguluje lobbisty 

a poslance, druhý reguluje -  v případě PSP -  mechanismus legislativního procesu, tj. 

jednací řád Sněmovny. Protože první byl zcela odmítnut, nezbývá než přizpůsobit ten 

druhý. Rozhodovací proces parlamentu se kryje s procesem legislativním. Hlavní náplní 

PSP je tvorba zákonů. Tyto obecně závazné právní normy regulují určitou část společ

nosti, udělují jí práva a uvalují na ni povinnosti. Každá právní norma vytváří náklady 

nebo benefity pro určitou skupinu občanů. Vytváří se zde prostor pro ovlivnění procesu. 

Zájmové skupiny se snaží maximalizovat benefity a přesouvat náklady na zbytek spo

lečnosti. Omezit lobbing pomocí neregulačního přístupu lze skrze zprůhlednění legisla

tivního procesu.

Slabých míst v legislativním procesu je celá řada. 1) Nejmarkantnější je indivi- 

dualistický přístup, kdy jednotliví poslanci mohou sami podávat pozměňovací návrhy, 

aniž by museli prezentovat důvody, které j e k  návrhu vedly. Z hlediska lobbingu je 

mnohem jednodušší prosazovat změny přes jednoho poslance, než prostřednictvím po

slaneckých klubů či většího množství poslanců, jak je tomu většinou ve vyspělých de

mokraciích. 2) Jednací řád Sněmovny také nepožaduje, aby se podávaly jen věcné poz

měňovací návrhy. Běžně se tak můžeme setkat s přílepky k zákonům, které se netýkají
' '  8 , . samotného zákona . 3) Další nedokonalostí jednacího řádu PSP jsou nedostatečné náro

7 2004 -  Lubomír Zaorálek vypracoval etický kodex poslance (1. 11. 2005 -  na 49. schůzi sněmovny byl 
zavržen jako neúčinný a bezúčelný, protože mu chybí podpory příslušných zákonů);
2006 -  regulace lobbingu v programovém prohlášení vlády (na přípravě zákona se nikdy nezačalo 
pracovat);
Leden 2008 -  ČSSD ve Sněmovně prohlašuje, že do konce roku předloží návrh zákona o regulaci 
lobbingu (doposud návrh předložen nebyl);
Březen 2009 -  ČSSD upozorňuje, že zahajuje práci na zákonu o legitimním lobbingu.
8 Například zákon o provozu na pozemních komunikacích obsahoval při svém schválení novelu zákona 
o vinařství a vinohradnictví. K zákonu o zprůhledněni finančních vztahů v oblasti veřejné kontroly bylo 
přilepeno snížení DPH na kávu a čaj a podobně. Přestože ústavní soud takovéto zákony ruší, dodnes 
neexistuje právní norma, která by znemožňovala Poslanecké sněmovně jejich přijetí. Jedinou obranou tak 
zůstává možnost předsedajícího schůzi Sněmovny zamítnout projednání pozměňovacího návrhu (Čtyři 
legislativní absurdity, 2009).
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ky na důvodovou zprávu přikládanou k návrhu zákona. 4) Ještě podstatnější je, že poz

měňovací návrhy k zákonům důvodovou zprávu neobsahují vůbec9. 5) Důvodová zprá

va až do listopadu 2007 nemusela obsahovat analýzu dopadů přijatého zákona. Dnes již 

tato povinnost existuje v podobě Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact As

sessment -  RIA), které zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematic

kému hodnocení negativních a pozitivních dopadů navrhovaných či existujících práv

ních předpisů v oblasti hospodářské, sociální a environmentální. Hodnoceny mohou být 

rovněž dopady na různé ekonomické a sociální skupiny (Hodnocení dopadu regulace, 

2008). Zpráva Ministerstva vnitra z května 2008 však poukazuje na značné nedostatky 

v tomto nařízení vlády a kárá jednotlivá ministerstva za špatně vypracované hodnocení 

dopadů regulace10. V západních demokraciích jsou přitom analýzy dopadů zásadním 

kritériem, podle něhož se poslanci orientují při posuzování zákona (Van Gestel, 2006, 

s. 53-60). 6) Nejslabším článkem, co se týče transparentnosti, je  projednávání zákonů 

ve výborech. Pozměňovací návrhy zákona zde mohou být předneseny ústně. Vzhledem 

ktom u, že se zjednání nepořizuje stenografický záznam, nelze zpětně dohledat, kdo 

s návrhem přišel11. Zpráva o korupci a protikorupční politice v ČR, vypracovaná v roce 

2002 a posuzující připravenost kandidátských států pro vstup do EU, jasně ukazuje
' i i ' i  * i  • ř  1 2  oúskalí legislativního procesu , ve kterém může docházet k pozměňování zákona bez 

předkládání argumentů.

Řešení situace není nikterak složité. Nedokonalý jednací řád přežívá jen díky ne- 

všímavosti veřejností a médií, které si neuvědomují, že nepatrná změna v legislativním

9 Vhodnou zbraní proti vydávání pochybných pozměňovacích návrhů disponuje senát ČR při tvorbě 
legislativních návrhů zákona, který musí podávat jako celek (návrh zákona v senátu tedy potřebuje 
podobnou proceduru jako samotný zákon v PSP, mimo absence třetího čtení a kosmetických odlišností). 
Novela jednacího řádu Senátu ČR 172/2004Sb způsobuje, že pozměňovací návrh, který neprošel 
jednáním výborů Senátu, navrhne-li to předseda některého výboru nebo zpravodaj výboru, který je  pro 
tento zákon výborem garančním, jednání Senátu o návrhu senátního návrhu zákona se přeruší, aby výbor 
mohl k pozměňovacímu návrhu zaujmout pro senát stanovisko. (Syllová, 2008, s. 218)
10 (Informace o realizaci hodnocení dopadů regulace (RIA) v legislativním procesu do 31. května 2008, 
2008)
11 Zákon č. 90/1995 Sb. § 43 (1) „O schůzi výboru se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad schůze, kdo 
schůzi řídil, jaké návrhy byly podány, pokud na tom poslanec předkládající návrh trvá, kteří řečníci 
vystoupili v rozpravě, jmenovitý seznam poslanců hlasujících o usneseních k jednotlivému bodu pořadu 
a informace o výsledku hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných pozmě
ňovacích návrhů a návrhů nové předlohy, přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly 
předmětem jednání.“
nLobbismus není regulován a úprava střetu zájmů není dostatečná (zákon č. 238/92 Sb., ve znění 
č. 287/95 a 228/97), proces utváření politiky je  velmi zranitelný tlakem lobbistů, pozměňovací návrhy 
jednotlivých poslanců v druhém čtení nejsou nikterak filtrovány (například Zákon o myslivosti, Zákon 
o loteriích či Zákon o duty-free obchodech) EUMAP -  Corruption and Anti Corruption Policy in the 
Czech Republic, str 134-188; OSI 2002 -  překlad převzat z (Schneider, 2003, s. 76).
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procesu může mít značný pozitivní dopad. Stačí jen následovat příkladu států, které se
• I "3 . . .

adaptují na doporučení EU (Van Gestel, 2006, s. 10) poněkud rychleji, než je tomu 

u nás. Prvním krokem je projednávání pozměňovacích návrhů s předstihem. Například 

v Litvě musí být pozměňovací návrh či dodatek předložen minimálně 48 hodin před 

druhým čtením, a to s podporou 10 poslanců; v Estonsku je to 10 dní následujících po 

prvním čtení. V Belgii je k návrhu dodatku třeba nejméně 5 poslanců, v Maďarsku se 

stává návrh součástí jednání teprve, když získal alespoň třetinovou podporu v garanč

ním výboru (Čtyři legislativní absurdity, 2009).

2.2. Vnímání české lobby společností

Pokud bychom měli přirovnat český lobbing k nějakému vzoru, byl by to ten fran

couzský (Cohen-Tangui, 1991). V tomto modelu představuje lobbing neoprávněný po

kus o prosazení partikulárních zájmů na úkor zájmu veřejného. Ve skutečnosti nejde

0 popis reálného modelu regulace lobbování, ale modelu lobbování samotného. Lze te

dy mluvit o vzoru prosazování lobbování, ale již  ne o jeho regulaci; ve Francii ani v ČR 

žádná regulace lobbování neexistuje. Pokud zde neexistuje regulace lobbingu, pak to 

může vzbuzovat dojem, že zde není ani žádný lobbing a pokud se mu něco blíží, jedná 

se výhradně o korupci. Problém pak vyvstává především v neinformovanosti o tom, čím 

vlastně lobbing je, a to nejen v řadách společnosti, ale i mezi žurnalisty a dokonce i me

zi politiky. Negativní nádech, který si slovo „lobbing“ u české společnosti získalo, má

1 svá další opodstatnění, která se zakládají na špatně formulovaných zákonech nepřímo 

se lobbingu dotýkajících. Jedná se o nedostatečnou formulaci zákona o střetech zájmů, 

nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek a v nedostatečné úpravě rozpočtových 

pravidel (Dančák, 2006).

Již tradičně je chápán pojem lobbování v České republice jako čistě pejorativní 

a často bývá považován za synonymum slova korupce14. Vychází to z neznalosti obča

nů, kteří nejsou seznámeni s funkcí lobbingu a jeho nezpochybnitelnou úlohou v západ

ních demokraciích. Lobbing, pokud je správně aplikován -  ovšem o správnosti jeho

13 Doporučení EU je formálně zakotveno v programu Better regulation.
14 Již ustálená premisa, že lobbing je vnímán společností výhradně negativně, se nezakládá na výzkumu 
veřejného mínění. Nelze tedy říci, zdaje toto často zmiňované negativní vymezení založeno na pravdě.
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aplikace v systému České republiky lze značně pochybovat (Brokl, 1997) -  vede k vyšší 

participaci občanů na vládě a snazšímu rozhodování poslanců.

2.3.Právně neregulovaný systém

Ačkoli většina z nás asi nikdy neviděla lobbistu, přesto jich v ČR velké množství 

působí. Rozsah jejich práce a jejich počet lze díky dnešnímu lobbing neregulujícímu 

systému jen stěží odhadovat. Většina firem působících v tomto odvětví se maskuje pod 

nálepkou PR agentur a jejich „konzultanti“ jen velmi neradi mluví s médii. Počet lob- 

bistů nelze zjistit ani z řad poslanců1516. Dokud neprojde Sněmovnou zákon, který by
• 17činil lobbing transparentním, tato čísla se s větší přesností nikdy nedozvíme . Sami 

lobbisté odmítají prozrazovat, s kým a o čem jednají, protože si to jejich klienti nepřejí. 

Poslanci zase nechtějí být veřejností nařčeni, že jsou úplatní (i když to zdaleka nemusí 

být pravda), spolupracují s lobbisty a vytvářejí zákony na zakázku. Klienti, kteří si lob- 

bisty najímají, zase nechtějí, aby jejich zájmy mohly vysledovat konkurenční firmy, kte

ré by je pak mohly ohrozit. Ve výsledku zde není jediná složka systému, která by měla 

zájem něco měnit. Jednotlivé strany spíše slibují, než konají. Přesto, že jsou všechny 

velké politické strany zajedno v nutnosti regulovat lobbing, za posledních deset let, kdy 

se tomto problému hovoří, nedošlo k žádnému pokroku. Ani poslední pokus Topolán- 

kova kabinetu o prosazení zákona o přímé regulaci lobbistů, který měl vejít v platnost 

nejpozději na konci roku 2008, nepřinesl žádné výsledky. Lze přitom říci, že se bojí spí

še politici, než samotní lobbisté. Přístup k regulaci lobbingu přitom nemusí být vždy jen 

negativní. Například během projednávání etického kodexu na půdě Evropského parla

mentu v roce 1992 většina zájmových skupin překvapivě podpořila vznik samotného 

kodexu. Předvedla tak v praxi skvělý příklad proaktivního lobbingu. Většina profesio

nálních lobbistů viděla ve zpřísněném dohledu nad lobbisty rychlé odstranění slabé 

konkurence (Van Schendelen, 2004, s. 85).

15 Podle výzkumu časopisu Respekt bylo ochotno o stycích s lobbisty z 200 dotázaných poslanců hovořit 
jen sedm z nich. (Respekt, 16. 4. 2007).
16 Statistického průzkumu agentury Donath-Burson-Marsteller a Facíum Invenio (Donath-Burson- 
Marsteller a Factum Invenio, 2005) zaměřeného na lobbing se podvolilo zúčastnit jen 362 z 1669 politiků 
na nejvyšší státní a regionální úrovni.
17 O dobrovolné registraci lobbistů lze však oprávněně pochybovat. Půl roku po zahájení zápisů do 
registrů lobbistických organizací v EP se zapsalo pouze 500 zájmových skupin. Odhady přitom hovoří 
o působení více než 10 000 lobbistických organizací na půdě EP (Vondráčka, 2008).
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Dnešní podoba politického systému a tvorby zákonů odpovídá uzavřenému mode

lu. Tento systém lze také nazvat modelem klientelismu a korupce. Zájmové skupiny 

přímo finančně a politicky prosazují svůj vliv na tvorbu politiky. (Schneider, 2003) ve 

své studii think-tanků cituje anonymního lobbistu, komentujícího vztah mezi zájmový

mi skupinami a politiky: „Všichni se znají a v případě potřeby si volají na mobil“. Dru

hou variantou utváření politiky je model otevřený, v něm hrají nezanedbatelnou roli 

média, administrativa a akademická pracoviště. Ty poté skrze think-tanky formulují své 

názory a ovlivňují politiku. Otevřený model neeliminuje lobbismus, ale rozšiřuje tvorbu 

politiky o diskusi s veřejností.

