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Abstrakt  
 

Cílem této případové studie je podat komplexní analýzu lobbingové strategie neformální 

organizace občanské společnosti, kterou je studentská iniciativa Inventura demokracie. 

Úvodní část vymezuje základní pojmy. Druhá část se zaměřuje na teorii lobbingu, občanské 

společnosti a státu. Třetí část analyzuje lobbing Inventury demokracie v praxi. Konečně čtvrtá 

část práce přináší závěry a doporučení. 

 

The study aims to describe comprehensively the lobbing strategy of student’s  

nongovernmental organization called Inventura demokracie. The first part determinates basic 

terms. The second part examines the theory of lobbing, civil society, and state. The third part 

analyses lobbing of Inventura demokracie in practice. Finally, the fourth part brings us 

conclusions and recommendations. 
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1. ÚVOD 

 

1.1 Struktura práce 

 

Tato studie je dělena do šesti částí – úvod, teorie, empirie, závěry, literatura a přílohy. 

V úvodu je čtenář obeznámen s předmětem zkoumání – tedy s pojmem občanské společnosti, 

s iniciativou Inventura demokracie a s problematikou imunity zákonodárců. Kromě toho jsou 

zde vymezeny také cíle práce, výzkumné otázky a v neposlední řadě pojednáme i etice tohoto 

výzkumu. 

 Ve druhé, teoretické části pojednáme o teorii občanské společnosti jako takové, dále o 

jejím vztahu vůči státu a také o funkcích, které občanská společnost v demokratickém 

systému plní. Tím se dostaneme k lobbingu, jako k jednomu z hlavních nástrojů, pomocí nějţ 

můţe občanská společnost ovlivňovat stát. O lobbingu pojednáme z hlediska profesionální 

teorie, kterou však není obtíţné aplikovat i na občanskou společnost a organizace působící 

v ní. V závěru teoretické části pojednáme o tom, jak je lobbing vnímán českou veřejností. 

 Ve třetí, empirické části rozebereme konkrétní případ lobbingu organizace občanské 

společnosti, tedy Inventury demokracie. Ještě předtím však vymezíme metody výzkumu a  

sběru dat. Poté podrobně prozkoumáme, jaké lobbingové techniky Inventura demokracie 

vyuţívá, jaké zdroje jí byly poskytnuty, jaké lobbingové funkce plní a do jaké role nebo 

jakých rolí se staví její členi jakoţto lobbisté. Na základě podrobného prozkoumání případu 

lobbingu za omezení poslanecké a senátorské imunity (jeţ byl zatím jako jediný v rámci 

organizace úspěšný) byla sestavena také mapa případu, která je umístěna na začátku 

empirické části. 

 Čtvrtou část práce tvoří závěry, které jsou v podstatě odpověďmi na výzkumné otázky 

(Jakých lobbingových technik Inventura demokracie vyuţívá, jaké zdroje pro efektivní 

lobbování Inventura demokracie vyuţívá, jaké funkce lobbingu Inventura demokracie plní, do 

jaké role, nebo do jakých rolí, se lobbisté z Inventury demokracie staví?). Závěry jsme 

doplnili také o stručná doporučení. 

 Pátou část práce tvoří seznam zdrojů a pouţité literatury. Konečně šestou částí jsou 

přílohy. 

 

 



12 

1.2 Vymezení předmětu zkoumání 

 

1.2.1 Občanská společnost 

 

Občanská společnost je úzce spjata s vývojem demokracie, svobody jednotlivce a uznáváním 

lidských práv (Skovajsa, 2010: 16). Nejen z československé zkušenosti víme, ţe v dobách, 

kdy se státní zřízení uchylují k totalitním reţimům, je občanská společnost těţce zasahována. 

V současnosti však ţijeme ve svobodném, demokratickém právním státě, v němţ občané mají 

prostor k tomu, aby realizovali a hájili svá práva. S tím (vzhledem k výše uvedenému vztahu 

mezi občanskou společností a státem) souvisí i to, ţe občané by měli kontrolovat výkon 

politické moci.
1
 

 Občanská společnost v demokratickém systému plní určité funkce. Způsobů vymezení 

těchto funkcí najdeme v odborné literatuře několik. Můţe se jednat o funkce zprostředkování 

zájmů, jak je vymezuje Marek Skovajsa (2010: 74) nebo např. o funkce ochrannou, 

participační, integrační a legitimační, jak je vymezuje Karel B. Müller (2003) ve svém 

normativním konceptu občanské společnosti. Ale ačkoli můţeme najít mnoţství prací 

týkajících se teoretického vymezení těchto funkcí ve vztahu ke státu, tak pouze minimum 

z nich přináší empirický pohled na to, jak k plnění těchto funkcí dochází přímo na 

konkrétních místech, v konkrétních situacích a ze strany konkrétních občanů či jejich 

organizací. 

 V tom spatřujeme přínos této případové studie. Přinášíme pohled do kanceláří 

poslanců a senátorů, kam přicházejí studenti z organizace Inventura demokracie, aby 

lobbovali za prosazení určitých změn. Přinášíme analýzu toho, jak jsou občané politiky 

přijímáni, jaké techniky lobbování občané pouţívají, jak se jim v lobbování daří atd. 

 Další přínos spatřujeme v tom, ţe tato práce nezkoumá situaci ve formalizované 

organizaci občanské společnosti, ale v organizaci neformalizované. Studií týkajících se 

právně zakotvených organizací totiţ nalezneme mnohem více neţ těch, které se týkají studia 

neformálních organizací. Inventuru demokracie totiţ v době, které se týká tato práce, tvořila 

                                                 
1
 Přebujelá a v krajním případě aţ totalitní státní moc však není jedinou sférou, která občanskou společnost 

ohroţuje. Především v poslední době v moderních demokraciích vidíme, jakým způsobem omezuje občanskou 

společnost také trh mimo jiné tím, jak se na něm stále více občanů stává závislými (Skovajsa, 2010: 62). Trh 

také vytváří sociální a mocenské nerovnosti. Za účelem vyhlazování těchto nerovností také můţe docházet ke 

spolupráci mezi občanskou společností a trhem (Muhič in Skovajsa, 2010: 96–98). 
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skupina převáţně vysokoškolských studentů, kteří se dobrovolně sdruţovali za účelem, aby se 

aktivně podíleli na utváření a kontrole politické moci. 

 

 

1.2.2 Inventura demokracie 

 

 „Inventura demokracie je studentská iniciativa sdružující studenty, kterým není lhostejný 

současný stav demokracie a politické kultury v České republice, a kteří se rozhodli s tímto 

stavem něco dělat.“ Tak zní první věta, jíţ se na svém webu představuje iniciativa Inventura 

demokracie. Jak uţ jsme zmínili, Inventura demokracie v době, kdy lobbovala za změny, jeţ 

uvedeme níţe, nebyla formální neziskovou organizací. Pro její bliţší označení si členové 

vybrali slovo iniciativa. Spolkem se organizace stala aţ v roce 2014, zatímco naše práce se 

týká let 2008 aţ 2013. 

 Inventura demokracie však nebyla ani zcela nezakotvenou organizací. Spolu s dalšími 

(formálními či neformálními) subjekty byla zastřešena Studentskou unií Univerzity Karlovy. 

To je občanské sdruţení, které si klade za cíl sdruţovat studentské organizace působící na 

Univerzitě Karlově, pomáhat jejich vzájemné komunikaci, spolupráci apod. Prostřednictvím 

tohoto občanského sdruţení měla Inventura demokracie moţnost oficiálně čerpat finanční a 

technické zázemí potřebné pro lobbing. 

 Inventura demokracie vznikla v únoru 2008. U zrodu stálo asi deset studentů většinou 

z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tito zakladatelé vymysleli hlavní kampaň 

organizace. Jejím cílem bylo prolobbovat u poslanců a senátorů podání návrhů na zákonné 

změny čtyř tzv. „legislativních absurdit“. Jednou z nich byla přebujelá imunita zákonodárců, 

jejíţ omezení se nakonec jako jediné ze čtyř „absurdit“ podařilo prolobbovat. Proto jsme si 

strategii vedoucí k tomuto úspěchu vybrali jako tu, kterou v práci zanalyzujeme. V analytické 

části této práce se však dostaneme také k podrobnějšímu vymezení dalších tří „legislativních 

absurdit“. 

 

 

1.2.3 Imunita zákonodárců 

 

Takto zněl článek 27 Ústavy, který se imunity týká, v době, kdy se Inventura demokracie 

zasazovala o jeho změnu (2008–2013): 
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Článek 27 – do 1. 6. 2013  

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu 

nebo jejich orgánech. 

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze 

poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární 

pravomoci komory jejímž je členem. 

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž 

je členem, pokud zákon nestanoví jinak. 

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-

li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno. 

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo 

bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, 

jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k 

odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první 

následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.  

 

 K tomu, abychom si vysvětlili význam imunity v moderních demokraciích, si uveďme 

známou poučku – imunita chrání poslance a senátory před arogantní výkonnou mocí. To 

znamená, ţe imunita zákonodárců zamezuje tomu, aby výkonná moc mohla fingovat 

okolnosti (trestný čin či přestupek), pro něţ by mohlo dojít k neoprávněnému zadrţení 

opozičního poslance resp. senátora, v důsledku nějţ by zákonodárce nemohl hlasovat. To má 

své opodstatnění, a proto institut imunity zákonodárců do moderní demokracie patří. 

 V české Ústavě byl ovšem problematický především bod číslo čtyři, který upravoval 

takzvanou trestněprávní imunitu. Výše vidíme, ţe v Ústavě bylo výslovně psáno, ţe poslance 

či senátora, který spáchá trestný čin v době, kdy vykonává mandát, uţ nelze nikdy trestně 

stíhat (tedy ani po skončení mandátu), pokud k jeho stíhání nevydá souhlas komora (v době 

jeho mandátu). Dále je v článku 27 Ústavy sporný také bod třetí, který upravuje přestupkovou 

imunitu. Poslanec nebo senátor je dle této úpravy (jeţ narozdíl od trestněprávní imunity 

vydrţela aţ dodnes) po dobu mandátu zcela vyloučen z postihu při páchání přestupků 

(porušení dopravních předpisů apod.), nerozhodne-li komora jinak.  

 V obou zmíněných úpravách (trestněprávní i přestupkové imunity) hovoříme o jednom 

z největších rozsahů imunity v Evropě (viz Syllová, 2002 nebo Syllová, Medková, Nemeth, 

2006). Především bývalá úprava doţivotní trestněprávní imunity byla odborníky, a také 
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některými politiky, povaţována za absurdní a pro moderní demokracii nepřípustná (takovýto 

rozsah imunity se do ústavy dostal nejspíše jako pozůstatek monarchistických tradic). Dodnes 

platná úprava přestupkové imunity dle mnohých odborníků, a ostatně i dle členů Inventury 

demokracie, také nemá přílišné opodstatnění (ibid.). Nejčastější argument zákonodárců, ţe 

přestupkovou imunitu potřebují pro případy, kdy autem spěchají na jednání komory, v 

důsledku čehoţ se můţe stát, ţe překročí povolenou rychlost, povaţují členové Inventury 

demokracie za lichý. Spěchat do práce mohou i jiní občané, kteří přestupky páchat nemohou. 

Ano, tito sice nejsou zákonodárci, ale to ještě neznamená, ţe poslanec nebo senátor by měl 

být zcela vyčleněn z postihu za páchání přestupků jakéhokoli druhu. Inventura demokracie 

zastává názor, ţe současná úprava přestupkové imunity vylučuje politiky z principu 

demokratické rovnosti všech občanů. 

 Studenti z Inventury demokracie si vytyčili za cíl přimět politiky k tomu, aby si svou 

imunitu omezili. K tomu, jaké přesně byly jejich poţadavky, a jakým způsobem je 

prosazovali, se dostaneme v analytické části práce. 

 Poţadavek omezení imunity se nakonec podařilo prosadit. 13. 2. 2013  novelu tohoto 

ústavního zákona schválila Sněmovna, 20. 3. 2013 totéţ učinil Senát a 9. 4. 2013 ústavní 

zákon podepsal prezident Miloš Zeman. Účinnost nabyla norma 1. června 2013. Tomuto 

schválení však předcházelo dvacetileté martýrium a asi dvacet různých návrhů na omezení 

imunity, které byly z toho či onoho důvodu smetávány ze stolu. Jak uţ jsme zmínili, z  

důvodu, ţe lobbingová aktivita Inventury demokracie na tomto poli byla zatím jako jediná 

úspěšná (ze všech čtyř aktivit prosazování změn zákonů), věnujeme jí hlavní pozornost v této 

práci. 

 Je však nutné zmínit, ţe těmito ani dalšími řádky netvrdíme, ţe k omezení imunity 

došlo právě nebo jen díky lobbingu Inventury demokracie. Roli bezpochyby sehrála spousta 

faktorů, ať uţ šlo např. o tlak médií, veřejnosti nebo vnitropolitické vlivy. 
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1.3 Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je podat komplexní pohled na lobbingovou strategii studentské 

iniciativy Inventura demokracie. Zaměříme se její strategii při prosazování omezení imunity 

zákonodárců, protoţe ta byla zatím jako jediná úspěšná. Jinými slovy chceme podrobně 

prozkoumat a popsat proces lobbingu neformální organizace občanské společnosti se všemi 

jeho úskalími, neúspěšnými i úspěšnými součástmi. Tím získáme pohled na to, jaká je situace 

v této neformální organizaci při její snaze ovlivňovat stát. 

 

 

 

 

1.4 Výzkumné otázky 

 

1. Jakých lobbingových technik Inventura demokracie vyuţívá? 

Jde o lobbing přímý či nepřímý? Využívá telefonátů, osobních setkání či protestních akcí? 

 

2. Jaké zdroje pro efektivní lobbování Inventura demokracie  vyuţívá? 

Jak jsou zastoupeny a využity zdroje finanční, informační, organizační apod.? 

 

3. Jaké funkce při lobbovaní Inventura demokracie plní? 

Jakým způsobem, a s jakými specifiky, organizace politiky přesvědčuje, informuje, upozorňuje 

na problém apod.? 

 

4. Do jaké role nebo do jakých rolí se lobbisté z Inventury demokracie staví? 

Lze jejich role srovnat s rolemi profesionálních lobbistů? Jsou prostředníky, komunikátory, 

informátory či „pouhými“ přitakávači? 
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1.5 Etika výzkumu 

 

V rámci tohoto výzkumu vyvstaly určité etické otázky. První z nich bylo to, zda je vhodné 

uvádět jména členů Inventury demokracie, kteří byli zároveň i našimi respondenty. S ústním  

svolením respondentů bylo nakonec rozhodnuto, ţe ano. Lobbingová činnost studentů, o níţ 

tato práce pojednává, totiţ není ani nic dehonestujícího, ani nic, co by mohlo respondenty do 

budoucna jakýmkoli způsobem ohrozit. Navíc tato činnost nebyla ţádným způsobem 

utajovaná. Naopak šlo o veřejně proklamovanou aktivitu. 

 Další etickou otázkou bylo to, jakým způsobem se má výzkumník „infiltrovat“ mezi 

členy za účelem provedení přímého pozorování. To bylo vyřešeno a provedeno tak, ţe 

výzkumník se nejprve stal skutečným členem Inventury demokracie, přičemţ členům hned na 

začátku oznámil, jaká bude jeho pozice v organizaci. 

 Výzkumník se tedy jakoţto student Katedry studií občanské společnosti při Univerzitě 

Karlově přihlásil do Inventury demokracie mimo jiné proto, ţe měl katedrou nařízenou praxi 

v občanském sektoru. Tu se rozhodl vykonávat v Inventuře demokracie s tím, ţe s nejvyšší 

pravděpodobností tato praxe vyústí i napsáním diplomové práce týkající se činnosti Inventury 

demokracie (coţ se nakonec také stalo). S tím vším členi organizace souhlasili. Ostatně 

Inventura demokracie byla „otevřená“ neformální iniciativa, do níţ mohl podobným 

způsobem vstoupit kdokoli. 

