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Anotace 

 Diplomová práce „Regulace lobbingu v ČR – doporučení na základě zahraniční 

zkušenosti” se zabývá možnostmi regulace lobbingu v České republice na základě 

příkladů dobré praxe ve vybraných zemích, jež k regulaci lobbingu přistoupily. Po 

představení základní typologie regulace lobbingu práce analyzuje lobbingové úpravy 

USA, Kanady, Polska, Maďarska, Litvy a institucí EU. Poté popisuje společensko-

politický kontext ČR a historii pokusů regulovat lobbing v ČR. V závěrečné části pak v 

kontextu praxe výše zmíněných zemí a dalších doporučení rozebírá zásadní instituty, 

které by měly být v budoucím zákoně o lobbingu.  

 

Annotation 

 Diploma thesis „Lobbying regulation in the Czech Republic – recommendations based 

on international experience” deals with the possibilities of lobbying regulation in the 

Czech Republic on the basis of the examples of good practice in selected countries, 

which passed the lobbying regulation. After the introduction of the basic lobbying 

regulation typology, the thesis analyzes the regulations of the USA, Canada, Poland, 

Hungary, Lithuania and of the EU institutions. Then it describes social-political context 

of the Czech Republic and its history of attempts to regulate lobbying. In the final part, 

it analyzes basic institutes of the desired Czech lobbying law, based on the practice of 

the above mentioned countries and on other recommendations.  
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Úvod  

 
 Jednou z podstatných výzev 21. století je přesnější vymezení role státu a jeho 

institucí v procesu rozhodování o věcech veřejných. Čím dál tím více globalizovaný 

svět totiž s mnoha svými nepopiratelnými výhodami přináší i úskalí zvyšujícího se 

prorůstání ekonomiky a politiky. Do jaké míry o zásadních věcech ovlivňujících životy 

občanů daného státu skutečně rozhodují jimi volení zástupci? Jaký je vliv národních či 

nadnárodních společností na jejich rozhodování? Jsou dnes politici pouhými posli 

soukromých zájmů, kteří si službu občanům vykládají jen v intencích vlastního, často 

peněžitého, prospěchu?  

   Těmito otázkami bych chtěl naznačit, že prorůstání ekonomiky a politiky může 

vést k mnohým neblahým jevům, zejména korupčního charakteru. Pro zpřesnění 

nastavení hranice mezi rozhodováním politiků a soukromými ekonomickými zájmy je 

tedy potřeba posílit základní principy moderního právního státu. Zejména se jedná o 

zásadu transparentnosti, odpovědnosti a vymahatelnosti. 

  V případě zásady transparentnosti se jedná o právo občanů na informace o tom, 

jak jimi volení zástupci rozhodují. Každý občan má právo znát důvody či okolnosti, 

které vedou daného politika k politickému rozhodnutí (ať už je to přijetí právního 

předpisu, mezinárodní smlouvy či např. amnestijního rozhodnutí), jež často ovlivní 

život občana na mnoho let dopředu. Do toho patří i právo být informován o subjektech, 

které ve prospěch či naopak v neprospěch daného rozhodnutí politika ovlivňují. 

 S principem transparentnosti pak souvisí i odpovědnost politiků za jejich rozhodování. 

Ve volbách zvolení politici zastupují občany v orgánech zákonodárné a výkonné moci a 

jsou tak občanům odpovědni. Tato odpovědnost v sobě zahrnuje co možná 

nejotevřenější informování občanů o své činnosti včetně politického rozhodování. Tato 

morálně-politická odpovědnost by měla být samozřejmě doplněna i odpovědností právní 

– pokud politik poruší povinnost uloženou mu právním předpisem, měl by být náležitě 

hnán k odpovědnosti.  

  Konečně posílení principu vymahatelnosti v sobě zahrnuje efektivní vynucení 

odpovědnosti politiků v případě porušování povinností ukládaných právními předpisy. 

Jednoduše řečeno, každý zákon, který ukládá povinnosti bez současného nastavení 

mechanismu vynucování a příslušných sankcí, je bezzubý. 
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  Právě těmito třemi principy především by se měla řídit právní úprava vztahů 

mezi politiky a subjekty, lobbisty, reprezentující soukromé zájmy, které na politiky 

vykonávají určitý vliv, lobbují (vykonávají lobbing). Právě účinná regulace lobbingu 

může být jedním z nástrojů, jak se vyrovnat s výzvami, kterým čelí demokratické státy 

vzhledem k prorůstání ekonomických zájmů do politiky.  

  Nejprve je však potřeba definovat to, co chápeme lobbingem. Je to o to těžší, že 

existují mnohé definice lobbingu a odlišná chápání toho, co lze ještě považovat za 

lobbing a co ne. Gareth Griffith například chápe lobbing jako „pokus ovlivnit ty, kdo 

rozhodují tak, aby si vybrali ten směr činnosti, který preferuje lobbista nebo jeho klient. 

Může se jednat o schválení, novelu nebo zamítnutí zákona v parlamentu, ale také o 

zrušení, přijetí nebo pozměnění a doplnění vládní politiky, anebo ovlivnění získání 

vládní zakázky nebo alokaci financí.“
1
 Reprezentativní definici lobbingu pak uvádí 

autoritativní dokument Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z 18. 

února 2010, Principy transparentnosti a integrity v lobbingu: „Lobbing je ústní či 

písemná komunikace s veřejným činitelem za účelem ovlivnění přijímání zákonů, 

politiky či úředních rozhodnutí, často se zaměřující na zákonodárnou větev na 

celostátních a regionálních stupních. Avšak odehrává se i ve výkonné větvi, např. 

k ovlivnění přijetí pravidel či návrhů projektů a smluv. Z toho plyne, že termín veřejní 

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

veřejné funkce v oblastech výkonné a zákonodárné moci.“
2
  

  V České republice bezesporu dochází k aktivitám, které bychom mohli podřadit 

pod výše uvedené definice. Česká republika však dosud nepřijala žádnou formu právní 

regulace vztahů, které při lobbingu vznikají. Přijetím zákona o lobbingu by se přitom 

připojila k zavedeným demokraciím (USA, Kanada) či demokraciím s podobnou 

minulostí (Polsko, Litva). Čím dál tím intenzivnější prorůstání ekonomických a 

politických zájmů v dnešní globalizované společnosti navíc nutí i některé další 

zavedené demokracie k vážné diskusi nad přijetím zákonné regulace lobbingu 

(Rakousko, Velká Británie). Navíc, pokud bychom měli otázku transparentního 

                                                
1 GRIFFITH, Gareth. The Regulation of Lobbying [online]. Sydney: NSW Parliamentary Library 

Research Service, 2008 [cit. 2013-1-2]. č. 5, s. 1, Dostupný z WWW: 

<http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/key/TheRegulationofLobbying/$File/

The+regulation+of+lobbying+No+5-2008+and+index.pdf>. 
2 OECD Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying. OECD. 18 February 

2010  
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lobbingu teoreticky ukotvit, vyplývá potřeba její regulace z teorie tzv. participativní 

demokracie, jež je nedílnou součástí uspořádání evropského společenství. Lisabonská 

smlouva zahrnuje jednak prvky zastupitelské, jednak prvky participativní demokracie, o 

nichž se zmiňuje v článcích 10 a 11 Smlouvy o EU. V čl. 10 odst. 3 je občanům navíc 

přiznáno „právo podílet se na demokratickém životě Unie“ a je stanoveno, že 

„rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům“. Jednak mají podle 

tohoto pojetí být rozhodnutí přijímána za konzultace s nejrůznějšími subjekty občanské 

společnosti, jednak mají být přijímána co nejotevřeněji, nejtransparentněji. 

  V této práci bych se rád zabýval příklady dobré praxe ve státech, které již přijaly 

regulaci lobbingu a jakým způsobem by se mohla Česká republika inspirovat při 

budoucí tvorbě právní úpravy lobbingu. Po rozlišení základní typologie regulace 

lobbingu rozeberu regulaci lobbingu vybraných zemí a institucí Evropské unie. Vedle 

krátké historicko-společenské exkurze vzniku regulace lobbingu v jednotlivých zemích 

popíšu u každé země základní charakteristiky jednotlivých úprav. V třetím hlavním 

bloku se pak budu zabývat situací v České republice. Nejprve zmíním společensko-

politický kontext země v roce 2013. Ten bude zejména obsahovat otázku korupce a 

příklady nekalého lobbingu z nedávné doby. Poté se zaměřím na dosavadní pokusy o 

regulaci lobbingu v České republice a zmíním důvody, proč tyto pokusy selhaly. 

Nakonec budu analyzovat základní instituty možného budoucího zákona, které by 

v něm neměly chybět, a to na základě existujících analýz a studií, které se zabývají 

jednotlivými zeměmi a jejich zkušeností s regulací lobbingu. 

   Při psaní této práce využiji jako podklad nejen monografické práce a studie 

k problematice lobbingu, ale také analýzy mezinárodních organizací, jako je zejména 

OECD a zkušenosti, které jsem načerpal během stáže v Ekologickém právním servisu, 

kde jsem se problematikou lobbingu delší dobu zabýval a během které jsem potkal 

mnoho expertů na regulaci lobbingu. V rámci přílohy práce uvádím krátký rozhovor 

s Jackem Abramoffem. 

 Tato práce reflektuje stav ke dni 1. září 2013.        

 

 

 

 



10 

 

 

1. Typologie regulace lobbingu  

 
  Existují různé přístupy k regulaci vztahů, vyplývajících z lobbingu. Často 

se uvádějí dvě základní hlediska, podle nichž se dělí typy regulačních systémů. Zaprvé 

hledisko tvůrce pravidel – čili určení toho, kdo by měl vytvořit soubor standardů, 

kterým by se lobbingové vztahy měly řídit. Zadruhé hledisko nástrojů, kterými by mělo 

být umožněno tyto standardy vymáhat. Základní typy regulace jsou tedy: a) 

samoregulace – pravidla a jejich vymáhání jsou v rukách lobbistů (nejčastěji v rámci 

zastřešujících organizacích), b) zákonná regulace – stát, zákonodárce vytvoří závazný 

předpis, kterým upravuje práva a povinnosti subjektů lobbingových vztahů a 

vynucování jejich pravidel. 

  Toto základní rozdělení má další varianty, které zohledňují kombinaci 

jednotlivých faktorů nebo posuzují intenzitu či míru regulace. Tak např. existuje 

typologie v linii: 1. dobrovolnost - samoregulace (forma doporučení, nepovinnost 

etických kodexů), 2. povinnost - samoregulace (v rámci organizace lobbistů existují 

povinná pravidla), 3. dobrovolnost – zákonná regulace (regulace nastavená státem, 

v rámci dobrovolné registrace však lobbisté získávají určitá práva), 4. povinnost – 

zákonná regulace (zákon stanoví povinnou registraci a regulaci).
3
 

  V této práci se však budu zabývat pouze zákonným typem regulace. Jednak 

proto, že pokud bych se měl věnovat i jiným variantám, rozměr práce by byl neúměrně 

velký. A jednak proto, že v České republice již bylo dosaženo na expertní úrovni 

k poměrně jasnému konsensu, že pro český kontext je vhodnější forma zákonné 

regulace. Existuje totiž důvodná obava, že v českých podmínkách by plnění povinností 

na dobrovolné, samoregulativní bázi nebylo příliš efektivní.
4
 

 

 

 

                                                
3 MÜLLER, Karel; LABOUTKOVÁ, Šárka; VYMĚTAL, Petr. Lobbing v moderních demokraciích, 1. 

vyd., Praha: Grada Publishing, 2010, s. 76 
4 Závěry expertních stolů o lobbingu [online]. Praha: Respekt institut, 10.6.2011 [cit. 2013-5-2].  

Dostupný z WWW: <http://www.respektinstitut.cz/wp-

content/uploads/zavery_expertnich_stolu_o_lobbingu.pdf>. 
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2.Regulace lobbingu ve vybraných zemích  
 

2.1 Spojené státy americké 

2.1.1 Historický kontext lobbingu 

Výklad o zahraničních úpravách regulace lobbingu začneme v zemi, která je 

považována za kolébku lobbingu jako formalizované činnosti. V porovnání s ostatními 

zeměmi, věnuji více prostoru historickému kontextu, neboť právě ve Spojených státech 

je vývoj lobbingu nejdelší.  

Samotný pojem lobby pochází z anglického jazyka a obvykle jej chápeme v 

několika významech – jako vstupní halu, veřejný prostor poblíž hlavního místa jednání 

zákonodárců nebo např. jako skupinu osob snažících se o ovlivňování veřejných 

činitelů. Jedna z verzí o původu termínu lobbingu jako profesionální činnosti spadá do 

60. let 19. století.  Podle Zettera se ti, kteří chtěli ovlivnit presidenta U. S. Granta (ve 

funkci 1869 – 1877), shromáždili v lobby washingtonského hotelu Willard, kde se 

pokoušeli upoutat jeho pozornost k tomu, aby se zabýval jejich záležitostmi. Správný 

okamžik k oslovení prezidenta prý nastal, když měl Grant namířeno k hotelovému baru, 

kde si často užíval své oblíbené doutníky a brandy. Když byl Grant již dostatečně 

unavený z jednání s těmito lidmi, nazval je prý pohrdavě „lobbisty”.
5
       

  Podle mnohých zdrojů se však první faktičtí lobbisté (tedy lidé, vykonávající 

lobbing, ač nebyli ještě lobbisty nazýváni) objevili již v samých počátcích působení 

amerického Kongresu. Za prvního historicky zaznamenaného lobbistu je považován 

William Hull. V roce 1792 si jej najali veteráni Kontinentální armády z Virginie, aby 

pro ně vylobboval dodatečné odškodnění za jejich službu v americké válce za 

nezávislost. Hull kontaktoval i další veteránské spolky a doporučil jim, aby jejich 

zástupci s ním spolupracovali v prosazení návrhu zákona, který by tato odškodnění 

řešil. Dobový tisk popisoval, jak lobbisté čekali před sálem Kongresu, aby mohli 

naznačit procházejícím zákonodárcům, jak mají hlasovat.
6
  

  Byrd ve svém eseji podává obraz USA jako země, v které již od počátku svojí 

nezávislé existence vzrůstala podezření o obrovských finančních zájmech, jež získávaly 

                                                
5 ZETTER, Lionel. Lobbying: The Art of Political Persuasion, Hampshire: Harriman House Publishing, 

2011, s. 8 
6 BYRD, Robert C. Legislative process: Chapter 2: Lobbyists  [online]. United States Senate, 1989 [cit. 

2013-5-4]. Dostupný z WWW: 

<http://www.senate.gov/legislative/common/briefing/Byrd_History_Lobbying.htm#2>. 
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zvláštní pozornost u vládnoucí elity. Především soukromá Banka Spojených státu 

amerických se stala jednou z nejméně oblíbených a nejméně důvěryhodných institucí, 

které se zaplétaly do vrcholné politiky.  Střet zájmů naznačoval nezanedbatelný počet 

bývalých senátorů, kteří zasedli ve vedení této banky.  

  Velkou část lobbingu obsáhly otázky celní legislativy. Bylo obvyklé, že 

obchodníci z Nové Anglie a plantážníci z Jihu posílali korespondenty do Kongresu, aby 

hájili jejich zájmy a zároveň, aby je informovali o chystané legislativě právě v oblasti 

cel. Nicméně samotný lobbing se neomezoval jen na prostory Kongresu. Během první 

poloviny 19. století se objevilo mnoho příležitostí k socializaci mezi soukromou a 

veřejnou sférou.  Proto se nejrůznější kluby, bary či nevěstince ve Washingtonu staly 

vyhledávanými destinacemi lobbistů, kteří zde často nacházeli kongresmany, jež tam 

trávili své volné chvíle. 
7
 

  Známým příkladem lobbingu se v 50. letech 19. století staly snahy amerického 

vynálezce a průmyslníka Samuela Colta o to, aby byl přijat zákon, kterým by došlo k 

prodloužení jeho patentu o sedm let. Jak Byrd uvádí, Coltovi lobbisté používali široké 

rozpětí prostředků, kterým se snažili zákonodárce ovlivnit v jejich rozhodování – 

pořádání velkolepých večírků, nejrůznější dárky včetně Coltových revolverů či ukázky 

funkčnosti Coltových zbraní patřily k metodám, jak senátory v dané otázce ovlivnit.  

  V průběhu americké občanské války a především po jejím skončení došlo 

k expanzi železniční lobby. Železniční společnosti si v období silné konkurence 

najímaly čím dál tím více lobbistů, což přirozeně zvyšovalo jejich náklady. Nicméně již 

nebylo cesty zpět. Byrd uvádí: „Obchodníci cítili, že se dostali do bezvýchodné situace; 

nebyli si vždy jisti, zda lobbista měl takový vliv, který si nárokoval. Podnikatelé se však i 

přesto obávali, že, když si ho nenajmou, může je to stát ztrátu lukrativní vládní 

podpory.“
8
 

  Je zajímavé, že ač si mnozí podnikatelé najímali lobbisty, nechovali k nim 

obzvláště velký respekt. Ostatně lze konstatovat, že všeobecný obraz lobbistů 

v americké společnosti nebyl příliš pozitivní. Jeden novinář v roce 1869 popsal lobbistu 

takto barvitě: „Vine se tam a zpět dlouhou, křivolakou chodbou suterénu, plouží se 

                                                
7
 BYRD, Robert C. Legislative process: Chapter 2: Lobbyists  [online]. United States Senate, 1989 [cit. 

2013-5-4]. Dostupný z WWW: 

<http://www.senate.gov/legislative/common/briefing/Byrd_History_Lobbying.htm#2>. 
8 Ibid. 
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chodbami, táhne za sebou svou slizkou délku z galerie k zasedací místnosti, konečně se 

položí a roztáhne se v plné délce na sněmovní síň Kongresu – tento oslňující plaz, tento 

obrovský šupinatý had lobby.“
9
  

  K dobrému jménu lobbistů nepřispívaly i narůstající skandály, kdy byl lobbing 

často spojován s překračováním hranice přijatelného kontaktu se zákonodárci, které 

neslo znaky korupce. Pozoruhodné svědectví o lobbingu té doby nám poskytuje 

výpověď zřejmě nejznámějšího lobbisty té doby, Sama Warda, který byl v roce 1875 

nucen vypovídat před vyšetřovací komisí Kongresu v souvislosti s podezřením 

z uplácení federálních úředníků.  Ward při obhajobě svých aktivit pronesl mimo jiné i 

následující slova: „Tato živnost, takzvaný lobbing, je tak ošidná, jako je rybaření na 

Hebridách. Vše si připravíte, vaše lodě vyplují – náhle však přijde bouře a vy jste hnáni 

pryč… Každý, kdo něco ví o Washingtonu, ví, že desetkrát, ba padesátkrát více opatření 

je ztraceno, než těch co je schváleno. Nicméně jednou za čas příjemná, malá a nečekaná 

částka nám, co se tu vždycky lopotíme, vynahradí všechna zklamání. Nestydím se – 

netvrdím, že jsem hrdý, ale nestydím se za své zaměstnání. Je velmi užitečné. V Anglii je 

považována za samostatnou větev právnické profese, mají tam parlamentní právníky, 

kteří se nezabývají ničím jiným. Výbory tam zasedají celý den i v noci, aby si vyslechly 

tyto právníky. Tady však mají výbory povoleno zasedat jen hodinu a půl, a tak je velmi 

obtížné projít čtyři tisíce návrhů zákonů během jednoho zasedání. Zklamání jsou 

mnohem početnější než úspěchy.(...) Náležitě představit návrh zákona, předložit jej 

příslušnému výboru, přesvědčit se, že člen toho výboru chápe jeho výhody, věnovat se 

mu, sledovat ho, mít zástupce, který bude návrh obhajovat ve výboru, dohlížet nad tím, 

aby členové výboru nezaspali důležitá jednání, den co den, týden co týden, hlídat, kdy 

přijde návrh zákona do Kongresu, mít po ruce své lidi, (...) to jsou některé ze zážitků 

lobby.“
10

 

  Lobbingu i přes skandály neubývalo, ba právě naopak. S pokračujícím 

poválečným rozvojem řešila federální vláda čím dál tím více agendy – ať už se jednalo 

o finance, průmysl či mezinárodní vztahy.  A právě s přibývající agendou, která 

přirozeně zasahovala do zájmů mnoha jednotlivců či spíše skupin, rostla i potřeba tyto 

                                                
9
 BYRD, Robert C. Legislative process: Chapter 2: Lobbyists  [online]. United States Senate, 1989 [cit. 

2013-5-4]. Dostupný z WWW: 

<http://www.senate.gov/legislative/common/briefing/Byrd_History_Lobbying.htm#2>. 
10 Ibid. 
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zájmy náležitě reprezentovat a kongresmanům efektivně připomínat. Proto také 

docházelo k větší profesionalizaci lobbistů. 

  Ranné pokusy o regulaci lobbistů spadají k roku 1876, kdy Sněmovna 

reprezentantů začala vyžadovat, aby se lobbisté registrovali u Kancléře Sněmovny. 

Podobně byl o tři roky později přijat též zákaz, aby se lobbisté vydávali za novináře.  Se 

vznikem trustů na přelomu 19. a 20. století došlo k dalšímu masivnímu rozvoji lobbingu 

- mnozí senátoři byli veřejností spojování právě s některými z velkých trustů, které 

měly zájem na změně legislativy, a s tím i ke snaze o další regulaci.  Například v roce 

1919 Kongres zakázal lobbistům ovlivňování zákonodárců (především kampaněmi 

formou dopisů či telegramů) v případě tzv. appropriated funds (vyčleněné, účelové 

fondy).  