Reálně funguje celý systém -  v pomyslném trojúhelníku podnikatelé, vláda, ne

ziskové organizace -  takto: Stát poskytuje granty a přispívá k financování nevládních 

organizací, oplátkou za ně získává služby. Podnikatelé odvádějí státu daně a jako proti

službu dostávají kontrakty na veřejné zakázky. Nevládní organizace pak získávají od 

podnikatelů prostředky, jako protislužbu jsou prezentováni na veřejnosti v dobrém svět

le. Tato prezentace se neomezuje pouze na mediální podporu, ale zahrnuje v sobě

i podporu analytickou.

3. Lobbing v energetice -  Případová studie 
(zákon č. 180/2005 Sb.)

Zákon vydaný pod číslem 180/2005 byl projednáván v ČR na základě požadavku 

EU podle směrnice 2001/77. Návrh zákona byl předložen 13. 11. 2003 a jeho legislativ

ní proces byl završen 5.5.  2005, kdy byl zařazen do Sbírky zákonů v částce 66 pod čís

lem 180/2005 Sb. (příloha č.7) Celková doba legislativního procesu dosáhla 17,72 mě

síců. Do jisté míry je důvodem, proč se zákon projednával tak dlouho, odročení projed

návání zákona do doby, než vejde v platnost novela energetického zákona. I po odečtení 

této prodlevy však zůstává délka projednávání zákona značně nadprůměrná. Průměrná 

délka projednávání zákona se pohybovala u jednotlivých vlád v rozmezí od 2,35 po 7,78 

měsíce (Syllová, 2008, s. 391).

Posuzovat zákony podle rozsahu a délky trvání legislativního procesu není dost 

dobře možné, kvůli nemožnosti definicí odlišit zákon, který je implementován do práv
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ního systému složitěji, a který jednodušeji. Obecně lze však říci, že nová zákonná nor

ma podléhá delšímu legislativnímu procesu, než novela zákona.

v

3. ¡.Energetická situace v CR a je jí vývoj -  Směrnice EU

Z důvodů ochrany životního prostředí a prosazení udržitelného rozvoje vydal Ev

ropský parlament a Rada Evropy směrnici 2001/77/ES o podpoře elektřiny 

z obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou. Směrnice vydaná 

s dostatečným předstihem, před pátým rozšířením EU (2004), se měla do vstupu nových 

států v rámci slaďování Evropského práva dostat také do české legislativy (2001/77/ES 

-  preambule bod 13). Směrnice navazuje na Bílou knihu o obnovitelných zdrojích ener

gie. Upozorňuje na nutnost splnění požadavků Protokolu z Kjóta a Rámcové úmluvy 

OSN o klimatických změnách (UNFCCC). Jednotlivé země musejí splnit závazky přijaté 

v Kjótském protokolu a zároveň spolu s tím splnit globální cíl EU, tedy vyprodukovat 

do roku 2010 v průměru 22,1 % energie spotřebované ve společenství z obnovitelných 

zdrojů. índikativní cíl výroby energie z OZE pro ČR činí 8 % do roku 2010.

Dnes, již  po vyhlášení zákona 180/2005 Sb., lze porovnat jeho obsah se směrnicí 

2001/77/ES. Laického pozorovatele může překvapit, že zákon o OZE jde za rámec 

směrnice a vytváří rozsáhlejší regulace, určitá doporučení naopak vypouští a v zákoně 

se vůbec nevyskytují. V článku 4 směrnice 2001/77/ES se pod písmenem d) píše: pod

porovat výrobu energie z  OZE, která je  nákladově efektivní. Pokud by byl tento bod 

brán doslovně musela by se výroba energie z OZE omezit pouze na některé druhy od

padní biomasy. Písmeno e) stejného článku dále říká: zahrnout podporu podpůrného 

systému nejméně na 7 let a udržet důvěru investorů. Zákon 180/2005 Sb. přitom zavádí 

garanci na 15 let. Například v Německu zákon o OZE garantuje výkupní ceny na 10 až 

20 let nebo ve Francii na 15 nebo 20 let (Tauchman, 2006). Ze srovnání jasně vyplývá, 

že směrnice EU nejsou jen nařízeními, která se bez ohledu na názor státu musejí imple

mentovat do národního práva, ale že jsou často ještě rozšiřovány a podporovány člen

skými státy. Na druhé straně kontrola implementace zákonů Evropskou unií je dosti be

nevolentní. Norma odpovídající článku 2b směrnice 2001/77/ES, řadící plyn z čistírny 

odpadních vod a bioplyn mezi obnovitelné zdroje, v zákonu o OZE zcela chybí. Přesto 

doposud neměla EU k zákonu 180/2005 Sb. žádné výhrady.
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3.2.Zákon č. 180/2005 Sh.

Zákon o obnovitelných zdrojích energie byl připravován již od roku 2003 Minis

terstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO) a Ministerstvem životního prostředí (dále 

jen MŽP). Hlavními spoluautory návrhu zákona se stali Jan Motlík (vyjednávači tým 

MŽP) a Martin Buršík, který byl, nejdříve jako člen KDU-ČSL a později nestraník, po

radcem pro energetiku ministra životního prostředí Libora Ambrozka (KDU-ČSL).

První čtení zákona

První čtení návrhu zákona (příloha č. 6) o obnovitelných zdrojích proběhlo 12-13.

2. 2004, jako bod 53. na pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny. Důležité je zde zmí

nit samotné jméno návrhu zákona, které nám jasně říká, nakolik se změnil obsah návrhu 

zákona od zákona schváleného. Předloha zákona zněla: Vládní návrh zákona o podpoře 

výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých 

zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Součástí předlohy zákona bylo také 6 příloh, jejichž obsahem byly: a) Vyhláška 

o vzoru výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, b) Srovnávací tabulka návr

hu předpisu ČR s legislativou ES. c) Text zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách pod

nikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 

č. 309/2002 Sb. a zákona č. 278/2003 Sb., s vyznačením změn a doplňků, d) Vyhláška, 

kterou se stanoví, na které druhy a způsoby využití biomasy při výrobě elektřiny a te

pelné energie z obnovitelných zdrojů se z hlediska ochrany životního prostředí podpora 

vztahuje a na které se podpora nevztahuje, e) Vyhláška č. I Energetického regulačního 

úřadu, kterou se stanoví podrobnosti o vykazování množství elektřiny při společném 

spalování biomasy a neobnovitelného zdroje a o vydávání záruk původu elektřiny z ob

novitelných zdrojů, f) Vyhláška č. II Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví 

podrobnosti o způsobu evidence, vykazování a zúčtování podporovaného množství 

elektřiny a o stanovení a vyhodnocování plnění roční kvóty.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban při uvádění návrhu zákona 

v Poslanecké sněmovně ČR vychvaloval jeho přednosti a moderní ráz. Zákon měl za

vést přísné standardy v oblasti výroby tepla z obnovitelných zdrojů, to vše bez ohledu
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na neexistenci směrnice EU v této oblasti. Pro ČR by byly právě dotace a bonusy na vý

robu tepla daleko důležitější, vždyť ze 77 % obnovitelných zdrojů energie v ČR je vy

ráběna tepelná energie, nikoli energie elektrická, které se věnuje směrnice 2001/77/ES 

(Plamínková, 2004). Tuto argumentaci použil při obecné rozpravě i Libor Ambrozek.

V prvním čtení byl zákon přikázán Hospodářskému výboru a Výboru pro veřej

nou správu, regionální rozvoj a životní prostředí18 na další diskusi. Do funkce zpravoda

je Hospodářského výboru byl zvolen poslanec Oldřich Vojíř19. Zpravodajem Výboru 

pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl zvolen poslanec Rudolf 

Tomíček. Organizační výbor určil zpravodajem zákona (zpravodajem Sněmovny k tisku 

č 529/0) taktéž Oldřicha Vojíře. Zároveň byl úspěšně podán poslancem Jaroslavem 

Gongolou (KSČM) návrh na přerušení projednávání tohoto zákona v prvním čtení 

a odročení dalšího projednávání do doby prvního čtení vládního energetického zákona.

V mezidobí, kdy byl zákon odročen a čekal na novelu energetického zákona, 

vzniklo několik iniciativ, vedených privátním a neziskovým sektorem, které se pokou

šely prosadit svůj zájem. Občanské sdružení Nová energie Praha a česká sekce sdružení 

Eurosolar zorganizovaly výzvu, pod kterou se podepsalo 52 firem, 9 neziskových orga

nizací a dokonce i Strana zelených. Výzva byla adresována Parlamentu ČR a byla za

slána předsedovi Parlamentu, autorům vládního návrhu zákona a členům obou výborů, 

kterým byl návrh zákona přikázán. Zajímavé je, že tou dobou (říjen 2004) byl již  Martin 

Buršík v předsednictvu Strany zelených a jeho strana se tak podepsala pod výzvu proti 

zákonu, který navrhl člen jejího předsednictva. Když byla výzva (příloha č.2) vytištěna 

jako celostránková reklama koncem roku v časopise Respekt (Respekt, 12. 12. 2004), 

podpis Strany zelených zde již  chyběl!

Je otázkou, jakou silou tato výzva zapůsobila ve srovnání s dalším lobbingem,

o kterém se zmíním v následujících částech práce, každopádně 20. 8. 2004 MPO a MŽP 

předložily nový komplexní pozměňovací návrh zákona o OZE. Tento návrh se velmi 

přiblížil požadavkům ve výše uvedené výzvě. Již neobsahoval certifikátní systém, ale 

navrhl systém zvýhodněných tzv. zelených bonusů, které mají zaručit stabilní zisky pro

18 Od roku 1995 se podává návrh zpravidla jen jednomu výboru, ale může dojít k výjimce, pokud je zákon 
výrazně mezioborový. Ve volebním období 2002-2006 se zákony probíraly v jednom výboru v 480 pří
padech a ve více výborech ve 126 případech (Syllová, 2008, s. 231).
19 Nedostatečná právní úprava majetkových přiznání umožnila Oldřichu Vojířovi zaujmout post 
zpravodaje Hospodářského výboru. Oldřich Vojíř přitom působil v letech 2000-2003 ve správní radě 
společnosti ČEZ a získal v ní akcie této firmy v hodnotě větší než 15 mil Kč. Tento fakt diskredituje jeho 
nezaujatý postoj ve funkci zpravodaje výboru (Dolejší, 24. 5. 2005).
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investory po dobu nejméně 15 let. Hospodářský výbor 9. 9. 2004 tento nový návrh zá

kona zamítl. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tentýž den 

přepracovaný návrh zákona přijal, aby ho 1. 11. 2004 zapracoval do svého návrhu a ja 

ko komplexní pozměňovací návrh zákona doporučil k projednání ve druhém čtení. Bě

hem jednání výboru se projednávalo i vyřazení spoluspalování obnovitelných a neobno- 

vitelných zdrojů energie z návrhu zákona. Spoluspalování se nepodařilo ze zákona vy

řadit20.

Když jsem v teoretické části mluvil o nedostatcích v legislativním procesu, kon

krétně o standardním nepořizování stenografického zápisu zjednání výborů, upozorňo

val jsem na obrovský prostor, který se zde otevírá lobbingu. Pokud chce poslanec vyho

vět požadavkům lobbistů a zamezit veřejnému dohledu, prosadí své cíle zde, zcela ne

transparentně pro vnějšího pozorovatele, tedy pro veřejnost. Zde uvádím zápis ze 

IV. volebního období, z 39. schůze Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a ži

votní prostředí, která se konala ve středu dne 1. listopadu 2004:

Úvodní slovo Radko Martínek 

Dr. Musil -  legislativa 

Hlasování o programu schůze 

Pro: 12

Přivítání zástupců z obou ministerstev

Martínek — jsm e  v podrobné rozpravě, navrhuji revokaci:

Ministerstva chtějí vyřadit dvě usnesení, navrhla je  kolegyně Šedivá, ve dvou hlaso

váních,

První hlasování se týká:

§ 2 odst. 2, písm. 6, § 6 odst. 11, §  5 odst. 5 a odst. 6

Druhý návrh, který jsm e odsouhlasili, kolegyně Šedivé, se týká § 3 odst. 1 

Se stanoviskem ministerstva navrhuji následující postup:

Návrh na revokace usnesení:

20 Na předchozí schůzi bylo již spoluspalování ze zákona vyřazeno, ale na schůzi z 1. 11. 2004 došlo 
k revokaci předešlého rozhodnutí a spoluspalování bylo do zákona navráceno. Viz ukázka ze zasedání 
výboru.
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Máme 4 pozm. návrhy -  kolegy Pelce (3 pozm. návrhy), kolegy Víchy, 2 návrhy ko

legyně Šedivé týkající se § 3 odst. 3 a §  4 

Tomíček -  nemá výhrady

Mencl -  doporučuji revokaci celého jednání, navrhuji hlasovat o variantě č. 1 

Martínek -  pozm. návrh varianty 2 -p ů vo d n í hlasování

Martínek -  revokace hlasování o dvou návrzích p. Šedivé, pokud projdou, pak hla

sovat o revokaci všech zbývajících paragrafů

Tomíček - j e  zde návrh kolegy Pelce k variantě s teplem, minule schválena podpora

tepla, k var. 1 nemá pozm. návrhy

Martínek -  revokace všech usnesení

Beneš -  budou se pak vznášet nové pozm. návrhy?

Martínek -  raději hned

Tomíček -  posuzovat jen  to, co bylo předloženo

Martínek -  změna účinnosti zákona

Beneš -  právo na předložení doprovodného usnesení

Martínek -  hlasovat o revokaci

Hlasování o revokaci:

Šedivá -  §  2 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 11, §5 , odst. 5 a odst. 6 

Přítomno 16

Hlasování: Pro 11 proti 2, byl přijat

Druhé hlasování -  § 3 odst. 1 návrhu kolegyně Šedivé

Hlasování: Pro 11, byl přijat

V tomto zápisu programu se dozvíme, že se poslanci shodli na programu schůze, 

že došlo k zrušení předchozího rozhodnutí (revokaci) dosavadního usnesení výboru. 