 Výzkumník se však chtěl stát aktivním občanem nejen z jakéhosi „nařízení“ katedry, 

ale také z vlastního přesvědčení. Proto došlo k tomu, ţe se sám začal podílet na aktivitách, 

které se týkaly především tématu úpravy pravomocí a institucionálního zakotvení Nejvyššího 

kontrolního úřadu (NKÚ). Tato praxe poskytla cenné poznatky, které se hodily i pro tento 

výzkum zaměřující se především na téma poslanecké senátorské imunity. 

 Se členy, kteří poskytli rozhovory důleţité pro tuto studii, se výzkumník dohodl tak, ţe 

jim před odevzdáním práce pošle finální text, aby si ho prošli a vyjádřili se k němu 

(především pak k pasáţím, které se týkají jich konkrétně). To bylo provedeno a drobné 

připomínky respondentů byly citlivě zaneseny tak, aby výsledek výzkumu nebyl měněn ani 

výrazně narušen. 

 Souhlas respondentů se způsobem, jakými jsou uvedeni v práci, lze doloţit jejich 

potvrzením přes e-mail. 
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2. TEORIE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI VE 

VZTAHU K LOBBINGU 
2
 

 

 

2.1 Definice občanské společnosti a základní terminologie 

oboru 

 

Občanskou společnost můţeme definovat několika různými způsoby. Tím asi nejzákladnějším 

je označit ji za sféru mezi rodinou, státem a trhem, v níţ se sdruţují (formálně či neformálně) 

občané za účelem dosaţení legálních cílů, kterými mohou být cíle partikulární či veřejně 

prospěšné, ale nikoli finanční. Takto budeme občanskou společnost chápat i v této studii. 

Zjednodušeněji řečeno je občanská společnost sféra svobodného jednání občanů. 

 Další dvě výše uvedené sféry, tedy trh a stát, však nejsou od občanské společnosti 

odděleny nějakou ostrou linií, ale naopak se prolínají a existují mezi nimi vztahy a vazby. My 

v této práci ponecháme trh stranou. Budeme se zabývat vztahem mezi občanskou společností 

a státem. 

 Na tomto místě je vhodné pojednat krátce o základní terminologii oboru. Rozlišování 

mezi několika sobě blízkými termíny je totiţ důleţité pro správné pochopení toho, jaké místo 

má námi zkoumaná Inventura demokracie ve společenském systému. 

  Zatímco např. Potůček (2005) vybírá pro vymezení prostoru mezi trhem a státem
3
 

pojem nebo koncept občanského sektoru, tak např. v práci Salamona a Anheiera (2006) se 

můţeme dočíst hned o dalších čtyřech konceptech vymezujících tento prostor: 

 

1.) Charitativní, neziskový nebo dobrovolnický sektor – v tomto konceptu se o prostoru 

mezi trhem a státem hovoří jako o sektoru, který má za úkol poskytovat sluţby 

znevýhodněným obyvatelům či široké veřejnosti. Důraz je kladen na nerozdělování zisku 

organizace jejím manaţerům či členům (Muhič in Skovajsa, 2010: 91). 

 

                                                 
2
 Z hlediska pravopisu se v práci drţíme doporučení Ústavu pro jazyk český AV ČR, tedy psaní „lobbing“, 

„lobbista“, „lobbistický“ atd. V odborné literatuře se však setkáme i s jinými přepisy tohoto anglického slova, 

jako např. „lobbying“, „lobbyismus“ apod. 
3
 Rodinu uţ na tomto místě necháváme stranou, neboť z teoretického hlediska nejde o tak ostře ohraničenou a 

specifickou sféru, jakými jsou trh a stát. 
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2.) Sociální ekonomika – Jde o koncept podobný tomu prvnímu, v němţ ale není zakázáno 

přerozdělování zisku. Distribuce zisku je zde však zaloţena na členství, ne na vloţeném 

kapitálu, čímţ se sociální podnik liší od běţné firmy. 

 

3.) Nevládní organizace – Koncept „má svůj původ v konfliktním vidění společnosti, kdy 

nevládní organizace (nongovernmental organizations, NGOs) představují nástroj protestu 

občanů proti dominantním elitám jak v politickém, tak v ekonomickém smyslu.“ (ibid.) 

 

4.) Občanská společnost – koncept přesahuje organizační strukturu a hranice neziskového 

sektoru. Občanská společnost je místo, kde občané vyjadřují svá kritická stanoviska nejen 

vůči trhu a státu, ale také vůči nevládním organizacím. 

 

 Nyní uveďme terminologii pouţívanou v této práci na pravou míru. Občanský sektor 

budeme chápat jako organizovanou část posledního ze čtyř výše zmíněných konceptů, tedy 

konceptu občanské společnosti. Řečeno slovy Marka Skovajsy (2010: 31): „Pro část 

občanské společnosti tvořenou organizacemi používáme označení občanský sektor nebo 

organizovaná občanská společnost.“  

 Inventuru demokracie označujeme za organizaci občanské společnosti. Pokud bychom 

ji však označili za organizaci občanského sektoru, neudělali bychom z terminologického 

hlediska chybu. Jak uţ bylo řečeno, občanský sektor je organizovaná část občanské 

společnosti; a Inventura demokracie je organizovanou studentskou iniciativou. Přesto však 

pro její označení v práci volíme „obecnější“ pojem organizace občanské společnosti, neboť 

tato iniciativa sestává z dobrovolně (a neformálně) se sdruţujících studentů, kteří si kladou za 

cíl řešit širší, společenskopolitické souvislosti (celostátní politika, politická kultura, občanská 

gramotnost apod.). 

 Toto vymezení balancuje na pomezí, protoţe je zřejmé, ţe pojmy občanský sektor a 

občanská společnost se od sebe liší, ale zároveň spolu úzce souvisí. Skovajsa (2010: kap. 1) se 

domnívá, ţe nejvhodnější označení pro takový subjekt (jakým je Inventura demokracie) by 

bylo „občanská organizace“, ale dodává, ţe z koncepčního hlediska by takový pojem 

postrádal rozlišení mezi státem a občanskou společností. Proto je i podle něj nejvhodnější 

pouţívat pojem organizace občanské společnosti. 
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2.1.1 Vztah občanské společnosti a státu  

 

Nyní pojďme podrobněji probrat to, jaký je vztah mezi občanskou společností a státem. 

Občanská společnost a stát, tedy „politická forma organizace společnosti na určitém území 

vykonávající moc, označovanou jako státní moc“ (Hendrych et al., 2005: 122 citován in 

Skovajsa, 2010: 98), hájí i reprezentují odlišné zájmy. „Z pohledu státu nárokujícího si 

reprezentaci obecného zájmu se v oblasti občanské společnosti jedná o partikulární zájmy a 

pluralitu zájmů.“ (ibid.: 99) Tento rozdíl je patrný i z pojmů občan státu a člen organizace. 

 Mezi občanskou společností a státem by však mělo docházet k tzv. produktivnímu 

napětí (Rosenblum a Post, 2002 in Skovajsa, 2010: 99). Občanská společnost a stát jsou 

„misky vah“, přičemţ při převáţení na stranu státu můţe dojít v krajním případě k zániku 

občanské společnosti. V opačném případě, tedy při totálním převáţení občanské společnosti, 

hovoříme o anarchii. A právě lobbing, rozebíraný v této práci, chápeme jako nástroj občanské 

společnosti, resp. organizace nacházející se uvnitř ní, k prosazování se a uskutečňování tlaku 

na stát. 

 Lobbing také souvisí s pojetím vztahu občanského sektoru a státu tak, jak ho chápou 

Steven Smith a Kirsten Grønbjerg (2006) v jednom ze svých modelů občanské společnosti a 

sociálních hnutí
4
. „Z perspektivy tohoto modelu je občanská společnost ztělesněním hodnot 

klíčových pro demokracii a dobré vládnutí. (...) Model má svůj původ v díle Alexise de 

Tocquevilla a tocquuevillovských názorech o zásadním významu dobrovolného sdružování 

pro demokracii, kdy občanská společnost kontroluje a omezuje státní moc.“ (Muhič in 

Skovajsa, 2010: 105). My se podíváme na to, jak takováto kontrola státní moci probíhá 

v praxi. 

 Smith a Grønbjerg hovoří o nutnosti občanské společnosti prosazovat se, avšak 

nepříliš prostoru věnují tomu, jakými nástroji to má občanská společnost (nebo organizace 

v ní) dělat. Podobně je tomu i v dalším, dnes jiţ nepřeberném mnoţství teoretické literatury na 

téma vztahu občanské společnosti a státu. Samotnému lobbingu jakoţto jednomu z nástrojů 

občanské společnosti prosazovat se a tlačit na stát se příliš nebo vůbec nevěnují. Právě v tom 

spatřujeme přínos této práce, která přináší velmi detailní pohled na to, jak vztah občanské 

společnosti a státu funguje v praxi. Snaţíme se popsat proces vzniku těchto aktivit a převedení 

vizí aktivních občanů do reality. 

 

                                                 
4
 Další dva jsou model poptávky a nabídky a model reţimů sociálního státu. 
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2.1.2 Funkce občanské společnosti v demokratickém státě  

 

Z hlediska vztahu občanské společnosti a státu je také zajímavé Skovajsovo vymezení funkcí, 

které občanská společnost v demokratickém systému má. Jde o: 

 

1.) zprostředkování zájmů a poţadavků občanů směrem ke státu, 

 

2.) utváření veřejného mínění, ovlivňování a kontrolu veřejné moci. Demokratický stát 

má zároveň povinnost vyhradit občanské společnosti její prostor a chránit ji před ohroţením 

zevnitř i před sebou samým (Skovajsa, 2010: 71). 

 

 (1.) Důleţitost první funkce vyplývá z toho, ţe vzdálenost mezi občany a veřejnou 

mocí je v moderních demokraciích značná. A dle našeho pojetí občanské společnosti 

neomezujeme její politickou participaci jen na účast ve volbách (jako to dělají např. někteří 

zástupci ekonomické teorie). Naopak předpokládáme, ţe moc státu musí být občany 

kontrolována neustále. To se odehrává v tzv. intermediární neboli zprostředkující sféře, kterou 

Skovajsa (2010) spolu s Broklem (1997) označuje soubor institucí a organizací, jejichţ 

prostřednictvím dochází k prosazování zájmů občanů v politickém systému. Dle tohoto 

vymezení patří do intermediární sféry také Inventura demokracie, jejíţ zprostředkovávání 

zájmu (pomocí různých lobbingových technik) občanů směrem ke státu prozkoumáme. 

 (2.) „Soukromí občané shromáždění nebo sdružení s cílem sledovat, ovlivňovat a 

kontrolovat výkon veřejné moci tvoří veřejnost.“ (Skovajsa, 2010: 77) A prostor, v němţ tito 

občané formulují svou představu o obecném blahu, se nazývá veřejný prostor. Jejich mínění je 

pak veřejným míněním. To je mohutnou silou vytvářející permanentní nátlak na politiky, a 

tedy v jistém smyslu i formující veřejnou politiku. Veřejné mínění samozřejmě výrazně 

utvářejí také média. Proto je pro Inventuru demokracie klíčový kontakt s novináři, ale také 

vlastní prezentace na internetu. Na to, jak se Inventuře demokracie v rámci lobbingové 

strategie vedoucí k omezení imunity dařilo medializovat své výstupy, se podíváme 

v analytické části. 
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2.2 Definice lobbingu 

 

Definovat lobbing není snadné. V české i zahraniční literatuře velmi obtíţně hledáme takové 

vymezení pojmu, které by neopomíjelo některý z podstatných rysů fenoménu lobbingu. 

Mnohé definice jsou při tom příliš široké, tudíţ analyticky a právně bezvýznamné (Růţička, 

2004). 

 Jako příklad uveďme definici Encyclopaedia Britannica, kde se píše, ţe lobbing je: 

„každý pokus skupiny nebo jednotlivce ovlivnit rozhodnutí vlády; pojem ve svém původním 

významu odkazuje ke snahám ovlivnit hlasování zákonodárců. Tyto snahy probíhají  

především v hale
5
 před sněmovnou. Lobbing v různých formách je nevyhnutelný v každém 

politickém systému.“
6
 Taková definice však zahrnuje téměř veškeré aktivity spojené 

s politikou a podle Jana Růţičky (2004) je takto pojatý lobbing „vším a zároveň ničím“. 

 Podle Marka Gajdoše se jako nejvhodnější jeví definice Luigiho Graziana: „Lobbying 

je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v 

zásadě vylučují korupční výměnu služeb, ve své povaze velmi odlišná od obecné 

nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant 

partikulárních zájmů lobbyista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které mohou 

být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace“ (Graziano, 

1998 citován in Růţička, 2004: 41). Všimněme si především toho, ţe Graziano z pojmu 

lobbing vylučuje korupci. To je asi nejdůleţitější rys jeho definice. Graziano tím chce 

jednoduše říci, ţe pokud dojde při ovlivňování politika k uplácení (coţ se samozřejmě můţe 

stát, a k čemuţ také někdy dochází), tak jiţ nelze z terminologického hlediska hovořit o 

lobbingu, nýbrţ uţ jde o korupci. Grazianova definice je tedy do jisté míry normativní. 

 Tato Grazianova definice se tedy Gajdošovi (2004a) jeví jako nejvhodnější proto, ţe 

výborně postihuje nejpodstatnější rysy lobbingu, kterými jsou: 

 

1.) vymezení lobbingu vůči korupci, 

2.) vymezení lobbingu vůči reprezentaci prostřednictvím volených zástupců, 

3.) vymezení lobbingu jako zdroje informací a odborných expertíz, 

                                                 
5
 Anglicky v „lobby“, pozn. autora 

6
 Překlad vlastní 
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4.) jasné vymezení aktérů lobbingu, které tuto skupinu nezuţuje pouze na tzv. komerční 

lobbisty či na lobbisty prosazující vlastní zájmy, ale jejíţ součástí také je skupina lobbistů, 

kteří nelobbují pouze ve vlastním zájmu, 

5.) vymezení cílů lobbingu
7
. 

 

 

2.3 Definice lobbisty 

 

Nyní se přesuňme ke Grazianově (1998) definici samotného lobbisty. Je to jedinec, který je se 

svým zaměstnavatelem či zadavatelem v pracovněprávním vztahu, a který je pověřen 

prezentovat a hájit jeho zájmy (příp. zájmy zaměstnavatelova klienta). Takto formulovaná 

definice by však vylučovala lobbisty jakoţto zástupce organizace občanské společnosti hájící 

veřejný zájem. Proto Gajdoš dodává, ţe: „ve smyslu této definice lze pak vymezit lobby nejen 

jako profesionální lobbyistickou firmu (takzvané influence agencies, public affairs agencies či 

public affairs consultancies), ale také jako každou skupinu, která záměrně komunikuje s 

institucemi politického systému, protože tato komunikace přispívá k dosažení jejích cílů“ 

(Gajdoš, 2004: 42). Jinými slovy, mezi lobbisty můţeme řadit jak soukromé právnické osoby, 

tak i odbory nebo např. nestátní neziskové organizace (Šafaříková 2002: 10–11). 

 

 

2.4 Zdroje lobbingu  

 

Následující pasáţe teoretické části jsou pro tuto práci stěţejní, protoţe především z těchto 

konceptů a jejich dělení budeme vycházet při analytické části. 