  Ve 30. letech se v návaznosti na další skandály, týkající se lobbistů, stal 

nejvýraznějším zastáncem regulace lobbingu senátor Hugo Black z Alabamy. Black se 

zasazoval o to, aby lobbisté ve veřejném registru uváděli své jméno, honoráře, měsíční 

výdaje a záměr jejich lobbistické činnosti. V roce 1935 se Blackovi během veřejného 

slyšení podařilo prokázat, že obrovské množství telegramů adresovaných 

zákonodárcům, které volaly po zablokování zákona o veřejných službách, nebylo ve 

skutečnosti odesláno voliči, ale placenými lobbisty, reprezentujícími společnost, jenž 

měla na odmítnutí zákona velký zájem. Důsledkem vyšetřování byla novelizace zákona 

a povinnost registrace všech zástupců společností zajišťujících veřejné služby. Třebaže 

Blackovy snahy o obecnou regulaci lobbingu neuspěly, podařilo se prosadit dílčí 

regulaci lobbistů v určitých odvětvích průmyslu, např. pro obchodní námořní dopravu 

(Merchant Marine Act z roku 1936). 
11

 

  Jako první komplexní úpravu lobbingu na federální úrovni považuje Holman 

zákon z roku 1938, Foreign Agents Registration Act (FARA). Hlavním smyslem zákona 

bylo omezení vlivu zahraničních představitelů a zahraniční propagandy na americkou 

veřejnost. Třebaže jeho přijetí bylo původně motivováno obavami z nacismu, později 

došlo k rozšíření ochrany proti komunismu. Zahraniční představitelé (lobbisté, advokáti, 

apod.) byli podle zákona FARA povinni uvádět určité identifikační údaje. Pokud tedy 

nějaký zahraniční představitel chtěl ovlivnit přijetí nějakého opatření, zákona či 

                                                
11

 HOLMAN, Craig. Origins, Evolution and Structure of the Lobbying Disclosure Act [online]. Public 

Citizen, 2006 [cit. 2013-5-4]. s. 3, Dostupný z WWW: 

<http://www.citizen.org/documents/LDAorigins.pdf>. 
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politiky, musel ve své komunikaci uvést své jméno, adresu a zahraniční zájem, který 

reprezentoval.
12

   

  V roce 1946 přijal Kongres první zákon, který všeobecně řešil otázku 

zveřejňování lobbistických aktivit domácích lobbistů - Federal Regulation of Lobbying 

Act (FRLA).  Hlavním záměrem zákona byla povinná registrace lobbistů a povinné 

poskytování některých jejich údajů týkajících se financování. Zákon vyžadoval, aby se 

každý, kdo má za hlavní cíl ovlivnit přijetí, změnu či zamítnutí zákona v Kongresu 

registroval v kanceláři Sněmovny reprezentantů a u sekretáře Senátu a pravidelně 

předkládal finanční zprávu. Čtvrtletně předkládané finanční zprávy měly obsahovat tyto 

údaje: jméno a adresu lobbisty a jeho platících klientů, honorář lobbisty, jména těch, co 

přispěli k lobbistické činnosti a rozsah takového přispění, identifikace všech publikací, 

ve kterých lobbista uveřejnil texty věnované záležitosti, ve které lobboval, výdaje na 

lobbing rozepsané do položek a také identifikace legislativy, za kterou lobboval. Za 

porušení těchto povinností byly stanoveny též sankce – pokuta až do výše 5000 dolarů, 

vězení (až do 1 roku) a zákaz výkonu lobbistické činnosti na dobu tří let.
13

 

  Zákon FRLA byl sice v účinnosti téměř padesát let, nicméně jeho kvalita a 

reálná efektivita byla velmi slabá. Mezi hlavní nedostatky zákona byly považovány: 1) 

úzký okruh lobbovaných, kde chyběli zejména představitelé výkonné moci, 2) chybějící 

požadavek na uvádění celkových nákladů na konkrétní zakázku, 3) nejasná hranice pro 

okruh lobbistů, na které se zákon vztahuje a na které ne, 4) sekretář Senátu a kancléř 

Sněmovny získané informace od lobbistů pouze archivovali, ale nepoužívali je 

k případnému vynucování povinností, 5) rozsudek Nejvyššího soudu z roku 1954 

United States v. Harriss dále omezil efektivitu zákona tak, že registrace byla povinná 

jen pro lobbisty, kteří přímo komunikovali se členy Kongresu při projednávání zákonů 

(kdo takto trávil méně než polovinu svého pracovního času, byl také vyjmut 

z povinnosti se registrovat).
14

 

  Holman zmiňuje studii Úřadu hlavního účetního USA z roku 1991, která 

jednoznačně prokázala neúčinnost zákona FRLA. Podle ní se až 10 000 osob (včetně 

organizací) z celkových 13 500, které byly uvedeny v adresáři významných aktérů 

s vlivem na politiku Washingtonu, vůbec neregistrovalo jako lobbisté.  Úřad také zjistil, 

                                                
12

 HOLMAN, Craig. 2006, s. 4 
13 Ibid. s. 5 
14 MÜLLER, Karel; LABOUTKOVÁ, Šárka; VYMĚTAL, Petr. 2010, s. 89 
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že 60 % registrovaných lobbistů nenahlásilo žádnou finanční činnost, 90 % nahlásilo 

nulové náklady na výplaty či poplatky, 95 % zase nahlásilo nulové náklady na PR 

služby či reklamu.
15

 

2.1.2 Moderní regulace lobbingu 

Z výše uvedených důvodů a také proto, že bylo nasnadě, že stávající lobbingová 

regulace potřebovala výraznou reformu byl v roce 1995 přijat Zákon o zveřejňování 

informací týkajících se lobbingu (Lobbying Disclosure Act, LDA), který nahradil 

všechny předchozí lobbingové předpisy. Zákon především přinesl: a) potřebné 

zpřesnění definice lobbisty, založenou na měřitelném, objektivním principu, a b) 

definici lobbistických činností a lobbistického kontaktu.  

  Podle tohoto zákona jsou lobbistické činnosti „lobbistické kontakty nebo pokusy 

o takové kontakty, zahrnující přípravné a plánovací aktivity, výzkum a jiné přípravné 

práce s úmyslem je v době jejich uskutečnění využít pro kontakty a koordinaci 

s lobbistickými aktivitami ostatních.“
16

  

  Lobbistický kontakt je pak „jakákoliv ústní či psaná komunikace (včetně 

elektronické komunikace) vůči vymezenému okruhu úředníků výkonné moci nebo 

vymezenému okruhu úředníků zákonodárné moci, která je činěna ve prospěch klienta 

s ohledem na – i) vytváření, změny nebo přijetí federální legislativy (včetně návrhů 

zákonů), ii) vytváření, změny nebo přijetí federálních pravidel, regulací, vládních 

vyhlášek nebo jiných programů, politik nebo postojů vlády USA, iii) správy nebo 

provádění federálních programů nebo politik (včetně vyhledávání, oceňování nebo 

administrování federálních kontaktů, grantů, půjček, povolení nebo licencí) nebo iv) 

návrhu nebo odsouhlasení jedince do funkce, která je v kompetenci Senátu.“
17

 Vedle 

toho zákon uvádí negativní vymezení lobbingu, tedy devatenáct výjimek toho, co se za 

lobbistický kontakt nepovažuje, např. komunikace veřejného činitele v rámci výkonu 

své funkce, různé projevy v médiích či projevy v rámci civilního či trestního řízení. 

  Definice lobbisty je pak v americkém LDA založena na splnění v zásadě tří 

empirických kritérií. Lobbistou je tedy jedinec, který je 1) zaměstnaný nebo vydržovaný 

klientem za finanční nebo materiální náhradu 2) za služby, které zahrnují více než jeden 

                                                
15

 HOLMAN, Craig. 2006, s. 6 
16 Disclosure of Lobbying Activities [online], Cornell University Law School: Legal Information Institute, 

[cit. 2013-5-8]. Dostupný z WWW: <http://www.law.cornell.edu/uscode/2/1602.html>. 
17 Ibid. 
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lobbistický kontakt a 3) zároveň jeho lobbistické aktivity přesahují více jak 20% času 

práce pro klienta během tříměsíční doby.
18

 LDA tak odráží zkušenosti z lobbistické 

praxe, kdy regulaci unikalo mnoho lobbistů, kteří se nevešli do legální definice. Pod 

definici lobbistů tak nově spadají například i advokáti, z nichž se právě často rekrutují 

lobbisté. Do zavedení LDA se advokáti často odvolávali na advokátní tajemství mezi 

nimi a klienty. Avšak vzhledem k nové definici, která obsahuje hranici 20% času práce 

pro klienta, se musejí i advokáti registrovat a zveřejňovat své aktivity ohledně lobbingu 

pro daného klienta. Zároveň však nemusejí zpřístupňovat informace o nelobbistické 

činnosti pro jiné klienty. 

Zákon LDA také rozšířil okruh veřejných činitelů, tedy lobbovaných subjektů, 

kteří podléhají zákonu. Okruh je stanoven taxativním výčtem: vedle prezidenta, 

víceprezidenta, dalších úředníků a zaměstnanců úřadu prezidenta zde najdeme členy 

Kongresu, stejně tak i zaměstnance Kongresu a dalších představitelů výkonné moci.  

 Zákon LDA zná dvě kategorie lobbistů. Lobbisty rozděluje na a) podnikové (in-house) 

lobbisty, kteří jako zaměstnanci určité společnosti, organizace vykonávají lobbistickou 

činnost pro tuto entitu a b) profesionální lobbisty/konzultanty, kteří vykonávají lobbing 

jako své zaměstnání a jsou najímání nejrůznějšími klienty. Oba typy lobbistů mají 

povinnost registrace a hlášení lobbistické činnosti. V případě podnikových lobbistů tak 

za ně činí právě podniky, pro které lobbují, v případě profesionálních lobbistů tyto 

povinnosti mají lobbisté jménem svých klientů.  

  Registrovat se podle LDA nemusí osoba či organizace, pokud jejich celkové 

náklady na lobbistickou činnost za šest měsíců nepřevýší hranici 22 500 dolarů (v 

případě podnikových lobbistů) nebo příjem za jednoho klienta za stejné období 

nepřekročí 5 500 dolarů (v případě profesionálních lobbistů, lobbistických firem).
19

 

  Lobbisté mají povinnost registrovat se a ohlásit lobbistickou činnost do 45 dnů 

poté, co prvně vykonají lobbistický kontakt nebo poté, co jsou zaměstnáni pro účely 

lobbistického kontaktu. Pro účely registrace slouží kancelář Sněmovny reprezentantů a 

kancléř Senátu. V rámci registrace se uvádí především: 1) jméno lobbisty, 2) jméno 

zaměstnavatele či klienta, 3) název každé organizace, která přispívá více než 10 000 

                                                
18 HOLMAN, Craig. Lobbying Reform in the United States and the European Union: Progress on Two 

Continents [online]. August 25, 2008 [cit. 2013-5-9]. Dostupný z WWW: 

<http://www.citizen.org/documents/Lobbying-Reform-in-the-US-EU.pdf>.  
19 HOLMAN, Craig. 2006, s. 10 
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dolary na lobbistickou činnost (v rámci období šesti měsíců) a hraje podstatnou roli 

v řízení lobbistické činnosti, 4) podíl na majetkové účasti klientské společnosti 

zahraniční organizace větší než 20 %, 5) oblast ve které bude/byla vykonávána 

lobbistická činnost, 6) jména zaměstnanců, kteří vykonávali/budou vykonávat 

lobbistickou činnost ve prospěch klienta.
20

 

  Vedle povinnosti registrace byla zavedena povinnost předkládat dvakrát ročně 

zprávu o činnosti (dvě možnosti: papírově, či elektronicky). Povinnými náležitostmi 

takovéto zprávy jsou údaje o: a) lobbistovi, b) klientovi, c) zaměstnancích 

vykonávajících lobbing, d) otázce, v které bylo lobbováno (včetně instituce, která byla 

kontaktována), e) příjmech a výdajích na lobbing, apod.  

 Nový zákon také zavedl systém sankcí. Porušení povinností podle zákona nejprve určí 

úředníci kanceláří Sněmovny a Senátu, kteří poté jednotlivé případy předají státnímu 

zástupci Washingtonu, D.C. Ten byl oprávněn udělovat peněžité pokuty až do výše 50 

000 dolarů.
21

 

  Třebaže zákon LDA znamenal velký posun v lobbingovém zákonodárství, 

systém, který nastavil, trpěl několika nedostatky: a) neexistovala plně komfortní 

elektronická databáze pro snadné vyhledávání informací o registrovaných lobbistických 

kontaktech, systém vyhledávání nebyl dostatečně funkční (nešlo např. vyhledávat podle 

čísla zákonu či podle oblasti, které se zákon týkal), navíc se v databázi objevovaly často 

chybné, neúplné informace, b) zprávy o činnosti, předkládané dvakrát ročně, se 

dostávaly do databáze s velkým zpožděním, neboť trvalo dlouho, než se všechny 

papírové zprávy zdigitalizovaly, c) chyběl efektivní systém donucování, který by zajistil 

správné a včasné informace o lobbingu – kancelář Sněmovny a kancléř Senátu na toto 

nestačily, což vyplývalo především z nedostatečných pravomocí (systém ukládání 

sankcí popsaný výše fungoval jen velmi omezeně), d) neexistovala povinnost lobbistů a 

lobbovaných zveřejňovat detailnější informace – zejména frekvenci a trvání 

jednotlivých schůzek, apod.
22

 

  Snaha po přesnější úpravě lobbingové regulace byla posílena obrovským 

skandálem, do nějž se zapletl známý lobbista a několik vlivných zákonodárců včetně 

                                                
20 Disclosure of Lobbying Activities [online], Cornell University Law School: Legal Information 

Institute, [cit. 2013-5-8]. Dostupný z WWW: <http://www.law.cornell.edu/uscode/2/1602.html>. 
21 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. Regulating Lobbying: A Global Comparison. 

Manchester: Manchester University Press, 2012, s. 23 
22 HOLMAN, Craig. 2006, s. 17 
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Bushovy administrativy. 29. března 2006 byl lobbista, spjatý s republikánskou stranou, 

Jack Abramoff odsouzen k pěti letům a deseti měsícům vězení poté, co se přiznal 

k podvodu, daňovým únikům a ke zločinnému spolčení za účelem uplácení veřejných 

činitelů. Vedle příspěvků na volební kampaň si Abramoff zajišťoval u politiků vliv i 

například lístky na basketbal či výlety na golf do Skotska. Díky jeho spolupráci na 

vyšetřování rozsáhlé korupce byl rozkryt bezprecedentní skandál, do kterého byli 

zapojeni vrcholní politici Kongresu. Rezignaci a trestnímu stíhání se nevyhnuli 

republikánský sněmovní lídr Tom DeLay a předseda sněmovního výboru Robert Ney.
23

 

Abramoffova aféra probudila zákonodárce k větší ochotě dále reformovat dosavadní 

pravidla lobbingové činnosti.
24

  

  V roce 2007 tak byl přijat Zákon o poctivém vůdcovství a otevřené vládě 

(Honest Leadership and Open Government Act, HLOGA)
25

, který dále novelizoval a 

hlavně zpřísňoval zákon LDA.  Přijetím zákonu HLOGA došlo k rozšíření požadavků 

na zveřejňování lobbistické činnosti a k širší úpravě pravidel samotného lobbingu. Mezi 

hlavní změny patří: a) daleko kvalitnější, funkční elektronická databáze registru 

lobbistických kontaktů
26

, b) povinnost zveřejňování údajů o příspěvcích, které lobbisté 

poskytli na volební kampaň, c) zákaz poskytování darů, bezplatných cest a obědů 

politikům a státním úředníkům, d) povinnost zveřejnit návrhy legislativních změn 48 

hodin před jejich projednáváním v Kongresu, e) delší doba pro tzv. období vychladnutí 

(zákaz lobbingu pro bývalé senátory), f) častější periodicita podávání zpráv o činnosti 

(nyní za každé čtvrtletí), g) povinné elektronické vykazování, h) nižší hranice pro 

povinnou registraci (v případě, že příjmy od jednoho klienta přesáhly 2500 dolarů, 

v případě výdajů přesáhly 10 000 dolarů), ch) pololetní přiznání konkrétních příspěvků 

                                                
23 Bývalý milionář lobista Jack Abramoff začíná pracovat v pizzerii [online]. Lidové noviny. 26.6.2010 

[cit. 2013-5-10].  Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/byvaly-milionar-lobista-jack-abramoff-

zacina-pracovat-v-pizzerii-pyg-/lide.aspx?c=A100625_180303_lide_gaa>. 
24 Abramoff, o němž byl v roce 2010 natočen celovečerní film „Casino Jack“, si nakonec odseděl 43 

měsíců a po propuštění z vězení (2010) se stal paradoxně jedním z nejhlasitějších zastánců reformy 

lobbingových pravidel, volajícím po větší transparentnosti. Rozhovor autora této diplomové práce a 

Abramoffem se nachází v Příloze. 
25

 Lobbying Disclosure Act Guidance [online]. Office of the Clerk: House of Representatives. Effective 

January 1, 2008 (Reviewed June 18, 2013/Last Revised February 15, 2013) [cit. 2013-5-10].   Dostupný z 

WWW: <http://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html>. 
26  Query the Lobbying Disclosure Act Database [online]. The United States Senate,  [cit. 2013-5-10]. 

Dostupný z WWW: <http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=selectfields>. a Lobbying Disclosure 

[online]. Office of the Clerk: House of Representatives, [cit. 2013-5-10]. Dostupný z WWW: 

<http://disclosures.house.gov/ld/ldsearch.aspx>. 
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– zejména na volební kampaně na federální úrovni, apod., i) rozšíření povinnosti 

zveřejnit informace o dřívějším zaměstnání ve státní sféře (povinnost zveřejnit, zda 

lobbista v posledních dvaceti letech před započetím lobbistických aktivit nepracoval 

v rámci výkonné či zákonodárné moci), j) došlo ke zvýšení sankcí (až 200 000 dolarů, 

až 5 let odnětí svobody).
27

 

  Na závěr je potřeba zmínit, že Spojené státy mají regulaci lobbingu nejen na 

federální úrovni, ale i na úrovni států.
28

 Prvním státem, který zavedl zákon o lobbingu, 

bylo Massachusetts (1890), posledním, tedy padesátým státem, který zavedl 

lobbingovou regulaci, pak byla Pensylvánie (2007). Třebaže všechny státy federace 

mají zavedenu regulaci lobbingu, podoba těchto lobbingových zákonů se mnohdy velmi 

liší.  Uvádí se, že zákon státu Washington má nejkomplexnější úpravu zveřejňování 

informací o lobbingu a že patří mezi systémy s vysokým stupněm regulace. Mezi další 

vysoce regulované systémy patří úpravy států jako např. Kentucky, Connecticut, Jižní 

Karolina, New York či Massachusetts. Naopak nejméně regulovanou úpravu lobbingu 

mají např. státy Wyoming, New Hampshire či Jižní Dakota.
29

 

  S mírnou nadsázkou se dá říci, že historie lobbingu ve Spojených státech je 

stejně dlouhá, jako samotná nezávislost USA. Dlouhý vývoj lobbingové regulace, který 

se zaměřil zejména na odkrývání finančních (často korporátních) zájmů. Roste zájem na 

zprůhlednění vzrůstajících výdajů nejrůznějších aktérů právě na lobbistickou činnost – v 

roce 1998 bylo za lobbing utraceno 1,45 miliardy dolarů, v roce 2012 to již bylo 3,31 

miliardy dolarů.
30

  Pro představu, mezi čtyři subjekty, které nejvíce utrácely v roce 2012 

za lobbing patří: Americká obchodní komora (136,3 mil. dolarů), Národní asociace 

realitních makléřů (zhruba 41,5 mil. dolarů), Blue Cross/Blue Shield – asociace 

sdružující zdravotní pojišťovny (zhruba 22,5 mil. dolarů) a General Electric (21,2 mil. 

                                                
27 Lobbying Disclosure Act Guidance [online]. Office of the Clerk: House of Representatives. Effective 

January 1, 2008 (Reviewed June 18, 2013/Last Revised February 15, 2013) [cit. 2013-5-10].   Dostupný z 

WWW: <http://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html>. 

28 State Lobbying Registration Requirements [online].  Open Congress, [cit. 2013-5-12].   Dostupný z 

WWW: <http://www.opencongress.org/wiki/State_Lobbying_Registration_Requirements>. 

29 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 103 

30 Lobbying Database [online]. The Center for Responsive Politics [cit. 2013-5-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.opensecrets.org/lobby/>. 
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dolarů).
31

 Proměny americké regulace lobbingu tento vývoj reflektují, přičemž dochází 

ke zpřísňování pravidel lobbingu. 

 

2.1 Kanada 

2.2.1 Historicko-společenský kontext 

Další zemí s významnou regulací lobbingu je další federativní stát, Kanada. Pro 

lepší pochopení kanadské regulace je vhodné alespoň nastínit kanadský ústavní systém. 

Zákonodárnou moc federace (skládající se z desíti provincií a tří teritorií) reprezentuje 

parlament, jenž tvoří dvě komory: Sněmovna lidu (301 přímo volených členů), která je 

z hlediska zákonodárné pravomoci silnější, a Senát (105 členů jmenovaných generálním 

guvernérem na návrh předsedy vlády). Předseda strany s největší důvěrou ve Sněmovně 

lidu se stává předsedou vlády a má největší vliv na formování kabinetu a dalších 

součástí výkonné moci. Provincie a teritoria mají své vlastní jednokomorové 

zákonodárné orgány – ve vedení je premiér, jehož strana má v orgánu nejvíce křesel. 