A že bylo hlasováno o změnách zákona, mimo jiné o spoluspalování (§ 3 odst. 3). Ze 

zápisu rozhodně nelze zjistit, kdo jak hlasoval a co bylo předmětem pozměňovacích ná

vrhů, které podávala Iva Šedivá. Navíc původní předloha zákona neobsahovala § 3 

odst. 3, ten byl přidán až komplexním pozměňovacím návrhem ministerstev z 20. 8. 

2004. Jednací řád totiž neobsahuje pravidlo, jak a kde by měl být zveřejněn komplexní 

pozměňovací návrh navrhovatele zákona, který je podán v průběhu prvního čtení.

V tomto partikulárním případě je situace ještě zajímavější. Nejenže návrh zákona, který 

byl rozeslán poslancům jako tisk 529/0 dne 14. 11. 2003 neobsahuje § 3 odst. 3, ale ten
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to paragraf není obsažen ani v tisku 529/1, který byl předložen Poslanecké sněmovně 

jako komplexní pozměňující návrh ke druhému čtení zákona. Kam se ztratil 3. odstavec 

§ 3 ze zápisu programu se již nedozvíme. Vše by bylo racionálně vysvětlitelné, kdyby 

39. schůze Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nebyla zá

roveň schůzí, kde výbor doporučil Poslanecké sněmovně předložený sněmovní tisk 529 

projednat a schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu 529/1. To znamená, 

že zde již nebyla žádná „40. schůze“, kde by mohl být paragraf odstraněn. Po bližším 

pátrání jsem získal meziresortní návrh (příloha č.3) plný změn k předloze zákona.

V tomto meziresortním návrhu existuje odstavec 3 zmiňovaného § 3, ve sněmovním 

tisku, ale figuruje jako součást § 3 odstavce 2. Zde je jasně vidět, že z oficiálního tisku 

PSP ČR a ze zápisů programů výborů se ztrácejí informace, které by měly sloužit 

k snadnému vystopování navrhovatelů pozměňovacích návrhů a z toho vyplývající 

transparentnosti celého legislativního procesu. Pokud se vrátíme k definici lobbingu 

Luigiho Graziana „...Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbyista dodává informa

ce a technicko-odborné expertizy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při de

finování legislativní a správní regulace... “ a budeme ji aplikovat na tuto situaci, musí

me dojít k závěru, že MPO a MŽP zastávají roli lobbujícího subjektu, a to i přesto, že 

obě ministerstva byla navrhovateli samotného zákona.

Závěrem lze říci, že celé první čtení je plné drobných, skoro nepostřehnutelných 

nedostatků, které jako celek téměř znemožňují zpětně dohledávat důvody, proč výsled

ný zákon po průchodu výbory vypadá tak, jak vypadá. Jedinou šancí zjistit, co se ode

hrává ve výborech, je  poslechnout si všechny zvukové záznamy jednotlivých zasedání 

výborů. Tento krok je však možné učinit jen do 6 měsíců po pořízení záznamu, poté je 

záznam „bezdůvodně“ smazán21. Vzhledem kj iž  zmiňovanému odložení zákona a spo

jení jeho projednávání s novelou energetického zákona, přesáhlo projednávání lhůtu
r  r 22  v60 dní. Pokud je tato lhůta porušena, musí tomu dát svolení navrhovatel zákona , což 

se také stalo.

21 Zajímavé je, že toto opatření nadále zůstává v jednacím řádu PSP (zákon č. 90/1995 Sb. §43 3). V době 
vzniku zákona mohla být omezená doba úschovy zvukových záznamů zdůvodňována nedostatečnou 
kapacitou poslanecké knihovny a vysokými náklady na konzervaci dat. V dnešní době, kdy je možno 
všechny záznamy a jejich kopie skladovat na kapesním pevném disku, je tento argument zcela irelevantní.
22 Pokud má být projednávání ve výboru prodlouženo o méně než 20 dní, je zapotřebí souhlas sněmovny. 
Pokud více, pak musí souhlasit navrhovatel zákona.
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Druhé čtení zákona

Druhé čtení zákona bylo započato 25. 11. 2004 bez usnesení hospodářského výbo

ru, který nestihl ve stanovené lhůtě rozhodnout. Proto bylo navrženo přerušení jednání 

do přijetí usnesení hospodářského výboru. Hospodářskému výboru poté trvalo další dva 

a půl měsíce, než se usnesl. Mezitím bylo jednání o zákonu OZE několikrát na progra

mu PSP, ale vždy bylo odročeno kvůli neshodám v Hospodářském výboru. 11.2. 2004 

byl přijat kompletní pozměňovací návrh ve znění schváleném hospodářským výborem 

jako sněmovní tisk 529/2. Zdlouhavost projednávání v Hospodářském výboru byla za

příčiněna především samotným složením výboru. Do výboru byli přizváni zástupci 

MPO, MZP a také Energetického regulačního úřadu (dále jen ERU). Výsledkem vyjed

návání Hospodářského výboru byl pozměňovací návrh, který se diametrálně lišil od ná

vrhu Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Proto musela 

být znovu otevřena podrobná rozprava, která byla již jednou ukončena. Během rozpravy 

byly vzneseny další pozměňovací návrhy, tentokrát zcela transparentně, samotnými po

slanci a jejich návrhy byly přesně zaneseny do stenografického záznamu.

Třetí čtení zákona

Třetí čtení zákona proběhlo 23. 2. 2005. Celkový objem pozměňovacích návrhů 

podaných pro schválení ve třetím čtení činil přes 62 000 úhozů. Pro srovnání samotný 

návrh zákona pro první čtení měl jen kolem 25 000 úhozů. To znamená, že na každý 

paragraf/odstavec zákona připadají dvě a půl úpravy. Vzhledem k tomu, že pozměňova

cí návrhy jsou někdy velmi protikladné a v konečném znění zákon může být jen jeden, 

velmi záleží na pořadí ve kterém zpravodaj zákona návrhy předloží Sněmovně (Syllo- 

vá, 2008, s.238). Ta je  sice dotázána, zda pořadí schvaluje, ale vzhledem ke kompliko

vanosti zákona, odbornosti a rozsáhlosti je  pro poslance takřka nemožné objektivně po

soudit správnost nastaveného pořadí hlasování. Jednou přijatý pozměňovací návrh není 

možné pozdějším pozměňovacím návrhem změnit. Jen velmi zřídka se stává, aby posla

nec prosazoval procedurální změnu v pořadí hlasování. Funkce zpravodaje zákona se 

v tomto novém světle zdá být, v zahlceném legislativním procesu, velmi silnou. Vzhle

dem k vzájemným závislostem jednotlivých pozměňovacích návrhů může vhodné seřa-

23 Způsob provedení změny pořadí pozměňovacích návrhů není v Jednacím řádu PSP blíže specifikován.
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zení jednotlivých hlasování znamenat odstranění některých konfliktních pozměňovacích 

návrhů zjednání.

Návrh zákona byl ve třetím čtení schválen PSP ČR a předložen Senátu ČR.

Projednání v Senátu

Organizační výbor dne 9. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní 

rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání Výboru pro hos

podářství, zemědělství a dopravu, který přišel s pozměňovacím návrhem obsahujícím 

vesměs technické úpravy. Návrh byl nakonec schválen ve znění postoupeném Poslanec

kou sněmovnou. Zákon byl předán presidentu republiky k podepsání, ten však zákon 

odmítl podepsat. Vyjádřil se ve smyslu zásadního nesouhlasu s právní normou, nicméně 

nechtěl zabránit jeho uvedení, a tak jej nevetoval. President Klaus používal svou dnes 

již typickou argumentaci o nesmyslnosti nuceného využívání obnovitelných zdrojů, kte

ré je neekonomické a pro společnost nevýhodné.

Z hlediska menších zájmových skupin je velkým úspěchem, že zákon dospěl až ke 

svému schválení bez nadefinování jediného z nejméně devíti prováděcích právních 

předpisů. Pro menší zájmové skupiny je mnohem jednodušší ovlivňovat systém ve svůj 

prospěch na úrovni úřadů, které jsou daleko více skryty pohledu médií a veřejnosti.

3.2.1. Zúčastněné zájmové skupiny

Jak již bylo zmíněno, na ovlivňování zákona OZE se podílelo velké množství sub

jektů. Jednotlivé subjekty vystupovaly především v zastoupení vlivných profesních 

a zájmových sdružení. Více než stovku subjektů zastupovala tato sdružení:

CZ Biom

Internetové stránky Cz Biom: http://www.czbiom.cz

CZ Biom, nevládní nezisková a profesní organizace, založená v roce 1994, je 

hlavním reprezentantem malých a středních podniků na poli biologických obnovitel

ných zdrojů energie (biomasy). Organizace sdružuje 65 právnických osob a další fyzic

ké osoby. Smyslem organizace je jak reprezentace firem v oblasti její působnosti, tak

i veřejná osvěta, prostřednictvím publikovaných materiálů. Sdružení se výrazně podílí

-32-

http://www.czbiom.cz


Případová studie -  Lobbing zákona č. 180/2005 Sb.

na přípravě vědeckopopulárních dokumentů (desetidílný seriál Energie 21. století vysí

laný ČT) a instruktážních filmů pro školy a pracovníky MŽP. Prvním výrazným zása

hem do legislativy ČR bylo právě ovlivňování zákona 180/2005 Sb. CZ Biom se má 

podle plánu v letech 2007-2013 aktivně podílet na tvorbě legislativy, norem a koncepč

ních dokumentů, operačních programů EU.

Vyjádření vedení CZ Biom k lobbingu zákona o OZE: Současné vedení CZ Biom 

(Jan Habart) se necítí být dostatečně kompetentní k zodpovězení dotazníku. Vedení spo

lečnosti z doby lobbingu zákona 180/2005 Sb. na dotazník doposud nereagovalo (Šafa

řík, Horký).

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE)

Internetové stránky ČSVE: http://www.csve.cz

Česká společnost pro větrnou energii, založená v roce 1994, je dobrovolná orga

nizace fyzických a právnických osob, která sdružuje subjekty pracují v oboru využívání 

větrné energie, popřípadě subjekty, které projevují k tomuto oboru zájmový vztah. Sna

hou společnosti je  podpora využívání větrné energie. ČSVE je členem Asociace pro ob

novitelné zdroje energie. Od března 2001 je členem Evropské asociace pro větrnou 

energii (EWEA).

Mezi vytčené cíle ČSVE, zakotvené v jejích stanovách, patří podpora využívání 

obnovitelných zdrojů energie a podpora výzkumu a spolupráce technických škol 

s vědeckými pracovišti. Primární funkcí sdružení je  podpora zájmů členů při tvorbě 

a úpravách legislativního a správního prostředí. Podpora zájmů členů při plánování, 

výstavbě, provozování a eventuálním odstraňování větrných elektráren. Podpora výmě

ny informací mezi členy k tomuto účelu.

V roce 2004 sdružení tvořilo 120 členů. V roce 2006 byla, z důvodu neplacení 

příspěvků, členská základna zredukována na 97 členů, z toho 21 právnických osob 

a 76 fyzických osob. Více o ČSVE v kapitole 3.2.3. -  Vliv soukromého sektoru na tvor

bu zákona č. 180/2005 Sb.

Vyjádření vedení ČSVE k lobbingu zákona o OZE: Současné vedení společnosti 

poskytlo pouze velmi zavádějící informace, které přímo nesouvisely s lobbováním zá
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kona 180/2005 Sb. Bývalý předseda ČSVE Petr Pávek „nemá čas ani chuť se tím zabý

vat“ .

Ökologische Beratung Deutschland/Tschechien 

(Německo-české ekologické poradenství)

Internetové stránky Německo-českého ekologického poradenství, dostupné z archivu: 

http://web.archive.org/web/200712 10090656Avww.wind-tschechien.de/default.aspx

Ojedinělou iniciativou, poukazující na přesah zájmů o výsledné znění zákona 

o OZE do zahraničí, bylo Německo-české ekologické poradenství vedené Neelou Win- 

kelmann-Heyrovskou. Jeho působnost, prostřednictvím Česko-německého větrného in

formačního serveru, se převážně soustřeďovala na prezentaci německé legislativy přelo

žené do češtiny a naopak komentovala vývoj legislativního procesu zákona o OZE pro 

potenciální německé investory. Vzhledem k velmi pokročilé implementaci zákonů 

o OZE v Německu, podpořilo projekt Německo-českého ekologického poradenství také 

MŽP. Projekt byl navíc podporován Spolkovým svazem větrné energie (Bundesverband 

WindEnergie e.V.), časopisem Neue Energie, ČSVE a Sdružením CALLA. Česko- 

německý větrný informační server byl financován MŽP a v malém rozsahu sponzorován 

řadou německých firem. Webové stránky projektu byly založeny v roce předložení zá

kona o OZE (2003) a jejich aktivita ustala s rokem 2005, kdy byl zákon přijat. V roce 

2008 byly webové stránky odstaveny mimo provoz.

Vyjádření vedení Německo-českého ekologického poradenství k lobbingu zákona 

o OZE: Vyjádření probíhalo formou rozhovoru s Nellou Winkelmann-Heyrovskou. Po

čáteční impulz pro ovlivňování zákona 180/2005 Sb. byl v případě Nelly Winkelmann- 

Heyrovské motivován péčí o životní prostředí. Do legislativního procesu vstupovala 

jako lobbistka zcela na vlastní pěst. Jejím primárním cílem bylo prosadit do zákona ga

rantované výkupní ceny (původní návrh zákona počítal jen s formou zelených bonusů), 

které byly podle ní jediné, které umožňovaly vstup nových malých investorů na trh. 