 Kalninš ve své práci o lobbingu v Lotyšsku (Kalninš, 2005) poukazuje na důleţitost 

různých zdrojů lobbingu. Dostupnost, nebo naopak nedostatek vhodných zdrojů má přímý 

dopad na efektivnost lobbingových akcí. Přístup ke zdrojům ovlivňuje také to, kdo všechno 

můţe být do lobbingového cyklu zapojen. Kalniš (2005: 33–34) rozlišuje tyto čtyři 

nejdůleţitější zdroje: 

 

                                                 
7
 V Grazianově definici jde o formulování legislativní a správní regulace, pozn. autora. 
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1.) Finanční zdroje
8
 – Tento zdroj označuje Kalniš za vůbec nejdůleţitější. Pro naši práci je 

však podstatné připomenout, ţe Kalniš řeší daleko spíše problematiku profesionálních 

lobbistických organizací a agentur, neţ práci neziskových dobrovolnických organizací (jakou 

je Inventura demokracie). Přesto jsme museli z jeho kategorizace vyjít, protoţe teoretické 

práce týkající se přímo lobbingu organizací občanské společnosti jsme při rešerši nenašli. 

Kalninš přímo upozorňuje na to, jak finanční prostředky ovlivňují zvolení lobbistických 

technik, rozsah a dokonce i intenzitu lobbistických aktivit. 

 

2.) Znalosti a dovednosti jsou druhým nejdůleţitějším zdrojem lobbistů, kteří politikům 

potřebují nabídnout především své poznatky v dané problematice. Vymětal (Müller, 

Laboutková, Vymětal, 2010) to označuje za lobbingové „know–how“ s tím, ţe v této kategorii 

nejde pouze o znalost odbornou, ale také o znalost prostředí, v němţ se lobbuje. Rovněţ jde o 

komunikační dovednosti lobbisty. 

 

3.) Kontakty umoţňují lobbistům přístup k politikům (reprezentantům veřejného sektoru), 

médiím a dalším osobám, které jsou pro proces lobbingu důleţité. „Skoro všichni lobbisté 

v rozhovorech uvedli, že osobní kontakt s politiky je takřka nutným předpokladem pro 

zapojení se do procesu lobbingu“ (Kalninš, 2005: 33).  

 

4.) Dobrá organizace a schopnost spolupráce je čtvrtým nejdůleţitějším faktorem 

úspěšného lobbingu. Jinými slovy jde o schopnost dosáhnout uvnitř organizace shody v tom, 

co je společný zájem, za nějţ se bude lobbovat. Lobbisté v Kalninšově studii poukazovali na 

neúspěšnost lobbingu v případě, ţe jejich organizace nebyla schopna otevřené diskuze 

vedoucí k jednotnému konsenzu. 

 

 

2.5 Funkce lobbingu  

 

1.) Přesvědčovací funkce
9
 – Jejím cílem je na základě racionálních argumentů přesvědčit 

subjekt (zákonodárce) a ovlivnit tak jeho rozhodování při hlasování. 

 

                                                 
8
 Překlad kategorizace zdrojů dle Vymětala (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010) za účelem zachování 

pojmosloví. 
9
 Překlad funkcí je dle Vymělata (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010), za účelem zachování pojmosloví. 
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2.) Informační funkce – Jejím cílem je poskytnout veřejným činitelům, ale i široké 

veřejnosti, co nejvíce nezkreslených a úplných informací. 

 

3.) Nabízení řešení – Na základě předkládaných informací a argumentace mohou 

profesionální, ale i neziskové organizace podávat veřejným činitelům moţnosti řešení daného 

problému. Při tom se mohou i spojovat s dalšími (neziskovými) organizacemi lobbujícími na 

půdě dané instituce (parlamentu). 

 

4.) Upozorňování na problémy a jejich medializace – v dnešním medializovaném světě jde 

o velmi důleţitou funkci. Obecně lze říci, ţe medializace problémů patří mezi časté cíle 

masivních advokačních kampaní. 

 

5.) Vymáhání základních práv, sbírání informací a role hlídacího psa patří mezi často 

zmiňované funkce občanské společnosti jako celku. V některých zemích jsou osoby nebo 

subjekty zabývající se touto činností (hájení veřejného zájmu) označovány za stejné lobbisty, 

jakými jsou profesionální lobbingové agentury hájící partikulární zájmy. 

 

6.) Integrační funkce – Je jí míněno vyjasňování si stanovisek mezi spojenci, ale i soupeři. 

Sběr informací a komunikace můţe vést k vytváření koalic, spojenectví, vzájemné loajality a 

solidarity. 

 

7.) „Vyšlapávání si“ cestičky, kterou je míněna cestička pro budoucnost, v níţ můţe dojít 

k potřebě mobilizovat síly pro prosazování konkrétního zájmu. Fáze „vyšlapávání si“ cestičky 

je zároveň přípravou a zorientováváním se v politické aréně (dle BCTF, 2009b in Müller, 

Laboutková, Vymětal, 2010)
10

. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 British Columbia Teachers' Federation (BCTF) je profesionální vzdělávací organizace zaloţená v roce 1907. 

Dokument, ze nějţ čerpali autoři publikace Lobbying v moderních demokraciích, uţ není dostupný on-line. Na 

stránkách www.bctf.ca v současnosti (duben 2014) nalezneme pouze výčet zmiňovaných funkcí bez bliţšího 

vysvětlení. 
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2.6 Role lobbisty 

 

Od výše zmíněných funkcí se odvíjejí také role, které můţe lobbista zastávat. Vymětal 

(Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 39–40) pouţívá rozdělení Capellové a Thomase 

(Thomas, 2004: 155–157). Rozlišuje tak čtyři základní role lobbisty: 

 

1.) Role prostředníka propojujícího zájmovou skupinu s vládou. Vychází se z toho, ţe 

lobbista je člověk s dobrými kontakty na vhodné aktéry a instituce. Zde má však Vymětal na 

mysli především profesionální lobbisty jako jedince, kteří mají díky svým zkušenostem 

z oboru výborné kontakty na osoby s rozhodovací pravomocí. Profesionální lobbisté si 

dokonce vedou evidenci toho, jaké lidi je vhodné propojit za účelem dosaţení určitého cíle. 

V analytické části práce však uvidíme, ţe i tato role je na studenty z Inventury demokracie 

aplikovatelná, resp. ţe se do této role její lobbisté také staví. 

 

2.) Role komunikátora předávajícího informace oběma stranám. V našem případě hovoříme 

o neziskové organizaci na straně jedné, a o vládě na straně druhé.  

 

3.) Role „pouhého“ přitakávače argumentujícího ve prospěch nebo v neprospěch určitého 

zájmu. Vymezením této role upozorňují Capellová a Thomas na to, ţe lobbista není přímo 

tím, který při rozhodování „tahá za nitky“ (jak se moţná domnívá veřejnost), ale spíše 

„pouhým“ přitakávačem aktivně se podílejícím na argumentaci pro či proti danému zájmu.  

 

4.) Monitorovací role vládní činnosti – jak na obecné procesní rovině, tak i se zaměřením na 

specifickou oblast týkající se konkrétního zájmu. Z hlediska teorie občanské společnosti tato 

role pasuje na aktivity watchdogových organizací. 

 

 

2.7 Typy lobbistů 

 

Lobbisty můţeme dělit také podle toho, v jakém smluvním vztahu jsou vůči svému klientovi, 

resp. podle toho, zda v nějakém smluvním vztahu vůbec jsou (v tom případě hovoříme o 

dělení na profesionály a amatéry). Vymětal opět pracuje s typologií Capellové a Thomase 

(2004: 152–153) a rozděluje lobbisty na pět typů: 
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1.) Smluvní lobbisté najatí za úplatu, aby hájili zájmy svého klienta. 

 

2.) Interní lobbisté lobbující za zájmy vţdy jen jednoho klienta, kterým je nejčastěji firma, 

v níţ jsou zaměstnáni. 

 

3.) Osoby pověřené stykem s vládou – tento typ lobbistů nalezneme ve federativních 

formách státu, např. v USA. Jde o zaměstnance vládních agentur a místních vlád. Často se za 

lobbisty nepovaţují, i kdyţ jejich činnost v podstatě lobbováním můţe být. 

 

4.) Občanští, na jeden cíl orientovaní dobrovolníci – pod tento typ lobbistů spadají členi 

Inventury demokracie. Jsou to tedy: „...lobbisté, kteří jsou většinou reprezentanty 

neziskových, sociálně prospěšných a komunitních organizací. Zpravidla jsou v dané věci 

osobně zainteresováni a angažováni, často dostávají (ne vždy) kompenzaci za vydané náklady. 

V USA tato skupina představuje přibližně desetinu lobbistů, z nichž tři čtvrtiny představují 

ženy.“ (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 41) 

 

5.) Soukromé samozvané osoby – lobbují pro osobní výhody, nebo proti politikám či 

návrhům, které povaţují za osobně nepřijatelné. V USA jde dle Thomase o jedno nebo dvě 

procenta lobbistů, kterými jsou většinou velmi bohaté osoby (Thomas 2004 in Müller, 

Laboutková, Vymětal, 2010). 

 

 

2.8 Techniky lobbingu – přímý a nepřímý lobbing 

 

Vymětal (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010) uvádí, ţe v závislosti na to, zda je účelem 

lobbingu zabránit opatření, podpořit reformu, zrušit zákon nebo třeba medializovat nějaký 

problém, dělíme techniky lobbingu několika různými způsoby. My se v této práci budeme 

drţet asi nejčastějšího dělení, tedy dělení na přímý a nepřímý lobbing. 
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2.8.1 Techniky přímého lobbingu 

 

V teorii se můţeme setkat i s označením vnitřní lobbing. Typickým znakem této techniky 

lobbingu je přímé oslovování veřejných činitelů s rozhodovací pravomocí (včetně jejich 

blízkých spolupracovníků). Jde o oblíbenou, ale velmi náročnou techniku. Proto je hojně 

provozována profesionály (typicky jde o osoby, které reprezentují lobbistickou elitu, a které 

jsou mezi politiky známé). Klíčovou roli zde hrají informace – zaprvé: na koho se obrátit a na 

koho nikoliv; a zadruhé: důleţité je vyměňovat si informace mezi lobbisty a lobbovanými. 

Neopomenutelnou roli hraje i vybudované partnerství mezi těmito stranami. Přímý lobbing je 

uplatňován v případech, kdy je v jednání odborná a sloţitější problematika, s níţ by nemělo 

velký význam oslovovat širokou veřejnost. 

 

Mezi nejčastější techniky přímého lobbingu patří: 

 psaní dopisů, e-mailů nebo faxů, 

 telefonáty vybraným osobám, 

 osobní návštěvy, 

 organizované debaty, diskuze, „náhodné“ rozhovory mezi dveřmi, 

 kontaktování asistentů, konzultantů a poradců, 

 konzultace k vybraným problémům, 

 příspěvky na předvolební kampaně.
11

 

(dle BCTF, 2009a in Müller, Laboutková, Vymětal, 2010) 

 

 

2.8.2 Techniky nepřímého lobbingu 

 

V teorii se můţeme setkat i s označením vnější lobbing. Cílem této techniky není oslovit 

jednotlivce, odborníky s rozhodovací pravomocí, ale naopak co nejširší veřejnost. Nepřímý 

lobbing se vyplácí v případech, kdy se lobbuje za problém, který budí celospolečenskou 

pozornost. Pro svou „masovost“ má nepřímý lobbing také anonymnější charakter (a to i 

v případě, ţe za lobbující skupinu hovoří konkrétní mluvčí). 

                                                 
11

 Zde je vhodné podotknout, ţe Inventura demokracie se po tom, co došlo k omezení imunity zákonodárců, 

zasazovala také o změnu ve způsobu financování politických stran. V rámci této snahy povaţovala Inventura 

demokracie za nevhodné to, aby politické strany dostávaly „tučné“ příspěvky na předvolební kampaně. Jinými 

slovy by Inventura demokracie tuto formu lobbingu zřejmě nepovaţovala za legitimní. 
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Mezi nejčastější techniky nepřímého lobbingu patří: 

 vzdělávací kampaně (projevy, letákové kampaně, semináře, konference apod.), 

 informační kampaně (prezentace zájmu před širší veřejností, inzeráty, reklama 

v médiích apod.), 

 vytváření sítí a koalic (seskupování zájmů za účelem zvýšení šance na jejich 

prosazení), 

 logrolling – jde o techniku vytváření křehkých, avšak vzájemně prospěšných, 

nesmluvně daných spojenectví typu „Dnes pomůţu já tobě, zítra zas ty mně“. 

Dnes je však tato technika kritizována, protoţe je poměrně netransparentní. Za 

formu logrollingu lze totiţ povaţovat i podávání pozměňovacích návrhů 

v posledních fázích čtení schvalování nových zákonů. Zjednodušeně řečeno 

jde o praktiku, která je pouţívaná při prosazování tzv. „přílepků“ zákonů. 

 Soudní cesta – samotné vyvolání soudního sporu můţe vést k medializaci problému. 

V případě vítězství před soudem je tato technika dobrým způsobem, jak vzbudit zájem 

veřejnosti. Metoda je velmi populární v USA. 

 Setkání s významnými osobami – zaštítění se významnými osobnosti můţe mít 

posilující vliv při působení na lobbované. 

 Grassroots lobbing – jde asi o nejuţívanější techniku nepřímého lobbingu, která 

vyrůstá ze samotných „kořenů“ demokracie. Jde např. o organizované formy 

veřejných protestů, tedy o lobbování zdola. Vlastní této technice je její nátlakový 

charakter a snaha o zmobilizování co nejvíce příznivců (nemusí jít nutně o aktivní 

jedince, důleţitá je sounáleţitost). 

 Petice a občanské protesty – můţe jít také o hladovky, blokády, sabotáţe nebo stávky. 

(dle BCTF, 2009a in Müller, Laboutková, Vymětal, 2010) 

 

 

2.9 Legitimita lobbingu a jeho vnímání českou veřejností 

 

Snad všichni čeští autoři, kteří publikují práce na téma lobbingu, se shodují na tom, ţe česká 

veřejnost vnímá lobbing negativně. Dle českého vydání Všeobecné encyklopedie Diderot 

(1999) je dokonce lobbing: „způsob ovlivňování, získávání a korumpování poslanců, aby v 

parlamentu obhajovali určité zájmy.“ 
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 Müller (2004a, 2004b) české negativní vnímání lobbingu přisuzuje nejen naší 

socialistické minulosti, ale také ještě dřívějšímu emancipačnímu vývoji směřujícímu ke 

vzniku první samostatné Československé republiky. Tím má Müller namysli především 

národoobrozenecké, organické pojetí národa, tedy chápání národa a společnosti jakoţto 

soudrţného celku, jehoţ veřejný zájem je apriori zjistitelný. „V důsledku toho je politika 

chápána jako cesta za poznáním, jako hledání správného řešení.“ (Müller, 2004b: 11). 

 Pojem apriori zjistitelného veřejného zájmu velmi souvisí s vnímáním lobbingu 

českou veřejností. Jak Müller rozvádí dále, v historicky vyspělejších liberálních 

demokraciích, jakými jsou např. Velká Británie (jiţ povaţujeme za kolébku lobbingu) či 

Spojené státy americké, je veřejný zájem a jeho utváření chápáno jinak. Je zde procedurálním 

rámcem, výsledkem dohody mezi individuálními zájmy, konsenzem, jehoţ je dosaţeno 

argumentací racionálního charakteru. „Veřejný zájem je zde pojímán jako odvozený ze zájmů 

individuálních, ne naopak.“ (Müller, 2004b: 12) 

 Právě proto je v západním kontextu lobbing vnímán pozitivněji neţ v České republice. 

A jakoţto součást politického procesu má v některých zemích dokonce své legislativně 

zakotvené místo (či se jedná o jinou, méně formální formu regulace, resp. samoregulace), 

zatímco v Česku neexistuje ţádná zákonná úprava, která by lobbing na půdě parlamentu (či 

mimo něj) nějak regulovala. 