  Většina návrhů zákonů pochází z vládní iniciativy. V rámci zákonodárného 

procesu je velmi vzácné, aby jednotliví poslanci postupovali nezávisle. V kanadském 

politickém systému funguje silná stranická disciplína, která příliš nedovoluje vybočit ze 

stranické linie.  

  Třebaže historie Kanady je poměrně krátká, již ke konci 19. století se objevily 

případy, kdy se politické a soukromé ekonomické zájmy protnuly natolik, že to 

vzbudilo zájem veřejnosti. Například první kanadský předseda vlády, John A. 

MacDonald nechal postavit Kanadskou pacifickou železnici (1881-1885) oficiálně jako 

prostředek k efektivnímu sjednocení Kanady (vybudováním této transkontinentální 

železnice došlo k propojení východní Kanady a Britské Kolumbie), třebaže mnozí tuto 

„zakázku“ považovali jen za cílené uspokojování jistých soukromých zájmů, které z ní 

benefitovali. Podobně byly chápány i vládní zakázky provincie Québec na stavby dálnic 

v 50. a 60. letech 20. století. Od 80. let 19. století se začala častěji objevovat podezření, 

že ministři federální vlády upřednostňují určité soukromé zájmy nad jinými a získávají 

za to nějaký prospěch. Právě ministerstva se stala častým terčem lobbistů.
32

 

                                                
31 Top Spenders [online]. The Center for Responsive Politics [cit. 2013-5-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=2012&indexType=s>. 
32 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 31 
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2.2.2 Kanadská regulace lobbingu 

S ohledem na výše uvedené jevy se kanadská federální vláda rozhodla v roce 

1985 přijít s návrhem zákona o lobbingu. Tento Zákon o registraci lobbistů (Lobbyist 

Registration Act), jež vstoupil v platnost v roce 1989, měl za cíl prosazování 

transparentnosti a otevřenosti politiky. Zákon byl několikrát významně novelizován, 

naposledy v červenci 2008, kdy byl přejmenován na Zákon o lobbingu (Lobbying Act) 

a byly zpřísněny povinnosti lobbistů a sankce za jejich porušení. 

  Kanadský Zákon o lobbingu je postaven na čtyřech vůdčích principech, 

vyjádřených v jeho preambuli: 1) svobodný a otevřený přístup k vládě je významnou 

záležitostí veřejného zájmu, 2) lobbování veřejných činitelů je legitimní činností, 3) je 

žádoucí, aby veřejní činitelé a veřejnost měli možnost vědět, kdo se zabývá lobbistickou 

činností a 4) systém registrace placených lobbistů by neměl bránit svobodnému a 

otevřenému přístupu k vládě.
33

 

  Hlavním cílem Zákona o lobbingu je (elektronická) registrace lobbistů (bez 

ohledu na příjmy či výdaje). Finančními otázkami souvisejícími s lobbingem se na 

rozdíl od americké úpravy nezabývá. Kanadské pojetí vychází z premisy, že samotná 

existence systému registrace lobbistů zajišťuje transparentnost a otevřenost 

demokratických procesů v zemi – umožňuje sledování lobbistických kontaktů a sítě 

vztahů v rámci politického rozhodování. Z takového nastavení profitují všechny 

subjekty společnosti – veřejnost, lobbisté i politici. Jak píše Raj: „Pokud občané, 

lobbistické skupiny a veřejní činitelé vědí, kdo lobbuje koho, pak je možné mít lepší 

představu o tom, kdo se pokouší ovlivňovat politiku. Občané z toho mají užitek, protože 

mohou pozorovat, které soukromé zájmy se snaží zasáhnout do politiky a ovlivnit státní 

instituce; ostatní lobbisté z toho mají užitek proto, že mohou zjistit, co jejich konkurenti 

dělají; a politici profitují proto, že mohou být vnímáni pro svou otevřenost a pro úsilí 

zvýšit legitimitu politického procesu, neboť se, z pohledu občanů, zvyšuje průhlednost 

politického rozhodování.“
34

 

  Povinnost registrace má podle Zákona každý, kdo za úplatu jménem osoby či 

organizace: 1) komunikuje s (zákonem uvedeným) veřejným činitelem pokud jde 

o následující záležitosti: a) vytváření legislativních návrhů kanadské vlády či člena 

                                                
33 Lobbying Act [online]. Government of Canada: Justice Laws Website, [cit. 2013-5-13]. Dostupný z 

WWW: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-12.4/page-1.html> 
34 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 38 
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Parlamentu, b) předložení návrhu zákona nebo rezoluce v obou komorách Parlamentu 

nebo přijetí, zamítnutí nebo změna návrhu zákona či rezoluce v obou komorách 

Parlamentu, c) vytvoření nebo připomínkování předpisů definovaných v podčásti 2(1) 

předpisu Statutory Instruments Act, d) vytváření nebo novelizace vládní politiky či 

programu, e) udělování grantu, příspěvku či jiné finanční výhody jménem Její Milosti 

Královny nebo e) udělování kontraktu jménem Její Milosti Královny, 2) sjednává 

schůzku veřejného činitele s jinou osobou.
35

 

  Je zajímavé, že dříve se v definici lobbisty jednalo o „komunikaci se snahou 

ovlivnit veřejného činitele“. V současném znění však platí širší, objektivnější pojetí 

definice, která zahrnuje všechny typy komunikace (ústní či písemné) bez ohledu na 

(ne)existenci subjektivního záměru lobbisty ovlivnit veřejného činitele.  

  Zákon rozlišuje tři kategorie lobbistů – profesionální lobbisty (consultant 

lobbyists), podnikové lobbisty (in-house corporate lobbyists) a lobbisty-obhájce (in-

house organisational lobbyists), přičemž všechny kategorie mají částečně odlišné 

registrační povinnosti.  

  Profesionální lobbisté jsou osoby, které za úplatu lobbují jménem klienta. Často 

jimi jsou konzultanti pro vládní otázky (často uvádějí mezi náplň své práce 

„government relations“ nebo „public affairs“), právníci, účetní či jiní profesionální 

poradci, poskytující lobbing pro své klienty. Podle Zákona jsou profesionální lobbisté 

povinni se do deseti dnů od zahájení činnosti registrovat a uvést rozsáhlé údaje: a) 

jméno, pozici, titul a adresu lobbisty, b) název a adresu lobbistické firmy či korporace, 

c) jméno klienta a jeho adresu, d) jméno hlavního zástupce klienta, e) jméno a adresa 

osoby či organizace, která má nad klientovými aktivitami kontrolu nebo je řídí, f) pokud 

je klient obchodní společností, pak i název a adresa mateřské společnosti a těch 

dceřiných společností, které mají přímý užitek z lobbingu, g) pokud je klientem 

uskupení, názvy a adresy korporátních a organizačních členů, h) pokud byla 

registrovaná osoba dříve veřejným činitelem, popis funkce a období, v kterém ji 

vykonávala, ch) záležitost, která byla komunikována (včetně identifikace legislativního 

návrhu, zákona,  rezoluce, směrnice, politiky, programu, grantu, příspěvku nebo jiné 

finanční výhody), i) jméno úřadu či jiné vládní instituce, která byla lobbována, j) zdroj a 

                                                
35 Lobbying Act [online]. Government of Canada: Justice Laws Website, [cit. 2013-5-13]. Dostupný z 

WWW: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-12.4/page-1.html> 
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výše vládních financí, které byly poskytnuty klientovi, k) použité prostředky 

komunikace, včetně „grass-roots“ komunikace (přesvědčování veřejnosti 

prostřednictvím masových médií nebo přímo, aby působila na veřejné činitele k 

prosazení určité otázky).
36

 

  Podnikoví lobbisté jsou zaměstnanci obchodních společností, kteří vykonávají 

obchodní činnost za účelem finančního prospěchu, a lobbing představuje významnou 

složkou jejich aktivit. Návrh na registraci provádí k tomu odpovědný zaměstnanec 

společnosti, a to do dvou měsíců od počátku komunikace s veřejnými činiteli. Mezi 

poskytované údaje patří, vedle některých shodných s profesionálními lobbisty, hlavně 

následující informace: a) název a adresa zaměstnavatele, b) předmět/obor činnosti 

zaměstnavatele, c) členství v asociacích, d) záležitost, v které bylo lobbováno, e) kdo 

byl lobbován, f) jaký prostředek lobbingu byl použit, g) seznam zaměstnanců, kteří mají 

na starosti lobbing, atd.
37

 

  Konečně, lobbisté-obhájci jsou zaměstnanci neziskových organizací, jako jsou 

např. spolky a univerzity, jejichž významnou část činnosti představuje lobbing. Rozsah 

registračních povinností více méně odpovídá povinnostem podnikových lobbistů. 

  Všechny kategorie lobbistů mají také povinnost pravidelně (každý měsíc) 

poskytovat informace o své činnosti. Do patnáctého dne následujícího měsíce musejí 

poskytnout 1) informaci o jménu veřejného činitele, který byl předmětem komunikace, 

2) datum komunikace, 3) informaci o záležitosti, v které došlo ke komunikaci a 4) 

ostatní předepsané informace.
38

  

  Podle oficiálních statistik bylo ke konci roku 2012 evidováno 789 aktivních 

profesionálních lobbistů, 1798 aktivních podnikových lobbistů a 2598 aktivních 

lobbistů-obhájců.
39

 Mezi prvních pět nejčastěji lobbovaných institucí za stejné období 

pak patří: Sněmovna lidu, Ministerstvo průmyslu (Industry Canada), Úřad předsedy 

                                                
36 Lobbying Act [online]. Government of Canada: Justice Laws Website, [cit. 2013-5-13]. Dostupný z 

WWW: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-12.4/page-1.html>. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39

 Active Lobbyists and Registrations by Type [online]. Office of the Commissioner of Lobbying of 

Canada, [cit. 2013-5-13]. Dostupný z WWW: <https://ocl-

cal.gc.ca/app/secure/orl/lrrs/do/lbsRegs;jsessionid=0001LhshXRfbxX2CRu7ImdF_rBm:PEIVNFDHN?fd

=2012-01-01&td=2012-12-31&dsply=Display&tb3=1>.  
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vlády, Ministerstvo financí (Finance Canada) a Ministerstvo zahraničních věcí a 

mezinárodního obchodu (Foreign Affairs and International Trade Canada).
40

 

  Mezi další podstatné náležitosti kanadské regulace patří také pětiletá doba 

vychladnutí pro (v Zákoně určené) veřejné činitele a zákaz poplatků za úspěšné 

zastupování (tzv. contingency fees). 

  Druhým předpisem tvořícím korunu kanadské lobbingové regulace je Profesní 

kodex lobbistů (Lobbyists‘ Code of Conduct), jehož hlavním účelem je dodržování 

etických či jiných důležitých pravidel při výkonu lobbistické činnosti. Původně byl 

Kodex plně v rukou lobbistických asociací v rámci samoregulace, nicméně od roku 

1997, kdy novelizovaná podoba Kodexu vstoupila v účinnost, se lobbisté musejí 

Kodexem řídit povinně, ze zákona. Mezi hlavní principy, na kterých Kodex stojí, patří: 

integrita, poctivost, otevřenost a profesionalita. Pravidla Kodexu jsou rozdělena do tří 

kategorií: a) transparentnost (lobbisté musejí: poskytovat veřejným činitelům přesné 

informace, uvádět, pro koho a v jaké věci vykonávají lobbing, své klienty či 

zaměstnavatele musejí informovat o svých povinnostech dle Zákona a Kodexu) b) 

důvěrnost (lobbisté nesmějí v rozporu se zájmem klienta či zaměstnavatele vyzradit 

důvěrnou informaci) a c) střet zájmů (lobbisté nesmějí využívat nevhodného vlivu či 

zastupovat bez souhlasu klienta zájem, jež je odlišný od zájmu klienta).
41

  

   Na rozdíl od americké úpravy, v Kanadě byla zřízena speciální instituce, Úřad 

komisaře pro lobbing, v jehož kompetenci je: a) správa registru lobbistů, který obsahuje 

a uveřejňuje informace, předkládané lobbisty, b) vytváření a pořádání vzdělávacích 

programů, mající za cíl posilování povědomí veřejnosti o povinnostech, vyplývajících 

ze Zákona o lobbingu a c) revize a vyšetřování dodržování povinností dle Zákona a 

Kodexu.  Jedná se o nezávislý parlamentní úřad – komisař je volen na návrh Guvernéra 

na sedm let oběma parlamentními komorami. 

                                                
40 Government Institutions in Active Registrations [online]. Office of the Commissioner of Lobbying of 

Canada, [cit. 2013-5-13]. Dostupný z WWW: <https://ocl-

cal.gc.ca/app/secure/orl/lrrs/do/regGovInsts?fd=2012-01-01&td=2012-12-31&dsply=Display&tb3=1>. 
41

 Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 1, Increasing Transparency through Legislation  

[online]. OECD, 2009 [cit. 2013-5-15].  s. 111, Dostupný z WWW: <http://www.keepeek.com/Digital-

Asset-Management/oecd/governance/lobbyists-governments-and-public-trust-volume-1_9789264073371-

en>. 
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  Komisař
42

 má pravomoc prověřovat informace obsažené v dokumentech, které 

mu lobbisté předkládají. Podle ustanovení 10.4 (1) Zákona o lobbingu  pravomoc vést 

vyšetřování, pokud má důvod věřit, že je vyšetřování nutné k zajištění dodržování 

Zákona či Kodexu. Podle následujícího ustanovení, 10.4(2), má také pravomoc 

předvolat a zajistit přítomnost osob, aby ústně či písemně vypovídali pod přísahou a 

může také donutit osoby k předložení dokumentů či jiných náležitostí, které považuje za 

relevantní pro vyšetřování. Dle ustanovení 10.4(7) vyplývá, že, pokud během 

vyšetřování komisař na základě důvodného podezření usoudí, že určitá osoba spáchala 

delikt, musí informovat příslušný policejní orgán a pozastavit své vyšetřování. Na konci 

vyšetřování pak musí komisař předložit Parlamentu k projednání zprávu o svých 

zjištěních. Význam takové zprávy spočívá: a) v obecné odstrašující funkci, působící na 

všechny lobbisty, b) v konkrétní odstrašující funkci, působící na lobbisty jmenované ve 

zprávě.
43

  

  Zákon o lobbingu obsahuje několik druhů sankcí za porušení stanovených 

povinností. Každý, kdo je usvědčen z některého z deliktů (např. opomenutí se 

registrovat, uvedení nepravdivé či zavádějící informace, nedodání pravidelné zprávy) a 

odsouzen bez poroty jen soudcem, může být potrestán uložením pokuty až do výše 50 

000 dolarů nebo trestu odnětí svobody až do výše šesti měsíců, případně mu bude 

uloženo obojí. V případě odsouzení na základě obžaloby hrozí pokuta do výše 200 000 

dolarů či trest odnětí svobody do dvou let, případně opět uložení obou trestů. Promlčecí 

doba je 5, respektive 10 let. Komisař může uložit lobbistovi usvědčeného ze spáchání 

deliktu výkon lobbingu po dobu dvou let a může zveřejnit informace o takovém 

lobbistovi, včetně deliktu, který spáchal.
44

 

  Podobně jako ve Spojených státech, téměř všechny jednotky kanadské federace 

mají své vlastní lobbingové předpisy: Ontario (1998), Nové Skotsko (2001), Britská 

                                                
42 Od 30.6.2009 tuto pozici zastává Karen E. Shepherdová. Autor této diplomové práce měl příležitost se 
11.4.2013 zúčastnit neformálního setkání s paní komisařkou, které bylo zorganizováno ve spolupráci 

Transparency International - ČR a Velvyslanectví Kanady v Praze. 
43 Poznatky o pravomocech Úřadu komisaře pro lobbing a fungování vynucování povinností lobbistů 

získal autor z e-mailové korespondence s tímto Úřadem, která proběhla 3.9. a 12.9.2012. Dále také zde: 

Annual Report 2011–2012  [online].  The Office of the Commissioner of Lobbying of Canada, [cit. 2013-

5-13]. Dostupný z WWW: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/00612.html#ecwt11.1>.  
44

 HOLMES, Nancy; LITHWICK, Dara. The Federal Lobbying System:  The Lobbying Act and the 

Lobbyists’ Code of Conduct [online]. Legal and Legislative Affairs Division Parliamentary. Information 

and Research Service, Publication No. 2011-73-E (Revised 28 June 2011) [cit. 2013-5-13]. s. 7, Dostupný 

z WWW: <http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2011-73-e.pdf>.   

https://www.ic.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/00612.html#ecwt11.1
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Kolumbie (2001), Québec (2002), Newfoundland (2005), Alberta (2008) a Manitoba 

(2012).  Po vzoru federální úpravy jsou všechny založeny na registračním principu.  

  Vývoj kanadské regulace lobbingu reagoval na otázky, které vyvstávaly během 

aplikace Zákona. O tom ostatně svědčí nejméně čtyři podstatné novelizace tohoto 

předpisu, které vedly ke zpřísňování a zefektivňování jeho pravidel. Takový proces 

vyplívá z pravidelného revizního principu, kdy je po určitém období účinnosti (každých 

5 let) Zákon analyzován, co se týče dodržování, vymáhání povinností z něho 

vyplývajících a vůbec celkové efektivity Zákona. O neustálé reflexi lobbingového 

zákonodárství svědčí i poslední komplexní analýza komisařky Shepherdové 

Administering the Lobbying Act
45

, která obsahuje další doporučení Parlamentu, kterými 

by bylo možné zefektivnit její práci (např. v otázce vynucování povinností navrhuje 

zavedení možnosti ukládat Úřadem pokuty za menší provinění). I toto je důvod, proč je 

kanadská regulace považována za jednu z nejvyspělejších lobbingových úprav.  

 

2.1 Maďarsko 

Zařazení Maďarska do této práce má dva základní důvody. Zaprvé, Maďarsko má s 

Českou republikou podobnou zkušenost. A to nejen v geografickém smyslu, nýbrž 

zejména ve smyslu historickém, kdy jako postkomunistická země procházela (a do jisté 

míry stále prochází) transformačním procesem ve světle změny režimu a zapojováním 

se do demokratických struktur, včetně mezinárodních organizací (NATO, EU). 

Zadruhé, postup přijímání regulace lobbingu v Maďarsku a její aplikace může sloužit 

jako odstrašující příklad pro Českou republiku, aby se podobných chyb vyvarovala 

(Maďarsko sice přijalo regulaci lobbingu, ale posléze ji zrušilo). 

  Již výzkumy z roku 1994 a 1998 ukázaly, že maďarské odbory a zaměstnanecké 

svazy jsou velmi aktivními subjekty v prezentaci svých zájmů na centrální úrovni a mají 

úspěch v prosazování své vůle. Z pozdějších výzkumů vyplynulo, že 63% zájmových 

skupin zaměřuje lobbing směrem k Parlamentu a 94% zájmových skupin se orientuje 

hlavně na lobbing mimoparlamentních institucí, jakými jsou především ministerstva.
46

  

                                                
45

 Administering the Lobbying Act, [online]. Office of the Commissioner of Lobbying of Canada, 

prosinec 2011 [cit. 2013-5-15]. Dostupný z WWW: <https://ocl-

cal.gc.ca/eic/site/012.nsf/eng/00444.html#s4.9>. 
46

 McGRATH, Connor. The development and regulation of lobbying in the new member states of the 

European Union [online]. J. Public Affairs 8: 15–32 (2008) [cit. 2013-5-15]. s. 19,  

Dostupný z WWW: <http://www.lobbyists.ru/eu/11.pdf>. 
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  Podle poslední známé statistiky z roku 2012 se v Maďarsku nachází 410 856 

korporací-právnických osob, přičemž počet registrovaných neziskových organizací je 

123 301
47

Mezi hlavní vlivové organizace patří zejména Konfederace maďarských 

zaměstnavatelů s průmyslníků (MGYOSZ), Národní asociace podnikatelů a 

zaměstnavatelů (VOSZ), Maďarská bankovní asociace a Maďarská asociace 

franchisingu.
48

  

  V souvislosti s rostoucí nechutí maďarské veřejnosti související s politickými 

skandály korupčního charakteru, přistoupila v dubnu 2006 tehdejší politická 

reprezentace k přijetí Zákona č. XLIX, o lobbistické činnosti (účinný od 1.9.2006). 

Maďarský parlament se při přípravě předpisu inspiroval americkým Zákonem LDA. 

Jako u jiných podobných lobbingových zákonů mělo být účelem předpisu zprůhlednění 

politického rozhodování a posílení důvěry veřejnosti v politiku. V konkrétních 

ustanoveních se však dosti liší. 

  Zákon definoval a) lobbistu jako „fyzickou osobu, která se registruje v souladu s 

tímto zákonem a je zapojena do lobbistických aktivit”
49

, b) lobbistickou firmu jako 

„právnickou osobu či obchodní asociaci bez právního statusu právnické osoby, jenž se 

registruje v souladu s tímto zákonem a je zapojena do lobbistických aktivit”
50

 a c) 

lobbistické aktivity jako „aktivitu či jednání mající za cíl ovlivnit exekutivní rozhodnutí 

nebo rozvíjení zájmů komerčního charakteru, jako podnikatelská činnost”
51

.  

