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zkušenosti 
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odevzdána: 3. září 2013 
 
 
 
Cílem oponované diplomové práce je, jak vyplývá z jejího názvu, předložit několik 

doporučení ve vztahu k možné právní úpravě lobbingu v České republice. O této úpravě 

se již řadu let hovoří, byly připraveny rovněž určité legislativní návrhy, avšak legislativní 

proces u nich nikdy neskončil úspěšně. Autor volí metodu analýzy zahraničních právních 

úprav ve vybraných zemích, kde si všímá jednak legislativního zakotvení lobbingu 

a dále, což je velmi důležité, efektivity této právní úpravy, resp. pozitiv a negativ, které po 

svém přijetí vyvolala.  

 

Význam autorem zvoleného tématu diplomové práce spatřuji zejména ve skutečnosti, že 

pravděpodobně i v budoucnu se objeví snahy o regulaci činnosti lobbistů, a je tudíž 

vhodné poukázat na výhody a nevýhody určitých modelů právní úpravy lobbingu. 

 

Práce je rozčleněna, kromě úvodu a závěru, do tří kapitol. První kapitola s názvem 

„Typologie regulace lobbingu“ by zasloužila podstatnější rozšíření. Přestože autor 

preferuje pro Českou republiku zákonnou úpravu založenou na povinné registraci 

lobbistů, bylo by podle mého názoru účelné alespoň ve stručnosti popsat výhody 

a nevýhody jiných autorem zmíněných typů regulace.  

 

Ve druhé kapitole se autor věnuje analýze zahraniční právní úpravy. V prvé řadě je 

logicky pozornost věnována Spojeným státům americkým, kde vznikly první zákony 

o regulaci lobbingu, které rovněž sloužily jako vzor pro právní úpravu v dalších zemích. 

Následuje popis právní úpravy Kanady, kterou autor v další části diplomové práce velmi 

pozitivně hodnotí. Významné je i autorovo posouzení maďarské a polské úpravy, které 

slouží zejména jako negativní příklady. V závěru autor zmiňuje podrobnou právní úpravu 

v Evropské unii. V této kapitole pozitivně hodnotím to, že příklady zahraničních úprav 
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nejsou autorem voleny náhodně, nýbrž za účelem poskytnutí pozitivních nebo 

negativních vzorů, které by mohl, případně neměl, český zákonodárce následovat.  

 

Za těžiště práce považuji třetí kapitolu, která se věnuje možné právní úpravě v České 

republice. V jejím úvodu jsou zmiňovány jednak dosavadní pokusy o zákonnou regulaci 

lobbingu, jakož i případy prokázaného či předpokládaného korupčního jednání, v nichž 

figurovali lobbisté.  

 

V závěru autor přesvědčivě shrnuje různá doporučení pro budoucí českou právní úpravu, 

která je podle jeho názoru potřebná, a dále správně propojuje téma lobbingu s dalšími 

souvisejícími tématy, jakými je za prvé regulace legislativního procesu a za druhé boj 

proti korupci. 

 

Po formální stránce má diplomová práce 61 stran textu, dále seznam použité literatury 

a judikatury, shrnutí v českém a anglickém jazyce a seznam klíčových slov. Počet 

poznámek pod čarou (158) je nadprůměrný a svědčí o korektnosti při používání dalších 

zdrojů.  

 

Za zmínku stojí i příloha diplomové práce, která obsahuje rozhovor s předním americkým 

odborníkem na lobbing Jackem Abramoffem (autor v práci zmiňuje i skutečnost, že 

předtím, než se J. Abramoff stal bojovníkem proti korupci, vykonal trest za prokázanou 

korupci republikánských poslanců). Pokud jde o použité prameny, autor cituje převážně 

zahraniční odbornou literaturu. Častěji však čerpá z primárních zdrojů, ať již jde 

o zahraniční legislativu, či oficiální dokumenty vlád, případně mezinárodních organizací 

(zejm. OECD). 