  Vnímání lobbingu v různých zemích tedy vychází z historických vývojů daných států, 

z jejich odlišných politických kultur nebo vyspělosti občanských společností. Podobně jako 

v Česku je obecný zájem a lobbing vnímán např. ve Francii nebo v Německu. Cohen-Tanugi 

(1987: 55 citován in Gajdoš, 2004b: 44) píše: „V tomto konceptu jsou lobby nebo nátlakové 

skupiny vyjádřením zkažené demokracie. Představují vychýlení demokracie a jsou spojovány 

s korupcí a jinými praktikami, které odporují demokratickým principům.“ Vnímání lobbingu 

souvisí také s etatističností dané země. Britská společnost rozhodně není tak etatistická, jako 

ta kontinentální, potaţmo přímo ta česká. „Konečným a nejvyšším mocenským zdrojem je 

občanská společnost (...) plně si vědomá své vrcholné odpovědnosti za (svůj!) stát.“
12

 

(Rychetník, 2004: 14) V Británii, na rozdíl od českého právního prostředí, existují takové 

dokumenty, zákony, etické kodexy, výbory apod., které opakovaně zdůrazňují, ţe politik je 

sluţebníkem občana (civil servant). Nejde však přímo o právní dokumenty, neboť britský 

systém spoléhá na seberegulaci lobbingu (viz např. IPEK, 2004 nebo Müller, Laboutková, 

Vymětal, 2010) 

                                                 
12

 Řeč je o společnosti britské, pozn. autora. 
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 K negativnímu vnímání pojmu lobbing v českém prostředí se vyjadřuje také Marek 

Gajdoš (2004b). Pejorativní konotace tohoto pojmu jsou zde podle něj vyvolávány hlavně 

těmito čtyřmi příčinami: 

 

1.) nevyzrálost české demokracie, 

2.) negativní prezentace lobbingu v médiích, 

3.) roztříštěnost definice lobbingu, 

4.) neustálenost ortografické podoby. 

 

 (1.) Od roku 1989 neuplynulo ještě mnoho času. Lobbing provozovaný zájmovými 

skupinami nebo organizacemi občanské společnosti je v českém politickém systému 

novinkou. A jako takový je stále vnímán s nemalými rozpaky veřejnosti, která ho nepovaţuje 

za přirozenou součást demokratického rozhodování (Müller, 2004a). Podle Ralpha 

Dahrendorfa (1991) bude společnostem postkomunistických zemí trvat asi 60 let, neţ 

skutečně přijmou a „vstřebají“ nové politické (politicko–společenské) řády. 

 (2.) Média slovo lobbing, lobbista apod. pouţívají takřka výhradně k označení 

netransparentních aktivit korupčníků (Gajdoš, 2004b: 41). Následkem toho zní v uších laika 

slovo lobbing téměř jako synonymum pojmu korupce. To samé platí o pojmech lobbista a 

úplatkář. 

 (3.) Téměř kaţdá publikace uvádí odlišnou definici lobbingu. Odlišnost se nejvíce 

odvíjí od toho, které odborné oblasti se daná publikace týká. Shoda napříč obory, ale i uvnitř 

nich, panuje snad pouze ve výkladu původního významu slova lobby – jako předsálí v britské 

Dolní komoře parlamentu, kde poslanci přijímali návštěvy z řad občanů (Gajdoš, 2004b: 41). 

Neshody panují hlavně v českém, přeneseném významu. 

 (4.) Neustálenost ortografické podoby je znatelná také v odborné literatuře. Např. asi 

první výrazně přínosná česky psaná práce pojednávající o fenoménu lobbingu se jmenuje 

Lobbyismus versus korupce (IPEK, 2004a, 2004b). Tento způsob psaní slova, který jsme 

označili kurzívou, je důsledně dodrţován v obou broţurách vzniknuvších ve spolupráci 

Nadace Open Society Fund Praha s Institutem pro středoevropskou kulturu a politiku a 

Trustem pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě. Zato novější práce, jeden z 

nejrozsáhlejších česky psaných textů o lobbingu, kterým je Lobbing v moderních 

demokraciích (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010) jiţ uţívá grafický záznam pojmu tak, jak 

ho doporučuje Ústav pro jazyk český. 
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3.  EMPIRICKÁ ČÁST: LOBBING V PRAXI 

 

 

3.1 Metody výzkumu 

 

3.1.1 Případová studie 

 

Naši práci jsme koncipovali jako případovou studii především proto, ţe jde o jednu 

z nejvhodnějších metod určených pro porozumění sloţitým sociálním procesům. Přestoţe ne 

všichni autoři se shodují na tom, jak vymezit případovou studii, lze říci, ţe je: „empirickým 

designem, jehož smyslem je velmi podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo několika 

málo případům“ (Švaříček 2007: 97). 

 Tento výzkumný design se pro náš výzkum hodí také proto, ţe lobbing Inventury 

demokracie je integrovaný systém s vymezenými hranicemi, čímţ naplňuje jednu ze tří 

charakteristik případové studie, jak je vymezuje Yin (2003: 13–14). Podle druhé 

charakteristiky má jít v případové studii o zkoumání, které se odehrává v reálném kontextu a 

za přirozených podmínek. Tomu odpovídá metoda přímého pozorování, kterou jsme kromě 

několika dalších v tomto výzkumu uplatnili. Konečně třetí charakteristikou případové studie 

je to, ţe pro zisk relevantních údajů byly vyuţívány veškeré dostupné zdroje i techniky sběru 

dat.  Také tuto charakteristiku jsme se snaţili naplnit. 

 Je třeba podotknout, ţe výzkum lobbingu Inventury demokracie s sebou nesl určitá 

úskalí. Jedním z nich bylo to, ţe jde o velmi různorodý proces. Neodehrává se na jednom 

místě a ovlivňuje ho nespočet faktorů, jeţ nelze všechny vymezit. Zadalší není moţné, 

s ohledem na šíři lobbingových aktivit (které popíšeme níţe), přesně určit, do jaké míry měla 

činnost Inventury demokracie vliv na to, ţe se daly v Parlamentu věci do pohybu a imunita 

zákonodárců byla nakonec omezena. Těchto úskalí jsme si byli při výběru výzkumného 

designu vědomi, a při výzkumu jsme se s nimi museli vypořádat 
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3.1.2 Akční výzkum 

 

V této studii jsme aplikovali také prvek akčního výzkumu, jelikoţ byl výzkumník sám určitou 

dobu členem Inventury demokracie. Akční výzkum je specifickým druhem kvalitativního 

výzkumu, který se velmi liší od klasických neboli základních výzkumů. V těch jde o zasazení 

nových poznatků do stávající teorie, zatímco účelem akčního výzkumu je většinou vyřešit 

problém vztahující se k výzkumníkovi, který studii provádí „sám na sobě“. Tzn., ţe zkoumá 

např. nějaký proces, jehoţ je sám účasten, přičemţ mu záleţí na tom, aby výsledkem 

výzkumu byly poznatky vedoucí ke zlepšení organizace tohoto procesu. Proto ani nelze akční 

výzkum označit za zcela neutrální. 

 Z této charakteristiky akčního výzkumu jsou pro výzkumníka patrná další úskalí. 

Jelikoţ jsem byl rok (březen 2011 aţ březen 2012) členem Inventury demokracie, hrozilo 

určité nebezpečí tendenčního výkladu dat v důsledku mého zaujetí činností v iniciativě. Na 

tomto místě je třeba prohlásit, ţe tohoto nebezpečí jsem si byl po celou dobu výzkumu 

vědom, a snaţil jsem se ho co nejvíce vyvarovat. Výsledné neutrálnosti studie měl přispět 

také fakt, ţe práce vznikala po dostatečném časovém odstupu od chvíle, kdy jsem iniciativu 

opustil. Tato diplomová práce vznikala v období květen 2013 aţ duben 2014. Samotná 

analýza dat probíhala v posledních fázích studie. 

 Během roku, kdy jsem byl členem, jsem v sobě také nenacházel dostatek entuziasmu, 

jaký měli ostatní, aktivnější členové. Byl jsem členem pracovní skupinky, která měla lobbovat 

za institucionální změny na Nejvyšším kontrolním úřadě (NKÚ). Zaţil jsem dvě přímá setkání 

s politikem (při třetím, které se týkalo problematiky přílepků, jsem obsluhoval mikrofon), 

mnoho schůzek členů a několik veřejných happeningů. Jak si však ukáţeme v analytické části 

práce, účast na těchto událostech v hodinách nevypovídá mnoho o mé skutečné členské 

aktivitě (ani o mém zapálení pro iniciativu). Během mé praxe v iniciativě jsem spíše 

s politováním zjistil, ţe ačkoli se zajímám o veřejné dění a záleţí mi na jeho vývoji, jsem 

současně i nedostatečně aktivním dobrovolníkem v boji za změnu. 

 Akční výzkum klade na výzkumníka vysoké nároky také co se týče zodpovědnosti a 

přesnosti práce. Během mé účasti v iniciativě jsem si vedl terénní deník, do nějţ jsem si v co 

nejkratší době po určité schůzce členů, schůzce s politikem, happeningu nebo podobné akci, 

zapisoval své postřehy a zkušenosti. Během celého výzkumu jsem se snaţil udrţovat si co 

nejuţší kontakt s členy. Při závěrečné analýze rozhovorů, videozáznamů, dokumentů apod., se 
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ukázalo, ţe pro co nejlepší porozumění procesům uvnitř Inventury demokracie byla data 

poskytnutá terénním deníkem a přímým pozorováním ostatních členů velmi přínosná. 

 Zároveň je však nutné podotknout, ţe tato práce je především případovou studií a 

metoda akčního výzkumu byla jen jakýmsi doplňkem. Výhodou akčního výzkumu je totiţ 

moţnost reflektovat vnitřní „spontánní ţivot“ daného problému nebo situace. 

 

 

3.2 Metody sběru dat 

 

V souladu s charakterem případové studie a nároky na ni jsme vyuţili veškeré dostupné 

metody sběru dat. Konkrétně se jednalo o tyto: 

 

1.) Zúčastněné pozorování – Šlo o pozorování členů iniciativy na jejich interních schůzkách. 

Na těchto schůzkách se řešila agenda iniciativy, probíhaly zde přípravy na lobbingová setkání 

apod. Dále šlo o pozorování členů na lobbingové schůzce s politikem nebo na happeninzích 

pořádaných iniciativou. 

 

2.) Analýza dokumentů – Řeč je o dokumentech, které iniciativa vytvářela či studovala. Dále 

se jedná o studium stenozáznamů ze Sněmovny či Senátu, které studovali i členové iniciativy. 

Respondent Filip Dominec poskytl svůj „deník Inventury demokracie 2010–2013“. 

 

3.) Analýza videozáznamů – Jde především o videozáznamy z lobbistických schůzek 

s politiky, dále o studium virálních a dalších videí iniciativy. 

 

4.) Analýza a rešerše médií – Šlo nám především o to zjistit, jak často a v jakém světle se 

iniciativa v médiích objevovala (či jak sama sebe prezentovala). Jedná se o rešerši 

internetových médií. 

 

5.) Rozhovory – Celkem bylo provedeno osm rozhovorů s členy iniciativy, kteří byli aktéry 

lobbingu za omezení imunity. 

 První rozhovor byl volný a lze ho označit za pilotní. V něm jsme s nejaktivnějším 

členem lobbujícím za omezení imunity, Filipem Domincem, hovořili o aktivitě iniciativy na 

poli lobbingu jako celku. To znamená, ţe jsme na základě poznámek a zápisků respondenta 
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rok po roce a měsíc po měsíci procházeli činnost Inventury demokracie směřující k omezení 

imunity zákonodárců. Především (avšak i s pomocí analýzy médií, dokumentů a 

videozáznamů) na základě tohoto rozhovoru vznikla mapa případu (viz kap. 3.3), tedy 

lobbingu za omezení imunity. 

 Dále bylo provedeno sedm polostrukturovaných rozhovorů dle jednotného 

„scénáře“. Nejpřínosnější pro analýzu přímého lobbingu za omezení imunity byly především 

čtyři z těchto rozhovorů, tedy rozhovory se všemi členy pracovní skupiny, která měla na 

starosti lobbing za omezení imunity. Šestý rozhovor byl proveden s Tomášem Dráţným, který 

byl v době, kdy lobbing členů této pracovní skupiny probíhal, vedoucím iniciativy. Konečně 

sedmý rozhovor byl proveden s jednou z dvou hlavních postav tzv. staré generace Inventury 

demokracie, s Jakubem Mráčkem (k rozdělení Inventury demokracie na tzv. novou a starou 

generaci se dostaneme níţe, viz kap. 3.5.1). 

 Všechny tyto rozhovory, aţ na jednu výjimku, byly nahrávány (jeden respondent 

nahrávání odmítl; v tom případě jsme si museli vystačit s poznámkami). Rozhovory byly 

následně analyzovány. Hledali jsme mezi nimi shody a neshody, vytvářeli kódy, které jsme 

následně porovnávali a nakonec interpretovali. 

 

6.) Dotazník – Po provedení rozhovorů byl členům pracovní skupiny pro lobbing za omezení 

imunity rozeslán krátký dotazník se čtyřmi uzavřenými otázkami. 
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3.3 Mapa případu 
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3.4 Techniky lobbingu Inventury demokracie 

 

3.4.1 Přímý lobbing Inventury demokracie 

 

Osobní schůzky s politiky 

Za účelem omezení imunity se členové přímo setkali s těmito politiky: Marek Benda (ODS), 

Jaroslav Kubera (ODS), Cyril Svoboda (KDU–ČSL), Jiří Pospíšil (senátor ODS), Jiří 

Paroubek (ČSSD), Ondřej Liška (SZ), Radek John (VV), Petr Nečas (ODS), Karel 

Schwarzenberg (TOP09), Kateřina Klasnová (VV), Petr Gazdík (TOP 09). 

 Tyto schůzky se udály v podstatě ve třech vlnách. První z nich probíhala mezi 

listopadem 2008 a 2009, tedy bezprostředně po vzniku Inventury demokracie. Jejich 

vyústěním byl sestřih diskuzí (byly nahrávány na video) s politiky na téma omezení imunity. 

Tento sestřih byl jednak zveřejněn na serveru YouTube,
13

 a jednak promítán na velkém 

happeningu ku příleţitosti oslav 20. výročí od listopadu 1989 (viz techniky nepřímého 

lobbingu). 

 Za druhou vlnu schůzek označujeme lobbingová setkání s členy nové koalice (2010). 

Tyto schůzky provedla jiţ tzv. nová generace Inventury demokracie (rozdělení generací viz 

kap. 3.5.1). Také tato videa byla zveřejněna na serveru YouTube.
14

 

 Konečně třetí vlna setkání probíhala v průběhu volebního období koalice vzniklé v 

roce 2010. Schůzky byly plánovány v návaznosti na to, co se zrovna v Parlamentu dělo. Tyto 

schůzky jiţ prováděla specializovaná skupina uvnitř nové Inventury demokracie, zatímco 

schůzky druhé vlny byly v gesci jakéhosi vedení nové generace. Videa z těchto jednání byly 

rovněţ zveřejněny na YouTube.
15

 

 

 

                                                 
13

 Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=XhQzL4jVyhg> 
14

 Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=_bn-UMj5kYg>. 
15

 Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=gBFmKMWESAQ&list=UUCONO25d9xcGW-

N5QK615UQ> a <https://www.youtube.com/watch?v=hd2DoteNGHw>. 
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3.4.2 Nepřímý lobbing Inventury demokracie 

 

Happening na Klárově ku příleţitosti oslav 17. listopadu 2008 

Tento happening byl uspořádán krátce po vzniku Inventury demokracie. Členi čerstvě 

zaloţené organizace na něm hráli krátkou divadelní scénku s názvem „Mandát“ demonstrující 

absurditu zbytnělé imunity. Kromě té hráli také scénky týkající se ostatních tří hlavních témat. 

 

Zveřejnění virálního videa „Mandát“ 

Zmíněná scénka hraná na happeningu 17. 11. 2008 byla také zavěšena na server YouTube. Do 

dubna roku 2014 scénka zaznamenala 2734 zhlédnutí.
16

 

 

Happening na Václavském Náměstí ku příleţitosti oslav 17. listopadu 2009 

K tomuto happeningu směřovala první generace svou aktivitu. Na Václavském Náměstí při 

něm byl přehrán sestřih všech osobních schůzek s politiky na všechna témata, jimţ se 

Inventura demokracie věnovala. Nechybělo tedy ani téma imunity. Návštěva happeningu 

činila dle odhadu respondentů asi 2000 lidí. 