  Lobbisté se museli podle Zákona registrovat u Centrálního úřadu spravedlnosti 

(Központi Igazságügyi Hivatal, KIH), jež spravoval veřejně přístupný registr, a uvést 

např. následující informace: a) potvrzení o bezúhonnosti, b) potvrzení o 

vysokoškolském vzdělání, c) jméno, datum narození, d) předmět lobbingu, e) jméno 

zaměstnavatele (žádost firem musí obsahovat a) 

ený podpisový vzor jednatele). Registrovaní lobbisté měli také za povinnost 

předkládat čtvrtletní zprávy, které musely obsahovat následující údaje: 1) exekutivní 

                                                
47 Tables (STADAT) - Times series of annual data - Business units and nonprofit organisatons [online]. 

Hungarian central statistical office [cit. 2013-5-16]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_qvd008.html>. 
48 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 81 
49 Anglická znění lobbingových zákonů Polska, Maďarska a Litvy[online]. [cit. 2013-5-16]. Dostupný z 

WWW: <http://is.muni.cz/th/103127/fss_m/Priloha_2-4_Zakony_o_lobbingu_POL_HU_LIT.txt>. 
50 Anglická znění lobbingových zákonů Polska, Maďarska a Litvy[online]. [cit. 2013-5-16]. Dostupný z 

WWW: <http://is.muni.cz/th/103127/fss_m/Priloha_2-4_Zakony_o_lobbingu_POL_HU_LIT.txt>. 
51 Ibid. 
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rozhodnutí, jež se lobbisté pokusili ovlivnit, 2) použité prostředky lobbingu, 3) jména 

lobbovaných osob.
52

 

  V rámci registrace dostávali lobbisté legitimaci, která jim umožňovala vstup do 

vládních úřadů v domluvený čas. Lobbisté získali právo prezentovat své záležitosti před 

příslušným parlamentním výborem, u ministerských úředníků v případě ministerských 

rozhodnutí a před výbory a zastupitelstvími samospráv v případě lokálních rozhodnutí. 

Lobbisté měli též právo pozvat veřejné činitele na odborná setkání, seznamovat je s 

odbornými či jinými materiály. Též mohli veřejným činitelům předat dar do výše deseti 

procent minimální mzdy.
53

 

  KIH mohl vedle správy registru udělovat sankce v případě porušení povinností – 

vyškrtnutí z registru až na tři roky, pokutu až do výše 10 mil. forintů a také 

zveřejňování jmen lobbistů, kteří pravidla porušili. Na rozdíl od výše zmíněných úprav 

neexistovalo v maďarském zákonu ustanovení o období vychladnutí. Zákon však 

stanovil, kdo nesmí vykonávat lobbing – např. představitelé: zákonodárné a výkonné 

moci, samosprávy; členové dozorčích rad státem ovládaných společností či zaměstnanci 

politických stran. 

  Zajímavostí je, že i ty exekutivní orgány, které byly lobbovány, měly povinnost 

každé čtvrtletí informovat KIH o rozhodnutích, jež byla cílem lobbistů, o jménech 

lobbistů a o užitých prostředcích lobbistů. Maďarský zákon tedy umožnil způsob 

kontroly ze dvou stran – jak ze strany lobbistů, tak ze strany lobbovaných.
54

 

  Maďarský zákon se však nevyhnul mohutné kritice. Ozývaly se především 

nevládní organizace. Ve svých námitkách (v podobě písemného protestu, zaslaného 

vládě a Parlamentu) nevládní organizace (v čele se Společností za svobody, TASZ) 

argumentovaly tím, že zatímco profesionální (placení) lobbisté mohou díky zákonu 

představit svou záležitost osobně a mohou dokonce zvát veřejné činitele na odborná 

setkání, nevládní organizace tuto možnost nemají. Existovala i obava, že i sebemenší 

pozvánka z jejich strany by byla považována za úplatek. 
55

 

                                                
52 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 83 
53 POGATSA, Zoltan. The Law on Lobbying in Hungary, and Its Effects [online].  EUROPEUM: Institute 

for European Policy (2010) [cit. 2013-5-16]. s. 2, Dostupný z WWW: 

<http://www.europeum.org/doc/pdf/pogatsa_HU.pdf>.  
54
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55 POGATSA, Zoltan. 2010, s. 3 
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  Vedle toho se však ozvali i samotní profesionální lobbisté. Profesionální 

asociace Public Affairs poradců (PATSZ) argumentovala, že zákon: a) nereguluje 

odborové/zájmové organizace, čili opravdoví lobbisté se mohou skrýt v této organizaci, 

b) nereguluje společnosti, které vykonávají lobbing jen částečně, vedle jiných aktivit, c) 

výčet státních orgánů, které mohou být cílem lobbingu, není úplný, d) registr lobbistů 

neobsahuje povinnost uvádět osobu/organizaci, v jejíž prospěch bylo lobbováno, e) 

neexistují sankce pro lobbované, kteří neohlásili, že byli lobbováni, ať už 

registrovanými, či neregistrovanými lobbisty.
56

 

  Dalšími problémy zákona, na které upozorňuje Pogatsa, byla i nedostatečnost 

výše pokut, jež zdaleka neodpovídala výši zisku, který z lobbingu mohl plynout. 

Odstrašující účinek sankce byl tak velmi omezený. Stejně tak, již dříve zmíněná, 

neexistence období vychladnutí byla kritizována. Závažnou mezerou zákona bylo i to, 

že lobbing mohli, v jejím důsledku, vykonávat i státem zaměstnaní poradci, jejichž 

počet v Maďarsku v období účinnosti zákona rostl. 
57

 

  Podle mnohých expertů tak zákon zdaleka nesplňoval své cíle, které si 

předsevzal. I když se někteří lobbisté registrovali, zdaleka počet registrovaných lobbistů 

neodpovídal skutečnému stavu ovlivňování důležitých institucí. Adam Foldes z 

nevládní organizace Hungarian Civil Liberties Union uvádí: „Vláda zaregistrovala 

pouze 176 osob a organizací, které uvedly, že se účastnily celkově 26 lobbistických aktů. 

Většina z nich předložila prázdné formuláře. A vím, že opravdoví lobbisté, kteří jsou 

nejaktivnější, se neregistrovali.”
58  

  Došlo k tomu, že vláda Viktora Orbána sporný zákon v lednu 2011 zrušila. I 

přes slib, že připraví novou regulaci lobbingu, v listopadu 2012 vysoký představitel 

ministerstva spravedlnosti, Bence Retvari, prohlásil: „Zákon o lobbingu v Maďarsku 

nefungoval, neplánujeme něco podobného.”
59

 

  V případě Maďarska lze tedy pozorovat úplně odlišný postup, než funguje v 

Kanadě. Místo revidování zákona a jeho novelizace, která by měla vést k odstranění 

                                                
56 POGATSA, Zoltan. 2010, s. 3 
57 Ibid. s. 4 
58 CHATTERJEE, Pratap. Sunshine Laws to Track European Lobbyists [online]. CorpWatch, 11.10.2007 

[cit. 2013-5-17]. Dostupný z WWW: <http://www.corpwatch.org/article.php?id=14746>. 
59 GULYAS, Veronika. Hungary Scraps Plans to Regulate Lobbying [online]. The Wall Street Journal, 

29.11.2012 [cit. 2013-5-17]. Dostupný z WWW: 

<http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2012/11/29/hungary-scraps-plans-to-regulate-lobbying/>. 
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jeho chyb, přistoupila maďarská politická reprezentace k radikálnímu řešení, zrušení 

zákona bez náhrady. 

 

2.4 Polsko 

Důvod přítomnosti Polska v této práci je podobný jako u předchozího Maďarska. 

Tato sředoevropská postkomunistická země však i přes problémy s lobbingovou 

regulací (o nichž bude pojednáno dále), zákon o lobbingu ponechala v účinnosti.  

  Stejně jako jiné postkomunistické země, tak i Polsko se muselo v období po 

pádu totalitního režimu vyrovnávat s mnohými korupčními skandály a jejich vlivem na 

úbytek důvěry občanů v politiku. Jednou z největších afér, jež otřásly polskou 

veřejností, byl zejména případ významného filmového producenta Lwa Rywina 

(Schindlerův seznam, Pianista), který měl v červenci 2002 společnosti Agora (mj. 

vlastník deníku Gazeta Wyborcza) nabídnout, že za úplatek 17,5 mil. dolarů 

„prolobbuje” takovou podobu připravovaného zákona o rozhlasu a televizi, jež by 

umožnilo Agoře koupit televizní stanici Polsat. Do podezření se dostal i tehdejší 

premiér Leszek Miller.
60

  

  V roce 2004 se objevil další obrovský skandál, tentokrát kolem ropného 

koncernu PKN Orlen (Orlengate). Parlamentní vyšetřovací komise odhalila napojení 

koncernu na vrcholné politické představitele a snahy o korupci a ovlivnění polského 

ropného průmyslu. Aféry kolem PKN Orlen získaly i českou konotaci, kdy ropný gigant 

koupil privatizovanou českou společnost Unipetrol hluboko pod cenou.
61

  

  Je také třeba zmínit, že se v Polsku poměrně silné zájmové organizace – např. 

Asociace profesionálních lobbistů Polska (SPLP), která se zformovala v roce 2003, 

nebo Polská konfederace soukromých zaměstnavatelů (Lewiatan) – zastřešující 

organizace hlavních polských podniků. Zhruba 80% dotazovaných obchodních 

společností v roce 2004 uvedlo, že lobbing na centrální úrovni je velmi důležitou 

součástí jejich činnosti.
62

 

                                                
60 Polskem otřásá skandál producenta Lwa Rywina [online]. Hospodářské noviny, 11. 2. 2003 [cit. 2013-

5-17]. Dostupný z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-12308220-polskem-otrasa-skandal-producenta-lwa-

rywina>. 
61 SPURNÝ, Jaroslav; POKORNÝ, Marek. Respekt: Další stopy kolem Unipetrolu [online]. Bez 

korupce. 12.9. 2005 [cit. 2013-5-17].  Dostupný z WWW: <http://www.bezkorupce.cz/2005/09/respekt-

dalsi-stopy-kolem-unipetrolu/>. 
62 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 78 
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  V tomto klimatu se proto polská politická reprezentace rozhodla přijít se 

zákonem, který by řešil neutěšenou společenskou situaci, způsobenou pochybnými 

lobbistickými  styky s politiky. Již v roce 2003 byl připraven návrh zákona, ale nebyl 

přijat. 7. července 2005 polský Sejm schválil Zákon o lobbování v legislativním procesu 

(Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa)
63

 s účinností od 

března 2006.  

  Zákon definuje lobbing jako „jakoukoliv legální aktivitu určenou k ovlivňování 

legislativní či regulatorní činnosti veřejných orgánů“.
64

 Zároveň vymezuje (pouze) 

profesionální lobbing jako „jakoukoliv placenou aktivitu, vykonávanou pro třetí stranu 

se záměrem zajistit, že její zájem je plně reflektován v legislativě či regulaci, která je 

navržena či připravena k projednání. Profesionální lobbing může být vykonáván firmou 

nebo osobou na základě smlouvy.“
65

 

  Část Zákona obsahuje ustanovení, která upravují pravidla lobbingu z pohledu 

státních institucí. Jednou z hlavních povinností vlády (a ministerstev) je pravidelné 

(nejméně každý půlrok) zveřejňování plánu legislativních prací. Plán by měl obsahovat 

základní údaje o účelu a obsahu návrhu předpisu, kontaktní osobu, která je za přípravu 

zodpovědná a internetovo

ního bulletinu (Biuletyn Informacji Publieznej), ve kterém je 

tento plán zveřejněn. Na základě toho se mohou lobbisté přihlašovat ke konzultacím či 

veřejným slyšením k jednotlivým předpisům. Zájem jednotlivých subjektů/lobbistů o 

konzultace či veřejné slyšení musí být s příslušnou dokumentací uveřejněn na webu 

dané instituce.
66

 

  Ze Zákona dále vyplývá povinnost se registrovat v Rejstříku lobbistů, který 

spravuje Ministerstvo vnitra a správy (MSWiA). Pokud není odmítnut (např. na základě 

uvedení nesprávných informací), dostává lobbista na základě předložení potřebných 

údajů (jméno, adresa, identifikační číslo právnické osoby, atd.) legitimaci, která ho 
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opravňuje vykonávat lobbing podle zákona. Lobbované instituce mají po lobbistech 

právo požadovat prokázání se právě touto legitimací. Vládní úřady a ministerstva mají 

povinnost si vytvořit vlastní pravidla pro jednání s lobbisty. Pokud se dostanou do 

situace, kdy jsou lobbovány neregistrovanými lobbisty, mají za povinnost takovou 

skutečnost nahlásit MSWiA. Neregistrovaným profesionálním lobbistům hrozí pokuta 

(až padesát tisíc zlotých), o jejíž výši rozhoduje ministr vnitra.
67

 

  Členové Sejmu a vlády mají též povinnost zveřejňovat informace (jméno, datum 

narození, zaměstnání v posledních třech letech, zdroje příjmů za poslední tři roky, 

informace týkající se podnikatelských aktivit za poslední tři roky) o osobách a 

poradcích, jež spolupracují s poslanci, poslaneckými kluby či ministry. Tato úprava 

reagovala na častá podezření, že netransparentní lobbování politiků úzce souvisí  právě 

s působením poradců a expertů, kteří pro politiky pracují.
68

 Je třeba také zmínit, že 

lobbingová regulace přinesla i úpravu sněmovního řádu, takže Sejm získal svůj vlastní 

zvláštní registr pro profesionální lobbisty. 

  Lobbisté jsou povinni každoročně předkládat zprávu o činnostech, jež se 

uveřejňuje v již zmíněném bulletinu. Zpráva musí obsahovat: a) seznam a popis 

případů, ve kterých bylo lobbováno, b) seznam zapojených profesionálních lobbistů, c) 

seznam a popis způsobů lobbování, jež by ukázal, zda bylo lobbováno ve prospěch 

přijetí, nebo odmítnutí konkrétního rozhodnutí, d) popis způsobů lobbování, jež byl 

uplatněn v rámci legislativního procesu a regulatorních rozhodnutí.
69

 

  Polská regulace se setkala s velkou kritikou. Především otázka definice se 

ukázala citlivým bodem. Jak už bylo uvedeno, definice se týká pouze profesionálních 

lobbistů. Polské nevládní organizace upozorňují, že toto pojetí je příliš úzké a 

v důsledku vyčlenění nevládních organizací z jakékoliv regulace dochází k tomu, že se 

jim ztěžuje přístup k veřejným činitelům. Lze si dokonce představit situaci, kdy si 

budou muset nevládní organizace najmout profesionálního lobbistu, aby mohly vůbec 

s veřejnými činiteli jednat. V Polsku existuje důvodná obava, že Zákon slouží jako 
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záminka k omezení, již tak zanedbatelné, role nevládních organizací na tvorbě zákonů.
70

 

Na druhé straně je definice podle některých v jiném ohledu příliš široká, a tak zasahuje 

do oblastí upravených jinými zákony. Pod definici se totiž vejde i osoba, která žádá o 

informaci o daném návrhu zákona, petent nebo ten, kdo protestuje proti legislativní 

iniciativě – ti všichni by se museli registrovat jako lobbisté. Makowski uvádí případ ad 

absurdum, kdy by ten, kdo za odměnu připravil a podal petici jménem třetí strany, byl 

považován za profesionálního lobbistu.
71

  

  Podle jednacího řádu Sejmu se jednání podvýborů nesmí účastnit profesionální 

lobbisté. V roce 2009 se objevil problém, když jeden poslanec chtěl vyloučit 

z projednávání jistého zákona v podvýboru zástupce odborové organizace právě proto, 

že spadají pod lobbingovou úpravu a nesmějí se jednání účastnit. Parlamentní právníci 

sice nakonec připustili jejich účast, nicméně autoritativně nestanovili, zda by měli či 

neměli být považováni za profesionální lobbisty. Ukázala se tím další slabina neurčitosti 

definice.
72

 Vedle toho je třeba poznamenat, že právě kvůli příliš vágní, omezené definici 

se doposud registrovalo jen zanedbatelné množství lobbistů. 

O nedostatcích polské regulace, i ve světle americké inspirace, zmiňuje 

příznačně expertka na polskou lobbingovou regulaci, Agnieszka Cianciara, tyto 

argumenty: „Ta inspirace byla hrozně povrchní. Došlo především k importu „nálepek“, 

jako je například registrace, vykazování, definice lobbisty. Jejich skutečný obsah ale 

nemá s americkou legislativou moc společného. To v procesu implementace v Polsku 

vyvolalo perverzní důsledky. Důležitější ale je, že se polská realita zastupování zájmů 

od té americké podstatně liší. Počet konzultantů v oblasti public affairs (PA) je značně 

omezený a regulace, která se soustředí výhradně na profesionální lobbisty – 

konzultanty, postihuje jen zlomek lobbistických aktivit. Podnikatelé, kteří při kontaktech 

s vládními představiteli zastupují zájmy svých společností, podle současné legislativy 

vůbec nejsou považováni za lobbisty, neboť nejednají v zájmu třetích stran, ale svém 

vlastním. Zákon z roku 2005 reagoval na korupční skandál, ve kterém figuroval 

nezávislý lobbista – konzultant. Zdá se, že hlavním politickým cílem bylo „potrestat“ 
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profesionální lobbisty (přinejmenším v očích veřejnosti) a ne zvýšit transparentnost 

rozhodovacího procesu.”
73

 K tomu ještě Cianciara připomíná problémy s implementací 

zákona: „...důsledkem užší definice lobbisty je, že v polské politické realitě většina 

aktivit, které de facto lobbing představují, uniká dohledu veřejnosti. Zásadním 

problémem je také implementace, jelikož zákon z roku 2005 neposkytuje žádné obecné 

pokyny, jak mají úřady s lobbisty zacházet. Ve výsledku to znamená, že by si každé 

ministerstvo nebo ústřední administrativní orgán měly vytvořit své vlastní pokyny. Velká 

část z nich to ale neudělala. Díky užší definici lobbisty a neexistenci pokynů k 

implementaci mohou ministerstva vydávat každoročně zprávy, v nichž nejsou 

zaregistrovány žádné lobbistické aktivity. Ani z veřejných slyšení, která zákon v roce 

2005 zavedl, se nestala důležitá součást rozhodovacího procesu. Slyšení jsou 

organizována jen zřídkakdy a lze je zrušit téměř bez udání důvodu. Jeden poslanec 

vládní koalice šel dokonce až tak daleko, že prohlásil, že veřejná slyšení brání 

fungování demokracie, protože rozhodování v parlamentu zbytečně protahují.”
74

 

  Třebaže se v Polsku v roce 2010 připravovaly změny zákona, nakonec tyto 

snahy skončily neúspěchem. Polsko tedy stále čeká na důkladnější revizi lobbingové 

regulace, která by odstranila její nejzávažnější problémy. 

 

2.5 Litva 

Další postkomunistickou zemí, která přijala zvláštní lobbingový zákon, byla 

Litva. Litva vyhlásila jako první ze sovětských republik nezávislost a od té doby 

započala její snaha o zapojení do západních struktur. I jí se však nevyhnuly některé 

symptomy zemí s podobnou minulostí. Nedůvěra v politickou reprezentaci a podezření 

z přílišného propojování soukromých ekonomických zájmů s politikou přimělo Litvu k 

přijetí statymas) – byl schválen v 

r. 2000 s účinností od r. 2001 (v r. 2003 došlo k částečné novelizaci). 

  Účelem Zákona je upravit lobbistickou činnost, její kontrolu a odpovědnost za 

jeho porušení. Cílem úpravy má být zajištění veřejnosti a transparentnosti lobbistické 

činnosti a zabránění nezákonného lobbingu. Zákon chápe lobbistu jako „fyzickou či 
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právnickou osobu, zapsanou v Registru lobbistů předepsaným způsobem podle tohoto 

Zákona“ (Čl.2.1), která musí podle Čl.3 splňovat následující náležitosti: 1) v případě 

fyzické osoby nesmí být: a) mladší než 18 let, b) státním politikem, veřejným 

úředníkem či soudcem, dále c) v předchozím roce nevykonávala funkci podle 

předchozího písmena b (Litva tedy zná období vychladnutí), d) nebyla odsouzena za 

úmyslný trestný čin, nebo uplynula promlčecí lhůta či bylo odsouzení anulováno; 2) 

v případě právnické osoby: a) nesmí zaměstnanec takovéto osoby, který vykonává či 

bude vykonávat lobbistickou činnost, odporovat jakékoliv podmínce, jež platí pro 

fyzické osoby, b) nesmí být státní či samosprávnou institucí.
75

 

  Lobbistickou aktivitu pak zákon definuje jako „činnost vykonávanou subjektem 

ať již za odměnu nebo bezplatně podle zájmů svých klientů, která usiluje o ovlivnění 

novelizace, doplnění nebo zrušení stávajících zákonů, nebo přijetí nebo odmítnutí 

nových zákonů“.
76

 Z toho vyplývá, že litevská regulace se týká pouze lobbingu 

zákonodárné moci.  