 

V práci se vyskytuje malé množství gramatických chyb (např. „vyplívá“ na str. 27 či 

nelogicky formulovaná věta na str. 26: „Komisař může uložit lobbistovi usvědčeného ze 

spáchání deliktu výkon lobbingu po dobu dvou let“), nicméně zásadnější připomínku 

k formální stránce práce představují nedostatky závěrečného vyhotovení práce, neboť 

její odevzdaná podoba obsahuje na str. 28, 32, 35, 50 a 51 mezery v textu, v nichž se 

neotiskl příslušný text. Z hlediska práce jako celku se nejedná o zásadní nedostatek, 

nicméně svědčí o tom, že autor práci po vytištění a před jejím odevzdáním již znovu 

nezkontroloval. 
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Za drobnější nedostatek považuji chybný překlad anglického pramene na str. 8, kde 

autor hovoří o „zákonodárné větvi“ a „výkonné větvi“, přičemž se myslí zákonodárná, 

resp. výkonná moc. V seznam použité literatury a v poznámkách pod čarou by bylo 

rovněž vhodné sjednotit použité formátování a typ písma (pozn. pod čarou č. 27 až 31, 

a dále 2. a 10. položka v seznamu literatury). Na str. 57 je rovněž jeden odstavec textu 

diplomové práce napsán jiným typem písma. 

 

Z hloubky provedené analýzy, jakož i z přesvědčivě formulovaných závěrů vyplývá, že 

autor se problematice lobbingu velmi intenzivně věnuje. Z obsahového hlediska je 

možno práci hodnotit jako nadprůměrnou, závěry autora jsou vesměs vyargumentované, 

opřené o zkušenosti s obdobnými instituty v zahraničí, byť si autor správně uvědomuje 

limity přenositelnosti úpravy z jednoho státu do státu jiného (str. 66).  

 

Dílčí připomínky k práci a náměty do diskuse v rámci její obhajoby jsou následující: 

 

1. Teoretická část práce by zasluhovala větší rozpracování. Při další diplomantově práci 

na toto téma bych doporučoval seznámit se s monografií kolektivu autorů pod 

vedením prof. Gerlocha: Teorie a praxe tvorby práva, Praha: ASPI, 2010, v jejíž 

druhé kapitole doc. J. Kysela popisuje vliv organizovaných zájmů na činnost 

legislativy a exekutivy a cituje velké množství relevantní literatury k tomuto tématu.  

 

2. Výzkum provedený ve Spojených státech amerických (viz např. STEPHENSON, 

Matthew C. – JACKSON, Howell E.: Lobbyists as Imperfect Agents: Implications for 

Public Policy in a Pluralist System. Harvard Journal on Legislation, roč. 47, č. 1, 

2010, str. 1 – 20) poukázal na skutečnost, že lobbisté jsou zásadně proti jakýmkoliv 

změnám v legislativním procesu. Východiskem je představa, že zájmové skupiny 

musejí vynaložit určité prostředky, aby získaly zkušenosti o existujícím procesu 

a kontakty, které jim v rámci stávajícího legislativního postupu umožní prosazovat 

zájmy klientů. Pokud dochází ke změnám v zákonodárném procesu, mohou se tyto 

zkušenosti a kontakty stát naráz nepoužitelnými.  

Považuje diplomant rovněž lobbisty za překážku pro transparentnější úpravu 

legislativního procesu, např. v podobě zavedení diplomantem zmíněné „legislativní 

stopy“? 
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3. Diplomant se domnívá, že činnost lobbistů by měla být regulována nejen ve vztahu 

k legislativě, ale i exekutivě a případně i vůči soudní moci anebo při veřejných 

zakázkách, kontrolní činnosti atd. Jak probíhá podle autora působení lobbistických 

skupin vůči soudní moci? Je dosavadní ochrana soudní moci zakotvená zejména 

v trestním právu v podobě trestného činu zasahování do nezávislosti soudu podle 

diplomanta nedostatečná? 

 

4. Pokud jde o působení lobbistů v rámci moci výkonné, kam v rámci struktury veřejné 

správy by měla zasahovat kontrola? Měla by se omezit pouze na úroveň politickou 

(tj. ministr, náměstek, či jejich poradci) anebo zasahovat i byrokratický aparát (např. 

ředitelé odborů, vedoucí oddělení)? Pokud by diplomant preferoval druhý způsob, je 

takováto kontrola fakticky realizovatelná? Obdobná otázka by mohla směřovat 

vůči návrhu diplomanta povinně zveřejňovat schůzky vysokých politiků s lobbisty.  

 
 

Vzhledem k tomu, že přes výše uvedené formální nedostatky považuji práci přesto 

z obsahového hlediska za kvalitní, doporučuji ji k obhajobě s tím, že po zvážení pozitiv 

a negativ práce ji navrhuji ohodnotit v případě zvlášť kvalitní ústní obhajoby známkou 

výborně. 

 
 
V Praze dne 22. září 2013  
 
 
                                                                             ……………………………………. 
          JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 