 

Zveřejňování schůzek s politiky na serveru YouTube 

V případě první generace se jednalo o sestřih schůzek s politiky na téma imunity, který byl 

zveřejněn pár dní před 17. listopadem 2009. Druhá generace nahrála po volbách v roce 2010 

sestřih se schůzek s předsedy nové koalice (video týkající se tématu imunity však 

zaznamenalo pouhých 241 zhlédnutí). Poté nahrála také zkrácená videa ze schůzek s politiky, 

kteří byli nejvíce zainteresovaní v konkrétních návrzích omezení imunity, jeţ následovaly po 

zamítnutí návrhu předsedů koaličních stran (2010). 

 

Předávací víkend, předání agendy staré generace nové generaci 

Za formu lobbingu, který lze z hlediska teorie označit jako grassroots (viz kap. 2.8.2) lobbing, 

povaţujeme také tzv. předávací víkend (viz kap. 3.5.1.3 a 3.5.1.4) uspořádaný za účelem 

ukončení činnosti staré generace, a předání agendy novým členům. Na tomto víkendu vznikla 

nová generace, která pokračovala v lobbingu za odstranění čtyř legislativních absurdit, tedy i 

zbytnělé imunity. 

 

                                                 
16

 Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=JBw4QynFyd0>. 
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Přednášky na středních školách 

Za podobnou formu lobbingu povaţujeme také vzdělávací kampaně v podobě přednášek na 

středních školách. Několik takových přednášek uspořádala uţ první generace. 

Středoškolákům na nich vyprávěla o politické kultuře v Česku, o čtyřech legislativních 

absurditách a v neposlední řadě také o činnosti Inventury demokracie. V této činnosti 

pokračovala také nová generace. Celkem bylo dosud (duben 2014) uspořádáno asi 20 

přednášek na středních školách. Členové na nich shledávají přínosné především to, ţe 

středoškoláci zjistili, ţe kontaktovat politika a prosazovat u něj svůj zájem není v dnešní době 

vlastně ţádný problém. 

 

Debata v Českém rozhlase o tématu imunity 

V květnu 2011 členové skupiny lobbující za omezení imunity (nová generace) přijali pozvání 

do pořadu Názory a argumenty Václava Ţáka a Vladimíry Dvořákové. V rámci tohoto pořadu 

studenti s intelektuály diskutovali o imunitě jako takové, ale i o svých poţadavcích.
17

 

 

Předání vysvědčení politickým stranám 

Jde o mediálně velmi úspěšný počin nové generace. Na jaře 2010 rozdávali studenti 

vysvědčení za snahu stran o odstranění legislativních absurdit poprvé. Ze snahy omezit 

imunitu dostala SZ jedničku, ČSSD čtyřku, KDUČSL čtyřku a ODS trojku. V létě 2011 

studenti poslední prázdninový den opět na dálku předávali vysvědčení stranám zastoupeným 

v nové Sněmovně. Na základě objektivního hodnocení (viz web Inventury demokracie a 

příloha této práce) doslala ODS trojku, TOP 09 dvojku, VV trojku a ČSSD pětku.  

 

Zveřejnění virálního videa Nebudu mít sex, dokud si politici neomezí imunitu 

Ku příleţitosti hlasování o omezení imunity ve Sněmovně v únoru 2012 natočili studenti 

spolu s amatérskými herci a známými osobnostmi vtipné virální video Nebudu mít sex, dokud 

si politici neomezí imunitu. Video zaznamenalo úspěch. Hojně se o něm psalo v médiích a na 

serveru YouTube nasbíralo dodnes (duben 2014) 7000 zhlédnutí.
18

 

 

Předávání pomerančů poslancům před Sněmovnou v den hlasování o omezení imunity 

Jde o další lobbingovou akci uspořádanou ku příleţitosti hlasování o omezení imunity v únoru 

2008. Členové Inventury demokracie před Sněmovnou rozdávali pomeranče jako symbol 

                                                 
17

 Dostupné z: <http://hledani.rozhlas.cz/iradio/>. 
18

 Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=ZYxwGqvlewk>. 
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přirozené obranyschopnosti organizmu. Na pomerančích byla nálepka s logem Inventury 

demokracie a akce (podobně jako video Nebudu mít sex, dokud si politici neomezí imunitu) 

zaznamenala ohlas v médiích. 

 

Komunikace s médii za účelem zveřejnění výstupů 

Inventura demokracie se samozřejmě neustále snaţila komunikovat s médii za účelem co 

nejmasovějšího zveřejňování svých výstupů. Jak pojednáme v příslušné kapitole analytické 

části (3.6.4), původní generaci se toto dařilo lépe, neţ generaci nové.
19

 

 

3.4.3 Techniky – dílčí závěry 

 Inventura demokracie vyuţívala spíše nepřímého lobbingu, coţ je typické pro 

neprofesionální lobbingovou organizaci. Jediným druhem přímého lobbingu byly 

osobní schůzky s politiky, které byly nahrávány a zveřejňovány na serveru YouTube. 

                                                 
19

 Zlomek mediálních výstupů dostupný z: <http://www.inventurademokracie.cz/napsali-o-nas/>. 
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3.5 Zdroje lobbingu Inventury demokracie 

 

3.5.1 Organizační zdroje a schopnost spolupráce 

 

Pro dobrovolnické a neprofesionální organizace jsou dle Kalninše (2005) velmi důleţité 

organizační zdroje, coţ se potvrdilo i v našem výzkumu (zatímco pro profesionální organizace 

jsou dle Kalninše klíčové naopak finance). Proto jimi v analýze zdrojů začneme. 

 

 

3.5.1.1 Stará a nová generace Inventury demokracie 

 

Přestoţe tato práce pojednává o iniciativě Inventuře demokracie jako celku, z analytického 

hlediska je třeba rozlišovat mezi její starou a novou generací (členi by hovořili o tzv. staré a 

nové Inventuře). Ačkoli jejich agenda i způsob organizace jsou velmi podobné, tak z hlediska 

intenzity lobbingové činnosti a způsobu spolupráce jsme mezi nimi spatřovali zásadní 

odlišnosti. Obě generace také tvořili jiní členové. 

 

 

3.5.1.2 Vznik staré generace 

 

O příčině vzniku Inventury demokracie se mezi členy traduje „legendární historka“, kterou 

bez dotázání spontánně uvedli čtyři ze sedmi respondentů. Podle ní odposlechla v roce 2008 

jedna ze zakládajících členek cizí rozhovor, v němţ si dva lidé stěţovali na to, ţe vlastně 

nevědí, proč je 17. listopad významným dnem. 

 Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se poté okolo této studentky začala 

formovat organizovaná iniciativa tvořená jejími přáteli. Původním cílem bylo uspořádat 

důstojnou oslavu blíţícího se 20. výročí Sametové revoluce. Zakládající jádro tvořilo asi deset 

studentů. 

 Avšak uţ 17. listopadu 2008 uspořádala čerstvě vzniklá iniciativa Inventura 

demokracie v Praze na Klárově happening, který měl být jakousi generální zkouškou na 

velkou oslavu 20. výročí rok poté. Na tomto happeningu studenti předvedli čtyři vtipně 

sehrané scénky, kterými představili čtyři legislativní témata, jimţ se věnují.  
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3.5.1.3 Organizační struktura staré generace 

 

- Neformální vedoucí, „hlava“ iniciativy 

 - Skupina připravující oslavu 17. 11. 2009 

 - Skupina happeningů 

 - Skupina „dárek k dvacetinám“ 

 - Skupina propagace 

 - Tisková mluvčí 

 

Vedle cíle důstojné oslavy zmíněného 20. výročí, jejímuţ zorganizování se v Inventuře 

demokracie věnovala samostatná pracovní skupina s vlastní vedoucí, si studenti vytyčili i 

další agendu. V první řadě šlo o „dárek ke dvacetinám“ – studenti po zákonodárcích 

poţadovali prosazení čtyř legislativních změn, jinak řečeno odstranění čtyř tzv. „legislativních 

absurdit“. Jednou z nich bylo omezení imunity, které jsme jiţ podrobněji formulovali v úvodu 

práce (kap. 1.2.3). Dále se jednalo o zavedení regulace lobbingu, zamezení praxe podávání 

legislativních přílepků a o změnu způsobu volby členů mediálních rad a kolegia NKÚ. 

 K podrobnějšímu vymezení těchto materií a argumentace studentů se dostaneme 

v příslušné kapitole analytické části (3.6.3.2), neboť do kapitoly pojednávající o 

organizačních zdrojích Inventury demokracie nepatří. Je však podstatné zmínit, ţe i agenda 

prosazování dárku ke dvacetinám měla uvnitř iniciativy vlastní pracovní skupinu, jíţ tvořilo 

jakési „nejtvrdší členské jádro“. Prosazování těchto legislativních změn přímým lobbingem u 

politiků se nakonec ukázalo být asi nejvýraznější a hlavní náplní iniciativy. 

 Vedle zmíněných dvou pracovních skupin vznikla také pracovní skupina, která měla 

na starosti pořádání nejrůznějších veřejných debat a přednášek. Ty se většinou konaly na půdě 

vysokých škol se známými osobnostmi a odborníky v daném oboru. 

 Dále tu byla skupina pořádající různé podpůrné happeningy. Jako nejvýraznější z nich 

zmiňme koncert za nezávislé mediální rady, který se konal 28. dubna 2009 na Václavském 

náměstí v Praze, a na kterém zahrálo několik známých českých kapel. 

 Opomenout nelze ani neformální, avšak uznávanou „hlavu“ celé iniciativy, kterou byl 

Jiří Boudal (zároveň byl i vedoucím skupinky „dárek ke dvacetinám“). V této práci ho i bez 

jeho souhlasu jmenujeme proto, ţe ho dnes lze povaţovat za známou osobnost působící ve 
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veřejné sféře (v současné době vede organizaci REST, projekt organizace Frank Bold, dříve 

známé jako Ekologický právní servis), jejíţ jméno je s Inventurou demokracie i v médiích 

běţně spojováno. 

 Existovala zde také tzv. skupina propagace, která měla svého vedoucího. Samostatnou 

pozici měla také tisková mluvčí. V médiích však velmi často hovořili místo ní vůdčí osobnosti 

organizace, především Jiří Boudal. 

 Za zmínku zde stojí i aktivita přednášek na středních školách, kterou hlavní členi 

iniciativy pořádali neplánovaně (na střední školy si začali Inventuru demokracie zvát sami 

učitelé). Těchto přednášek proběhlo asi 15 a týkaly se politické kultury, čtyř legislativních 

absurdit a činnosti samotné Inventury demokracie. 

 Dle respondentů, kteří mají největší přehled o organizovanosti staré generace, tedy dle 

Jakuba Mráčka (jedné z hlavních, tj. nejaktivnějších a nejvýraznějších postav staré generace) 

a Tomáše Dráţného (vedoucího nové generace), bylo pro počáteční dvouletou éru typické to, 

ţe přes rozdělení do jednotlivých skupin se většina členů podílela v podstatě na všem zároveň. 

Jak ukáţeme níţe, velmi to souvisí s tím, ţe tuto první generaci tvořila skupina lidí, kteří byli 

přátelé i v osobním ţivotě. První generaci tvořilo celkem asi 20 studentů (v závislosti na jejich 

momentální aktivitě nebo na tom, zda zrovna někdo nevystoupil nebo naopak nepřišel).  

 Zhruba dvouleté úsilí staré generace bylo zakončené velkým happeningem 17. 

listopadu 2009 na Albertově a na Václavském náměstí. Navštívili ho dva aţ tři tisíce lidí. 

Mezi řečníku na pódiu vystoupil, a Inventuru demokracie tak podpořil, i Václav Havel. 

  Ještě před listopadem 2009 se však členi rozhodli, ţe své know-how na začátku roku 

2010 předají případným zájemcům o pokračování v jejich činnosti, protoţe oni sami jiţ 

pokračovat nechtěli (byli jiţ vyčerpáni). Uspořádali tak jakousi informační kampaň (pomocí 

Facebooku, letáků apod.), jejímţ hlavním bodem byla přednáška na Filosofické fakultě, kde 

se podle Jakuba Mráčka podařilo zaplnit „menší aulu“ pro asi 150 posluchačů. Na přednášce 

členi původní generace představili svou činnost a zkušenosti. Zároveň pozvali případné 

zájemce o přebrání tohoto know-how na tzv. „předávací víkend“.  

 

 

3.5.1.4 Vznik nové generace  

 

Předání novým členům proběhlo na konci zimy roku 2010. Došlo k tomu během víkendu 

stráveného v jedné skautské klubovně, která se nachází v Praze 4 Krči. Podle výpovědi 
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respondentů sem dorazilo asi 40 aţ 60 zájemců o přebrání agendy. Program tohoto víkendu 

řídila stará, předávající generace. Pořádaly se zde přednášky, brainstormingy a diskuze mezi 

potenciálně novými členy. 

 Z tohoto víkendu nakonec vzešla tzv. nová Inventura demokracie (nebo nová 

generace). A s ní i její nový vedoucí Tomáš Dráţný. Pokládáme za zajímavé, ţe podle 

rozhovorů s respondenty se novým vedoucím stal jakousi „přirozenou cestou“. 

 

Filip Dominec, člen skupiny lobbující za omezení imunity 

„Tomáš Drážný byl člověk, který uměl skvěle mluvit. (...) Zní to asi zvláštně, ale nebojím se 

říct, že byl jakýmsi vůdcem, jehož slovo mělo zásadní váhu. Když třeba někomu řekl, že jeho 

připravenost na lobbing je dobrá a může jít za politikem, tak to dotyčnému dodalo 

sebevědomí.“  

 

 Velmi podstatné pro to, ţe Tomáš Dráţný se stal novým vedoucím, bylo však sloţení 

členského jádra nové Inventury. Dráţný byl totiţ součásti jediné skupinky přátel (cca pěti 

lidí), která na předávací víkend dorazila. Tito přátelé se spolu s dalšími jednotlivci 

dorazivšími na předávací víkend rozhodli pokračovat v činnosti Inventury demokracie. 

Zpočátku novou Inventuru demokracie tvořilo asi 40 nových členů. 

 Abychom byli přesní, nebyl to pouze Tomáš Dráţný, kdo byl zpočátku nejaktivnější a 

působil jako hlava iniciativy. Byla zde minimálně ještě jedna členka, která byla zpočátku 

brána za jednu z vůdčích osobností. Nicméně ta při oficiální volbě na vedoucí nekandidovala. 

A jelikoţ nekandidoval ani ţádný jiný člen, stal se Tomáš Dráţný oficiální hlavou organizace. 

Zmíněná členka, která významně pomáhala v koordinaci činností iniciativy, navíc poměrně 

brzy z Inventury demokracie odešla. Pak zůstal Tomáš Dráţný na čas hlavním koordinátorem 

(později mu výrazně vypomáhala nová členka). 
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3.5.1.5 Organizační struktura nové generace 

 

- Vedoucí iniciativy 

 - Skupina „dárek k dvacetinám“ 

  - Přílepky 

  - Imunita 

  - Lobbing a veřejné zakázky 

  - Mediální rady a NKÚ 

 - Debatní skupina 

 - Skupina pro pořádání přednášek na středních školách 

 - Tiskové oddělení (s tiskovým mluvčím) 

 - Technická podpora (kameramani a střihač) 

 

Je patrné, ţe při formování organizační struktury se noví členové velmi inspirovali starou 

generací. Logicky však neměli pracovní skupinu, která by měla na starosti oslavu 17. 

listopadu 2009. Odpadla také skupina propagace. 

 Naopak přibyla skupina pořádající přednášky na středních školách. Z neplánované 

činnosti původní generace se tak stala jedna z hlavních agend generace nové. Přednášky se 

opět týkaly politické kultury, legislativních absurdit a činnosti Inventury demokracie. 