  Lobbisté při registraci (která může proběhnout elektronicky) uvádějí: své 

jméno/bydliště/místo pracoviště (v případě fyzických osob), název/sídlo/adresu (v 

případě právnických osob), a jména zaměstnanců, vykonávajících lobbing. Lobbisté 

jsou povinni též každoročně předkládat zprávu o činnosti za předchozí rok, která by 

měla obsahovat vedle standardních identifikačních údajů také údaje o klientovi, popis 

předpisu, který se týká lobbistické činnosti, a lobbistovy příjmy a výdaje na lobbing.
77

 

  Litevský Zákon také definuje aktivity, které nejsou považovány za lobbing 

(vydávání novin či odborných prací, pedagogická činnost, konzultace odborníků, kteří 

jsou pozváni státními institucemi ohledně projednávání návrhu zákona, apod.) Stejně 

tak i zmiňuje nezákonné lobbistické aktivity, mezi které např. patří: a) neregistrovaný 

lobbing, b) lobbing vykonávaný osobou, která nesmí být lobbistou, c) vykazování 

neexistujícího klienta, apod.
78
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 Registr lobbistů je spravován Předsedou etické komise (Vyriausioji tarnybinės 

etikos komisija). Tento nezávislý kolegiální úřad (který se zabývá i jinými povinnostmi, 

vyplývajících z dalších veřejnoprávních zákonů, např. z. o střetu zájmů) má pět členů a 

čtrnáct úředníků. Předseda etické komise shromažďuje od lobbistů žádosti o registraci, 

dotazníky a zprávy a také je kontroluje, vyžaduje informace, provádí vyšetřování a 

ukládá sankce (vyloučení z registru, pětiletý zákaz činnosti).
79

  

  Jedním z problémů litevské regulace je neexistence kodexu lobbistů, který 

Zákon předpokládá. V současnosti existují pouze Etický kodex úředníků a Etický kodex 

státních politiků. Ještě závažnější je skutečnost, že přestože je v Litvě monitorováno dvě 

stě až tři sta zájmových skupin, registruje se jen malá část z nich. Mnohé subjekty (např. 

Litevská asociace stavitelů) využívají výjimku pro neziskové organizace, které se 

nemusejí registrovat. Také mnozí lobbisté přesvědčují politiky k tomu, aby si je zvali na 

vládní a parlamentní panely jako odborníky (v takovém případě se nemusejí 

registrovat), čímž též dochází k obcházení smyslu zákona.
80

 

 

2.6 Instituce Evropské unie 

Na závěr přehledu regulací vybraných zemí je vhodné zmínit i úpravu při 

institucích Evropské unie, jejichž rozhodovací činnost má přirozeně dopad i na Českou 

republiku, která je členem EU (1. května 2004 vstoupila Smlouva o přistoupení ČR k 

EU v platnost).  

  Ze zhruba patnácti tisíc lobbistů působících v EU je odhadováno, že 70% tvoří 

lobbing pro korporátní zájmy, 20% vyplňuje lobbing pro zájmy region, měst a 

mezinárodních organizací a 10% pak dotváří lobbing odborů a nevládních organizací.
81

 

Velké společnosti či lobbistické firmy mají své pobočky v blízkosti evropských institucí 

– v případě Evropské komise a Rady EU se především jedná o ulici Rue de la Loi.  

Dokonce se zvětšením pravomocí Evropského parlamentu (EP) došlo k přemístění 

některých těchto poboček blíže k jeho budově, aby měli lobbisté ještě lepší přístup k 

jeho členům. 
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  Vedle profesionálních lobbistů a podnikových lobbistů využívají obchodní 

společnosti i zastřešující organizace působící na evropské úrovni – např. Union of 

Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE) nebo European Round 

Table of Industrialists (ERT). V případě ERT je zmapován její vliv na přijetí důležitých 

komponentů Maastrichtské smlouvy. Dalším takovým významným zastřešujícím 

subjektem, který však zastupuje odbory (82 národních konfederací odborů z 36 

evropských zemí), je European Trade Union Confederation (ETUC). Zemědělci mají na 

evropské úrovni zastoupení ve Výboru profesních zemědělských organizací v EU – 

Všeobecném výboru zemědělských družstevních organizací v EU (COPA- 

COGECA).
82

 

2.6.1 Evropský parlament  

Na přelomu 80. a 90. let se objevila podezření z nepříliš transparentních praktik, 

odehrávajících se v Evropském parlamentu (uplácení členů EP zájmovými skupinami 

apod.). Počáteční odhodlání EP nastavit základní pravidla průhlednosti kontaktů 

lobbistů a členů EP skončilo neúspěchem, neboť nedošlo ke shodě na elementárních 

definicích lobbingu či lobbistů. 

  V roce 1996 byly přijaty změny jednacího řádu. Poslanci EP mají povinnost 

předkládat podrobné prohlášení o svých profesionálních aktivitách a ostatních 

finančních zájmech.
83

 Byl zaveden systém vydávání trvalých pasů pro vstup na půdu EP 

pro osoby, jež mají v záměru dodat informace poslancům v rámci jejich mandátu. 

Administrativou těchto pasů byl pověřen Sbor kvestorů, což je orgán, který se obecně 

zabývá administrativními a finančními otázkami týkajícími se přímo poslanců a jejich 

pracovních podmínek.  Jednací řád pak definoval lobbisty jako „soukromé, veřejné 

nebo nevládní subjekty, které mohou poskytovat parlamentu znalosti a specifické 

expertízy v ekonomických, sociálních, environmentálních a vědeckých oblastech.”
84

 

Definice tedy reflektovala čistě pozitivní efekt lobbingu ve vztahu k rozšíření znalostí 
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členů EP bez toho, aniž by byl zmíněn i soukromý zájem klienta, pro který lobbing 

lobbisté nejčastěji vykonávají.     

  Lobbisté, kteří chtějí navštívit EP častěji (více jak pět dní v roce) se musejí u 

Sboru kvestorů registrovat. Součástí registrační procedury je uvedení základních údajů 

o své činnosti, jméno lobbující společnosti, zájmy domovské společnosti, jméno, adresa, 

telefon, odhad délky předpokládané lobbingové činnosti a kopie pasu – ve srovnání s 

americkou či kanadskou úpravou se tedy jedná o méně informací (není povinností 

uvádět lobbované orgány, předpisy, o které při lobbingu jde, prostředky lobbingu, atd.). 

Na základě předložení těchto náležitostí a podpisu etického kodexu, který je součástí 

jednacího řádu, dostávají lobbisté výše zmíněný roční pas ke vstupu do prostor EP a k 

jeho dokumentům. Veřejnosti je na internetu dostupný pouze seznam osob a názvů 

organizací, pod kterou jsou zaregistrovány. Je potřeba zdůraznit, že je takto evidován 

lobbing jen v prostorách EP.
85

 

2.6.2 Evropská komise 

Evropská komise (EK) v roce 1992 vyjádřila v oficiálním dokumentu potřebu po 

„otevřeném a strukturovaném dialogu se zájmovými skupinami”.
86

 Součástí 

komunikační strategie EK se zájmovými skupinami byly minimální standardy, které by 

měly být při komunikaci mezi EK a organizovanými zájmy občanské společnosti 

dodržovány. Tyto standardy, jež vstoupily v roce 2003 v platnost, stojí na následujících 

principech: 1) participaci, 2) otevřenosti a odpovědnosti, 3) efektivnosti, 3) 

konzistenci.
87

 

  Na základě Bilé knihy (2001), která jasněji definovala, s jakými subjekty by EK 

měla či neměla komunikovat a jakou by měli mít odpovědnost, byl vytvořen 

modernizovaný elektronický rejstřík, dobrovolná databáze CONECCS (Consultation, 

the European Commission and Civil Society). Cílem bylo vybudovat databázi 

organizací (tvořících evropskou občanskou společnost), jež poskytují EK informace v 

rámci konzultací, a tak by došlo ke zprůhlednění a lepší prezentaci práce EK. 

                                                
85 KŘÍŽ, Jan. Právní regulace lobbingu ve vybraných zemích [online]. EUROPEUM: Institute for 

European Policy, 2010 [cit. 2013-5-19]. s. 31. Dostupný z WWW: 

<http://www.europeum.org/doc/pdf/kriz-lobbing.pdf>. a CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 

2012, s. 15, 16 
86 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 55 
87 MÜLLER, Karel; LABOUTKOVÁ, Šárka; VYMĚTAL, Petr. 2010, s. 110 
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CONECCS nedostatečně definoval subjekty, které by se měly registrovat a ani pro 

zájmové skupiny nevytvářel žádnou podstatnou motivaci se registrovat. Jelikož se 

registroval jen zlomek lobbistů, byl tento projekt v roce 2007 ukončen.
88

 

   Komisař pro administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům Sim Kallas v 

roce 2005 představil Evropskou iniciativu pro transparentnost (European Transparency 

Initiative, ETI), která se zaměřila na tři oblasti: zprůhlednění finančních toků z unijních 

fondů, posílení integrity a nezávislosti evropských institucí a uvalení přísnějších kontrol 

na aktivity lobbistů. Po diskusi, která zahrnovala otázky možné regulace lobbingu, byla 

přijata Zelená kniha (květen 2006), v níž EK prezentovala podobu regulace, založené 

na: a) registračním systému, motivujícím lobbisty k dobrovolné registraci, b) profesním 

kodexu, c) systému monitorování a sankcí za „neregistraci” či porušení kodexu.
89

 

  V červnu 2008 byl následně spuštěn Rejstřík zástupců zájmových skupin. Podle 

něj se mohou registrovat tři kategorie lobbistů: 1) profesionální konzultantské a 

právnické firmy, 2) korporátní (in-house) lobbisté a obchodní asociace a 3) nevládní 

organizace a think-tanky. Vedle toho by měli uvést základní informace typu: název 

organizace, vedení organizace, adresa v Bruselu, cíle a zájmy organizace, finanční obrat 

související s lobbováním institucí EU (u kategorie 1), odhad nákladů, spojených s 

lobbováním institucí EU (u kategorie 2) či celkový rozpočet organizace a její hlavní 

zdroje financování (u kategorie 3).
90

 

  Přes deklaraci EK, že je projekt úspěšný, se registrovalo ke konci roku 2010 

3224 subjektů (z toho jen 17 právnických firem), což je s ohledem na odhadovaný počet 

lobbistů v Bruselu, malé číslo.
91

 Aliance pro transparentnost lobbingu a regulaci etiky 

(ALTER-EU) několikrát upozorňovala, že „ve chvíli, kdy není jasné, podle jakých 

pravidel by se měly subjekty zaregistrovat, je systém zahlcen asociacemi, které v 

evropském lobbingu nehrají žádnou roli. Think-tanky a právní firmy (…) naproti tomu 

systém bojkotují.”
92

 

 

                                                
88 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 55 
89 MÜLLER, Karel; LABOUTKOVÁ, Šárka; VYMĚTAL, Petr. 2010, s. 112 
90 CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 2012, s. 57 
91 KŘÍŽ, Jan. Právní regulace lobbingu ve vybraných zemích [online]. EUROPEUM: Institute for 

European Policy, 2010 [cit. 2013-5-19]. s.19. Dostupný z WWW: 

<http://www.europeum.org/doc/pdf/kriz-lobbing.pdf>. a CHARI, Raj; HOGAN, John; MURPHY, Gary. 

2012,  
92 Lobbing v evropských institucích [online]. EurActiv.Cz. 7.9.2009 [cit. 2013-5-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/link-dossier/lobbing-v-evropskych-institucich-000058>. 
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2.6.3 Společná regulace lobbingu Evropského parlamentu a Evropské 

komise 

Na základě předchozí společné iniciativy podepsaly 23. června 2011 Evropský 

parlament a Evropská komise interinstitucionální dohodu o vytvoření společného 

rejstříku transparentnosti, čímž došlo ke spojení dvou samostatných rejstříků. Jak 

uvádějí oficiální stránky EP: „Společný rejstřík zvýší transparentnost, poněvadž 

usnadní občanům získat informace o jednotlivcích a organizacích, které jsou ve styku s 

orgány EU. Tento jednotný systém by měl rovněž usnadnit registraci zástupců 

jednotlivých zájmových skupin. (…) Společný rejstřík transparentnosti obsahuje snadno 

přístupné údaje o organizacích a osobách samostatně výdělečně činných, které jsou 

zapojeny do tvorby a provádění politik EU, i statistické údaje týkající se všech 

zaregistrovaných stran a seznam jednotlivců, kteří mají povolení přístupu do 

Evropského parlamentu.”
93

 

  Rejstřík transparentnosti znamená pozitivní krok k zvýšení transparentnosti 

fungování institucí EU. Praktické řešení tohoto nástroje spočívá v tom, že na jedné 

internetové adrese si lze jednoduchým způsobem vyhledat informace o lobbistických 

subjektech, působících v EP a EK.
94

  

  Nicméně ani současná podoba Rejstříku transparentnosti není podle mnohých 

dostatečná. Podle analýzy ALTER-EU z června 2012 je kvalita údajů, předkládaných 

lobbisty, sporná. Mnoho problematických míst bylo shledáno zejména u informací o 

lobbistické činnosti velkých korporací, konzultantských a právnických firem a u 

obchodních asociací. ALTER-EU upozornila zejména na následující skutečnosti: 1) 

Mnozí z těch, co podle Rejstříku utrácejí za lobbing v EU nejvíce, jsou ve skutečnosti 

málo významné subjekty nebo vůbec lobbing nevykonávají. 2) Zdá se, že mnohé velké 

lobbistické subjekty podávají nedostatečné informace o své lobbistické činnosti. 3) 

Právnické firmy (s ohledem na zásadu důvěrnosti mezi klientem a jeho právním 

zástupcem) se vyhýbají zveřejňování informací. 4) Mnoho z těch, kdo se registrovali,  

                                                
93

 Zájmové skupiny [online]. Evropský parlament [cit. 2013-5-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/0073710a27/Přehled.htm>. 
94 Rejstřík transparentnosti [online]. Evropská unie [cit. 2013-5-20]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=cs>. 
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zaujali velmi laxní přístup ke kvalitě a kvantitě svých prohlášení. 5) Rejstřík není 

dostatečně monitorován a analyzován, což mu ubírá na důvěryhodnosti.
95

 

Jak je zřejmé, i přes pozitivní vývoj regulace lobbingu institucí EU, stále 

existuje mnoho výzev, jak systém zlepšit. ALTER-EU či Transparency International 

uvádí, že základním krokem k větší efektivitě lobbingových pravidel na úrovni EU je 

cesta od dobrovolnosti Rejstříku k jeho závaznosti. Toto a další kroky (např. lepší 

systém dozoru a vymáhání povinností, regulace lobbingu Rady EU) jsou zřejmě 

otázkou budoucího vývoje. Jak ukazuje nedávný případ (2011) tří europoslanců (bývalý 

rakouský ministr vnitra Ernst Strasser, bývalý rumunský vicepremiér Adrian Severin a 

bývalý slovinský ministr zahraničí Zoran Thaler), kteří novinářům vydávajícím se za 

lobbisty slíbili, že jim pomohou výměnou za vysoké sumy peněz prosazovat jejich 

zájmy
96

, a skandál kolem eurokomisaře Johna Dalliho, který v říjnu 2012 rezignoval, 

když unijní protikorupční úřad OLAF oznámil, že byl zapojen do korupčního jednání 

svého asistenta
97

, transparentnost fungování institucí EU a jejich členů je nanejvýš 

potřebná. 

 

3. Regulace lobbingu v České republice 

3.1 Společensko-politický kontext 

Jak již bylo zmíněno u výkladu regulací třech evropských zemí, Česká republika s 

nimi sdílí jedinečnou zkušenost postkomunistické země, jež si prošla obdobím 

transformace ekonomiky a zapojování, či, chceme-li, znovuzapojování do 

demokratických struktur. 

  Ač není ambicí této práce hodnotit, jak se Česká republika ve svém 

porevolučním vývoji vyrovnala s dědictvím minulého, totalitního režimu, je 

nepochybné, že pouhá změna režimu (včetně přijetí demokratické ústavy a 

demokratických institutů) neznamenala okamžitý konec určitého způsobu myšlení, jež 

se během jednačtyřiceti let komunistické diktatury stačil v české společnosti zakořenit. 

                                                
95 Dodgy Data: time to fix the EU Transparency Register [online]. ALTER-EU. 25.6.2012 [cit. 2013-5-

20].  Dostupný z WWW: <http://www.alter-eu.org/documents/2012/06/dodgy-data>. 
96 Europoslanci, kteří souhlasili s úplatkem rezignovali [online].  aktuálně.cz. 31.3.2011 [cit. 2013-5-20].  

Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=695793>. 
97 Další etapa aféry Dalligate: Malta proti exkomisaři nemá dost důkazů [online]. Českátelevize.cz, 

10.6.2013 [cit. 2013-5-20].  Dostupný z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/230769-dalsi-

etapa-afery-dalligate-malta-proti-exkomisari-nema-dost-dukazu/>. 
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S nadsázkou lze říci, že během několika let demokracie bylo obtížné, ba dokonce 

nemožné zbavit se nastavení určité části společnosti, jehož základem bylo nechvalně 

známé převrácení slavného masarykovského imperativu na „nebát se a nakrást“.  

  Nedostatečně vyvinuté právní zázemí a jím způsobené mezery v právu 

umožňovaly existenci neregulovaného prostředí, v kterém státní instituce nebyly 

schopny vždy účinně reagovat na problémy vzniklé z reforem v rámci ekonomické 

transformace. Takovému stavu nepomáhala ani málo vyvinutá politická kultura, která 

tak nemohla bránit propojování nejrůznějších mocensko-politických a soukromých 

ekonomických zájmů. Ostatně lépe než autor této práce ilustruje reflexi a rozčarování 

z vývoje ČR v 90. letech úryvek z rudolfínského projevu (z roku 1997) tehdejšího 

prezidenta ČR, Václava Havla: „Mnoho lidí - a potvrzují to koneckonců i průzkumy 

veřejného mínění - je obecnými společenskými poměry v naší zemi zneklidněno, 

zklamáno, nebo dokonce znechuceno; mnoho lidí si myslí, že - demokracie 

nedemokracie - opět jsou u moci lidé nedůvěryhodní, kterým jde víc o vlastní prospěch 

než o zájem obecný; mnoho lidí je přesvědčeno, že poctiví podnikatelé jsou na tom 

špatně, zatímco podvodní zbohatlíci mají zelenou; převládá přesvědčení, že se v této 

zemi vyplácí lhát i krást, že mnozí politici i státní úředníci jsou úplatní a že politické 

strany - ač všechny bez rozdílu krásně mluví o svých čestných úmyslech - jsou tajně 

manipulovány podezřelými finančními skupinami; mnoho lidí se diví, proč po osmi 

letech budování tržní ekonomiky je na tom naše hospodářství nevalně, takže vláda musí 

narychlo balit různé úsporné balíčky, proč se dusíme ve smogu, když se údajně tolik 

dává na ekologické účely, proč musí růst ceny všeho, včetně nájmů a energie, aniž 

přiměřeně k tomu rostou důchody či jiné sociální platby, proč se musíme bát chodit v 

noci centry našich měst, proč se nestaví téměř nic jiného než banky, hotely a vily pro 

bohaté, a tak dále a tak dále a tak dále. Stále víc lidí je zkrátka celkově znechuceno 

politikou, kterou činí pochopitelně a právem za tyto všechny nedobré věci odpovědnu, a 

my všichni, bez ohledu na to, že si nás svobodně zvolili, se jim stáváme podezřelí, ne-li 

přímo protivní. (…) Zdá se mi, že naší hlavní chybou byla pýcha. Dík tomu, že 

transformační procesy u nás od listopadu probíhaly víceméně kontinuálně a nebyly 

neblaze poznamenány velkými politickými změnami, byli jsme vskutku v lecčems dál než 

jiní - anebo aspoň zprvu se zdálo, že tomu tak je. A to nám zřejmě příliš stouplo do 

hlavy. (…) Byli jsme zemí fascinovanou svými makroekonomickými ukazateli, kterou 
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nezajímalo, že tyto ukazatele dříve či později ukáží i to, co je za hranicemi 

makroekonomického či technokratického pojetí světa: totiž že jsou věci, jejichž váhu či 

význam sice žádný účetní nespočítá, ale které vytvářejí jediné myslitelné prostředí 

jakéhokoli ekonomického rozvoje: pravidla hry, právní stát, mravní řád, z něhož každý 

systém pravidel vyrůstá a bez něhož žádný nemůže fungovat, klima společenského 

soužití.”
98

 

  Ideální prostředí pro posilování klientelistických vazeb a vyvádění státních 

prostředků do soukromých rukou, podle mnohých, pokračovalo i v dalších letech, 

významně během období tzv. opoziční smlouvy, kdy došlo k narušení jasného rozdělení 

rolí – vlády/vládní koalice a opozice. 
99

  

 

3.2 Případy nekalého lobbingu v ČR 

V České republice, která byla a je ve své novodobé historii zmítána korupčními 

skandály zasahujícími do nejvyšších pater politiky, nemá lobbing příliš pozitivní 

konotaci. V českém kontextu je totiž jakékoliv neprůhledné ovlivňování politiků téměř 

automaticky spojováno s korupcí. Nicméně na negativním obraze lobbingu u české 

veřejnosti mají nemalý podíl korupční kauzy, v kterých vystupují osoby, označované, ať 

už právem či neprávem, za lobbisty. Pravděpodobně první českou veřejností široce 

vnímaný lobbista, který figuroval v médii obsáhle dokumentovaném případě, je Jacek 

Spyra. V roce 2005 se tehdejší tajemník premiéra, Zdeněk Doležel, sešel s polským 

lobbistou Spyrou, kterému nabídnul poskytnutí cenných informací o privatizaci 

Unipetrolu za to, že dostane „pět na stole v českých“ (pět miliónů korun). V prosinci 

2010 byl Doležel odsouzen za přijetí úplatku k dvouletému trestu podmíněně 

odloženému na pět let.
100

 Spyra figuroval i v dalších kauzách – za to, že se pokusil od 

                                                
98 Projev prezidenta republiky Václava Havla k oběma komorám Parlamentu České republiky z Rudolfina 

[online].   VáclavHavel.cz. 9. prosince, 1997 [cit. 2013-7-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=144_projevy.html&typ=HTML>. 
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 PEHE, Jiří; ŽÁK, Václav. Prospěla takzvaná opoziční smlouva české demokracii? Literární noviny. 