Lobbingu se účastnila nejprve z řad ČSVE. 4. 10. 2003 zasedla Nella Winkelmann- 

Heyrovská v předsednictvu ČSVE a motivovala mnohé zásadní kroky, které ČSVE 

podnikla pro úspěšné ovlivnění zákona 180/2003 Sb. Podnítila vypracování studie Sta

novisko ČSVE vypracované advokátní kanceláří Haarmann Hemmelrath (příloha č. 1);

http://web.archive.org/web/20071210090656Avww.wind-tschechien.de/default.aspx


Případová studie -  Lobbing zákona č. 180/2005 Sb.

ta měla být alternativou nepřesného překladu směrnice 2001/77/ES, kterou disponovala 

vláda. V rámci předsednictví ČSVE vypracovala kompletní pozměňovací návrh zákona, 

o kterém se spolu s dalším pozměňovacím návrhem ze soukromé sféry (autor neznámý) 

nikdy v PSP ČR nehlasovalo, protože MŽP připravilo vlastní kompletní pozměňovací 

návrh, který dostal přednost. Pro příliš otevřený přístup Nelly Winkelmann-Heyrovské 

k dalším subjektům na poli OZE, jí předseda Petr Pávek zakázal veřejně vystupovat 

jménem společnosti. Následovalo její odstoupení z postu místopředsedkyně a odchod do 

Strany zelených, kde působila v čele energetické sekce. Její angažmá však netrvalo pří

liš dlouho. Po vstupu Martina Buršíka do strany a jeho zářijovém (2004) zvolení do 

předsednictva ztratila Nella Winkelmann-Heyrovská vliv na politiky SZ v oblasti ener

getiky. Ztráta sympatií a následný odchod ze strany byl zapříčiněn neshodami s Marti

nem Buršíkem ohledně znění zákona o OZE, jehož byl Buršík hlavním spoluautorem.

Již od započetí projednávání návrhu zákona přesvědčovala Nella Winkelmann- 

Heyrovská poslance v jejich veřejných hodinách o potřebě zákon kompletně změnit 

a zavést garantované výkupní ceny. Oslovila přibližně 15 poslanců (převážně členů Vý

boru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí); 5 z nich bylo ochotno 

se o možných změnách bavit. Zásadními oporami ve výborech ji byli: Miloš Kužvart 

(ČSSD), Josef Vícha (KDU-ČSL), František Pele (US-DEU), Iva Šedivá (ČSSD), Ru

dolf Tomíček (ČSSD). Prosazováním pozměňovacích návrhů přes členy výboru dosáhla 

zásadních změn zákona. Ve výboru také lobboval Richard Horký za CZ Biom a TTS 

energo, s.r.o., především připravoval pozměňovací návrhy týkající se vyřazení spo- 

lusplaování z projednávaného zákona.

Nella Winkelmann-Heyrovská stojí také za iniciativami Výzva Parlamentu České 

republiky: Potřebujeme účinný zákon o ob-novitelných zdrojích, nikoliv zákon na pod

poru CEZu! (příloha ě. 2) a Otevřený dopis členů německého Spolkového sněmu Parla

mentu České republiky (příloha č. 4).

Všechny tři výše zmíněné subjekty se otevřeně hlásí k ovlivňování zákona 

180/2005 Sb. Racionální důvody pro relativně otevřené počínání jsou hned dva, a to: 

a) hledat podporu veřejnosti, neboť je toto téma ve společnosti módní a prosazování ob

novitelných zdrojů energie je přijímáno kladně; b) vytvořit protiváhu jinému velkému 

subjektu. Odhadovat, kdo byl tímto subjektem, který byl natolik silný, aby zásadně 

ovlivnil zákon o OZE, je spekulativní. Bylo by nasnadě říci, že se jednalo o skupinu
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ČEZ; během mé analýzy jsem však na tento subjekt přímo nenarazil. Žádná z dotáza

ných firem zabývajících se výrobou energie z obnovitelných zdrojů nedokázala říci, kde 

by ČEZ legislativní proces ovlivňoval. Všichni dotázaní jen tvrdili, že samotný zákon 

nahrává skupině ČEZ.

Firmy podnikající v odvětví fytoenergetiky se sdružují v nevládní neziskové 

a profesní organizaci CZ Biom. CZ Biom uvádí ve své výroční zprávě z roku 2005 

(CZ Biom, 2005), že připravovala podklady jak pro tvorbu samotného zákona, tak i pro 

následující stanovování cen Energetickým regulačním úřadem. Na poli větrné energie 

zastřešuje výrobce profesní a zájmové sdružení Česká společnost pro větrnou energii. 

Obě dvě výše zmíněné společnosti otevřeně, ve svých veřejně dostupných materiálech 

přiznávají lobbování zákona 180/2005 Sb. Oblast fotovoltaiky u nás není příliš zastou

pena. Existují zde jen dva výrobci solárních panelů. Přitom větší z nich, firma Solartec 

sdílí sídlo s obecně prospěšnou společností Czech RE Agency, která podporuje rozšiřo

vání OZE, především fotovoltaiky. Z výzkumu nebylo zjištěno, že by Czech RE Agency 

zastřešovala větší počet subjektů.

Z průzkumu dokumentů, výročních zpráv, novinových a jiných článků vyplývá, 

že hlavními prokazatelnými lobbujícími subjekty byla Česká Společnost pro Větrnou 

Energii, sdružení CZ Biom, sdružení Eurosolar, TTS energo, s.r.o., německá Strana ze

lených a někteří členové SPD, občanské sdružení Nová energie, MPO, MPŽ, ČEPS, a.s.

3.2.1.1. Výzkum a další zúčastněné zájmové skupiny

Přestože provádět výzkum v případové studii lobbingu zákona, zvláště pak 

v podmínkách ČR, je jako bojovat s větrnými mlýny, pokusil jsem s jeden uskutečnit. 

Výzkum vycházel z dotazníku (příloha č. 5), který se snažil zjistit, zda dotazovaný sub

jekt lobboval zákon 180/2005 Sb., a to jak samostatně, tak i v zastoupení zájmovým či 

profesním sdružením. V případě, že lobboval, subjekt měl odpovědět na doplňující 

otázky zjišťující jakým způsobem lobboval, které další lobbistické skupiny při procesu 

ovlivňování registroval a zda se svým záměrem uspěl. Dotazník také nabízel možnost 

průzkumu se účastnit anonymně, které beze zbytku všichni respondenti využili. Dotaz

ník byl rozeslán celkem 33 firmám a sdružením, které se zabývají danou problematikou. 

Každá z nich byla buď členem ČSVE, resp. CZ Biom, nebo byla v dostupných doku

mentech přímo spojována s lobbingem zákona 180/2005 Sb.
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Poměrně překvapivě se mi dostalo odpovědi na téměř polovinu rozeslaných do

tazníků. Jejich informační hodnota však byla téměř nulová. V 8 ze 16 případů dotazo

vaný jakékoli spojení s lobbingem odmítl, přestože byl v době projednávání zákona čle

nem profesního sdružení, které za něj lobbovalo. Pochopitelné, ale přeci zajímavé ke 

zmínění je, že všech 8 dotazovaných „nelobujících“ firem v dotazníku na otázku -  Po

kud se chystáte zodpovědět následující otázky, přejete si, aby ve výsledné studii figuro

valo jméno vaší společnosti? -  zvolilo možnost -  NE, nepřeji si zveřejnit jméno společ

nosti. Přitom v případě, že dotazovaná firma skutečně nelobbovala, je tato odpověď ire

levantní. Naopak volba možnosti -  ANO, přeji si zveřejnit jméno společnosti, by mohla 

být pro firmu dobrou reklamou. Ve třech případech nebyl dotazník vyplněn a místo něj 

jsem obdržel konstatování na způsob: Problematika obnovitelných zdrojů, tedy i zmíně

ného lobbingu se společnosti dotýká pouze v zakázkové činnosti jako služba zákazníko

vi. Informace o zákaznících neposkytujeme. Tento specifický výrok patří zastoupení 

firmy EGST, s.r.o. Čtyři dotazníky byly vyplněny způsobem, který buďto neodpovídal 

na položené otázky nebo odpovídal zavádějícím způsobem. Ve všech případech byla 

vidět snaha vyhnout se jasně definovaným otázkám. Poněkud mne překvapil fakt, že 

společnosti otevřeně se hlásící k lobbingu zákona 180/2005 Sb. se ve svých odpovědích 

v dotazníku vyhýbají přímé odpovědi a uvádějí méně informací, než kolik je veřejně 

dostupných například ze zápisu jednání předsednictva příslušné společnosti. Jediným 

subjektem, který se zcela otevřeně vyjádřil ke všem otázkám, bylo Německo-české eko

logické poradenství (Neela Winkelmann-Heyrovská). Značný neúspěch získávat nové 

zásadní informace formu dotazníku přičítám choulostivosti daného tématu a obavě do

tazovaných z nevěrohodnosti výzkumu prováděného soukromou osobou, bez zaštítění 

kompetentní autoritou.

3.2.2. Role politických stran při schvalování zákona č. 180/2005 Sb.

Zákon o OZE byl z ekonomického hlediska velmi důležitý a jeho rozdílné znění 

mohlo mít velmi rozdílné dopady na státní rozpočet; přesto nebyl dostatečně politicky 

atraktivní, aby si strany dokázaly vynutit úplnou poslušnost svých členů a hlasovaly ja

ko jeden muž. Zákon byl předložen k projednání již za vlády Vladimíra Špidly, přečkal 

vládu Stanislava Groše a byl zapsán do sbírky zákonů až za vlády Jiřího Paroubka. Celý 

proces byl brzděn nejen opoziční ODS, ale také samotnými členy vlády. Na první schů
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zi druhého čtení zákona bylo projednávání odročeno i 43 poslanci za ČSSD. Celý pro

ces byl zbytečně zdržován, přestože byl zákon prioritou programového prohlášení vlády 

(Plamínková, 2005). Faktem, který podporuje hypotézu o zásadním lobbování zákona 

podporuje i počet pozměňovacích návrhů ze strany samotné ČSSD. Ta podala nejvíce 

pozměňovacích návrhů v PSP ze všech parlamentních stran (Vinkler, 2005). Přitom lo

gické je, aby pozměňovací návrhy podávala především opozice a vládní strana jim svý

mi návrhy kontrovala. Převaha pozměňovacích návrhů od nej silnější vládní strany 

umožňuje dvě vysvětlení. Existenci frakcí a boj ve straně, nebo vliv zájmových skupin 

na poslance vládní strany. Vzhledem k rozpolcenosti ČSSD24, která třikrát měnila vlá

du, ale udržela své postavení, lze soudit pro kombinaci obou faktorů.

ČSSD splňovala v našem specifickém případě všechny předpoklady, proč by měla 

být cílem lobbingu právě ona. Předsedou Hospodářského výboru, který měl zásadní slo

vo při tvorbě komplexního pozměňovacího návrhu zpracovaného jako tisk 529/3, byl 

Josef Hojdar za ČSSD. Z teoretického hlediska tedy vše nasvědčuje hypotéze, podle 

které poslanci ČSSD podávali pozměňovací návrhy pod tlakem zájmových skupin, ni

koli kvůli špatně připravenému návrhu zákona, dramatické změně fungování subjektu 

regulace v období legislativního procesu nebo štěpení ve straně.

Postoj opoziční ODS nejlépe ilustruje skeptický článek Martina Římana (stínový 

ministr průmyslu a obchodu) otištěný v Lidových novinách (Lidové noviny, 4. 10. 

2004). Kritizuje v něm vládu za snahu neefektivně řešit problém s emisemi. Tzv. obno

vitelné zdroje prý totiž neprodukují emise, které přispívají ke vzniku skleníkového efektu. 

Je to ale skutečný argument, nebo jde  jen  o zástěrku, kdy se pod  bohulibými frázemi 

skrývá snaha úzké skupiny spekulantů uzákonit pro sebe bezpracné, státem garantované 

zisky? Tradiční neoliberální přístup k ekonomice je v článku Lidových novin podtržen 

nevolí investovat peníze do sektoru, o kterém se neví, zda je potřebuje, respektive zpo

chybňuje ekonomickou výhodnost oproti například zalesňování. Proti jednoznačnému 

postoji ODS kolem zákona o OZE svědčí výsledky hlasování. Zatímco v PSP ČR hla

sovala ODS jednotně proti návrhu zákona, o stejném znění hlasovali senátoři ODS, až 

na výjimku Ivana Adamce, pozitivně. Důvodem může být změna stanoviska strany 

a přístupu k návrhu zákona, nebo snaha viditelně se prezentovat v PSP jako opoziční 

strana. V senátu, ve kterém měla ODS v době hlasování 37 z 81 senátorů, by mohlo hla

24 Spory Rusnokova a Špidlova křídla v ČSSD se začaly tišit již po zvolení V. Špidly předsedou strany 
v roce 2003 (Kopeček, 2005b, s. 1478).
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sování proti návrhu se stranou znamenat i vrácení zákona do PSP ČR, což si zřejmě 

ODS nepřála a proto hlasovala pro návrh v původním znění.

3.2.2.1. Strana zelených a je jí politika v oblasti energetiky

Až do roku 2002 byla politika Strany zelených v oblasti energetiky téměř nevidi

telná. Hlasitá podpora se omezovala na rozvoj veřejné dopravy a na protesty proti do

stavbě JET (zde nebyla strana jednotná). Celkově strana do roku 2002 příliš nevystoupi

la ze stínu o mnoho aktivnějších ekologických sdružení, jakými byly Děti země, Hnutí 

duha, Nesehnutí a další. Zásadní změna přišla až se změnou programu pod vedením 

programově analytické skupiny kolem Jakuba Patočky. Zelení se v něm přihlásili k vizi 

„ekologické demokracie“ (Kopeček, 2005a, s. 1581). Až do roku 2002 a do navázání 

spolupráce s Brandýským fórem -  později známým jako Brandýská iniciativa -  se Stra

na zelených pohybovala na pokraji zániku. Finanční zadlužení a nedostatečná podpora 

nedávala straně velkou šanci na přežití. Teprve Brandýská iniciativa a spolukandidování 

do Parlamentu společně s aktivisty českých občanských sdružení -  Hnutím duha, 

ČT věc veřejná -  přineslo straně 2,36 % hlasů. Překonání hranice 1,5 % znamenalo pro 

stranu příjem přes 11 milionů korun. Přesto strana po volbách 2002 nedosáhla pozitivní 

finanční bilance.