 Jakousi hlavní nebo nejvýraznější aktivitou zůstaly lobbistické schůzky s politiky za 

účelem prosazení čtyř legislativních absurdit. Avšak narozdíl od staré generace si nová 

Inventura rozčlenila tuto skupinu na čtyři týmy, přičemţ kaţdý z nich se věnoval dané 

materii. Tyto týmy měly dva aţ čtyři členy. 

 Zpočátku byla ustanovena také debatní skupina, kterou lze označit za obdobu 

happeningové skupiny staré generace. Debatní skupina skutečně uspořádala několik 

odborných debat, většinou na téma NKÚ. Po několika měsících však tato skupina zanikla, 

protoţe její členové z různých důvodu iniciativu opustili. 

 Důleţitou roli však hrál i tiskový mluvčí a nové, tzv. tiskové oddělení. Také v něm 

byli zpočátku dva aţ tři členi. 

 Vedle toho bylo důleţité obsadit také jakési technické oddělení. Jde o post 

kameramana (později se přidal ještě jeden) a střihače. 
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3.5.1.6 Rozdíl mezi aktivitou staré a nové Inventury demokracie 

 

Nová Inventura demokracie se zpočátku scházela jednou za týden aţ čtrnáct dní. Je nezbytné 

podotknout, ţe přes sofistikované rozdělení pozic, se začala nová generace poměrně záhy 

potýkat s nedostatečnou aktivitou většiny členů. 

 Kdyţ jsme se v rozhovorech respondentů dotazovali, čím bylo způsobené to, ţe stará 

generace bylo o tolik aktivnější a entuziastičtější, neţ ta nová, vykrystalizovaly nám dvě jasné 

příčiny. 

 Zaprvé mělo jít o to, ţe stará generace sestávala ze skupiny blízkých přátel. Ti si 

vymysleli vlastní projekt, na kterém mohli soustavně pracovat právě proto, ţe byli i tak zvyklí 

se scházet. Mezi členy staré generace tak díky tomu, ţe si zaloţili vlastní iniciativu, mohlo 

vzniknout snad ještě větší pouto při vědomí, ţe si jdou za svým společným cílem. 

 

Jakub Mráček, výrazná tvář staré Inventury demokracie 

„Oproti nim (členům nové generace, pozn. autora) jsme měli obrovskou výhodu v tom, že jsme 

byli skupina skutečně blízkých přátel. Pokud jsem někoho neznal přímo já, tak se ukázalo, že 

to je alespoň blízký kamarád mého blízkého kamaráda. A když jsme třeba jen tak zašli do 

hospody, tak se nakonec zase řešila Inventura, protože to bylo naše největší společné téma.“ 

  

 Naopak druhá generace sestávala spíše z členů, kteří se před tím neţ vstoupili do 

Inventury demokracie neznali. Sice jsme jiţ zmínili, ţe zde bylo přátelské jádro okolo 

vedoucího Tomáše Dráţného, avšak je dluţno podotknout, ţe toto jádro se časem neukázalo 

být příliš stabilní zkrátka proto, ţe několik jeho členů z iniciativy brzy odešlo. Pak si nová 

Inventura demokracie musela vystačit se svou organizační strukturou a rozdáváním úkolů 

podle ní. Ukázalo se však, ţe bez přátelských vazeb (existujících uţ z doby před vstupem do 

Inventury demokracie) mezi členy, které způsobují vyšší nadšení pro věc, která zase vede 

k vyšší aktivitě, nejspíše nelze dobrovolnou studentskou organizaci dlouhodobě udrţet 

aktivní.
20

 

 Za druhou hlavní příčinu rozdílné aktivity staré a nové generace bylo respondenty 

označeno to, ţe stará generace si narozdíl od té první stanovila „deadline“ svého úsilí. Tím byl 

                                                 
20

 Tím však nechceme říci, ţe by se k sobě členové nové generace chovali nějak chladně, ţe by si byli zcela cizí. 

Je samozřejmé, ţe k vytvoření přátelských vazeb mezi nimi posléze došlo. Přesto však respondenti uváděli jako 

velkou výhodu staré generace to, ţe sestávala z blízkých přátel, kteří byli přáteli ještě před zaloţením Inventury 

demokracie. 
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17. listopad 2009. Díky vidině vrcholu své dvouleté činnosti měli členové staré generace 

jasný cíl své činnosti. 

 Z tohoto hlediska bylo úsilí nové Inventury velmi odlišné. Neexistoval ţádný deadline, 

smyslem bylo lobbovat do té doby, neţ bude imunita omezena, resp. neţ budou odstraněny i 

ostatní legislativní absurdity. Ačkoli nová Inventura uspořádala velké mnoţství nejrůznějších 

lobbingových aktivit, tak členové mívali pocit, ţe se tyto aktivity jaksi „ztrácení v davu“. To 

souvisí také s tím, ţe některé z těchto aktivit nebyly řádně medializovány, k čemuţ se 

dostaneme v příslušné kapitole (3.6.4.2). 

 Zatímco motivace staré generace mohla mít vzrůstající tendenci s tím, jak se blíţil 17. 

listopad 2009, motivace nové generace spíše klesala proto, ţe její činnost dlouhodobě neměla 

jasné výstupy. 

 

 

3.5.1.7 Organizovanost uvnitř skupiny lobbující za omezení imunity 

 

1. Výběr politika 

2. Domluvení setkání 

3. Zajištění nahrávací techniky 

4. Trénink argumentace 

 

Organizace lobbingového setkání na téma imunita byla u staré Inventury demokracie v reţii 

dárkové skupiny (věnovala se všem čtyřem tématům naráz), u nové Inventury demokracie pak 

v reţii zpočátku čtyřčlenné skupiny (jejíţ počet po odchodu Petra Štěpána a Niny Bodlákové, 

našich respondentů, klesl na dva členy) přímo určené pro lobbing za omezení imunity. 

 O organizaci lobbingových schůzek staré Inventury uţ jsme pojednali a víme, ţe 

fungovala v podstatě na bázi domluvy přátel, coţ se ukázalo jako značná organizační výhoda. 

 Organizace nové Inventury probíhala tak, ţe byl nejprve vybrán vhodný politik (k 

tomu, jak, se dostaneme v kapitole 3.7.3.1 a 3.7.3.2) a následně si skupina rozdělila úkoly 

s cílem uskutečnit setkání. Někdo měl za úkol kontaktovat politika, resp. jeho asistentku nebo 

asistenta, a domluvit termín. Jiný člen zas s pomocí technické podpory zajistil, aby byla na 

místě nahrávací technika (kamera a mikrofon). Poslední zmíněné bylo ve skupince lobbující 

za omezení imunity usnadněné, protoţe jeden z jejích členů, Vladimír Vojta, byl zároveň i 

kameramanem celé Inventury demokracie. 
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 Nejzásadnější pro setkání s politikem však byla argumentační příprava. Při ní 

vycházeli členové nové Inventury z know-how staré generace. Fungovalo to tak, ţe za účelem 

setkání s kaţdým politikem byl vytvořen takzvaný sprachmanual (jeden z nich je vloţen jako 

příloha této práce). Jde o předpokládaný scénář diskuze, který je vytvořen částečně na základě 

mediální rešerše výroků daného politika, a částečně na základě připravené argumentace 

Inventury demokracie. Sprachmanualy obsahovaly také nejčastější argumenty politiků (příp. 

daného politika, za nímţ se šlo), kteří byli proti omezení imunity. Na tyto argumenty byly ve 

sprachmanualu uvedeny protiargumenty Inventury demokracie tak, aby se je mohl člen před 

schůzkou s politikem zkrátka naučit. 

 Před samotným lobbingovým setkáním probíhal i trénink diskuse nad 

sprachmanualem. Přímé pozorování těchto tréninků bylo pro výzkumníka velmi zajímavé. Šlo 

totiţ trochu o divadlo, kdy jeden z členů hrál politika, a zástupce skupiny lobbující za dané 

téma s ním diskutoval. „Politik“ v těchto scénkách pouţíval argumenty, s nimiţ Inventura 

demokracie nesouhlasí, a člen skupiny měl za úkol na ně reagovat a  přeargumentovat je. 

Také pro členy byl tento způsob přípravy velmi zábavný. Zvláště po tom, co někteří začali při 

trénincích politiky imitovat. 

 Dluţno podotknout, ţe tréninky nad sprachmanualy jsou „vynálezem“ staré generace 

Inventury demokracie. Ta je začala dělat po tom, co členi absolvovali první a zároveň 

neúspěšný rozhovor, při němţ nedokázali argumentovat na názory politika, s nimiţ 

nesouhlasili. 

 

Jakub Mráček, výrazná tvář staré Inventury demokracie 

„Už ani nevím, za kým to tenkrát kluci byli, navíc ten záznam se nedochoval, prostě se ztratil. 

Ale tenkrát to bylo dost neúspěšné, ten politik si kluky úplně povodil a oni z něj nedostali co 

chtěli. Na to konto jsme začali dělat tréninky se sprachmanualy, aby se to už nestalo.“ 

 

 V rozhovoru jsme respondentům ze skupinky (nové generace) lobbující za omezení 

imunity poloţili otázku, jak vlastní organizaci hodnotí na čtyřmístné škále (dobrá, spíše dobrá, 

spíše špatní a špatná). Dva ze čtyř respondentů hodnotili organizaci ve své skupině jako 

dobrou, zbylí dva jako spíše dobrou. 
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3.5.2 Zdroje znalostní a dovednostní 

 

- Argumentační tréninky 

- Media screening 

- Stenoprotokoly  

- Materiál Parlamentního institutu 

- Diplomová práce  

 

 Jiţ jsme zmínili, ţe na přímá lobbingová setkání se členové staré i nové generace 

chystali argumentačními tréninky nad tzv. sprachmanualy. Aby byl tento „manuál“ šitý přímo 

na míru rozhovoru s daným politikem, prováděli členové tzv. media screening. Šlo o to udělat 

si přehled o názorech daného politika na omezení imunity a připravit si příp. argumenty. 

Skupině se potvrdilo, ţe kdyţ někdo z politiků říká svůj názor v médiích, nestává se, ţe by 

v osobním kontaktu tvrdil něco jiného (a pokud se tak stane, není problém na to politika 

upozornit). Provádění media screeningu umoţňuje velmi rychle a pohodlně internetový 

vyhledávač Google. Jeho sluţba Google News zas umoţňuje filtrovat zprávy ze všech 

moţných médií tak, aby se uţivateli zobrazovali jen články o imunitě. Této sluţby tedy členi 

skupiny také vyuţívali, aby si udrţeli přehled o daném tématu. 

  Dalším důleţitým informačním zdrojem byly pro Inventuru demokracie 

stenozáznamy (stenoprotokoly), tedy přepisy z jednání Poslanecké sněmovny či Senátu. 

Orientaci v nich také usnadňuje vyhledávač Google, v němţ příkaz formátu „site:psp.cz 

imunita“, čímţ získáme výsledky pro hledání slova „imunita“ pouze na stránkách Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR (vyhledáme tak slovo imunita i ve stenoprotokolech). Kromě toho 

si členi samozřejmě udrţovali obecný přehled o tématu. 

 Dále byly členy vyuţívány dva materiály Parlamentního institutu, resp. práce Jindřišky 

Syllové – Zásady úpravy poslanecké imunity (Syllová, 2002) a Rozsah poslanecké imunity ve 

vybraných státech (Syllová, 2006). Členi skupinky také četli diplomovou práci Jakuba Jareše 

z Ústavu politologie FF ÚK, která nese název Poslanecká imunita v českém politickém 

systému (Jareš, 2007), a která dobře pojednává především o historii pokusů o prosazení 

omezení imunity v českém Parlamentu. 

 Respondentům ze skupinky lobbující za omezení imunity jsme poloţili otázku, jak 

svou informační připravenost, jíţ získali z výše uvedených zdrojů, hodnotí na čtyřmístné 
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škále (dobrá, spíše dobrá, spíše špatní a špatná). Tři ze čtyř odpověděli „jako spíše dobrou“, 

jeden „jako dobrou“. 

 

 

3.5.3 Zdroje v podobě kontaktů 

 

Kalninš (2005) na základě rozhovorů s profesionálními lobbisty uvádí, ţe pro lobbing jsou 

nesmírně důleţité osobní vazby na lidi, kteří mohou nějakým významným způsobem ovlivnit 

prosazování daného zájmu. Nejde tedy jen o přímé kontakty na politiky, ale také třeba o 

kontakty na jejich spolupracovníky, na novináře atd. 

 Z tohoto hlediska se určitě nejzajímavější kontakt podařilo navázat staré generaci 

Inventury demokracie s Ondřejem Liškou, předsedou Strany zelených, která byla v danou 

dobu parlamentní stranou. Liška některé své názory a aktivity dokonce zaštiťoval odkazy na 

studentskou iniciativu Inventura demokracie. Byl studentům velmi nakloněn a často je 

zmiňoval v médiích. Sám prý členy staré generace kontaktoval, aby s nimi řešil dané 

problematiky, a zůstal tak s nimi v úzkém kontaktu. Liška zmiňoval iniciativu i ve Sněmovně. 

Jako jeden z příkladů uveďme jeho projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny, která proběhla 

30. září 2009. 

 

Ondřej Liška, předseda Strany zelených 

„Občanská iniciativa studentů z České republiky, která se nazývá Inventura demokracie, 

formulovala čtyři požadavky, o kterých si myslí, že by znamenaly zajímavý a určitě bohulibý 

dárek české politiky k dvacetinám české demokracie, k 17. listopadu 2009. (...). Já věřím, že se 

nám podaří udržet vazbu mezi těmito čtyřmi záměry a že Poslanecká sněmovna je letos na 

podzim, dvacet let po listopadu 1989, přijme.“ 

 

 Při výzkumu však bylo zjištěno, ţe takovéto spojenectví s daným politikem můţe mít 

pro apolitickou iniciativu negativní dopad. Čtyři respondenti se rozhovořili o tom, ţe stará 

Inventura demokracie se v médiích začala potýkat s tím, ţe byla označována za „iniciativu 

Strany zelených“. Toto označení se přenášelo také na novou generaci
21

, coţ bylo umocněno 

po tom, kdy dala v květnu 2010 nová generace tzv. vysvědčení politickým stranám, v němţ 

                                                 
21

 Média ani veřejnost rozhodně nepozorovaly nějaký rozdíl mezi starou a novou generací, který však my v této 

práci z analytického hlediska zohlednit musíme.  
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dostala Strana zelených jako jediná samé jedničky, coţ však bylo dané objektivním 

hodnocením snahy strany prosadit legislativní změny čtyř absurdit, a ne prostým 

sympatizováním studentů se Stranou zelených. 

 Mediální spojování Inventury demokracie se Stranou zelených tak opadlo aţ po 

volbách v roce 2010, v nichţ se zelení nedostali znovu do Sněmovny. Inventura demokracie 

po těchto volbách začala lobbovat u zástupců nových koaličních stran (VV, ODS a TOP 09). 

 Respondenti shodně uvedli, ţe kromě výše zmíněného kontaktu s Ondřejem Liškou se 

Inventuře demokracie nepodařilo navázat další uţší kontakt s politikem. Z hlediska 

Kalninšovy teorie v tom můţeme spatřovat problém a nedostatečné lobbingové zázemí. Na 

druhou stranu jsme však viděli, ţe pokud se neformální studentská iniciativa začne dostávat 

do spojení s nějakým politikem, bude nejspíše označena za zpolitizovanou, a do jisté míry tak 

ztratí svou váhu. 

 Inventura demokracie nenavázala kontakt ani s nějakým vlivným zástupcem médií, 

coţ by podle Kalninše byl jeden z dalších výhodných kontaktů. 

 Zde bych rád uvedl vlastní zkušenost z mé asi půlroční aktivity prosazování 

institucionálních změn na Nejvyšším kontrolním úřadě (NKÚ). S mým kolegou ze skupinky 

jsme oslovili Karolínu Peake (VV), Lenku Andrýsovou (VV) a Stanislava Polčáka (TOP 09), 

tedy politiky, kteří se tématu NKÚ věnovali. 