20.5.2002 [cit. 2013-7-20]. Dostupný také z WWW: <http://www.pehe.cz/clanky/2002/prospela-

takzvana-opozicni-smlouva-ceske>. 
100 Kauza "pět na stole v českých" skončila. Podmínka pro Doležela platí [online].  ihned.cz. 5.5.2011 [cit. 

2013-7-22]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.ihned.cz/c1-51776450-kauza-pet-na-stole-v-ceskych-
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miliardáře Andreje Babiše podvodem získat deset miliónů korun, byl pražským vrchním 

soudem v roce 2011 odsouzen k tříletému podmíněnému trestu s pětiletým odkladem.
101

 

  Dalším případem, který se týkal lobbingu, byla kauza stravenek Sodexho. Česká 

televize získala smlouvu, na základě které společnost Sodexho Pass, jenž prodává 

zaměstnanecké stravenky, si údajně v roce 2007 u agentury no comment! objednala za 

velmi vysokou částku zachování výhodné daňové výjimky, na které stát ročně 

prodělával kolem dvou miliard korun. Firma no comment! patří podnikateli Pavlu 

Juklíčkovi. „Jeho bratr Petr Juklíček spoluvlastní firmu New Deal Communications, 

jejímž nejvyšším šéfem je Marek Dalík - důvěrník premiéra Topolánka. A právě Mirek 

Topolánek přinesl do sněmovny původní verzi zákona o reformě a také tu druhou, 

upravenou přesně podle tajné smlouvy.“
102

 Třebaže tato kauza nebyla nikdy vyšetřena, 

jméno majitele lobbistické firmy New Deal Communications, Marka Dalíka, figurovalo 

i v dalších kauzách. V současnosti je vyšetřován proto, že si měl údajně v roce 2007 

zažádat o zhruba půlmiliardový úplatek při vyjednávání nákupu obrněných transportérů 

Pandur.
103

 

  Velkou pozornost médií si získala tzv. toskánská aféra. Ta vypukla poté, co 

koncem července 2009 deník MF DNES zveřejnil reportáž o setkání expremiéra 

Topolánka a dalších vrcholných politiků (exministr průmyslu Urban, exministr dopravy 

Řebíček, bývalý náměstek ministerstva dopravy Hodač, exministr spravedlnosti 

Pospíšil) s vlivnými lobbisty a podnikateli (tehdejší generální ředitel ČEZ - Martin 

Roman, lobbista ČEZ - Vladimír Johanes, Marek Dalík - již zmíněný blízký 

Topolánkův spolupracovník a lobbista) v toskánském letovisku Monte Argentario.
104

  

Důvěře v politiky též příliš nepomohlo, když se předseda vlivného sněmovního a 

rozpočtového výboru, Pavel Suchánek, zúčastnil v únoru 2011 golfového turnaje ve 

Spojených arabských emirátech, a to společně s významnými českými podnikateli ze 

                                                
101 Z miliardáře Babiše mámil miliony, místo nich dostal tříletou podmínku [online].   idnes.cz. 14.6.2011 

[cit. 2013-7-22]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/jacek-spyra-dostal-podminku-dp8-
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Českátelevize.cz. 14.1.2008 [cit. 2013-7-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2994-firma-sodexho-si-zaplatila-aby-stravenky-zustaly-

zvyhodnene-i-v-topolankove-reforme/>. 
103 MfD: Nový důkaz, že chtěl Dalík úplatek za pandury [online].    aktuálně.cz. 11.3.2013 [cit. 2013-7-

22]. Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=773593>. 
104 Politici a lobbisté ČEZ se „náhodně“ sešli na dovolené [online]. idnes.cz. 28.7.2009 [cit. 2013-7-25]. 

Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/politici-a-lobbiste-cez-se-nahodne-sesli-na-dovolene-fhr-

/domaci.aspx?c=A090727_230056_domaci_anv>. 
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státních i soukromých firem (Martin Roman – ČEZ, ředitel Škodovky Tomáš Krsek, šéf 

ČD Petr Žaluda, lobbista Roman Janoušek).
105

  

  Lobbing nemá v posledních letech dobrou pověst i kvůli lidem, jako jsou Roman 

Janoušek, Ivo Rittig či Tomáš Hrdlička, tedy podnikatelů, podezřelých z 

nadstandardního vlivu na politiky a tím i na směr, kterým jdou peněžní toky státu. Sítě 

vztahů těchto osob jsou médii a nevládními organizacemi hojně mapovány
106

 a v době 

dokončování této práce vyšlo najevo, že probíhá rozsáhlé vyšetřování jejich aktivit.
107

 

Tyto skandály nevyhnutelně vedou k negativnímu vnímání lobbingu v ČR, o čemž 

svědčí i průzkum CVVM z března 2011 – ten ukázal, že pro tři čtvrtiny Čechů pojem 

lobbista znamená skoro to samé co úplatkář.
108

 

  Je otázkou, zda označování výše zmíněných osob za lobbisty je vůbec vhodné. V 

porovnání se západní představou lobbingu, jako činnosti mající vedle zájmu klienta též 

pozitivní efekt na rozhodování veřejných činitelů, neboť se mohou seznámit s 

kvalitními informacemi (konkurenční snahy odlišných lobbistických zájmů ovlivnit 

zákonodárce mohou ve výsledku obohatit zákonodárce v jeho znalostech o dané 

problematice a posílit kvalitu jeho rozhodování), jsou aktivity lidí ze zmíněných kauz 

přinejlepším nestandardním neprůhledným ovlivňováním, přinejhorším korupčním 

jednáním. Pokud tedy chceme mluvit v této souvislosti o lobbingu, spíše by bylo 

vhodné hovořit o „nekalém lobbingu“. Nevládní organizace Naši politici, o.s., která 

mapuje českou politiku a sítě vztahů politiků a vlivových zájmů, zase nazývá nekalé 

lobbisty možná přiléhavějším spojením, „manažeři politiky“.
109

 

 

 

 

                                                
105 Výlet prominentů: Politik donesl 500 000 v tašce No a? [online].  aktuálně.cz. 24.2.2011 [cit. 2013-7-

25]. Dostupný z WWW: <http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=692115>. 
106 Síť vztahů kolem Rittiga a Janouška [online]. idnes.cz. 24.6.2013 [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: 

<http://zpravy.idnes.cz/specialni-priloha.aspx?y=domaci/sit-vztahu.htm>. 
107

 Rittig, Janoušek, Hrdlička i Toman. Kmotři figurují v policejním spisu k případu Nagyová [online].  

Lidové noviny. 14.6.2013 [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/rittig-janousek-

hrdlicka-i-toman-kmotri-figuruji-v-policejnim-spisu-1id-/zpravy-

domov.aspx?c=A130614_165149_ln_domov_khu>. 
108 ŠNÍDL, Vladimír; MAŘÍK, Martin. Kdo zkrotí lobbisty? [online].  EKONOM.IHNED.CZ. 25. 7. 

2011 [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: <http://ekonom.ihned.cz/c1-52351560-kdo-zkroti-lobbisty>.  a 

<http://img.ihned.cz/attachment.php/810/32561810/astu458BCDEFKLPQWbcefpyz1TU2RVmn/EK29_

32.jpg>. 
109 Manažeři politiky [online].   Našipolitici.cz. [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.nasipolitici.cz/cs/manazeri-politiky>. 
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3.3 Lobbingový průmysl v ČR 

Třebaže v ČR není rozvinut oficiální lobbingový průmysl, tak pokud bychom 

přesto měli analyzovat lobbistické aktivity v ČR, dospějeme k závěru, že existují zhruba 

tři základní skupiny, které fakticky provozují to, co se obecně považuje za lobbing: 1) 

Podnikoví lobbisté – podle výzkumu Michaela L. Smithe, až 64 % manažerů firem, 

působících v ČR, využívají při lobbingu svých vlastních kapacit. Velká většina 

lobbingových aktivit je tedy realizována firmami samotnými, aniž by využívali externí 

agentury.
110

 2) Profesionální lobbisté – mezi ně patří zejména firmy, které většinou 

nabízejí služby jako „public relations“, „public affairs“, „government communications“, 

apod. V ČR existují v zásadě tři asociace, které takovéto subjekty sdružují: Asociace 

Public Relations Agentur (21 členů)
111

, Komora Public Relations (12 členů)
112

 a v 

květnu 2012 založená Asociace Public Affairs Agentur (6 členů)
113

. 3) Ostatní subjekty 

– zástupci právních kanceláří, různé asociace, komory, profesní a zájmové svazy, unie, 

odborové centrály, neziskové organizace, apod.   

  Předmětem lobbingu těchto skupin jsou často oblasti, ve kterých jde o rozdělení 

obrovského množství finančních prostředků. Podle analýzy týdeníku Ekonom se v ČR 

nejvíce lobbuje/lobbovalo v následujících otázkách (v závorce je uveden finanční 

obnos, který je ve hře): nízké spotřební daně a cigarety (7 miliard Kč), zdanění 

fotovoltaických elektráren (4,2 miliardy Kč ročně), zdanění hazardu (7 miliard Kč), 

stravenky (2 miliardy Kč), stíhačky (15-25 miliard Kč) či ekologická zakázka (114 

miliard Kč).
114

 

  Nicméně ať už se jedná o pravý, standardní lobbing podle pravidel či naopak 

nekalý lobbing, vzrůstající vliv zájmových skupin není jen mediálním výmyslem 

                                                
110 V dubnu 2011 bylo pod vedením Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. provedeno „Šetření českého 
podnikatelského prostředí 2011“. Toto šetření bylo rovněž součástí výzkumného projektu 
„Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v České republice“, které 
realizovalo CVVM. Hlavním řešitelem projektu byl Michael L. Smith, Ph.D. 
111 Členové APRA [online]. Asociace Public Relations Agentur [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.apra.cz/cs/o_apra/clenove_apra.html>. 
112 Členové KoPR [online]. Komora Public Relations [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.komorapr.cz/clenove-kopr>. 
113 Členové APAA [online]. Asociace Public Affairs Agentur [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.apaa.cz/clenove/>. 
114

 ŠNÍDL, Vladimír; MAŘÍK, Martin. Kdo zkrotí lobbisty? [online].  EKONOM.IHNED.CZ. 25. 7. 

2011 [cit. 2013-7-25]. Dostupný z WWW: <http://ekonom.ihned.cz/c1-52351560-kdo-zkroti-lobbisty>.  a 

<http://img.ihned.cz/attachment.php/810/32561810/astu458BCDEFKLPQWbcefpyz1TU2RVmn/EK29_

32.jpg>. 
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novinářů. V situaci, kdy se lobbing pohybuje v šedé zóně bez právního rámce, se tento 

vliv odráží i v pravidelných zprávách Bezpečnostní informační služby. Výroční zpráva 

BIS z roku 2010 uvádí: „Některým soukromým subjektům se podařilo úspěšně ovlivnit 

legislativní proces. Terčem lobbistického tlaku se staly předpisy z oblasti regulace 

hazardu a energetiky. Silné zájmové skupiny dokázaly prosazovat své cíle na všech 

úrovních tvorby právních norem…“.
115

  Výroční zpráva BIS za rok 2011 zase uvádí: 

„Zástupci hazardní lobby ovlivňovali legislativní proces, který upravoval a zpřísňoval 

podmínky pro podnikání v hazardu, a to přes instituce, kde se o podobě nové legislativy 

rozhodovalo. Představitelé některých společností působících na českém energetickém 

trhu (např. ČEZ, Czech Coal) se snažili legislativu v oblasti energetiky ovlivňovat 

prostřednictvím kontaktů ve státní správě nebo cestou poradních orgánů a profesních 

organizací.“
 116

 Je tedy zřejmé, že netransparentnost těchto procesů, v kterých nejsou 

dodržována určitá pravidla pro lobbistické aktivity, nesvědčí zdravému vývoji 

demokratického fungování státu.   

 

3.4 Dosavadní pokusy o regulaci lobbingu v ČR 

   Jak již bylo naznačeno výše, v současnosti není lobbing v českém právním řádu 

žádným způsobem upraven. Pokud chápeme lobbing například ve smyslu definice 

OECD („ústní či písemná komunikace s veřejným činitelem za účelem ovlivnění 

přijímání zákonů, politiky či úředních rozhodnutí, často se zaměřující na zákonodárnou 

větev na celostátních a regionálních stupních, avšak která se odehrává i ve výkonné 

větvi, např. k ovlivnění přijetí pravidel či návrhů projektů a smluv“
117

), pak je 

lobbistická činnost přípustná na základě zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ 

vyjádřené v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR.  

  Za první pokus prosadit určitá pravidla lobbingu lze pokládat návrh 

dobrovolného Etického kodexu poslance, který v listopadu 2005 předložil tehdejší 

předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). V dokumentu, který měl 

zvýšit důvěru občanů ve fungování Parlamentu ČR, se lobbingu týkal především čl. 5: 

                                                
115 Výroční zpráva BIS za rok 2010 [online]. Bezpečnostní informační služba ČR. 7.9.2011 [cit. 2013-7-

29]. Dostupný z WWW: <http://www.bis.cz/n/2011-09-07-vyrocni-zprava-2010.html>.  
116 Výroční zpráva BIS za rok 2011 [online]. Bezpečnostní informační služba ČR. 22.8.2012 [cit. 2013-7-

29]. Dostupný z WWW: <http://www.bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html>. 
117 OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying [online]. OECD. 18.2.2010 [cit. 2013-8-

2]. Dostupný z WWW: <http://www.oecd.org/gov/ethics/Lobbying%20Brochure%202012.pdf>. 
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„Poslanec Parlamentu České republiky se zavazuje na půdě Poslanecké sněmovny 

setkávat se zástupci pouze těch lobbyistických a jiných zájmových organizací, které se 

před tím registrovaly podle vnitřního předpisu sněmovny.“
118

 Návrh však vyvolal 

zanedbatelnou odezvu, kdy jej podepsalo pouze devět poslanců (šest sociálních 

demokratů, dva komunisté a jeden člen US-DEU).  Opoziční ODS považovala kodex za 

prázdné gesto s ohledem na údajnou nevěrohodnost předkladatele návrhu.
119

 

 I když měla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS, KDU-ČSL, SZ) ve svém 

programovém prohlášení ustanovení, že „vláda připraví právní opatření regulující 

lobbing včetně transparentnějšího systému registrace lobbistů,“
120

 k jeho realizaci 

nedošlo. V roce 2009, kdy se požadavek regulace lobbingu dostal do širšího povědomí 

díky aktivitám studentské iniciativy Inventura demokracie, předložili poslanci za ČSSD, 

Bohuslav Sobotka a Jeroným Tejc, návrh zákona o lobbingu
121

, který vycházel z návrhu 

slovenské Národní rady z roku 2005. V návrhu byl lobbing definován jako činnost, 

jejímž předmětem je lobbistický kontakt a pomoc k jeho uskutečnování. Lobbisté by se 

mj. museli registrovat u Ministerstva vnitra a zároveň získat živnostenský list na 

provozování lobbingu (volná živnost). Vláda Jana Fišera vydala k návrhu v červnu 2009 

nesouhlasné stanovisko
122

 a na konci září téhož roku byl návrh zamítnut v Poslanecké 

sněmovně v prvním čtení. Kritické hlasy šly především z řád ODS, které označily návrh 

za nedostatečný, mj. kvůli povinnosti hlásit veškeré lobbistické kontakty a obavě, že by 

poslanci museli hlásit i kontakty s „běžnými lidmi”,  jež je v pracovní době navštěvují. 

  Tento návrh byl přepracován a s úpravami zohledňujícími předchozí kritické 

připomínky předložen v únoru 2010 Poslanecké sněmovně poslanci B. Sobotkou, J. 

Tejcem, Ondřejem Liškou (SZ), Pavlem Kováčikem (KSČM) a Věrou Jakoubkovou 

                                                
118ZAORÁLEK, Lubomír. Etický kodex poslance [online]. 4.11.2005 [cit. 2013-8-2]. Dostupný také z 

WWW: <http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/68970-dokument-eticky-kodex-poslance.html>. 
119 Etický kodex zatím poslance nesváže [online]. aktuálně.cz. 8.11.2005 [cit. 2013-8-2]. Dostupný z 

WWW: <http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=1132>. 
120 Programové prohlášení vlády [online]. Vláda ČR. 17.1.2007 [cit. 2013-8-2]. Dostupný z WWW: 

<http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780>. 
121 Sněmovní tisk 832/0 N.z. o lobbingu [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 

7.5.2009 [cit. 2013-8-5].  Dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=832&ct1=0>. 

122 Stanovisko vlády 832/1 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 8.6.2009 [cit. 

2013-8-5].  Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=57599>. 
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(DSZ)
123

. Lobbista byl nově definován na základě soustavného vykonávání lobbingu, 

jež bylo určeno počtem více jak tří lobbistických kontaktů za čtvrtletí. Přibyla i některá 

práva lobbistům. Návrh obsahoval i dílčí změnu zákona o střetu zájmů a jednacího řádu  

PS. Vláda Jana Fišera opět vydala nesouhlasné stanovisko. Nesouhlasila např. s definicí 

lobbingu jako činností zaměřenou na kontakt nebo s uveřejňováním lobbistických 

příspěvků na webových stránkách úřadů. Přes tuto kritiku byl sice návrh zákona 

v Poslanecké sněmovně schválen, ale byl zamítnut 23.6.2010 v Senátu. Z důvodu voleb 

do Poslanecké sněmovny na další projednání návrhu zákona nedošlo. 

  5. 1. 2011 přijala Nečasova vláda Strategii vlády v boji proti korupci
124

 na 

období let 2011 a 2012, kterou připravilo Ministerstvo vnitra (MV).  Podle této 

Strategie mělo MV připravit do 31. 12. 2012 Analýzu komplexní právní úpravy 

v oblasti lobbingu. Indikátor plnění byl ve Strategii stanoven takto: „předložit vládě 

analýzu, z níž vyplyne, jaký způsob regulace lobbingu bude pro ČR nejvhodnější. Jejím 

cílem bude vyjasnit otázky týkající se zprůhlednění vztahu mezi politiky a úředníky na 

jedné straně a subjekty zabývajícími se lobbingem na straně druhé, definice lobbingu, 

lobbistického kontaktu a lobbisty a povinné registrace lobbyistů (registr lobbistů bude 

přístupný na internetu, budou stanoveny sankce za neplnění podmínek stanovených 

zákonem i mechanismus jejich uplatňování).“
125

 

  Na jaře roku 2011 zorganizoval Respekt institut ve spolupráci s poslankyní 

Parlamentu ČR Lenkou Andrýsovou (tehdy za stranu Věci veřejné) expertní stoly o 

lobbingu, které se konaly v prostorách Poslanecké sněmovny ČR a Amerického centra v 

Praze. Vedle akademiků, profesionálních lobbistů, zástupců nevládních organizací se 

jich účastnili i někteří zákonodárci. Základním závěrem z těchto expertních stolů bylo 

následující: „

edí i 

ena, že regulace lobbingu by pomohla zvýšit transparentnost politického 

                                                
123 Sněmovní tisk 994/0 N.z. o lobbingu [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 

10.12.2009 [cit. 2013-8-5].  Dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=994&CT1=0>. 
124 Strategie vlády v boji proti korupci [online]. Ministerstvo vnitra ČR. 6.12.2011 [cit. 2013-8-7].   

Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/boj-proti-korupci-strategie-vlady-v-boji-proti-

korupci.aspx>. 
125 Ibid. 



51 

 

systému ování lobbovaných 

coby legit ejnosti. (…) 

R povinnou zákonnou formu regulace lobbingu

tší efekt a bude lépe 

vymahatelná. Dobrovolné formy sam k 

zákonné formy.” 
126

  

  Konkrétní návrhy, vzešlé z expertních stolů, a tlak nevládních protikorupčních 

organizací (v čele s Ekologickým právním servisem) představovaly impuls pro vládu k 

tomu, aby urychlila práce na přípravě návrhu zákona o lobbingu. Na podzim roku 2011 

problematiku lobbingu převzal od MV odbor Úřadu vlády ČR pro koordinaci boje s 

korupcí pod vedením místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a 

předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, Karolíny Peake (tehdy za 

VV).  

  4.4.2012, na základě předloženého materiálu uložila vláda místopředsedkyni 

vlády Peake vypracovat návrh zákona o lobbingu.  Peake k rozhodnutí uvedla: „Cílem 

by mělo být oddémonizovat legální lobbing, vytlačit ten neférový na okraj a vytvořit 

legislativní stopu lobbingu v dokumentech.”
127

 Vedle standardních definic lobbingu a 

lobbisty měl být vypracován návrh zákona v několika variantách, ze kterých si vláda 

měla vybrat – především šlo o rozhodování, zda se bude zákon vztahovat jen na 

legislativní proces nebo i na jiná rozhodnutí veřejné moci, a také, jakých všech kategorií 

veřejných činitelů se bude zákon týkat. 

  29.10.2012 se konal v Poslanecké sněmovně seminář k vypracovanému návrhu 

zákona o lobbingu. Odborníci z řad politiků, lobbistů, akademiků a zástupců 

neziskového sektoru měli za úkol zhodnotit předkládané variant návrhu a formulovat 

doporučení k návrhu zákona pro Vládu ČR, poslance a senátory. Experti se neshodli v 

několika rovinách navrhované regulace, např. zda má být regulován jen lobbing 

legislativního procesu nebo i jiné rozhodovací procesy zasahující do veřejného zájmu. 