Všechny tyto, především finanční, problémy spojené s neustálým vnitřním štěpe

ním strany ani straně neumožňovaly více se zaměřit na ekologii a „strategii trvale udrži

telného života“. Program strany se v podstatě z nutnosti omezoval na program podobný 

typickým západoevropským středo-levicovým stranám a ekologické hnutí bylo zastíně

no prosazováním lidských práv a duchovních a estetických hodnot. Ekologické cíle 

Strany zelených tedy nemohly být naplněny. Teprve rok 2003 a definitivní splynutí 

frakce ekologického hnutí uvnitř strany se zbytkem Strany zelených přinesl dlouho oče

kávanou změnu a nárůst preferencí. Strana zelených se možná i díky zákonu o OZE, 

zákonu o emisních povolenkách a díky energetickému zákonu ocitla na pozici, kde ji 

voliči chtěli mít. Strana přišla s novou ekologickou image zásadně spojenou s obnovi

telnými zdroji energie, jako prostředkem k trvale udržitelném životu i rozvoji.

Dlouhodobá politika SZ v oblasti energetiky prosazuje liberální trh s elektřinou, 

jež bude zahrnovat i ceny výrobních externalit (CO2, znečištění, apod.). Postupem času
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se ve straně stále více prosazuje přístup omezování a modernizování energeticky nároč

ných odvětví.

Přístup SZ k problematice se dramaticky změnil s příchodem Martina Buršíka do 

strany; ze strany odešlo na 15 radikálních členů a docházelo k postupnému sjednocová

ní stranických frakcí. Zákony o OZE a Emisních povolenkách se tak staly odrazovým 

můstkem do reálné politiky. Pozdější předseda strany Martin Buršík přiznal, že situace 

byla natolik zoufalá, že musel lobbovat ve Sněmovně zákon, který sám tři roky připra

voval pro MŽP. Zde uvádím výňatek z rozhovoru pro ekologický magazín (Ekolist, 

8. 11.2005):

Redaktor: Ale zákon o podpoře obnovitelných zdrojů jste  prosazoval.

Martin Buršík: Ano. Původně jsem  řekl kolegům, že moje práce končí před prahem  

Sněmovny, protože se mi nechtělo j í t  dělat lobbistu do parlamentu. Věděl jsem, že tam je  

skupina poslanců, kteří na mě dají, a že je  tam skupina poslanců, na které působím jako  

rudý hadr. Ale když jsem  potom viděl, kolik jsm e odvedli práce, nechtěl jsem  v tom ko

legy nechat. Nakonec to dopadlo dobře, stálo to za to, ale šlo to proti mému přesvědče

ní. Vytrpěl jsem  si, že mě tam známé tváře poslanců cvičily z toho, jestli smím, nebo ne

smím promluvit, když jim  došly argumenty. Ale tolik se mi jednalo o výsledek, že jsem  

do Sněmovny šel.

3.2.2.2. Které subjekty využívají „služeb“ SZ

V období projednávání zákona o OZE nebyla Strana zelených parlamentní stra

nou. Nemohla tedy přímo zasahovat do legislativního procesu, ale musela se omezit jen 

na „lobbování“ .

Zpočátku se Strana zelených vyjadřovala k dění kolem zákona o OZE pouze po

mocí tiskových zpráv. Na zviditelňování legislativního procesu se podílel především Jan 

Beránek, předseda SZ a Neela Winkelmann-Heyrovská, vedoucí energetické sekce SZ 

a předsedkyně Česko-německého ekologického poradenství. 17. 5. 2004 představila 

SZ a Česko-německé ekologické poradenství celkový pozměňovací návrh zákona, který 

předložili příslušným výborům a navrhovateli zákona. Z tiskové zprávy SZ přitom vy

plývá, že celkový pozměňovací návrh vypracovalo jen Česko-německé ekologické po

radenství (Ulrychová, 2004): Chceme jednoduchý, účinný a ne byrokratický zákon podle
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německého vzoru. Proto podporujeme komplexní pozměňovací návrh, který předkládá 

Česko-německé ekologické poradenství.

Ještě v dubnu roku 2004 Strana zelených vyzývala k zachování pevných výkup

ních cen pro všechny výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů (ČTK, 27. 4. 2004). 

Jednalo se jí o zachování stávajícího systému, který tyto pevné výkupní ceny za energii 

z obnovitelných zdrojů zaručoval. Zákon o OZE nebyl právní úpravou, která by regulo

vala zcela novou a neposkvrněnou oblast energetiky! Výzvu směřovala Strana zelených 

přímo předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi. Výzva obsahovala tyto 

body (Výzva za zachování pevných výkupních cen, 2005):

Pevné výkupní ceny

• zavedlo dodnes 11 z 15 zemí dnešní Evropské unie (Dánsko, Německo, 

Rakousko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Francie, Nizozemí, Lucem

bursko, Belgie (částečně), Finsko. Různé certifikátní modely mají Velká 

Británie, část Belgie, Švédsko a Itálie. V Irsku praktikují výběrové řízení 

na smlouvu s pevnými výkupními cenami.);

• jsou podle rozsudku Evropského soudního dvora zcela v souladu 

s právem státní výpomoci a soutěžním právem EU;

• jsou zcela v souladu s liberalizovaným trhem s elektřinou -  zavedly je 

např. Rakousko, Německo, Dánsko, Španělsko, které mají trh již  stopro

centně liberalizovaný;

• nejsou dotacemi, hradí je pouze spotřebitel, ze státního rozpočtu nevyža

dují ani korunu;

• jsou transparentní, účinné, nebyrokratičké a vytvářejí rovné podmínky 

pro všechny;

• doplněné dlouhodobou zárukou poskytují optimální investorskou jistotu 

a tím umožňují nejrychlejší výstavbu nových zařízení;

• v České republice platí již  dnes.

Požadujeme proto

• nezavádět certifikátní model, který nebyl nikde vyzkoušen a který odradí 

investory;
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• vůbec nezavádět certifikátní model, který je, jak ukazuje praxe, mnohem 

horším nástrojem pro zavádění obnovitelných zdrojů na trh;

• záruku přednostního připojení zařízení a přednostního odběru veškeré 

vyrobené ekologické elektřiny;

• pevné výkupní ceny s dlouhodobou zárukou pro všechny výrobce.

Výstupem splnění požadovaných bodů je jediné -  zajištění stálých a předvídatel

ných zisků pro investory. Tento požadavek je samozřejmě legitimní. Garantované ceny 

po dobu 15 let přinášejí jistotu návratu investic. Tím má být zaručeno dosažení národní

ho alokačního plánu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie. Jako kompromis 

mezi skupinami prosazujícími liberální trh a zájmovými skupinami produkujícími ener

gii byla garance výkupních cen elektřiny stanovena na 15 let s pravomocí ERÚ měnit 

každý rok výkupní cenu. Podle zákona č. 180/2005 Sb. §6 odstavce 4) Výkupní ceny 

stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty vý

kupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení 

se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2007. Tento krok byl Stranou zelených -  

v čele s paní Winkelmann-Heyrovskou -  napadán v médiích. Kritika znevýhodněných 

investic do OZE po schválení zákona se podle Martina Buršíka buď zakládala na myl

ném výkladu zákona25, nebo měla lživě podnítit mezi lidmi pocit, že zákon je progra

mově psán na míru ČEZu. Jeho argumentace se však zakládala na interpretaci regulace 

garantovaných výkupních cen, nikoli zelených bonusů. Ve skutečnosti se omezení ERÚ

o snižování ceny jen na 95 % (zvyšovat se může cena neomezeně) z předešlého roku 

vztahuje jen na garantované výkupní ceny. Zaručený maximální pokles výkupních cen

25 Výklad aktivistů interpretoval výkupní ceny jako plovoucí. Podle jejich interpretace by solární 
elektrárna spuštěná například v roce 2007 mohla dostat dotaci 13 100 Kč v podobě zelených bonusů. 
V následujícím roce by se mohla, při snížení výkupních cen, dostat na částku podstatně nižší. Ve 
skutečnosti jsou dotace za elektřinu vyrobenou v této elektrárně stále stejné a budou činit 13 100 Kč mezi 
lety 2007-2022. Možnost propadu výkupních bonusů na nižší částku hrozí jen solárním elektrárnám 
postaveným až v roce 2008 (cena bonusu pro ně bude platit do roku 2023) (Plamínková, 2004). Jediným 
proměnlivým faktorem v průběhu 15 let v případě zelených bonusů je skutečná cena vykupované 
elektřiny. Zatímco v případě pevných výkupních cen je výkupní částka v příštích 15 letech garantována 
bez ohledu na budoucí změny ceny elektřiny, u zelených bonusů tomu tak není. V uvedeném případě 
solárních elektráren jsou dotace na bonusech tak vysoké, že pokles ceny elektřiny nemá na návratnost 
investice velký vliv (pevná výkupní cena pro rok 2009 při výrobě elektřiny využitím slunečního záření 
pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 činí 14 080 Kč/MWh; cena 
zeleného bonusu činí 13 100 Kč/MWh; poměr garantované výkupní ceny a zeleného bonusu je cca. 
14:13). U ostatních zdrojů OZE jsou zelené bonusy i pevné výkupní ceny podstatně nižší (poměr 
garantované výkupní ceny a zeleného bonusu je nejméně 3:2), budoucí ceny elektřiny pak mají na 
výpočet návratnosti investic nemalý dopad.
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se nevztahuje na zelené bonusy. Důvodem je neschopnost předvídat tržní ceny, ke kte

rým se bonusy přičítají (po sečtení by měla vyjít cena trochu vyšší než u garantované

výkupní ceny) (Kloz, 2007). Zavedení garantovaných výkupních cen může mít pro in-
* 26vestory naopak více než pozitivní dopad. Uveďme příklad Jana Motlíka o fotovoltaic- 

kých elektrárnách. Zatímco náklady na zřízení fotovoltaické elektrárny se snížily za po

slední 3 roky (2006-2009) o 30 %, ERÚ mohla snížit garantované výkupní ceny, 

ve stejném časovém období, jen na 85,7 % z původní ceny podpory. Potenciální zisky 

a krytí investic se tedy stále u OZE zvyšují. To, co brání masivnímu rozšíření foto- 

voltaických elektráren, ať už jsou jakkoli účinné, je  v současné době jen špatný kurz 

koruny k euru a dolaru. Ceny podpory jsou přitom nastíněny příznivěji než v sousedním 

Německu, kde zažívá fotovoltaika nevídaný rozkvět. Jak komentoval příspěvek Ladi

slav Kříž, je  otázkou možná deseti let, kdy technologie bude natolik levná a s bonusy 

výhodná, že ČEZ začne v tomto odvětví masivně podnikat, a to bez ohledu na efektivitu 

výroby elektřiny.

Doslova skandálem pro Stranu zelených se stalo mediálně značně rozebírané téma 

neetického chování Petra Pávka. Ten vstoupil do Strany zelených v roce 2005, poté co 

rezignoval na místo předsedy CSVE. Stále si však ponechal podíly ve firmách, které 

dodávaly a provozovaly větrné elektrárny27. Stal se tak rázem politikem nepřímo obha

jujícím zájmy vlastních firem působících v oblasti energetiky obnovitelných zdrojů 

energie (Burket, 2006). V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce (Otázky Václava 

Moravce, 14. 5. 2006) předseda Strany zelených odpověděl Vladimíru Železné

mu/Václavu Moravcovi, dotazujícímu se na střet zájmů Petra Pávka takto: Pane redak

tore, to není střet zájmů, to je  soulad zájmů a já  vám to ... Jakkoli se může Petr Pávek

i další členové Strany zelených cítit omezován politickou příslušností v práci za
28„dobrou věc“, střet zájmů podle českého právního řádu není přípustný .

26 Příklad byl uveden v panelové diskusi festivalu Jeden svět ve Francouzském institutu 17. 3. 2009.
27 Pávek také figuroval v medializované kauze z Jindřichovic pod Smrkem. Tehdy jako starosta obce 
nechal postavit dvě větrné elektrárny. Generálním dodavatelem stavby elektráren byla Agentura 
mikroregionálního rozvoje, jejímž ředitelem byl Petr Pávek a provozovatelem elektrárny je firma RESEC, 
jejímž spolumajitelem je také Petr Pávek. Zákulisní spekulace hovoří o tom, že cena dotovaných větrných 
elektráren byla záměrně nadhodnocena, a že dotace měla vysoce nadstandardní rozsah (Burket, 2006).
28 Zákon 159/2006 Sb. §3 (1) Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný 
funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen 
prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší 
veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo 
jiného prospěchu.
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3.2.3. Vliv soukromého sektoru na tvorbu zákona č. 180/2005 Sb.