 Ze všech těchto politiků se nám s kolegou podařilo navázat nejlepší kontakt 

s Karolínou Peake. Ta s námi, po příjemné návštěvě v její kanceláři, komunikovala přes mail 

a informovala nás tak (jednou dokonce sama od sebe), kdy bude probíhat další jednání na 

dané téma. Postupem času jsme bohuţel s kolegou z iniciativy vystoupili, takţe tento kontakt 

zanikl. Ale můj pocit z této zkušenosti byl takový, ţe s Karolínou Peake bylo reálně moţné 

navázat delší lobbistický kontakt, jakousi spolupráci, která by vedla k prosazování cíle 

institucionálních změn na Nejvyšším kontrolním úřadě. 

 Při polostrukturovaných rozhovorech jsme se respondentů ptali na to, jak je politici na 

lobbingových schůzkách vítali, jak se k nim stavěli. Všichni respondenti bez výjimky 

odpověděli, ţe schůzky s politiky byly aţ překvapivě velmi příjemné. Dle Tomáše Dráţného 

tomu moţná přispívalo i to, ţe politici uţ znali „značku“ Inventura demokracie. Věděli tak, ţe 

k nim přichází seriózní partner, jehoţ cílem není politiky očerňovat. 

 

Vladimír Vojta, člen skupiny lobbující za omezení imunity 

„Na schůzkách si člověk uvědomil, že politici nejsou lidi, kteří by se na své funkce dostali 

skokem, nebo že by byli nějak bezdůvodně dosazeni. Bylo velmi znát, že jsou to skvělí 
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komunikátoři zdatní v mezilidském kontaktu. Byli profesionální a zároveň ukazovali svou 

lidskou tvář. Prohodili vtípek, nabídli občerstvení nebo ti přisunuli židli. (...) Takto příjemně 

by se podle mě chovali ke každému občanovi, který by za nimi přišel. “ 

 

 Za zmínku určitě stojí i známá interní historka, která se odehrála v kanceláři poslance 

Petra Gazdíka (TOP 09). Ten byl při setkání s Inventurou demokracie velmi rozhořčen po té, 

co zjistil, ţe si s sebou studenti přinesli do jeho kanceláře kameru a chtěli rozhovor natáčet. O 

tom Gazdík nebyl od svého asistenta informován a nekompromisně natáčení rozhovoru 

odmítl. Studenti však prý Gazdíkova asistenta o natáčení rozhovoru informovali. Respondenti 

(všichni čtyři členi skupiny byli na této schůzce přítomni) se tedy shodli na tom, ţe chyba na 

straně Gazdíkova asistenta. 

 Toto nedorozumění však mělo na lobbingovou schůzku zpočátku fatální dopad. 

Gazdík byl podle respondentů značně vyveden z míry. Lobbista a kameraman Vladimír Vojta 

soudí, ţe se Gazdík obával případného očernění. Moţná to mohlo být podpořené také tím, ţe 

v tu dobu byla v médiích propírána kauza údajného vnitrostranického uplácení ve straně Věci 

veřejné. 

 Schůzka začala tak, ţe nebyla nahrávána, coţ vlastně rozbilo koncepci lobbingové 

strategie Inventury demokracie (následné zveřejňování videí mělo slouţit jako potenciální 

důkaz v případě, ţe by politik hlasoval jinak, neţ slíbil). Navíc studentští lobbisté byli také 

zaskočeni. V průběhu se však studentům podařilo vybudovat si Gazdíkovu důvěru. Nakonec 

se dokonce i natáčelo (studenti Gazdíka prostě přesvědčili) a vše proběhlo podle původního 

plánu. 

 Po této zkušenosti si všichni členi Inventury demokracie ještě více hlídali to, aby byli 

politici od asistentů skutečně informování o tom, ţe rozhovor bude nahráván. 

 

 

3.5.4 Zdroje finanční  

  

 - program Mládeţ v akci 

 - Nadace Open Society Fund 

 

Původní generace měla poměrně velkolepou lobbingovou strategii, do níţ bylo 

zakomponováno několik happeningů, včetně happeningu na Václavském náměstí. Od 
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programu Mládeţ v akci získala stará Inventura demokracie grant ve výši 5930 Eur (asi 

200 000 Kč). Ty však byly vynaloţeny na lobbingovou strategii obecně, tedy nikoli jen na 

lobbing za účelem omezení imunity. 

 Nová Inventura demokracie pro svůj projekt, jehoţ účelem bylo jednak navázat na 

dřívější aktivity (lobbing za odstranění čtyř legislativních absurdit) a jednak pokračovat 

v podpoře aktivního dialogu mezi občany prostřednictvím cyklu různých debat a přednášek na 

středních školách, získala od Nadace Open Society Fund 174 550 Kč. 

 Naprostou většinu těchto financí však Inventura demokracie po roce vrátila, neboť 

v důsledku uţ zmíněné nevalné aktivity členů iniciativa nezvládla uskutečnit zdaleka vše 

z toho, co v projektu plánovala. 

 Určitá částka však vyčerpána byla. Většinou šlo o hrazení tisku propagačních letáků 

určité debaty nebo přednášky. Dále bylo z grantu hrazeno občerstvení pro hosty debaty, 

kazety do kamery, účty za telefon atp. Z celkové výše grantu tak bylo dle vedoucího Tomáše 

Dráţného vyuţito pouhých několik tisíc korun. 

 Co se týče samotného lobbingu za omezení imunity zákonodárců, respondenti se 

shodli, ţe k jeho provádění není zapotřebí v podstatě ţádných finančních prostředků. Jedinou 

výjimku tvoří kazety, na které se nahrávaly videozáznamy. V rozhovoru jsme se respondentů 

lobbujících za omezení imunity ptali, zda vyuţili alespoň moţnosti nechat si proplatit 

telefonáty uskutečněné např. za účelem zorganizování schůzek atd. Všichni respondenti 

odpověděli tak, ţe nikoli. Skupinka lobbující za omezení imunity tedy na svůj chod 

nepotřebovala v podstatě ţádné finanční prostředky. 

 Za zmínku však stojí to, ţe k natáčení reprezentativních videí potřebovala Inventura 

demokracie kvalitní videokameru. Tu si studenti vypůjčili od Studentské unie Univerzity 

Karlovy, pod níţ byli s ostatními organizacemi sdruţeni, a kde byla k dispozici. To samé se 

týkalo mikrofonu a nahrávacího zařízení. 

 

 

3.5.4.1 Debaty o profesionalizaci 

 

Při polostrukturovaných rozhovorech tři respondenti zmiňovali, ţe v iniciativě se po určitou 

dobu vedla debata o tom, zda by se neměla Inventura demokracie částečně profesionalizovat. 

Tyto debaty se vedly v návaznosti na postupně upadající aktivitu dobrovolných členů. 
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 S nápadem na profesionalizaci přišel vedoucí Tomáš Dráţný. Měl takovou vizi, ţe 

členi se budou v rámci iniciativy zavazovat k plnění jednotlivých úkolů, za něţ budou 

honorováni. To podle Dráţného mělo vést k vyšší motivaci členů a hlavně k tomu, ţe 

naplánované úkoly, projekty, se skutečně budou plnit. 

 

Tomáš Dráţný, vedoucí nové Inventury demokracie 

„Pro Inventuru nebyl žádný problém získat peníze. Mohli jsme jich získat mnohem více, než 

kolik jsme žádali na projekt, který jsme si vymysleli, ale ani to jsme nedokázali vyčerpat, 

protože jsme měli na začátku velké oči. Přišlo mi proto zajímavé zavést systém takovéhle 

menší finanční motivace, když se ukazovalo, že aktivita Inventury postupně upadá.“ 

  

 Debaty o profesionalizaci rozdělily novou generaci na dva názorové proudy. 

zástupcem proudu, který byl proti profesionalizaci, byl i jeden z našich respondentů, Filip 

Dominec. Ten spolu s dalšími členy pokládal za podstatné, aby činnost vyvíjeli studenti 

v Inventuře demokracie dobrovolně. Tento argument byl podporován také obavou, ţe by 

výplaty mohly v organizaci způsobovat dohady mezi členy. K profesionalizaci organizace 

nakonec nedošlo. 

 

 

3.5.5 Zdroje – dílčí závěry 

 

 Jak stará, tak i nová generace Inventury demokracie, měla poměrně sofistikovanou a 

funkční strukturu. 

 Je však velmi dobré, ne-li nezbytné, aby byla neformální studentská iniciativa sloţena 

ze skupiny přátel, jako tomu bylo u staré generace. Pak je velmi usnadněna organizace 

iniciativy a její členové jsou aktivnější. Pokud se mezi sebou dobrovolníci seznámí aţ 

po svém vstupu do organizace, jako tomu bylo u nové generace, pak je zřejmě 

pravděpodobnější, ţe vzniknou problémy s nedostatečnou aktivitou členů. 

 Pro udrţení motivace členů je také vhodné stanovit si určitý deadline, který motivuje 

členy k aktivitě. V opačném případě, kdy je cílem lobbovat aţ do prosazení změn, 

můţe dojít ke ztrátě motivace v důsledku nejasných výstupů činnosti. 

 Inventuře demokracie se osvědčily tréninky argumentace nad tzv. sprachmanualy. 
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 Z hlediska získávání zdrojů v podobě kontaktů na politiky, jejich asistenty a příp. 

novináře nebyla Inventura demokracie nikdy příliš úspěšná. Výjimku tvoří navázání 

kontaktu se Stranou zelených. To však bylo členy popisováno spíše jako nevýhodné, 

neboť pak byla organizace v médiích i politiky často označována za zpolitizovanou. 

 Pro přímý lobbing formou schůzky s politikem není třeba takřka ţádných finančních 

zdrojů. 
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3.6 Funkce lobbingu Inventury demokracie 

 

V této kapitole budeme podrobně zkoumat, jakým způsobem, nebo zda vůbec, plní Inventura 

demokracie základní lobbingové funkce, které jsme představili v teoretické části této práce. 

 Nutné je však podotknout, ţe mezi jednotlivými funkcemi lobbingu, které jsme 

představili v teoretické části, většinou neexistují ostré hranice. Například přesvědčovací 

funkce, v rámci níţ jde lobbistům o ovlivnění rozhodnutí politika určitým směrem, se 

částečně překrývá s funkcí informační, v rámci níţ mají lobbisté za úkol poskytovat politikovi 

co největší mnoţství nezkreslených informací. Je totiţ logické, ţe na základě těchto 

objektivních informací (spadajících do informační funkce lobbingu), se lobbisté zároveň 

budou snaţit politika přesvědčit o tom, ţe se má ve svém rozhodnutí ubírat určitým směrem 

(coţ spadá do přesvědčovací funkce lobbingu).  

 To samé platí o tom, ţe informační funkce se překrývá s funkcí upozorňování na 

problémy a jejich medializace. Hovoří-li se totiţ o lobbistickém informování, není tím 

myšleno pouze informování politiků, ale také informování široké veřejnosti, coţ bude logicky 

prováděno nejspíše skrze média. Podobným způsobem je přesvědčovací a informační funkci 

blízká také funkce nabízení řešení, neboť toto řešení bude nejspíše předkládáno na základě 

objektivních informací, které mají přesvědčit politika, aby se rozhodl tak, jak je podle 

lobbistické organizace vhodné. 

 V analýze tedy budeme postupovat od jedné funkce k další tak, aby na sebe výklad 

navazoval a neopakoval se. 

 Ještě předtím, neţ prozkoumáme způsob, jakým Inventura demokracie plní základní 

lobbingové funkce, se však podívejme na to, jak Inventura demokracie plní funkce občanské 

společnosti ve vztahu ke státu tak, jak je vymezuje Skovajsa (2010: 71). 

 

 

3.6.1 Funkce lobbingu Inventury demokracie z hlediska vztahu 

mezi občanskou společností  a státem 

 

Zaprvé Skovajsa hovoří o tom, ţe občanská společnost v demokratickém politickém systému 

plní funkci zprostředkovatele zájmů občanů směrem ke státu. Inventura demokracie je 

advokační organizací, která vůči státu prosazuje veřejný zájem odstranění z politického 
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systému České republiky čtyři legislativní absurdity. Toho se snaţí docílit uplatňováním 

nejrůznějších technik přímého či nepřímého lobbingu (setkání s politiky, happeningy, veřejné 

debaty, přednášky na středních školách, nátlakové akce apod.). Skovajsa sám hovoří o tom, ţe 

lobbingové organizace, za niţ Inventuru demokracie také označujeme, patří v rámci teorie 

občanské společnosti mezi typické subjekty advokačního typu (Skovajsa 2010: 41). 

 Zadruhé Skovajsa hovoří o občanské společnosti a její působnosti ve veřejné sféře, 

utváření veřejného mínění a kontroly výkonu veřejné moci. Kdyţ jsme respondentům 

pokládali otázku, zda si myslí, ţe lobbing Inventury demokracie nějakým způsobem skutečně 

přispěl k tomu, ţe imunita zákonodárců byla nakonec omezena, dostalo se nám aţ na jednu 

výjimku (kdy respondent odpověděl, ţe podle něj lobbing Inventury demokracie nijak 

nepřispěl) shodné odpovědi. Tou bylo to, ţe respondenti shledávali hlavní přínos právě 

v soustavném jitření veřejné, politické a mediální diskuze o tématu imunity. Projednávalo-li 

se téma opětovně ve Sněmovně, často byli médii osloveni také členi iniciativy, aby se 

k tématu vyjádřili. Dle stenozáznamů ze Sněmovny navíc název Inventura demokracie tu a 

tam zazněl i na plénu. 

 To, jakým způsobem a v jaké míře Inventura demokracie přímo formovala veřejné 

mínění o rozsahu imunity zákonodárců, je z hlediska designu této studie nezjistitelné. Ale dá 

se nejspíše odhadnout, ţe takovýto přímý vliv nebyl velký. Avšak to je typické pro práci 

organizace občanské společnosti. Nejde o velkolepou, ale naopak spíše o mravenčí práci, jíţ 

můţe zefektivňovat vhodné spojování se s ostatními organizacemi, které mají stejný nebo 

podobný cíl. 

 Inventura demokracie samozřejmě bedlivě kontroluje výkon moci především ve 

čtyřech legislativních tématech, jeţ si vytyčila. Provádí průzkum médií a sleduje, kdo 

z politiků jak hlasuje, coţ porovnává s předchozími sliby jednotlivých politiků pronesenými 

např. před kamerou Inventury demokracie. 

 

 

3.6.2 Přesvědčovací funkce 

 

V první řadě je třeba říci, ţe studentům ze staré i nové generace Inventury demokracie se 

nikdy nepodařilo přimět politika k tomu, aby na základě jejich argumentů změnil názor. To 

asi není překvapivé, naopak velmi překvapivé by bylo, kdyby k něčemu takovému došlo. 
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 Kromě toho, ţe politika bývá těţké přesvědčit o opaku, v tom spatřujeme ještě jednu 

příčinu. Inventura demokracie si jako čtyři legislativní absurdity vybrala témata, která za 

sebou měla uţ poměrně dlouho veřejnou debatu, a jednotliví politici jiţ měli svůj postoj k nim 

vyjasněn. Nejlepším příkladem toho je právě imunita, která se od roku 1993 do roku 2008 

(vznik Inventury demokracie) projednávala v Parlamentu uţ patnáctkrát.
22

 

 Tím se dostáváme k tomu, jakým způsobem si Inventura demokracie vybrala své čtyři 

legislativní absurdity. Mělo jít o témata, která jsou poměrně snadno podloţitelná pádnými 

argumenty, protoţe za sebou uţ mají dlouhou veřejnou debatu. Jakub Mráček, jeden 

z hlavních členů staré generace, však potvrdil, ţe v tomto se zakladatelé zmýlili.
23

 Ovšem aţ 

na jednu výjimku, a tou byla právě poslanecká a senátorská imunita. 

