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Lukáš Kraus se ve své diplomové práci zabývá velice aktuálním tématem, regulací 

lobbingu. O regulaci lobbingu se v ČR jednak intenzivně uvažuje (už byly předloženy dva 

poslanecké návrhy zákona a připravoval se i vládní návrh), jednak je neprůhlednost různých 

vlivů na rozhodování politiků pociťována jako jeden z nejzávažnějších problémů české 

politiky.  

Diplomová práce v úvodu rozlišuje čtyři typy regulace lobbingu – dobrovolnou 

samoregulaci, povinnou samoregulaci, zákonnou regulaci na dobrovolné bázi (lobbisté se 

registrují dobrovolně, za což získávají určitá práva) a zákonnou regulaci na povinné bázi. 

Diplomová práce se dále zabývá právě zákonnou regulací na povinné bázi, kterou autor 

považuje za jedině vhodnou pro ČR (str. 10). 

Nejobšírnější je druhá kapitola, v níž je těžiště práce – představení vývoje a podoby 

regulace lobbingu v USA, Kanadě, Maďarsku, Polsku, Litvě a EU. Tato kapitola má velmi 

pěkný historický úvod, seznamující čtenáře s vývojem lobbingu a jeho regulace v USA od 

jejich počátků na konci 18. století. Celá druhá kapitola je velmi kvalitně zpracovaná, podoby 

regulace lobbingu jsou vyloženy s ohledem na právní i společenské danosti konkrétního státu 

a velmi přínosné je i představení způsobů regulace lobbingu, které se neosvědčily. Práce se 

opírá jak o odbornou právnickou literaturu, tak o různé sociologické studie a statistická data, 

analyzovány jsou normativní texty a přiblížena i politická diskuse, provázející legislativní 

proces. Nejdůkladněji jsou zpracovány příklady z USA a Kanady, v dostatečné míře sdělnosti 

je však podána i maďarská, polská a litevská zkušenost, které mohou být pro českou úpravu 

bližší inspirací (pozitivní i negativní). 

Třetí kapitola, věnovaná českým poměrům, je uvozena sugestivním, ale zcela korektním 

popisem neradostné situace neregulovaného lobbingu v ČR. Poté jsou představeny a kriticky 

hodnoceny oba poslanecké návrhy zákona o regulaci lobbingu z let 2009 a 2010, jakož i 

neplodné úsilí Nečasovy vlády o přípravu vládního návrhu. Kvalitní rozbor zahraničních 

modelů umožnil přesvědčivě odhalit slabiny dosavadních českých pokusů. 

Kapitola 3.5 pak formuluje doporučení pro budoucí český zákon o regulaci lobbingu – 

a) definice lobbingu a lobbisty by se měla opírat o objektivní prvky a vyvarovat se prvků 

subjektivních (jako byla „komunikace, jejímž cílem je ovlivnit rozhodování orgánů veřejné 

moci“); b) definice by měla mít i negativní část – co není lobbing; c) pod pojem lobbisty je 

třeba vtáhnout nejen profesionální lobbisty, ale i zástupce zájmů podniků (v ČR nejčastější 

případ lobbingu) a nevládní organizace; d) předmět lobbingu se nesmí omezit na zákonodárný 

proces (naopak, v některých oblastech, např. v justici, na NKÚ a u veřejných zakázek, by měl 

být dle diplomanta lobbing zcela zakázán) a na komunikaci vůči zákonodárcům – je třeba 

podchytit i ministry, vysoké úředníky, asistenty ministrů a poslanců, ti všichni mohou být 

lobbováni. Dále e) není třeba lobbistům přiznávat zvláštní práva, právo lobbovat vyplývá z čl. 

17 Listiny, a tak by se zákon měl soustředit hlavně na povinnosti lobbistů, zejména 

poskytovat informace o lobbistických kontaktech i o finančních tocích. Mělo by být lobbistům 

f) zakázáno poskytování jakýchkoli darů lobbovaným osobám a diplomant navrhuje g) i zákaz 

lobbingu pro bývalé politiky a státní úředníky po dobu jednoho až dvou let. Na regulaci by 

měl dohlížet h) nezávislý úřad, který by měl být jeden, regulující celou oblast lobbingu. 



Diplomant se vyslovuje i pro i) zveřejňování seznamu schůzek přímo politiky. Všechny tyto 

návrhy jsou podloženy promyšlenou argumentací. 

V závěru je tématika lobbingu zasazována do širšího kontextu dalších možných opatření 

k posílení transparentnosti politiky, navrhují se mj. jisté úpravy legislativního procesu, 

zejména zavedení tzv. legislativní stopy, která odkryje, kdo se na návrhu zákona či 

pozměňovacím návrhu podílel. 

Diplomová práce je kvalitně zpracovaná, velmi informativní a přináší řadu důležitých 

poznatků a úvah k velmi aktuálnímu a palčivému tématu. Splňuje všechny předpoklady, 

kladené na tento typ kvalifikační práce, zdroje (převážně anglicky psané a dostupné na 

internetu) jsou řádně citovány. Po jazykové stránce lze práci vytknout jen některé gramatické 

chyby na str. 7, 12 a 14, jinak je práce psána téměř bezchybně a velmi srozumitelně. 

V rámci obhajoby by se mohl diplomant zamyslet nad tím, jakými mechanismy bude 

možné odhalit lobbisty, kteří se dobrovolně nezaregistrují, a také nad tím, zda nehrozí zneužití 

takto nakumulovaných údajů o schůzkách různých osob. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

V Praze dne 15. září 2013.  
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