Vliv soukromého sektoru na tvorbu zákona 180/2005 Sb. je zcela zřetelný. Pro ur

čení rozsahu zasahování do legislativního procesu nejlépe poslouží analýza chování 

České společnosti pro větrnou energii -  jedná se o profesní sdružení reprezentující větr

nou energetiku v ČR. V zápisu ze zasedání předsednictva ČSVE (ČSVE, 2005a) nalez

neme komplexní hodnocení zásahů do legislativy:

a. ČSVE se déle než rok velmi intenzivně a prokazatelně spolupodílela na 

tvorbě vládního návrhu zákona tím, že jednala s představiteli expertního 

přípravného týmu, spředstaviteli MZP CR, zákonodárného sboru, s ERU  

a zástupci ostatních profesních sdružení z oblasti OZE nebo nepřímo an

gažovaných do problematiky OZE.

b. CSVE si vydobyla díky odborně způsobilému a věcnému postupu posta

vení seriózního a odborně zdatného partnera, k jehož názoru se vážně 

přihlíží.

c. ČSVE podporuje přijetí vládního návrhu zákona a chápe ho jako kom

promis ve velmi složité politické, zájmové a názorové změti, která v ČR 

panuje.

d. CSVE se podílí a i nadále bude podílet na tvorbě souvisejících právních 

předpisů, tzn. prováděcích vyhlášek a metodik dotčených orgánů státní 

správy i dotčených samosprávných celků.

e. ČSVE investovala do celého procesu přípravy zákona přes půl milionu 

korun, kterými disponovala díky několika uvědomělým členům, kterým 

tímto děkuje.

f. CSVE se zejména prostřednictvím svého předsedy angažovala při práci 

s veřejností, zejména formou aktivní účasti na přednáškách, školeních, 

veřejných projednáváních a jormou příspěvků do sdělovacích pro

středků.

g. Zpráva předsednictva na příštím valném shromáždění ČSVE bude obsa

hovat výčet nejvýznamnějších kroků, které společnost činila. Tuto část 

zprávy připraví člen předsednictva Jaromír Sigmond (úkol).

-44-



Případová studie -  Lobbing zákona č. 180/2005 Sb.

Tento výčet byl sepsán Pavlem Pávkem v době jeho předsednictví v ČSVE. Ve 

zprávě, pod bodem a je v podstatě zmíněn výčet všech možných úrovní lobbingu: jed 

nala s představiteli expertního přípravného týmu (tlak na legislativce), s představiteli 

MŽP ČR (komunikace s navrhovatelem zákona), zákonodárného sboru (vliv na tvorbu 

zákonné normy a její schválení), s ERÚ  (vliv na tvorbu podzákonných předpisů) -  

a zástupci ostatních profesních sdružení z  oblasti OZE nebo nepřímo angažovaných do 

problematiky OZE. Podle bodu e investovala ČSVE do procesu přípravy zákona půl mi

lionu korun. S největší pravděpodobnosti se jednalo o přímou investici členů, neboť se 

deklarovaná částka neobjevila v účetnictví sdružení. Ve zprávě o hospodaření za rok

2004 (ČSVE, 2004) jsou vykázány příjmy a menší dary v objemu 227 000 Kč. Zároveň 

jsou započítány výdaje 224 000 Kč, z nich většina náleží do skupiny ovlivňování záko

na o OZE. Jakým způsobem bylo s financemi naloženo, z dokumentace zjistit nelze. 

Nynější předseda ČSVE Michal Janeček mi v korespondenci sdělil, že se jednalo o vy

tváření odborných analýz. Za jeden z příkladů technicko-odbomé expertizy můžeme 

považovat zprávu Výhrady k návrhu zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné ener

gie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obno

vitelných zdrojů) (příloha č.2), kterou si ČSVE nechalo vypracovat advokátní kanceláří 

Haarmann Hemmelrath. „Know-how“, jakým došlo k ovlivňování poslanců, senátorů 

a legislativců si ČSVE ponechává jako „výrobní tajemství“. Způsob nakládání 

s financemi, které se nedostanou a ani nemusí dostat do účetnictví zájmových skupin, 

pokud jsou cíleně investovány, prakticky nedává možnost kontrolovat proces ovlivňo

vání. Podobně je tomu i u financování stran. Dary v podobě služeb a naturálií se zcela 

vymykají běžnému finančnímu dohledu.

Další upřesňující informace lze nalézt ve zprávě předsedy o činnosti ČSVE 

(ČSVE, 2005b):

ad 1) Při spoluvytváření návrhu zákona a jeho spoluprosazování v rámci legislativního 

procesu jednalo (a mnohdy velmi často) vedení ČSVE s představiteli následujících insti

tucí: MŽP ČR, MPO ČR, PsP ČR, Senát Parlamentu ČR, ERÚ, SČE, a.s., Ústecký 

a Liberecký kraj, Česká ornitologická společnost, Hnutí DUHA, CALLA, EREF a další. 

ČSVE vydala sama nebo se významně podílela na písemných stanoviscích a materiá

lech:

a) „Duhový tunel“
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b) Dopis ČSVE do Parlamentu před prvním čtením zákona

c) Připomínky k tvorbě metodiky MZP ČR

d) Připomínky k metodice MŽP ČR a MMR Č,

e) Spolupráce s EREF ( JUDr. D. Fouquet, JUDr. A. Bartková) při hodnocení sou

ladu vládního návrhu zákona se Směrnicí

f)  Zpracování oponentní varianty Zákona o OZE

g) Neformální spolupráce s ERU při tvorbě ceny za vítr na r.2005

h) Spolupráce na publikaci „Mýty a fakta o větrných elektrárnách", kterou vydalo 

Sdružení CALLA, mj. formou pravidelné a aktivní účasti na „ kulatých stolech “

i) Překlad materiálu firm y E.ON., který používal náměstek ministra průmyslu 

a obchodu M. Pecina při argumentaci proti VE, čímž byl usvědčen 

z překrucování faktů

j)  Pozměňovací návrh o kategorizaci VE, podaný při projednávání novely 

Zák. č. 100/2001 Sb.

k) Oponentura k pozměňovacímu návrhu podanému při projednávání Zákona 

o OZE ve 2. čtení, kterým měl být omezen výkon jednotlivých VE a kterým měly 

být VE o výkonu vyšším vyňaty z rozsahu působnosti zákona.

Přístup k lobbingu, zjevný ze zprávy předsedy sdružení, ilustruje, že i relativně 

malé a veřejně neznámé sdružení, jakým je ČSVE, disponuje komplexními prostředky 

k provádění lobbingu. K méně náročnému způsobu lobbingu patří medializace případu 

a dopisy určené členům parlamentu. Mezi odborně náročné patří tvorba analýz, zpraco

vání oponentních variant zákona a spolupráce s ministerstvy, či jejich připomínkování. 

Lobbisticky náročná je především účinná komunikace s poslanci a senátory. Ze zveřej

něných bodů se o této komunikaci detailní informaci nedozvíme, ale vyplývá z nich, že 

k ní docházelo. Přinejmenším při prosazování oponentury pozměňovacích návrhů.

Jakkoli jsou body obsahově rozsáhlé, jejich faktická realizace je ve výsledném zá

konu a celém procesu připravování zákona zcela nečitelná. V záznamech z PSP a Sená

tu se jedinkrát nesetkáme se jmenováním zájmové skupiny, která by se legislativy 

účastnila. Všechny názory zájmových skupin byly prezentovány jako osobní názory po

litiků.

-46-



Případová studie -  Lobbing zákona č. 180/2005 Sb.

Možnost odkrýt lobbing zákona 180/2005 Sb. se zakládá výhradně na dobré vůli 

subjektů veřejně se k lobbingu zákona o OZE hlásících. Ze zprávy je patrná spolupráce 

zájmových skupin v sektoru obnovitelných energií. Zájmové skupiny přitom nespolu

pracují jen spolu. Přímo se také podílejí na vypracovávání nezávislých posudků a ana

lýz, na objednávku ministerstev a regulačních úřadů. ČSVE se například neoficiálně 

podílela na stanovování cen za větrnou energii pro ERÚ (bod g). Obdobnou spolupráci 

s ERÚ nalezneme i u společnosti Czech RE Agency, jednalo se o oficiální oslovení ze 

strany MŽP. Společnosti bylo zadáno vypracování analýzy dopadů ustanovení vyhlášky 

ERÚ k zákonu č. 180/2005 Sb. Dalším spolupracovníkem, tentokrát při určování vý

kupních cen elektřiny z biomasy, bylo podle výroční zprávy za rok 2005 také sdružení 

CZ Biom (Cz Biom, 2005). Všechny tyto společnosti, fungující jako lobby pro jednotli

vá energetická odvětví, se aktivně podílely na stanovování výkupních cen. Objektivita 

jejich závěrů a doporučení je logicky téměř nulová, pokud mají možnost spolupracovat 

na nepřímém stanovování vlastních výdělků. Na důvěryhodnosti nepřidával ani přístup 

ERÚ a MŽP k takto vypracovaným analýzám. Analýzu dopadů stanovení výkupních 

cen pro rok 2006, vypracovanou Czech RE Agency, o.p.s., mi její předseda nemohl po

skytnout, protože držitelem autorských práv je zadavatel práce, tedy MŽP. MŽP analý

zu odmítá zveřejnit! Držitelem autorských práv na další analýzy, na jejichž základě se 

stanovovaly výkupní ceny v roce 2006, je  ERÚ a nehodlá se o ně dělit, neposkytlo je 

ani MŽP. O tyto informace žádal na ERÚ sám tehdejší ministr životního prostředí Libor 

Ambrozek a později také senátor Josef Novotný (Plamínková, 2004); ERÚ odmítl in

formace zveřejnit a odvolal se na obchodní tajemství. Přitom podle zákona 123/98 Sb., 

o právu na informace o životním prostředí, se na tyto informace obchodní tajemství ne-
29vztahuje . Informace o stanovování cen jsou nepochybně vymahatelné soudně. Překva

pující je, že se nikdo nad tímto stavem nepozastavuje a problém jako by neexistoval. 

Téměř absurdní je  také fakt, že o informace neúspěšně žádala sama vláda, přitom sub

jekty, které jsou regulací postiženy, jsou s jejich obsahem seznámeny, protože na něm 

samy pracovaly. Ve prospěch lobbistů tedy hraje i relativně nízká vymahatelnost práva 

ve státním sektoru.

29 123/98 Sb. §8 (4) Porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace označené za obchodní 
tajemství, pokud a) [..] b) [..] c) požadovaná informace byla získána z prostředků veřejných rozpočtů.
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3.2.3.1. Pozice skupiny ČEZ

Bez ohledu na výsledné znění zákona se ČEZ měl stát nejvíce ovlivněným subjek

tem regulace. V podstatě monopolní pozice ČEZu na trhu s elektřinou říkala, že finanč

ní dopady na malé firmy budou zcela zanedbatelné ve srovnání s finančními dopady na 

ČEZ, ať už budou pozitivní či negativní. Ačkoli jakýkoli lobbing ČEZu nelze dokázat 

(důvody jsou popsány v následující kapitole), existuje zde mnoho vodítek nepřímo uka

zujících na lobbing ČEZu a na jeho sílu při projednávání předlohy zákona. Pozice ČEZu 

při lobbingu je velmi specifická. Majoritním vlastníkem akcií skupiny ČEZ je stát, 

z čehož logicky plyne, že zvýšení zisku ČEZu znamená i nárůst státních příjmů. Prosa

zování zájmů ČEZu tedy nemusí být zprostředkováno lobbingem, ale je do jisté míry 

obsaženo již  v zájmech státu a ministerstev. To ještě zmenšuje možnost vliv ČEZu pro

kázat. Že se nejedná jen o novinářské spekulace, dokazuje žaloba proti 12 bývalým čle

nům dozorčí rady ČEZ, působícím v období schvalování zákona 180/2005 Sb. 

v pozicích státní správy (Bezkorupce, 2009).

O lobbingu ze strany ČEZu vypovídá i příspěvek Rudolfa Tomíčka v druhém čte

ní zákona o OZE (schůze IV. Volebního období PSP č. 38). Tomíček v podrobné roz

pravě přednesl toto: Nedospěli jsm e k jednoznačnému závěru, protože třeba jedna věc, 

která tady hraje roli a kterou jsm e řešili, je  spoluspalování biomasy. Jednoduchá věc, 

když se ke klasickému palivu přidává biomasa. Právě z toho, že tuto technologii naše 

firm y používají a trvaly na zrušení jakéhokoliv omezení jenom z toho důvodu, aby to 

mohly dělat, není nic snadnějšího než spoluspalování zrušit, a rázem se dostaneme tam, 

kde jsm e byli na začátku a kde jsem  to já  nazval zákonem o rozptýlených zdrojích, když 

jsm e projednávali první čtení tohoto zákona. Jestli omezíme velikost zdroje na 5 M W  

nebo na 10 MW, jsm e přesně tam, kde kolega Vojíř chce být. Já si myslím, že je  to 

správné. Ale právě proto, že se řešilo spoluspalování, kde spoluspalování se využívá 

v kotlích nad 60 MW, tak tam nemůže být v zákoně omezení, protože to by to pak tyto 

elektrárny nemohly dělat (Zápis z jednání 38. schůze PSP ČR 2002-2006 -  zákon 

o OZE, 2005). Z rozhovoru s Martinem Buršíkem (Plamínková, 2004) se dozvídáme, že 

elektráren, které mohou spoluspalovat biomasu a neobnovitelné zdroje energie, je  jen 

sedm v ČR a používají technologii fluidních kotlů. Na webových Stánkách ČEZu 

(90. léta -  program „vyčištění“ uhelných zdrojů, 2008) se pak dozvíme, že všech 7 kotlů 

patří právě skupině ČEZ. Zjistit, koho myslel pan poslanec Tomíček, když říkal naše
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firmy, je  zcela očividné. A když naše firm y [..] trvaly na zrušení jakéhokoliv omezení, je 

jasné že ČEZ přímo zasahoval do legislativního procesu.