Většina účastníků semináře však považovala za největší slabinu návrhu skutečnost, že 

                                                
126  Závěry expertních stolů o lobbingu [online]. Praha: Respekt institut. 10.6.2011 [cit. 2013-8-8].  

Dostupný z WWW: <http://www.respektinstitut.cz/wp-

content/uploads/zavery_expertnich_stolu_o_lobbingu.pdf>. 
127 Zákon nastaví pravidla lobbingu [online]. Vláda ČR. 4.4.2012 [cit. 2013-5-2].  Dostupný z WWW: 

<http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/karolina-peake/aktualne/zakon-nastavi-pravidla-

lobbingu--94348/>. 
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lobbisté by neměli povinnost hlásit lobbistické kontakty, koho lobbovali a daší údaje o 

kontaktech.
128

 

  Tento návrh zákona dostal 199 zásadních připomínek ze stran ministerstev a 

dalších úřadů. 16.1.2013 se vláda rozhodla práce na zákonu o lobbingu zastavit. 

Vícepremiérka Peake místo toho navrhla pět legislativních opatření, která by měla 

zprůhlednit legislativní proces a jeho ovlivňování i bez zvláštního zákona ("legislativní 

stopa", lobbing jako registrovaná živnost, transparentní přístup veřejnosti do 

elektronické sbírky připravované legislativy, zavedení povinného hodnocení korupčních 

rizik vznikající právní normy a návrh na vznik etických kodexů poslance a senátora pro 

styk s lobbisty).
129

 Některá z těchto opatření se stala součástí nové Strategie vlády v boji 

s korupcí na období let 2013 a 2014
130

. 

 

3.5 Základní instituty budoucího českého zákona na základě reflexe 

zkušeností vybraných zemí 

V následující části využiji poznatky z regulace lobbingu ve vybraných zemích a 

pokusím se nastínit možnosti úpravy lobbingu v České republice. Nemám ambici 

přednést definitivní podobu budoucího návrhu českého zákona o lobbingu. Spíše bych 

rád představil úskalí některých institutů a možnosti, jak nejlépe reflektovat naplnění 

zásad transparentnosti, odpovědnosti a vymahatelnosti. 

3.5.1 Definice lobbingu a lobbisty 

Jak vyplývá z předchozího výkladu a doporučení OECD
131

, pak by definice 

„lobbingu“ a „lobbistů“ měly být jasné, srozumitelné a dostatečně zřejmé, aby se 

zabránilo nesprávnému výkladu a právním mezerám. 

                                                
128 Závěry ze semináře o návrhu Zákona o lobbingu [online]. Praha: Respekt institut. 1.11.2012  [cit. 

2013-8-8].  Dostupný z WWW: 

<https://docs.google.com/file/d/0B4FAfNnoYOj8aktSOW93M3NLaW8/edit?pli=1>. 
129

 Zákon o lobbingu nevznikne. Vláda má jiný nápad [online].  Týden.cz. 16.1.2013 [cit. 2013-8-8].  

Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zakon-o-lobbingu-nevznikne-vlada-

ma-jiny-napad_258474.html>. 
130 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 [online]. Vláda ČR. 16.1.2013 [cit. 2013-8-
8].  Dostupný z WWW: <http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2013-

2014/Strategie-2013-a-2014_1.pdf>. 
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 OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying [online]. OECD. 18.2.2010 [cit. 2013-

8-9]. Dostupný z WWW: <http://www.oecd.org/gov/ethics/Lobbying%20Brochure%202012.pdf>. 
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  Návrh zákona o lobbingu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou 

18.5.2010, definoval lobbing následovně:  

„(1) Lobbing je činnost, jejímž předmětem je  

a) lobbistický kontakt nebo  

b) pomoc k uskutečnění lobbistického kontaktu, zejména organizování a koordinování 

lobbistických kontaktů. 

(2) Lobbistickým kontaktem je komunikace, včetně jednostranné komunikace, jejímž 

cílem je ovlivnit rozhodování orgánů veřejné moci nebo proces, který rozhodování 

předchází, a dosáhnout vypracování, předložení, projednání, schválení, změny nebo 

doplnění návrhu předpisu nebo dokumentu. 

(5) Lobbistou je osoba, která soustavně vykonává lobbing. Pokud osoba uskutečnila 

v rámci jednoho kalendářního čtvrtletí více než tři lobbistické kontakty, platí, že 

soustavně vykonává lobbing. ”
132

 

Zároveň tento návrh vymezoval negativní definici lobbingu, kdy uváděl 

taxativní výčet případů, kdy se nejedná o lobbistický kontakt. Konstrukce definice a 

vymezení lobbistického kontaktu naznačuje inspirační zdroj v americké úpravě.
133

 

Rozdíl však je v tom, že ve Spojených státech je povinnost registrace dána již prvním 

vykonaným lobbistickým kontaktem, kdežto český návrh počítal s tím, že registrace 

bude povinná vykonáním teprve čtvrtého lobbistického kontaktu za čtvrtletí.  

  Podle mého názoru je důležité se při konstruování vhodné definice zamyslet 

nejen nad jasností a srozumitelností, ale i nad jejími subjektivními či objektivními 

prvky. Právě na příkladu českého návrhu lze demonstrovat, co tím myslím. Definice 

lobbistického kontaktu říká, že „Lobbistickým kontaktem je komunikace, včetně 

jednostranné komunikace, jejímž cílem je ovlivnit rozhodování orgánů veřejné moci…”. 

První část definice v sobě obsahuje objektivní prvek – lobbistickým kontaktem je 

komunikace (ústní, písemná, apod.), čili činnost, jenž je pozorovatelná, empiricky 

                                                
132 Sněmovní tisk 994/0 N.z. o lobbingu [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. 

10.12.2009 [cit. 2013-8-9].  Dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=994&CT1=0>. 
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z vládního návrhu zákona o lobbingu, který byl jako tisk 1212 předložen v roce 2005 v Národní radě 

Slovenské republiky. Slovenská vláda návrh připravila na základě úpravy platné v USA a konzultací 

s podnikateli v oblasti lobbingu.” in: Sněmovní tisk 994/0 N.z. o lobbingu [online]. Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky. 10.12.2009 [cit. 2013-8-9].  Dostupný z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=994&CT1=0>. 
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poměrně jasně seznatelná (např. lidé spolu komunikují osobně při setkání, telefonicky, 

dopisem, elektronickou poštou, apod.). Druhá část definice, která popisuje komunikaci s 

určitým cílem, však představuje subjektivní hledisko, které lze jen velmi těžko 

verifikovat, pozorovat či dokázat. Pokud tak někdo tvrdí, že komunikoval s poslancem 

bez cíle ovlivnit rozhodování orgánu veřejné moci, nebude se muset registrovat, neboť 

prokázat takové osobě úmysl či cíl daný definicí půjde jen velmi obtížně. Tendenci k 

objektivnějšímu pojetí definice ostatně potvrzuje vývoj kanadské regulace. Jak už bylo 

zmíněno výše, dříve se v definici lobbisty jednalo o „komunikaci se snahou ovlivnit 

veřejného činitele“. To však způsobovalo aplikační nesnáze, a tak v současném znění 

platí objektivnější pojetí definice, která zahrnuje všechny typy komunikace (ústní či 

písemné) bez ohledu na přítomnost subjektivního záměru lobbisty ovlivnit veřejného 

činitele („...každý, kdo za úplatu jménem osoby či organizace: komunikuje s (zákonem 

uvedeným) veřejným činitelem pokud jde o následující záležitosti: a) vytváření 

legislativních návrhů...“). Domnívám se proto, že je vhodnější i pro budoucí českou 

regulaci, aby se vydala směrem k akcentaci spíše objektivnějších prvků definice, neboť 

se tak lépe zamezí obcházení zákona.  

  Většina zahraničních úprav také ke zpřesnění definice stanovuje činnosti, které 

lobbingem nejsou. Jak ostatně uvádějí Principy OECD: „Definice by měly jasně 

specifikovat typy komunikace s veřejnými činiteli, které nejsou považovány 

„lobbingem“ podle pravidel a pokynů. Mezi ně například patří komunikace, která je již 

na veřejném záznamu – jako jsou formální přednesení návrhu legislativním výborům, 

veřejná jednání a zavedené poradní mechanismy.”
134

 

  Co se týče vymezení lobbisty, v předchozím výkladu se ukázalo, že problémem 

mnohých zahraničních úprav, především v postkomunistických zemích, je příliš úzká 

definice lobbisty, která má v praxi za následek nízkou efektivitu zákona (např. výše 

zmíněná polská regulace). Jak již bylo řečeno, v českém kontextu nepůsobí zdaleka jen 

tzv. profesionální lobbisté. Připomeňme ještě jednou výsledky „Šetření českého 

podnikatelského prostředí 2011“. Na jeho základě vyšlo najevo, že pouze 1 % z firem, 

na kterých byl výzkum proveden, odpovědělo, že při komunikaci s politiky či úředníky 

pravidelně využívají služeb externích konzultantů či agentur. „12 % jich využívá 
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příležitostně a 21 % manažerů (většinou menších firem) odpovědělo, že s politiky a 

veřejnými činiteli nekomunikují vůbec. Důležité je, že 64 % manažerů využívají při 

lobbingu svých vlastních kapacit. Data tak demonstrují, že velká většina lobbingových 

aktivit je realizována firmami samotnými, aniž by využívaly externí agentury.“
135

 Bylo 

by tedy chybou se při tvorbě nového zákona omezit jen na úpravu výkonu lobbingu 

profesionálními lobbisty. Je nutné nastavit definici tak, aby zahrnovala právě i 

podnikové lobbisty. Nakonec by měla definice dosáhnout i na ostatní subjekty, které se 

snaží ovlivňovat veřejné činitele. Zde se jedná zejména o nevládní organizace.  

 

3.5.2 Předmět lobbingu a lobbované osoby 

Dále je důležité vyřešit, co má být předmětem lobbingu. Měla by se česká 

úprava zaměřit pouze na legislativní proces? A kdo všechno by měl být mezi 

lobbovanými veřejnými činiteli?  

  Jak ukazuje zkušenost ze zahraničí, regulace lobbingu se nejčastěji týká 

legislativní moci, „kdy lobbing je chápán jako aktivita, která (historicky byla a stále je) 

primárně směřována vůči poslancům, případně celému legislativnímu sboru a 

soustřeďuje se na schvalování, pozměňování a rušení legislativy.“
136

  

  Legislativní proces v České republice má v zásadě v rukách vláda a Parlament. 

Co se týče vlády, právní předpisy jsou vytvářeny ministerstvy a jinými ústředními 

orgány státní správy. Na jednání vlády jsou předkládány věcné záměry zákonů, návrhy 

zákonů a nařízení vlády (ty však v rámci generálního ústavního zmocnění vydávat 

vládou podzákonné předpisy k provedení zákona).  Legislativní proces probíhá 

samozřejmě i na úrovni Parlamentu, kde se rozhoduje nejen o vládních návrzích zákona, 

ale i o návrzích zákona jednotlivých poslanců, skupiny poslanců, Senátu, případně 

zastupitelstva vyššího územně správního celku. Všechny zmíněné subjekty mají 

možnost do legislativního procesu zasáhnout, a proto by se regulace lobbingu měla 

týkat především právě jich.  

  Vyspělejší úpravy lobbingu nezahrnují mezi lobbované jen představitele 

zákonodárné moci, ale i zástupce moci výkonné a jiné subjekty. Výše uváděná Kanada 
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nebo Québec mezi adresáty lobbingu zahrnují ministry i jejich asistenty. Québec sám 

pak představitele neziskových organizací, které jsou financované státem, starosty, radní, 

či představitele městských komisí. V Kanadě či Polsku je pak lobbing chápán jako 

ovlivňování všech volených nebo jmenovaných veřejných činitelů a státních úředníků, 

kteří formulují a realizují veřejnou politiku.
137

 Je tedy zřejmé, že regulace lobbingu už 

není doménou pouze legislativního sboru. Jak bylo výše zmíněno, z povahy českého 

legislativního procesu vyplývá, že by tedy mezi lobbované měli patřit i členové vlády a 

zřejmě i vedoucí jiných ústředních správních orgánů. Co však ale další veřejní činitelé 

či instituce? 

  Je potřeba zohlednit i tzv. gatekeepers, kteří mohou usměrňovat informace 

směrem k těm, kdo rozhodují (v českých podmínkách zejména asistenti a poradci členů 

Parlamentu či vlády), proto by mezi lobbovanými měli být podle mého názoru i 

asistenti a poradci poslanců, senátorů a členů vlády, podobně jako je tomu například ve 

zmíněné Kanadě. Je možné také zvážit, zda by, třebaže diferencovaná, pravidla pro 

lobbing měla platit i pro úroveň samosprávy. Zde však není příliš mnoho relevantních 

zahraničních vzorů, které by mohly České republice posloužit. 

   Existuje však nějaká sféra, kde by byl lobbing výslovně nepřípustný? Je důležité 

předem vyloučit z lobbování instituce, kterým Ústava či zákony přiznávají nezávislost. 

Regulace lobbingu by se podle mého názoru proto neměla vůbec týkat nezávislé soudní 

moci. Jak ostatně Ústava ČR v čl. 85 odst. 1 uvádí: „Soudci jsou při výkonu své funkce 

nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.“ Podobně i Nejvyšší kontrolní úřad 

má ústavně zaručenou nezávislost (čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR) a z podstaty jeho 

(kontrolní) činnosti není možné, aby byl v jeho případě lobbing povolen. Domnívám se 

dokonce, že vedení trestního, soudního ale také správního či daňového řízení by ze své 

podstaty mělo být, v případě, že nebudou postačovat současné zákony, chráněno 

výslovným zákazem lobbingu. Je také na zvážení, zda vůbec připustit lobbing v oblasti 

zadávání koncesí a veřejných zakázek. Česká republika má velké zkušenosti se 

skandály v oblasti ovlivňování veřejného zadávání, kde se často jedná o nekalý lobbing, 

spíše však o přímou korupci. Jelikož i ve veřejném zadávání platí zákonná pravidla a 

zásady transparentnosti, rovnosti a zákazu diskriminace, domnívám se, že i zde by mělo 

být ovlivňování orgánů veřejné moci lobbisty omezeno, ne-li výslovně zakázáno. 
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  Při definování výčtu veřejných činitelů, na kterých se budou vztahovat pravidla 

potenciálního zákona o lobbingu, bude mít třeba na paměti i častou praxi českých 

politiků, kteří kumulují funkce. Například situace, kdy je poslanec  zároveň hejtmanem, 

není v českém kontextu nijak neobvyklá. Nemělo by proto být možné, aby se lobbista 

mohl vymluvit z povinnosti registrovat se argumentací, že komunikoval s daným 

politikem ne pro jeho funkci poslance, ale v rámci jeho hejtmanského postu, který 

nespadá mezi „lobbovatelné“ funkce dle zákona. I v tomto bude potřeba zamezit 

mezerám v zákoně a posuzovat takovouto situaci restriktivně – pokud bude mít osoba 

alespoň jednu z více funkcí, jenž bude ve výčtu budoucího zákona o lobbingu, 

lobbistická komunikace/lobbistický kontakt s ní by měla/měl podléhat ustanovením 

zákona o lobbingu. 

 

3.5.3 Práva a povinnosti lobbistů 

Otázka poskytnutí práv je dosti spornou náležitostí lobbingových regulací. 

Zatímco severoamerické úpravy práva lobbistů v podstatě vůbec neřeší, neboť samotné 

právo lobbovat veřejné činitele se předpokládá a považuje se za danou věc, evropské 

úpravy přiznávají lobbistům, vedle výslovného práva lobbovat formou poskytování 

informací apod., často i další práva, typicky průkaz pro vstup do zákonodárných komor. 

  I když lze o přiznání dalších práv lobbistům v českém kontextu uvažovat, 

obecně se domnívám, že je potřeba s nimi šetřit. Pokud má být hlavním účelem 

budoucí regulace průhlednost rozhodovacích procesů na nejvyšší úrovni 

v souvislosti s lobbingem, není důvodu, proč by měla být přiznávána mnohá další 

práva lobbistům. Ostatně samotný mechanismus transparentního registru 

poskytuje lobbistům dvě základní, nezanedbatelné výhody: 1. díky informacím 

z registru se lobbisté mohou jednoduše dozvědět o lobbistické činnosti svých 

konkurentů, 2. dodržování pravidel lobbingu, především v souvislosti 

s transparentním registrem, povede ke zlepšování obrazu lobbistů v očích 

veřejnosti, jež je v současnosti čistě negativní. Domnívám se tedy, že, spíše než 

otázka přiznání více práv lobbistům, je důležitější nastavit jasné povinnosti 

pravidel lobbingu. 

  Jak ukazují uvedené příklady zemí, klíčovou povinností lobbistů je zveřejňování 

jejich lobbistických aktivit, především pomocí registru lobbistických kontaktů. To 
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ostatně potvrzuje i pátý princip OECD: „Zveřejňování lobbistických činností by mělo 

poskytnout dostatečné, příhodné informace o klíčových aspektech lobbistických činností 

k umožnění veřejné kontroly. Mělo by být pečlivě vyváženo úvahami o legitimních 

výjimkách, zvláště potřebou ochraňovat důvěrné informace ve veřejném zájmu nebo 

v případě nutnosti k ochraně obchodně citlivých informací. (…) Aby adekvátně sloužilo 

veřejnému zájmu, zveřejňování lobbistických činností a lobbistů by mělo být k dispozici 

ve veřejně přístupném registru a mělo by být včas aktualizováno tak, aby poskytovalo 

přesné informace, jež umožňují účinnou analýzu veřejných činitelů, občanů a 

podniků.”
138

 

  Povinnost registrace je základním předpokladem budoucí funkční zákonné 

regulace, díky které se bude možné lépe přiblížit transparentnímu a odpovědnému 

lobbingu. Typicky bývá stanovena lhůta pro povinnou registraci po prvním vykonání 

lobbistické činnosti, případně ještě před jeho vykonáním. Mezi důležité údaje, které by 

bylo vhodné v rámci směřování k odpovědného lobbingu po povinných subjektech 

vyžadovat, patří zejména: a) identifikační údaje lobbisty - jméno, příjmení a místo 

trvalého pobytu (v případě právnické osoby - obchodní firma/název, sídlo, statutární 

orgány), b) v případě právnické osoby též identifikační údaje o jejích zaměstnancích, 

kteří pro ni vykonávají lobbing, c) oblasti, v nichž už dotyčný subjekt lobboval (včetně 

informace o tom, koho lobboval a jaké prostředky použil) nebo plánuje lobbovat, d) 

případné členství v lobbingové asociaci, apod. Lze vzít v úvahu i stanovení povinnosti 

splnit podmínky pro výkon lobbingu, jako např. dosažení věku 18 let a/nebo 

bezúhonnost. Pro posílení právní jistoty je vhodné též uvažovat i vydání průkazu, 

kterým by lobbista mohl stvrzovat lobbovaným, že je řádně registrován.  

  Další podstatnou povinností, bez níž by účinný zákon o lobbingu nedostatečně 

zohledňoval svůj primární, zprůhledňující účel, by mělo být vykazování lobbistických 

kontaktů. Jen díky dostatečnému a včasnému informování o lobbistické činnosti bude 

mít široká veřejnost (včetně lobbistů s konkurenčními zájmy) přehled o nejrůznějších 

zájmech, které se v procesu rozhodování na nejvyšší úrovni střetávají.  

  Pokud jde o snahu o co možná největší transparentnost, lze uvést zejména 

následující údaje, které by v pravidelných výkazech lobbistů o vykonaných 

lobbistických kontaktech za určité období neměly chybět: 1) doba a způsob jejich 
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uskutečnění, 2) orgán, v němž působí lobbovaný nebo jehož zaměstnancem je osoba, u 

nichž uskutečnil lobbistický kontakt, 3) jméno a příjmení lobbovaného, 4) návrh 

předpisu nebo dokumentu, kterého se lobbistický kontakt týkal, 5) identifikace klienta, 

v jehož prospěch byl lobbistický kontakt uskutečněn, 6) pokud je klient obchodní 

společností, tak také jména mateřských a dceřiných společností klienta, v jejichž 

prospěch byl lobbistický kontakt vykonán (což je např. povinnost ve zmíněné kanadské 

regulaci), apod. 

  Další možností je také mapování finančních vztahů zavedením povinnosti 

předkládat pravidelné výkazy, které přesně vymezí nejen celkové příjmy a výdaje na 

lobbing za rok či jinak stanovenou dobu, ale i příjmy a výdaje na lobbing pro jednotlivé 

klienty či případy. Americká úprava se zaměřuje především na mapování finančních 

vztahů, kanadská zase spíše akcentuje transparentnost zájmů a odkrývání sítě vztahů. 

Evropské úpravy jsou spíše smíšeného typu, které do určité míry reflektují oba přístupy. 

Bude jen na zákonodárci, jaký přístup pro Českou republiku zvolí, nicméně alespoň 

minimální požadavky na finanční transparentnost v oblasti lobbingu by měly být podle 

mého názoru nastaveny. 