Ve stejnou dobu, kdy byl v jednání zákon o OZE, procházel Sněmovnou také zá

kon o Obchodování s emisemi, který byl značně medializován i díky tzv. Ambrozkově 

SMS aféře. SMS od Libora Ambrozka poslaná Martinu Romanovi, šéfovi ČEZu, zřetel

ně dokumentuje, jakým způsobem je spolupropojena vysoká politika se soukromým 

průmyslem. SMS, kterou Martin Roman od Ambrozka obdržel, se dostala k předsedovi 

hospodářského výboru Josefu Hojdarovi a ten ji následně publikoval v médiích (Lékó, 

2004). SMS zněla takto: Probíhá zákon o emisích. Poslanci hospodářského výboru se 

chovají jako čuráci. Je to horší než válečný stav. V podrobné rozpravě budou navrhovat 

celé seznamy pozměňováků, které převádějí veškeré kompetence na MPO -  Hojdar, 

Teplík, Schling, Petr, nepochybně všechno připraveno MPO nebo Vámi. Seru na to, ne- 

navrhnu zkrácení, zákon nebude ve Sbírce a po Novém roce máte smůlu. Alokační plán 

v Bruselu zakážu Chmelíkovi obhajovat. A. Tomáš Chmelík byl v této době šéfem oddě

lení pro změny klimatu MŽP, který měl na starosti národní alokační plán emisí. Obdob

nou SMS obdržel od Libora Ambrozka také šéf Unipetrolu Pavel Švarc. Tato aféra do

kumentovala kulturu, která v PSP panuje a zároveň potvrdila předpoklady o neformální 

spolupráci mezi vrcholnou politikou a strategickým průmyslem.

Navíc ČEZ se svými lobbistickými praktikami nijak netají. Veřejně přiznává, že 

najímá vlastní lobbisty (nazývá je legislativními analytiky). Potíž je v tom, že ČEZ ne

poskytuje informace o tom, koho a jak jeho lobbisté ovlivňují. Obdobně jako je tomu 

například v USA, i zde je role lobbistů svěřena bývalým politikům, kteří mají zkušenos

ti s praktickým během Sněmovny. Za ČEZ na půdě Sněmovny lobbují Jana Marcová 

(bývalá mluvčí ODS) a Radmila Křeslová (členka ČSSD). Jejich práce spočívá, již od 

roku 2004 respektive už 2000, v pořádání specializovaných seminářů pro politiky, kde 

se setkávají s vybranými experty. Přestože o obou lobbistkách jsme se mohli začátkem 

roku 2008 dočíst mnoho detailů v Mladé frontě dnes, neexistují zde žádné podložené 

informace. Mluvčí ČEZu Ladislav Kříž se k celé záležitosti vyjádřil takto: Obě pro nás 

zpracovávají pravidelný monitoring legislativy a poskytují konzultace v této oblasti. 

K detailům spolupráce s našimi smluvními partnery se nevyjadřujeme (Dolejší, 17. 4. 

2008). Přitom slova poslance KSČM Petra Braného nám říkají něco jiného: Obě se tady 

opravdu vyznají. Bavím se s nimi, jsou  jedním ze zdrojů informací při schvalování záko

nů, ale rozhodně ne tím hlavním. Chce to lobbing v Česku upravit zákonem, aby byl či
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telnější (Dolejší, 17. 4. 2008). Obdobné zkušenosti má i poslanec Oldřich Vojíř z ODS: 

Obě znám. Ale spíše než s paní Kleslovou spolupracujeme s paní Marcovou na někte

rých seminářích a osvětových tématech. Třeba od jaderné energetiky až po obnovitelné 

zdroje (Dolejší, 17. 4. 2008). Oldřich Vojíř byl zpravodajem zákona a zpravodajem 

Hospodářského výboru v případě zákona o OZE.

3.2.3.2. Další lobbistické skupiny a organizace

Mezi další výrazné subjekty, které se podílely na ovlivňování zákona o OZE, nebo 

jeho podzákonných předpisů, patří Občanské sdružení nová energie a Český sluneční 

informační server Eurosolar. Společně připravili výzvu: Výzva Parlamentu České re

publiky: Potřebujeme účinný zákon o obnovitelných zdrojích, nikoliv zákon na podporu 

ČEZu!, později otištěnou v časopise Respekt (Respekt, 12. 12. 2005). Jejím cílem bylo 

upozornit intelektuální veřejnost na situaci v energetice, která nebyla v době projedná

vání zákona v médiích zdůrazňována. Autoři této výzvy poukazují na praktiky ČEZu, 

díky nimž dochází ke zdražování elektrické energie. Spoluspalování uhlí a biomasy 

umožněné zákonem o OZE mělo zvýšit cenu dřevní štěpky. Přitom spoluspalování není 

zdaleka tak účinné jako spalování oddělené.

Výraznou měrou zasahoval do legislativního procesu již  zmíněný CZ Biom. 

Výňatek z článku z časopisu Biom (Biom, 2004), psaný předsedou sdružení CZ Biom 

Jaroslavem Váňou ukazuje, že ani uvnitř profesních sdružení (lobby) nepanuje jednota 

názorů: V zájmu členů Biomu v souladu s jeho akčním programem vedu různá jednání 

s náměstky ministrů, píšu dopisy ministrům, a to bez jakéhokoliv honoráře. Tím víc mě 

mrzí dopisy, které dostávám od některých podnikatelských subjektů, abychom postupo

vali v souladu s jejich zájmy a po odsouhlasení společného postupu. Dnes je  situace 

v obnovitelných energiích nepřehledná, plná lobování a stala se nejen předmětem vyso

kých zisků subjektů, ale je  i významným „politikem". Navzdory spolupráci jednotlivých 

subjektů na poli OZE je situace natolik komplikovaná, že i pro předsedu největšího zá

jmového sdružení v tomto odvětví je úkol rozkrýt snahy jednotlivých lobbistů prakticky 

nemožný. I tento fakt dokumentuje neproveditelnost uceleného výzkumu v této oblasti.
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Ojedinělou formou lobbingu se stal dopis šesti členů Německého spolkového 

sněmu a Clauda Turmese, člena EP za německou Stranu zelených, adresovaný PSP 

a Senátu. Dopis iniciovaný Hans-Josefem Fellem vyzývá ke schválení modifikovaného 

předloženého zákona, který by měl pevnými výkupními cenami zaručit příliv investic. 

Němečtí poslanci tímto krokem prosazují i zájmy německého průmyslu. Německý prů

mysl, produkující větrné elektrárny a fotovoltaické články, je  totiž nej rozvinutějším 

v Evropě. Rozšíření využívání větrné a fotovoltaické energie v Evropě bude znamenat 

především zisky pro německé firmy a rozpočet německých spolkových republik.

3.3. Vztah mezi způsobem lobbingu zájmové skupiny a typem argumenta
ce

Vzhledem k tomu, že lobbing zákonů v Parlamentu je primárně náročný na ko

nexe a ovlivňování prováděcích předpisů je  náročné na informace a analýzy, používají 

jednotlivé subjekty odlišný přístup. Jedinců, kteří mají správné konexe a znalosti 

o praktickém fungování parlamentu, je  velmi málo, a proto jsou i jejich služby vysoko 

finančně ohodnoceny. Lobbovat v parlamentu je velmi nákladné.

Důvodem, proč jednotlivé zájmové skupiny vzájemně vědí o svých aktivitách, ale 

žádná z nich neví, jakým způsobem ČEZ či ČEPS prosazují své zájmy, je  prostý. Menší 

firmy a zájmová sdružení nemají dostatečné finanční prostředky, aby mohly najmout 

profesionální lobbisty, kteří se orientují v kuloárech Poslanecké sněmovny. Proto tyto 

menší subjekty používají jinou formu lobbingu, zcela neodpovídající definici lobbování, 

kterou jsem zmínil v teoretické části. Často místo přímého ovlivňování poslanců vypra

cováním rozsáhlých a nákladných odborných analýz publikují spíše populární a srozu

mitelnější informace, které předkládají veřejnosti. Tyto studie jsou přímo určeny médi-
T A

ím a upozorňují na negativní dopady na širokou veřejnost. Prostřednictvím médií se 

snaží udělat z cíle svého lobbování aktuální společenský problém. Čím větší část spo

lečnosti bude reflektovat problém jako vlastní a čím aktuálnější se bude zdát, tím větší 

je šance prosadit daný cíl skrze veřejné mínění.

30 Jedná se především o vědeckopopulámí příspěvky v dokumentárních filmech a ve vysokonákladových 
tiskovinách. Tyto názory bývají často velmi jednostranné a fakticky zcela nepodložené. Prodejnost 
takovýchto zpráv je však mnohokrát vyšší než u zpráv objektivních, proto se jim média ráda věnují 
(Lomborg, 2006). Ve vědeckých publikacích se naopak dozvídáme, že energetické zisky například 
v cyklu pěstění a spalování biomasy mohou být i záporné. „Ekologická“ výroba energie, tedy může být i 
neekologická (Kotecký, 2008).
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Středně velké společnosti a zájmová a profesní sdružení již  šanci na přímé lobbo- 

vání mají. Většinou však disponují pouze vlastními lobbisty, kteří se snaží komunikovat 

sami s ministerstvy a poslanci. Jejich primární pracovní náplní je  vypracování odbor

ných analýz. Lobbing pak provádějí víceméně na amatérské úrovni. Ve finančních 

možnostech zájmových a profesních sdružení už ale není najímat profesionální lobbisty 

(ex-poslance a bývalé vysoké politiky). Rozdílem mezi profesionálním lobbistou a lob- 

bujícím odborníkem je, že profesionál pracuje na bázi v angličtině známé jako cronyism

-  do češtiny se tento termín někdy překládá jako „bratříčkování“ . Rozlišování těchto 

zkušených profesionálních lobbistů od jejich v praxi méně zkušených kolegů je napří

klad v USA zcela běžné. Politická kariéra nekončí v Kongresu, ale v lobbistických fir

mách. Jan Růžička ve sborníku Lobbyismus versus korupce uvádí, že více než polovina 

ze sta nej důležitějších členů Clintonovy vlády dnes pracuje v lobbistických firmách 

(Růžička in IPEK, 2004c, s. 24). Podle průzkumu na téma lobbingu, uskutečněného na 

půdě PSP agenturou Donath-Burson-Marsteller a Factum Invenio (Donath-Burson- 

Marsteller a Factum Invenio, 2005, s. 26], je kvalita informací poskytovaných soukro

mými firmami nesrovnatelně vyšší, než informace lobby profesních a nevládních orga

nizací.

Oproti tomu velké společnosti se snaží dosáhnout svého cíle prostřednictvím ak

cí mířených přímo do legislativního procesu. Zprávy o jejich působení se nedostávají na 

veřejnost hned ze dvou důvodů. Prvním je zakrývání míst v legislativním procesu, na 

která působí. Ani lobbista, ani poslanec nemají zájem, aby se vědělo přes koho dochází 

k ovlivňování legislativního procesu. Druhým důvodem je snaha zatajit jakékoli odbor

né analýzy před veřejností. Jejich zveřejněním a následným rozborem by lobbující sub

jekt riskoval svou pověst a kredibilitu. Širší odborná společnost by pak snáze mohla 

upozornit na stanoviska a argumenty, které jasně vyznívají v lobbistův prospěch. Navíc 

platí, že velké korporace jsou s předsudky veřejně zatracovány kvůli jejich velkým pří

jmům, zatímco malé subjekty jsou idealizovány pro svoji prostotu, bez ohledu na použi

té argumenty. Podobně i poslanci jsou veřejností často shledáváni jako zkorumpovaní 

a ziskuchtiví bez ohledu na fakta.

Všichni představitelé think-tanků se shodují, že získávat domácí sponzory pro 

výzkum je  extrémně obtížné. Politici mají většinou účelový zájem: požadují odborné ar

gumenty podporující jejich politické postoje. Zájmové skupiny chtějí sponzorstvím pro

sazovat partikulární zájem a volí častěji přímočarou cestu působení na média (public
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relations). Velké podniky ochotně poskytují prostředky na vytváření svého obrazu a ani 

ony k tomuto nepotřebují analýzu politiky, ale pouze public relations. Rovněž tak profe

sionální lobbisté nepotřebují zájmy, které prosazují, podložit odbornými argumenty 

z věrohodného think-tanku (Schneider, 2003, s. 65).

Schneider doporučuje regulaci lobbingu a větší dohled médií (watchdog) za úče

lem zatraktivnění think-tanků a jejich potenciálnímu dosažení na finanční prostředky 

uvnitř státu. Zatím jsou think-tanky financovány zhruba na úrovni 80 % ze zahraničí. 

Toto financování svědčí o značném propojení think-tanků s privátní sférou.
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Závěr

Když jsem si vybíral zákon, na kterém bych měl ukázat vliv zájmových skupin, 

pustil jsem se výběrem zákona 180/2005 Sb., na tenký led. Z faktu, že neodborná 

masmédia, sloužící jako zdroj informací pro širokou veřejnost, o lobbingu zákona 

o OZE vůbec neinformovala, se mohlo jevit, že zde k žádnému rozsáhlému lobbingu 

nedocházelo. Mediální obraz lobbingu se omezuje na vybrané aféry -  lobbing zákona 

proti týrání zvířat (kontaktní norování), daňové zvýhodnění stravenek, stíhačky Grippen 

a další. Lobbing zákona o OZE se v tomto výčtu nevyskytuje. Můj odhad, že zákon se 

širokou škálou regulace a relativně subjektivním obsahem se stane živnou půdou lob

bingu z řad ekologických aktivistů a podnikatelských subjektů, se ukázal správným. 

Přinejmenším se v této práci potvrzuje, že i zákony procházející legislativním procesem 

bez povšimnutí médií mohou být výrazně lobbovány.

Částečně podle očekávání se práce odchýlila od klasické akademické studie a ab

sorbovala techniky poněkud žurnalistického ražení. Tento fakt není zapříčiněn mou ne

chutí k teoretickým postupům a metodám sociologie, jakými je například kvantitativní 

výzkum, často používaný v případových studiích, a le je  způsoben samotnou nemožností 

tyto postupy aplikovat. Téma lobbingu se prokázalo jako neprůchodné pro klasickou 

akademickou práci. Z vlastního výzkumu, mezi lobbujícími subjekty, který jsem prová

děl formou emailových dotazníků, můžu hodnotit spolupráci dotazovaných subjektů za 

zcela nedostačující pro získání objektivních informací. Z několika desítek dotazovaných 

osob odpovědělo sice téměř 50 %, ale většina odpovědí byla buď zcela nepublikovatel

ná nebo prezentovala jen zlomek informací, které pronikly -  často nekontrolované -  na 

internet. V horších případech firmy odkazovaly na konkurenci, která jakýkoli lobbing 

popřela.