  Aby měly informace z výkazů lobbistů pravou vypovídací hodnotu pro 

pozorovatele rozhodovacích procesů, měly by se předkládat odpovědnému orgánu a 

následně jím zveřejňovat dostatečně včas. Ve Spojených státech je zaznamenaná 

tendence ke zkracování vykazovací lhůty (každé čtvrtletí), v Kanadě je zase vykazovací 

povinnost každý měsíc. Pro zjednodušení celého procesu vykazování a zveřejňování 

bude nutné vybudovat funkční elektronickou databázi registru, v němž si kdokoliv, kdo 

má přístup k internetu, bude moci vyhledat informace o příslušném lobbistickém 

kontaktu, podle klíčových slov. 

  Pro snadnou administrativu a možnost co nejjednoduššího způsobu nakládání 

s informacemi z výkazů, by měli mít lobbisté povinnost vyplňovat své výkazy na 

jednoduchém elektronickém formuláři. Jak ukazuje zahraniční zkušenost, při využití 

internetu může být práce s evidencemi informací poměrně snadná a nezatěžuje nad míru 

žádnou ze zúčastněných stran. Například Craig Holman uvádí ve své studii, že američtí 
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lobbisté stráví nad formuláři v souvislosti s lobbingem méně než 30 hodin za rok. Asi 

čtvrtina lobbistů uvedla, že méně než 10 hodin za rok.
139

 

  V zákoně by měly být stanoveny i další povinnosti, které zejména upravují 

pravidla samotné lobbistické činnosti. V zahraničních úpravách se zejména uvádí 

povinnost lobbisty před vykonáním vlastního lobbistického kontaktu informovat 

veřejného činitele o tom, v jaké záležitosti ho lobbuje a v zájmu jakého klienta tak činí. 

Tato povinnost posiluje transparentnost a odpovědnost výkonu lobbistické činnosti.  

  Lobbisté by měli též mít zakázáno poskytovat veřejným činitelům dary či jiné 

výhody. Darování a poskytování jiných výhod totiž vzbuzují pochybnosti o čestných 

úmyslech lobbisty a patří spíše do oblasti neoprávněného ovlivňování. 

  Je také vhodné, aby i lobbisté sami si upravili základní pravidla své činnosti. 

Ostatně existující Asociace Public Affairs Agentur České republiky schválila 20.5.2012 

své stanovy, jejichž součástí je etický kodex. Ten stanoví např. následující zásady: 

„Pravomocný rozsudek v trestním či civilním řízení za skutky, jež jsou v rozporu s 

dobrými mravy či osobní integritou, je neslučitelný s výkonem služeb Public Affairs.“ 

nebo „Jednat s institucemi a poskytovat služby v souladu s dobrými mravy. Public 

Affairs společnost má povinnost upozornit klienta, jsou-li jeho cíle nebo prostředky v 

rozporu s právem či dobrými mravy. Odmítne poskytovat služby svému klientovi 

způsobem, který by mohl být s dobrými mravy v rozporu.”
140

 

 

3.5.4 Doba vychladnutí 

V sedmém principu OECD se lze dočíst: „Země by měly zvážit zavedení omezení 

pro veřejné činitele opouštějící funkci v následujících případech: k zabránění střetu 

zájmů při hledání nové pozice, k potlačování zneužití „důvěrných informací“ a 

k zabránění „výměny stran“ v období po skončení veřejné funkce v určitých procesech, 

v nichž byli bývalí funkcionáři zaangažováni. Může být nezbytné uložit období 
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„vychladnutí“, které znamená, že po určitý čas omezuje dřívější veřejné činitele 

v lobbování u jejich dřívějších organizací.“
141

 

 Česká republika ve své krátké historii pamatuje několik případů, kdy se 

vrcholný politik stal po skončení funkce lobbistou. Proto je nutné i pro český zákon o 

lobbingu zvážit ustanovení o dočasném zákazu výkonu lobbingu, související s 

problematickým jevem tzv. „otáčivých dveří“, kdy se politici a státní úředníci ihned po 

skončení funkce stávají lobbisty (a tak mohou využívat kontakty nabyté při výkonu 

veřejné funkce pro soukromé zájmy). Je potřeba předejít rizikům spjatých s tímto jevem 

a zajistit opatření, která by pomohla zachovat důvěryhodnost veřejné správy. Je tak 

nutné určit časovou lhůtu, po kterou veřejný činitel nesmí vykonávat lobbing. Možnost 

přechodu veřejných činitelů do soukromého sektoru by zůstala, avšak by nemohli 

vykonávat po určitou dobu lobbing, a využívat tak své kontakty získané ve veřejné 

správě. Jednou z možných forem právního řešení by mohla být povinná obdoba 

konkurenční doložky z § 672a zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve veřejném 

právu. 

 V zahraničí se tato lhůta nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,5 až 5 let. Litevský 

zákon například zakazuje politikům a státním úředníkům, aby se stali lobbisty dříve než 

rok po skončení jejich funkce.
142

 Je otázkou, jaká lhůta by byla pro Českou republiku 

vhodná. Vzhledem k tomu, že by zákon o lobbingu představoval novou úpravu 

s instituty, s kterými ČR nemá zkušenost, je pravděpodobně vhodnější, aby byla nejprve 

stanovena o něco kratší lhůta, např. jeden či dva roky. S další praxí a v důsledku 

budoucí revize zákona bude pak možno tuto lhůtu upravit. 

 

3.5.5 Nezávislý orgán pro kontrolu lobbingu 

Klíčovou součástí budoucího zákona musí být jasný a efektivní mechanismus 

vynucení povinností vyplývajících ze zákona. Bez takového systému, který zaručí 

dodržování pravidel lobbingu, bude jakýkoliv zákon bezzubý.  
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 O těžkostech s vynucováním povinností lobbistů bylo mnohé řečeno u jednotlivých 

úprav, především těch evropských. Nejvyspělejší systém vynucování má dosud 

bezpochyby kanadská regulace. Kanadský systém je tak v tomto ohledu dobrým vzorem 

pro Českou republiku. 

  Český návrh zákona o lobbingu
143

, jež prošel Poslaneckou sněmovnou v květnu 

2010, delegoval kompetence spojené s dozorem výkonu lobbingu na velký okruh 

subjektů. Ministerstvo vnitra mělo vést tzv. seznam lobbistů, avšak nemělo k dispozici 

kompletní seznam lobbistických kontaktů. Ten měl být podle návrhu rozdělen mezi 

ministerstvo vnitra, mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny a mandátový a 

imunitní výbor Senátu. Přestupky pak měl řešit obecní úřad. Takovéto rozmělňování 

kompetence by však při účinnosti zákona mohlo ohrozit jeho smysl a účel. 

  Jak se ukazuje u kanadského modelu a jak potvrzují závěry OECD, pro naplnění 

účelu regulace lobbingu je nutné, aby kontrolní mechanismy v této oblasti byly 

koncentrovány pod jeden subjekt, který by mohl díky rozsahu pravomocí a z toho 

vyplývající relevantní odbornosti zajistit efektivní dodržování pravidel ze zákona.  

Takový orgán by tedy měl mít v ideálním případě především na starosti správu a 

kontrolu registru a výkazů, určité vyšetřovací pravomoci a možnost udělovat sankce za 

porušení – vedle dostatečně vysokých peněžních pokut, zákazu činnosti by bylo vhodné 

použít i trest zveřejnění seznamu lobbistů, kteří porušují povinnosti (především ve 

vztahu k potenciálním klientům těchto lobbistů taková sankce může mít zásadní 

negativní dopad). Měl by mít také možnost přijímat od občanů veškeré podněty ohledně 

skutečností, které jsou relevantní k jeho kontrolní činnosti. 

  S ohledem na citlivost vztahů, které by měl orgán kontrolovat, je důležité zajistit 

jeho nezávislost. Tu lze zajistit zejména způsobem jeho zřízení. Například se lze 

inspirovat po vzoru kanadského Úřadu komisaře pro lobbing, jehož komisař(ka) je 

volen(a) na návrh Guvernéra na sedm let oběma komorami kanadského parlamentu. 

V českém kontextu by tak mohl být vedoucí nezávislého orgánu volen Poslaneckou 

sněmovnou na přiměřeně dlouhé funkční období kandidátů, z nichž po dvou by např. 
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navrhoval prezident republiky a Senát. Ostatně podobně je volen i veřejný ochránce 

práv.  

 Devátý princip OECD k této otázce mj. uvádí: „Stanovit jasná a vynutitelná 

pravidla a pokyny je nutné, ale to samotné k úspěchu nestačí. K zajištění dodržování a k 

odrazování a odhalení porušení by země měly navrhnout a použít soudržnou paletu 

strategií a mechanismů, včetně řádně zálohovaného monitorování a vynucování. 

Mechanismy by měly upozornit na očekávaná pravidla a standardy; zlepšit dovednosti a 

pochopení toho, jak je aplikovat; a měly by verifikovat zveřejněné informace o lobbingu 

a stížnosti veřejnosti.”
144

 

Na nezávislém orgánu by však neměla ležet celá tíha možných prostředků 

kontroly a donucení. Jak dále dokument OECD uvádí: „Všichni klíčoví aktéři – zvláště 

veřejní činitelé, zástupci lobbisticko-konzultantského průmyslu, občanské společnosti a 

nezávislých „hlídacích psů“ – by měli být zapojeni jak v ustanovování pravidel a 

standardů, tak v jejich uskutečňování. To pomáhá vytvořit společné chápání 

očekávaných standardů. Všechny prvky strategií a mechanismů by se navájem měly 

posilovat; tato koordinace pomůže k dosažení celkových cílů zlepšení transparentnosti a 

integrity v lobbingu.”
145

 Je tedy také důležité, aby se do kontroly dodržování pravidel 

zapojily i watchdogové nevládní organizace, média a další subjekty a zapojily se i jiné 

formy kontroly. 

 

3.5.6 Povinnosti lobbovaných – seznamy schůzek 

 Jednou z možných forem jiné kontroly lobbingové činnosti jsou seznamy 

schůzek, které by uveřejňovali samotní lobbovaní, zejména politici. Ač se jedná zatím o 

málo rozšířený institut, který nebývá součástí lobbingových úprav, najdeme určité 

příklady ze zahraničí, jež by mohly sloužit pro inspiraci. 

  Americký prezident Barack Obama například zavedl novou politiku 

dobrovolného zveřejňování návštěv Bílého domu
146

, denně aktualizovaného detailního 
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pracovního programu prezidenta
147

 a viceprezidenta
148

. Více se lze k politice otevřeného 

vládnutí prezidenta Obamy dočíst ve zprávě The Obama Administration’s Commitment 

to Open Government: A Status Report. Tato zpráva mj. obsahuje doporučení členům 

Kongresu USA, aby také na internetu zveřejňovali své denní pracovní rozvrhy.
 149

 

  Také guvernér státu New York, Andrew M. Cuomo, zveřejňuje svůj pracovní 

kalendář
150

, jež je denně aktualizován. Cuomo uveřejňuje i detailnější přehled o svých 

proběhlých schůzkách
151

.  

  Známe i příklady na evropské úrovni. Irská europoslankyně Nessa Childersová, 

podporovatelka lobbingové regulace v Irsku, si vede na svých webových stránkách diář 

schůzek (Meetings Diary)
152

. Britský europoslanec Giles Chichester si na svém webu 

zase vede pracovní diář (Diary)
153

. Dalším příkladem je i europoslankyně Sharon 

Bowlesová, jenž si vedla detailní pracovní blog
154

, nyní zveřejňuje své aktivity na svých 

stránkách v rubrice “What Sharon did last week”
155

.  

  K tématu zveřejňování informací o pracovních schůzkách s lobbisty samotnými 

politiky se podnětně vyjádřil výbor Public Administration Select Committee (PASC) 

britského parlamentu. Ve zprávě s názvem Lobbying: Access and influence in Whitehall 

z roku 2009 předložil důležité argumenty pro takové zveřejňování. PASC mimo jiné 

uvedl: „Prvním krokem k větší transparentnosti, jež by mohl být dosažen bez legislativy, 

by bylo běžné zveřejňování informací o schůzkách ministrů a dalších vysokých 

představitelů se zájmovými skupinami, což je v současnosti činěno jen v reakci na 

zvláštní žádost o informace… Přinutilo by to ty, co rozhodují, aby si pečlivě promysleli 
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to, s kým komunikují a dalo by jim to podnět k tomu, aby zajistili, že vyslyšeli názory 

z nejrůznější perspektivy.“ 
156

 

  Tyto příklady svědčí o tom, že veřejní činitelé mají také odpovědnost za to, 

s kým se během své funkce setkávají. Třebaže je otázkou, zda podobnou povinnost vést 

si seznam schůzek je vhodnější ukládat veřejným činitelům zákonem či např. formou 

etických kodexů, tendence k transparentnosti rozhodovacích procesů značí, že by bylo 

příhodné, aby se i v České republice takováto praxe rozšířila. 
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Závěr 
 

Je zřejmé, že ovlivňování veřejného rozhodování formou lobbistické činnosti je 

přirozenou součástí společnosti mnoha zemí. Jednotlivé země však mají často rozdílnou 

historickou a společensko-ekonomickou zkušenost, což se ukazuje i v přístupu, který k 

úpravě lobbingových vztahů používají.  

  Třebaže by se Česká republika měla inspirovat příklady dobré praxe zemí, které 

přijaly lobbingové zákonodárství, je potřeba mít na paměti, že by neměla automaticky 

přebírat vše osvědčené bez hlubší reflexe. Jak uvádí druhý princip OECD: „Země by 

neměly přímo kopírovat pravidla a pokyny z jedné jurisdikce do jiné. Místo toho by měly 

zhodnotit potenciál a omezení různých politických a regulačních možností a měly by 

aplikovat ponaučení z jiných systémů na jejich vlastní kontext. Země by také měly zvážit 

míru a povahu lobbistické činnosti v rámci svých jurisdikcí, např. tam, kde je nabídka a 

poptávka po profesionálním lobbingu omezená, by se měly zvážit alternativní možnosti 

k povinné regulaci pro zlepšení transparentnosti, odpovědnosti a integrity v oblasti 

veřejného života. Tam, kde si země zvolí povinnou regulaci, by se měly zvážit 

administrativní náklady na dodržování, aby se tak zajistilo, že se regulace nestane 

překážkou spravedlivému a rovnému přístupu k vládě.”
157

 

 Je dobré zmínit, že k posílení transparentnosti, odpovědnosti a vymahatelnosti 

subjektů v rámci lobbistické činnosti mohou posloužit i jiná opatření. Zejména by mělo 

dojít k jistým úpravám legislativního procesu. Nabízí se prodloužení lhůty mezi druhým 

a třetím čtením, tak aby měli poslanci či předkladatel dostatek času pro expertní 

posouzení a přípravu vlastního kvalifikovaného názoru. Je to totiž právě fáze mezi 

druhým a třetím čtením, jež je náchylná k silnému tlaku lobbistů. Také stojí za úvahu 

promyslet změnu jednacího řádu Poslanecké sněmovny ve smyslu zavedení tzv. 

legislativní stopy, jež by umožnila zjistit, zda se na návrzích zákonů či jejich 

pozměňovacích návrzích podíleli lobbisté.  

  Zavedení účinné regulace lobbingu není jednoduchý úkol. Nicméně s ohledem 

na chronickou nedůvěru české společnosti vůči své politické reprezentaci a s ohledem 

na mezinárodní doporučení (vedle dokumentů OECD najdeme doporučení k úpravě 

lobbistických vztahů např. ve vyjádřeních protikorupčního orgánu Rady Evropy, 

                                                
157 OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying [online]. OECD. 18.2.2010 [cit. 2013-

8-28]. Dostupný z WWW: <http://www.oecd.org/gov/ethics/Lobbying%20Brochure%202012.pdf>. 
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Skupiny GRECO: „Větší transparentnost lobbistických aktivit může přinutit politické a 

ekonomické hráče k větší odpovědnosti a obnovit důvěru veřejnosti v demokratické 

fungování orgánů státní správy.“
158

) je podle mého názoru důležité, aby se o tento úkol 

Česká republika svědomitě pokusila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
158 Lobbying in a democratic society (European Code of conduct on lobbying):Recommendation 1908 

(April 2010) [online]. Parliamentary Assembly. 23 November 2010 [cit. 2013-8-30]. Dostupný z WWW: 
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Příloha 

 Rozhovor s Jackem Abramoffem, který proběhl elektronickou poštou 18.8. a 

19.8.2013. 

Lukáš Kraus: Jaký byl ten zlomový bod, kdy jste si uvědomil, že by mělo být něco 

uděláno s transparentností lobbingu v USA? 

Jack Abramoff: To nebyl ani tak jeden zlomový bod. Byla to série zlomových bodů. 

Když jsem se začal poctivě dívat na systém, v kterém jsem působil tak dlouhou dobu, 

nemohl jsem ospravedlnit východiska, o něž se opírá – že zvláštní, majetné zájmy mají 

lepší přístup a vliv na americký politický systém. Jakmile jsem došel k tomuto závěru, 

zbývalo jen prozkoumat všechny aspekty tohoto systému k tomu, abych se mohl 

rozhodnout, zda je podporuji nebo ne. 

Lukáš Kraus: Jak je, podle Vašeho názoru, účinná současná americká lobbingová 

legislativa, co se týče dodržování a vynucování?  

Jack Abramoff: Myslím, že mnohé z toho je velmi dobré, ale stále existuje příliš mnoho 

mezer v systému a zásadní korupční problém není adresován – to, že dar jakéhokoliv 

druhu státnímu zaměstnanci od kohokoliv, kdo požaduje od vlády prospěch či přízeň 

jakéhokoliv druhu, není nic víc než úplatek. Pokud tímto principem nebude vedena 

reformní legislativa, budou zde vždy velké mezery v systému, čehož mohou lobbisté 

využít. 

Lukáš Kraus: Vnímání lobbingu v České republice je z velké části negativní. Myslíte si, 

že má lobbing spíše pozitivní či spíše negativní efekt na rozhodování? 

Jack Abramoff: Lobbing je pozitivní. Jen když lobbisté používají peníze k přiklonění 

hrajícího pole v jejich prospěch, se lobbing stává něčím negativním. Právo podávat 

petici/žádost vládě je ve Spojených státech uctíváno a mělo by. Potřebujeme jen dostat 

ze systému úplatky. 

 Poznámka: Jednou z hlavních aktivit Jacka Abramoffa v boji za větší transparentnost a 

odpovědnost americké lobbingové regulace je v současnosti iniciativa Represent.Us 

(https://represent.us) a její kampaň k prosazení tzv. Amerického protikorupčního 

zákona: předpisu, který by důkladně revidoval finance na volební kampaně, zpřísnil 

lobbingový zákon a zákon o střetu zájmů a skoncoval s tajnými penězmi v politice. Více 

zde: http://anticorruptionact.org.  
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Resumé 

 Lobbing je přirozenou součástí dnešního globalizovaného světa, kde dochází k 

intenzivnímu setkávání politických a ekonomických či jiných sokromých zájmů. Za 

účelem posilování principů, jako jsou zejména transparentnost a odpovědnost, přistupují 

některé země k regulaci lobbingu.  

 USA, Kanada, Polsko, Maďarsko, Litva a instituce Evropské unie přistupují k lobbingu 

v jistých ohledech stejně, v mnoha však velmi odlišně. Odlišná historická a 

společensko-ekonomická zkušenost těchto subjektů má často podstatný vliv na rozdíly v 

jejich pojetí regulace. 

 Česká republika sdílí s mnohými uvedenými zeměmi historickou zkušenost 

postkomunistického státu, který nemá příliš zažitou demokratickou politickou kulturu a 

jenž má velké problémy s korupcí v oblasti veřejného rozhodování.    

 Lobbingová regulace v českých podmínkách je proto zejména potřebná pro zvýšení 

transparentnosti a odpovědnosti politiků. Při přípravě budoucí regulace je třeba 

respektovat doporučení mezinárodních organizací a důkladně analyzovat zkušenosti 

ostatních zemí. Nutnou součástí budoucího zákona by měly především být jasné 

definice lobbingu a lobbisty, předmětu lobbingu a lobbovaných, výčet povinností 

lobbistů (zejména v souvislosti se zavedením registru a výkazů) i lobbovaných (zejména 

doba vychladnutí, ke zvážení pak veřejné seznamy schůzek) a také jasně nastavený 

kontrolní a vynucovací mechanismus v podobě nezávislého orgánu.  
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Lobbying regulation in the Czech Republic – 

recommendations based on international experience 

Summary 

Lobbying is a natural part of contemporary globalized world, where political interests 

meet intensively with the economic and other private interests. In order to strengthen 

the principles, especially transparency and responsibility, some countries adopt 

lobbying regulation. 

 The USA, Canada, Poland, Hungary, Lithuania and the EU institutions approach to 

lobbying in some aspects in the same way, in many other aspects they approach to it 

very differently. Different historical and socio-economical experience of these entities 

has, often substantial, influence on the differences of their regulation approach.  

  The Czech Republic shares with many mentioned countries the experience of post-

communist state, which does not have long democratic political culture and which has 

many problems with corruption in the public decision-making process.  

  Lobbying regulation under Czech conditions is therefore necessary for raising 

transparency and responsibility of politicians. During the preparation of the future 

regulation, it is necessary to respect recmmendations of the international organizations 

and to thoroughly analyze experience of other states. The necessary parts of the future 

law should be especially: clear definition of lobbying and lobbyist, area of lobbying and 

the list of public office holders, who can be lobbied, duties of lobbyists (especially 

registry and disclosure reports) and of public office holders  (especially cooling off 

period, or possibly public meeting schedules/diaries) and also effective controlling and 

enforcing mechanism – independent authority.  
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Lobbying regulation, lobbyist, Czech Republic, transparency, registry, corruption, 

politics, good practice,  theory of law, participatory democracy 
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