Sledování konkrétního zákona v průběhu legislativního procesu odhalilo šíři pů

sobení zájmových skupin a v některých případech i hloubku lobbingu. Lobbing byl po

zorován na téměř všech myslitelných místech, kde k němu mohlo docházet. Příklad 

lobbingu ukázaný na praktikách ČSVE do jisté míry diskvalifikuje jakékoli snahy o re

gulaci lobbingu. Mnohokrát proklamované snahy o regulaci v podobě zveřejňování fi

nančních poměrů politiků či zavedení etických kodexů, se zdají být v novém světle zce

la bezzubé. Jakékoli snahy o zavedení regulace se v zásadě omezují na působení lobbis- 

tů v PSP a Senátu. Ve skutečnosti lobbing probíhá na tolika rozdílných místech
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a v tolika rozdílných formách, že je jeho regulace prakticky nemožná, to ovšem nezna

mená, že by neměla být zavedena. Pozitivní stránkou regulace, i přes její funkční nedo

statečnost, je  možnost ukládání trestů a pokut. Lobbing, který je neetický a přichází 

s jednoznačně špatnými úmysly, který však ještě nedosáhl úrovně korupce, dnes není 

trestně postižitelný.

Zásadním krokem, zprůhledňujícím lobbing v PSP, by byla úprava jednacího řádu 

Sněmovny. Pořizování kompletní dokumentace zjednání výborů, dlouhodobé uchová

vání zvukových záznamů zjednání, ztížení způsobu předkládání pozměňovacích návrhů 

a lepší kontrola střetů zájmů, to je jen pár návrhů, proti kterým neexistují relevantní pro

tiargumenty; přesto zcela chybí viditelné snahy změnit stávající situaci. Změna jednací

ho řádu PSP by, jako vedlejší produkt, vedla k omezení počtu přijatých zákonů zajedno 

volební období a tím pádem k jejich zkvalitnění.

To, jak je nastaven jednací řád PSP dnes, nám komplikuje možnost rozkrývat 

zásahy zájmových skupin do legislativy. Informace, které je možné vyčíst 

z legislativního procesu jsou natolik spekulativní, že hodnotit prospěšnost lobbingu pro 

společnost prakticky nelze, a to ani náznakově. Bohužel tedy musíme počítat i s výrazně 

negativním dopadem. Ovlivňovat legislativní proces je náročnější, než ovlivňování pod

zákonných předpisů. Ztrátou pro společnost jako celek je, že lobbing samotného legisla

tivního procesu je výsadou vyvolených, a tedy dochází k nerovnoměrné reprezentaci. 

Pokud by byl lobbing omezen výhradně na půdu ministerstev, mohli bychom se těšit 

daleko větší pluralitě názorů, které by reprezentoval, a tedy i větší prospěšnosti pro spo

lečnost.

Vzhledem k minimálnímu dopadu regulace lobbingu, je snaha prosazovat jeho re

gulaci, podobně jako novelizovat imunitní zákon, pouze reklamní kampaní každé opo

ziční strany. Veřejnosti se zdá být prosazení těchto opatření velmi důležité a užitečné -  

reálně by ovšem byl dopad prosazení takových opatření zcela zanedbatelný. Podle mého 

názoru je důvod nepřijetí těchto norem v PSP jednoduchý. Pokud by byly uzákoněny, 

strany by přišly o jedno ze zásadních témat volebních kampaní, přitom by výrazně ne

pomohly ani sobě, ani systému. Strany, zdá se, preferují eso v rukávu, v podobě pro

gramu oslovujícího širokou veřejnost, před jednorázovou popularitou. V případě opráv

něnosti mého předpokladu se proto regulace lobbingu ani změny jednacího řádu PSP 

hned tak nedočkáme.
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Summary

According supposition, the paper wasn’t successful in manner o f academic 

research. The difference between fruitful case study and this paper was caused by a lack 

of trustworthy information. Somewhat audacious research, in form of a questionnaire, 

on lobbying of legislative procedure o f Act No. 180/2005 Coll. didn’t bring much new 

information. Luckily there was plenty partial information over the internet, in 

professional magazines, in a firm’s action protocols and few lobbyists were amiable for 

interviewing, that it was possible to make at least any conclusion. The case study 

proved immense extent o f lobbying incorporated in the Czech law-making. After the 

study was made, the proclaimed effort for lobbying regulation in the Czech Republic is 

seen in different light. All the proposals for lobbying regulation seem to be now 

inadequate and unable to cover all the types o f lobbying in its whooping extent. 

Although the paper wasn’t able to reveal all the facts and connections between interest 

groups and law-making machine it came with some new gleanings. It unveiled daily 

issues o f the Czech Parliament, which is full o f lobbying on all its levels. With regard to 

furious pace, in which Parliament passes laws through, there is a huge scope for 

lobbying any single act. If the only result o f the paper is, that there are laws lobbied, 

which are not known to media, it is enough to start serious research on this topic.
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Seznam příloh

Přílohy č. 1-4 a 6-7, v elektronické podobě, nedostupné z internetu jsou obsaženy na
přiloženém CD.

-  Příloha č. 1: Česká společnost pro větrnou energii ČSVE -  stanovisko ČSVE vypra
cované advokátní kanceláří Haarmann Hemmelrath, Palác Myslbek, Praha (doku
ment)

-  Příloha č. 2: Výzva Parlamentu České republiky: Potřebujeme účinný zákon o ob
novitelných zdrojích, nikoliv zákon na podporu ČEZu! (inzerce z časopisu Respekt)

-  Příloha č. 3: Mezirezortní návrh zákona o OZE po prvním čtení. V návrhu jsou od
haleny změny, ze kterých lze zjistit, kdo fyzicky na úpravách návrhu pracoval, (do
kument)

-  Příloha č. 4: Otevřený dopis členů německého Spolkového sněmu Parlamentu České 
republiky (korespondence)

-  Příloha č. 5: Dotazník adresovaný 33 potenciálně lobujícím firmám, zájmovým 
a profesním sdružením, (dotazník)

-  Příloha č. 6: Vládní návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů -  zákon o podpoře vyu
žívání obnovitelných zdrojů (návrh zákona)

-  Příloha č. 7: Zákon č. 180/2005 Sb. (zákon)
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Přílohy

-  Příloha č. 5: Dotazník adresovaný 33 potenciálně lobujícím firmám, zájmovým 
a profesním sdružením, (dotazník)

Na základě předchozího zkoumání jste byli vytipováni jako 
potenciální subjekt, který se podílel na lobbingu zákona 180/2005 Sb. 
(jedná se i o lobbing v zastoupení profesními a zájmovými sdruženími 
typu CZBIOM, ČSVE, Německo-české ekologické poradenství 
apod.).

Na dotazník prosím odpovídejte v celých větách.
U otázek s odpovědí „ano“, „ne“ nehodící se odpověď škrtněte 
(smažte)

1) Pokud se chystáte zodpovědět následující otázky, přejete si, aby ve 
výsledné studii figurovalo jm éno vaší společnosti? V  opačném případě 
budou informace, které mi sdělíte využity čistě statisticky.

-  ANO, přeji si zveřejnit jméno společnosti

-  NE, nepřeji si zveřejnit jméno společnosti

2) Lobbovala vaše společnost zákon 180/2005 Sb.? (přímo nebo 
v zastoupení profesní či zájm ové organizace)

-  ANO -  lobbovala samostatně

-  ANO -  byla zastoupena zájmovým či profesním sdružením

-N E

Na další otázky odpovídejte pouze, pokud jste odpověděl na otázku č. 2 
pozitivně

3a) Prosím uveďte jm éno vaší společnosti.
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3b) V případě, že vaši společnost zastupovala nějaká zájm ová či profesní 
skupina, uveďte její jm éno.

4) S kterými dalšími aktéry jste se během lobbování setkali? (zde uvádějte 
firmy či zájm ové skupiny o kterých víte, že zákon lobbovaly)

5) Jakým způsobem  vaše společnost lobbovala? (působením  na veřejné 
m ínění /  přímá komunikace s poslanci / zasílání připomínek poslancům  
během legislativního procesu /  pořádání seminářů pro poslance či úředníky z 
MŽP a MPO atd..) ?

6) Podařilo se vám ovlivnit nějakou část zákona 180/2005 Sb.?

- A N O

- N E

7) D alší vaše připomínky k lobbování zákona 180/2005 Sb.
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Námět:

Z hlediska lobbingu dává neregulované a často netransparentní fungování správních i 

legislativních orgánů lobbistům dostačující prostor k prosazení svých zájmů a 

modelování zákonů „na objednávku“, podobně jak tomu bylo u zákona č. 180/2005 Sb.

o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Z výsledného zákona lze jen stěží zpětně 

usuzovat do jaké míry je  kompromisem politických stran a jakou roli v něm hrály 

soukromé osoby a společnosti. Je možné říci, kde a proč se v legislativním procesu 

smývají stopy po skutečném „navrhovateli“ zákona? Je to kvůli zahlcenosti Poslanecké 

sněmovny stovkami zákonů, které schvaluje každý rok, nedostatečným zájmem médií 

anebo netransparentním systémem? To jsou otázky, na které tato práce bude 

prostřednictvím případové studie z oblasti energetiky hledat odpovědi.

Energetika se v posledních desetiletích, nejprve na základě energetické krize v 70. 

letech a později díky výzkumu globálního klimatu, stala záležitostí nejen ekonomicku a 

strategickou, ale především politickou. Proto se také stala terčem lobbistů 

reprezentujících nespočet soukromých, neziskových i zahraničních státních sektorů a 

z agendy ministerstev se přesunula i na politickou scénu. V českém politickém spektru 

se energetické politice nejvíce věnuje Strana zelených, která tomuto tématu pravidelně 

věnuje přední příčky svého volebního programu. Protože však otázka energetiky, 

udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů dává prostor pro střetávání často zcela 

protichůdných názorů, je těžké rozlišit často idealistické politické vize, kterými SZ hájí 

obecné blaho, od prosazování soukromých zájmů. Na druhé straně pak stojí Liberální 

institut, který se snaží o celkové uvolnění trhu avšak i jeho nezávislost je diskutabilní.

V této práci se budu snažit ukázat na případu energetiky, jak těžké je bez regulovaného 

systém lobbování oddělit právě zájmy veřejné od zájmů soukromých a které faktory 

vedou ke snadnému a anonymnímu ovlivňování legislativních procesů v ČR. 

Prospěšnost lobbingu v ČR je ve výsledku těžko obhajitelná, pokud se jakákoli analýza 

nemůže opřít o jasná pravidla. Na konkrétním případu se pokusím ukázat, zda lobbing 

vede k otevřené diskusi a podporuje rozmanitost názorů a nebo je jen nástrojem 

několika silných subjektů, jehož prostřednictvím prosazují své partikulární zájmy.



Výzkumný rámec:

Pro provedení případové studie týkající se lobbingu zákona č. 180/2005 Sb. bude 

nejprve nezbytné definovat termín samotného lobbingu a empiricky zhodnotit 

prospěšnost vlivu zájmových skupin na zákonodárný proces a to jak čistě teoreticky, tak

i v případě ČR. V druhé části práce provedu případovou studii, která bude mít za úkol 

obhájit empirické poznatky z úvodu. Subjektem studie bude "Zákon č. 180/2005 Sb. o 

podpoře obnovitelných zdrojů energie", který zásadně ovlivňuje situaci na trhu 

s energií. Zákon nahrává producentům energie, využívajím obnovitelné zdroje energie; 

naproti tomu je trnem v oku společnosti ČEZ, neboť relativně znevýhodňuje výrobu 

energie v již  zavedených elektrárnách na fosilní paliva. Navíc tento zákon umožňuje 

úpravu tarifů výkupních cen a zelených bonusů, které jsou na jeho základě každým rok 

znovu stanovovány Energetickým regulačním úřadem, což dává prostor k dalšímu 

lobbingu. Sledováním vzniku tohoto specifického zákona se budu snažit najít spojitosti 

mezi energetickými producenty, politickými stranami a think-thanky. Výstupem práce 

by pak mělo zhodnocení, zdaje lobbing v ČR přínosem pro českou legislativu nebo zda 

jí naopak škodí.

Metodologie zpracování tématu by měla být založena především na studiu novinových a 

původních písemných pramenů a pokud možno rozšířena o rozhovory s jednotlivým 

lobbistický subjekty (pro tento případ disponuji seznamem více než 50 podnikatelských 

subjektů, kteří se otevřeně hlásí k lobbing v případě schvalování zákona č. 180/2005 

Sb.).

Předběžný návrh struktury práce:

1. Úvod

2. Co je to lobbing a za jakých okolností je prospěšný

2.1. Definice lobbingu

2.2. Prospěšnost lobbingu v rámci demokracie

3. Legislativní systém ČR -  otevřené dveře lobbingu



4. Lobbing v energetice - Případová studie (zákon č. 180/2005 Sb.)

4.1. Energetická stituace v ČR a její vývoj

4.1.1. Směrnice EU

4.2. Zákoně. 180/2005 Sb.

4.2.1. Zúčastněné záj mo vé skupiny

4.2.1.1. Vztah mezi způsobem lobbingu zájmové skupiny a typem 

argumentace

4.2.1.2. Role politických stran při schvalování zákona č. 180/2005 Sb.

4.2.1.2.1. Strana zelených a její polika v oblasti energetiky

4.2.1.2.2. Které subjekty využívají „služeb“ SZ

4.2.1.3. Vliv soukromého sektoru na tvorbu zákona č. 180/2005 Sb.

4.2.1.3.1. Iniciativa Liberálního institutu

4.2.1.3.2. Pozice skupiny ČEZ

4.2.1.3.3. Další lobbistické skupiny a oraganizace
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