 Všichni respondenti bez výjimky se shodli na tom, ţe téma imunity bylo velmi vděčné 

na předkládání argumentů. Většina a oslovených politiků byla také pro její omezení, takţe 

nebylo potřeba je přesvědčovat. Výjimky tvořili Jiří Pospíšil (ODS)
24

, Marek Benda (ODS), 

Jaroslav Kubera (ODS) a Jiří Paroubek (ČSSD)
25

. S nimi vedli členové staré generace 

poměrně dlouhé a argumentační hovory, v nichţ se nepodařilo přimět je k prohlášení, ţe jsou 

pro omezení imunity takovým nebo jiným způsobem. 

 Kdyţ jsme se v rozhovorech ptali členů skupiny lobbující za omezení imunity na to, 

proč si ze škály témat, kterým se Inventura demokracie věnovala, vybrali právě téma imunity, 

tak došlo ke shodě ve všech odpovědích. Právě prostost daného tématu byla tím hlavním, co 

členy lákalo. 

 Domníváme se, ţe imunita byla i mezi politiky uţ nejprodiskutovanějším tématem ze 

všech čtyř legislativních absurdit, a ţe také proto nakonec došlo k jejímu omezení. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Poslední, úspěšný pokus o zrušení Imunity byl dle článku na Wikipedii, jehoţ spoluautorem je lobbista 

z Inventury demokracie Filip Dominec, jubilejním dvacátým. 
23

 Např. téma obsazování mediálních rad je velmi náročné, pokud se v diskuzi dojde k úvahám o konkrétní 

podobě nového zákona (naopak to, ţe současný stav je neuspokojivý, se zdá být jasné). Podobně je tomu i u 

témat regulace lobbingu a veřejných zakázek. Z hlediska náročnosti argumentace pak za nejsnadnější hned po 

imunitě označujeme problematiku přílepků. Jejich podávání se zdá zpočátku značně nelegitimní, přičemţ 

zamezení této praxe by nemuselo být ve výsledku aţ tak obtíţné.  
24

 Máme na mysli senátora za ODS, nikoli stejnojmenného poslance za ODS. 
25

 Jiří Paroubek se na lobbistické schůzce nevyjádřil přímo proti omezení imunity, nicméně na základě jeho 

argumentace se studentům nepodařilo navázat s ním společnou linii hovoru. Rozhodně se studentům nepodařilo 

Paroubka přimět k tomu, aby prohlásil, ţe je pro omezení imunity takovou či jinou úpravou Ústavy. 
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3.6.3 Funkce nabízení řešení 

 

3.6.3.1 Imunita – co zrušit a co omezit? 

 Studenti z Inventury demokracie skutečně přinášeli do kanceláří politiků své verze 

řešení. V tématu omezení imunity poţadovali studenti zaprvé zrušení doţivotní trestněprávní 

imunity. To byl hlavní cíl jejich činnosti. Úplné zrušení trestněprávní imunity (tedy její 

platnosti po dobu mandátu politika) poţadováno nebylo, protoţe, jak jiţ bylo zmíněno 

v úvodu této práce, ta má v demokratickém systému své opodstatnění. Nicméně nebyl viděn 

důvod k tomu, proč by se případné vyšetřování zamítnuté nevydáním zákonodárce komorou 

nemohlo otevřít po skončení jeho mandátu. 

 Zadruhé Inventura demokracie poţadovala úplné zrušení přestupkové imunity. 

Studenti se však nebránili diskuzi o tom, jaký návrh novely (tedy buď zrušení doţivotní 

trestněprávní a úplné zrušení přestupkové, nebo jen zrušení doţivotní trestněprávní se 

zachováním přestupkové) by měl nakonec projít. V minulosti se totiţ ukázalo, ţe vhodným 

nástrojem politiků pro to, aby nějaký návrh neprošel, je zablokování jednání proto, ţe návrh 

„není ideální“. Studenti z Inventury demokracie tedy byli i pro tu variantu, ţe bude zrušena 

doţivotní trestněprávní imunita, ale ta přestupková trvající po dobu mandátu bude zachována. 

Lidově řečeno se studenti vydali cestou „lepší něco neţ nic“. 

 Ve spojení s úvodem k problematice imunity (kap. 1.2.3) je toto v podstatě závěr 

diskuze, kterou lze nad problematikou imunity zákonodárců vést. Tím se opět dostáváme k jiţ 

zmiňované argumentační prostosti tohoto tématu. 

 

 

3.6.3.2 Další tři legislativní dárky – přílepky, veřejné zakázky a lobbing, 

mediální rady a NKÚ 

 

Oproti tomu o úpravě dalších tří „dárků“ se dá dlouze debatovat (coţ však neznamená, ţe tyto 

legislativní úpravy není nezbytné vytvořit). To, jakou podobu zákonných změn měli studenti 

přesně na mysli, nyní probereme velmi okrajově, neboť zevrubné popisování daných 

problematik by neodpovídalo stanovenému rozsahu této práce. Navíc tyto problematiky ani 

přímo nesouvisí s jejím obsahem. Ti čtenáři, kteří se v naší studii zajímají výhradně o téma 

lobbingové strategie vedoucí k omezování poslanecké imunity, tak mohou následující 

podkapitolu vynechat. Ale pro naši studii pokládáme za nezbytné, aby v ní při detailním 
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pojednání o lobbingové strategii vedoucí k omezení imunity byla zároveň představena také 

Inventura demokracie jako celek. 

 Zaprvé se nyní podívejme na způsob, jakým chtěli studenti z Inventury demokracie 

omezit nebo zrušit moţnost podávání legislativních přílepků, tedy pozměňovacích návrhů, 

jejichţ obsah naprosto nesouvisí s obsahem schvalovaného zákona (k němuţ jsou přílepky 

přilepovány). Problém také je, ţe tyto přílepky bývají podávány v posledních fázích 

schvalovacího procesu zákona, takţe dle jednacího řádu není nutné je „sloţitě“ projednávat 

jako celé zákony. Proto je pak velmi pravděpodobné, ţe si přílepku ostatní zákonodárci 

nevšimnou. Pak mohou (aniţ by si toho byli vědomi) zvednout ruku pro zákon, jehoţ 

obsahem je takovýto přílepek
26

. Moţnost podávání přílepků je ze své podstaty spjata 

s otázkou korupčního potenciálu v Parlamentu. Nehledě na to, ţe taková praxe významně 

sniţuje důvěryhodnost parlamentní demokracie. Právní systémy vyspělejších zemí na 

moţnost podávání přílepků pamatují, a takováto praxe je v nich nepřípustná.
27

 

 S touto argumentací tedy studenti přicházeli za politiky a poţadovali legislativní 

změnu, která upraví podávání pozměňovacích návrhů tak, ţe je bude moci podávat jen větší 

skupina poslanců. Studenti také poţadovali zavedení podmínky, ţe pozměňovací návrh musí 

věcně odpovídat projednávanému zákonu. 

 Zadruhé se pojďme podívat, jak se studenti z Inventury demokracie zasazovali o to, 

aby zákonodárci prosadili legislativní změny týkající se zadávání veřejných zakázek a 

regulace lobbingu. Zadávání veřejných zakázek v České republice bylo a stále je mnohem 

méně transparentní, neţ v demokraticky vyspělejších zemích. V nedávné minulosti se 

v našem právním systému dokonce objevovaly i takové absurdity, jako ţe peníze určené ze 

státního rozpočtu na veřejnou zakázku mohly putovat do firem vlastněných anonymními 

akcionáři (vlastnících tzv. akcie na majitele). Od 1. 1. 2014 je však této praxi zamezeno. Na 

poli regulace veřejných zakázek Inventura demokracie dále poţadovala nejrůznější úpravy 

jako např. nutnost včasného zveřejňování zakázek na internetu, co největší omezení praxe 

zadávání zakázek bez veřejného oznámení atd. Poţadavky Inventury demokracie na tomto 

                                                 
26

 V důsledku toho se v našem právním systému jiţ několik takových přílepků nachází. Jde například o regulaci 

vinařství a vinohradnictví v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, o úpravu odškodnění klientů 

zkrachovalých bank, která je zahrnuta v zákoně o státních symbolech, o úpravu zadávání veřejných zakázek 

obsaţenou v zákoně o surových diamantech, o novelu o zvýšení státního příspěvku stranám na jedno poslanecké 

křeslo, která se nachází v zákoně o státním dluhopisovém programu, o novelu o zoologických zahradách 

v ţivnostenském zákoně atd. 
27

 Např. s ohledem na zákonnou regulaci v USA o praxi přílepků rozhodl i český Ústavní soud, který přílepky 

prohlásil za protiústavní. V USA se rozlišuje mezi přípustnými „legislativními jezdci“ (legislative riders) a jiţ 

nepřípustnými „divokými jezdci“ (wild riders), jakţ jsou označovány pozměňovací návrhy zcela nesouvisející 

s projednaným zákonem. Podle českého Ústavního soudu je tedy moţné podávat pouze pozměňovací návrhy, 

které skutečně pozměňují obsah projednávaného zákona a nepřipojují k němu něco nesouvisejícího.  
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poli lze jednoduše shrnout tak, ţe veřejné zakázky mají být ztransparentněny tím, ţe se bude 

zveřejňovat vše, co se jich týká. 

 Nakonec si proberme poslední ze čtyř legislativních dárků, který si studenti 

z Inventury demokracie od politiků ţádali. Jde o depolitizaci kontrolních institucí, a to 

především Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a mediálních rad, jako např. Rady České 

televize. Obě tyto problematiky se vzájemně podobají hlavně ve způsobu, jímţ jsou voleni 

členi klíčových orgánů těchto institucí. Na základě současného systému se totiţ nelze 

domnívat, ţe na tyto instituce nedoléhá politický vliv. Např. kandidáty do Rady České 

televize a Rady Českého rozhlasu sice navrhují „organizace občanského sektoru“, nicméně 

systém je zákonem regulován tak vágně, ţe je moţné, aby bylo jeden den zaloţeno občanské 

sdruţení, které druhý den nominuje svého kandidáta do mediální rady. V praxi k tomu často 

dochází, přičemţ kandidát nominovaný danou organizací je mnohdy člověk s politickou 

minulostí, který se následně dostává do Rady (po hlasování ve Sněmovně). 

 Inventura demokracie v zásadě souhlasila s tím, aby kandidáty navrhovaly organizace 

občanského sektoru, avšak poţadovala, aby byl zákon upraven tak, ţe kandidáty mohou 

navrhovat jen relevantní organizace (čili ne narychlo zaloţené spolky tělovýchovné, hasičské, 

zahrádkářské apod.). Jak tyto relevantní organizace vybrat a určit je bezpochyby sporné a 

Inventura demokracie se nebránila diskuzi o tom, jak to udělat. Co je však zjevné je to, ţe 

současný systém je neuspokojivý a je třeba ho změnit. 

 Co se týče problematiky NKÚ, tam je problém podobný. Členi kolegia NKÚ, tedy 

určití manaţeři, kteří mají pro činnost NKÚ zásadním význam, neboť např. rozhodují o tom 

co, resp. koho bude NKÚ kontrolovat, jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na návrh 

prezidenta NKÚ. Avšak oproti zahraničním modelům (např. německému, britskému nebo 

americkému) naše právní úprava ani praxe neklade ţádné nároky na zkušenost kandidátů 

v příslušném oboru (kontroly, auditu apod.) a na jejich politickou nezávislost. V praxi se tedy 

kolegium NKÚ (v němţ člen setrvává aţ do pětašedesáti let věku a pobírá cca stotisícový 

plat) stává trafikou bývalých politiků, kteří pak mají zásadní vliv na kontrolní funkci Úřadu. 

 

 

3.6.4 Funkce upozorňování na problémy a jejich medializace 

 

Medializace je pro výsledky lobbingu Inventury demokracie samozřejmě velmi důleţitá. Toho 

si byli studenti dobře vědomi, a proto byly v podstatě všechny lobbingové akce, od schůzek 
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s politiky aţ po nátlakové akce, prováděny tak, aby mohly být následně zveřejněny na 

internetu. 

 Ještě neţ se začneme věnovat odlišnostem způsobu medializace, které jsme při 

výzkumu pozorovali mezi starou na novou generací, si pojďme shrnout, jak studenti své 

výstupy zveřejňovali. Zaprvé stojí za zmínku to, ţe natočené schůzky s politiky měly na 

serveru YouTube slouţit jako důkaz v případě, ţe by následně politik jednal v rozporu s tím, 

co slíbil. To se týkalo jak rozhovorů o imunitě, tak i o dalších tématech. Samotné schůzky na 

serveru dodnes nezaznamenaly příliš vysokou sledovanost. Hovořit lze o řádově několika 

stovkách aţ jednom a půl tisíci zhlédnutí, coţ však není překvapivé, jelikoţ se nejedná o nijak 

zábavná virální videa. Samotné video schůzek s politiky, které uspořádala a sestříhala stará 

generace tak, aby se celé týkalo jen debat o imunitě, zaznamenalo dodnes (dubna 2014) 1472 

zhlédnutí. 

 Dále stojí za zmínku dvě nejvýraznější virální videa týkající se přímo tématu omezení 

imunity. Zaprvé jde o video „Mandát“, kde člen staré generace vtipně paroduje reklamu na 

známý nápoj pro zvýšení obranyschopnosti organismu, tedy Actimel, který se však ve videu 

jmenuje Mandát (tvar lahvičky se však nápadně podobá Actimelu). V této „reklamě“ je trefně 

shrnuto vše, co Inventuře demokracie na šíři imunity vadilo. Video je stále přístupné na 

serveru YouTube. Dodnes (duben 2014) zaznamenalo poměrně vysoký počet zhlédnutí – 

2751. 

 Také nová generace natočila dle soudu výzkumníka nápadité virální video na téma 

omezení Imunity. Jde o tzv. akci „Nebudu mít sex, dokud si politici neomezí imunitu!“ Ta 

byla načasována přímo na hlasování o omezení imunity v Poslanecké sněmovně 8. 2. 2012. 

Ve videu je vyuţita do té doby uţ několikrát uplatněná strategie spolupráce se známými 

osobnosti (Tomáš Hanák, Ester Kočičková, Jiřina Šiklová). Video na serveru YouTube 

zaznamenalo nejvyšší úspěch z hlediska sledovanosti – 7007 zhlédnutí. Také média, 

především internetové zpravodajské servery, si této akce všímala. 

 Podobně nápaditou akci, tedy rozdávání pomerančů poslancům těsně před hlasováním 

o omezení imunity 8. 2. 2012, se členům nepodařilo nahrát na video, a tudíţ se na serveru 

YouTube neobjevila. V médiích si však pozornost přesto získala. 
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3.6.4.1 Medializace staré Inventury demokracie 

 

Z rozhovorů s respondenty vyplynulo velmi zajímavé zjištění. Řeč je o tom, ţe kdyţ stará 

generace zaloţila studentskou iniciativu, tak tím podle vnímání informátorů aţ s 

neuvěřitelnou úspěšností nalezla a zároveň zaplnila jakousi „mezeru na trhu občanského 

sektoru“. Jinými slovy se záhy po vzniku Inventury demokracie ukázalo, ţe média se o 

takovouto studentskou činnost velmi zajímají. Přitom do vzniku Inventury demokracie se 

nejspíše nedá hovořit o tom, ţe by v České republice existovala nějaká organizace, která by se 

takto zjevně hlásila k historickému odkazu studentstva a zároveň cílila své aktivity na 

celostátní politiku. Nutno však podotknout, ţe pokud se v nějaké debatě zmínilo, ţe Inventura 

demokracie je iniciativa hovořící za studentstvo obecně, tak se členové ohrazovali s tím, ţe 

nehovoří za všechny studenty, ale za členy iniciativy. 

 

Tomáš Dráţný, vedoucí nové Inventury demokracie 

„Bylo to skvělé spojení využití historie a dobrého načasování. Jednak u nás studenti mají 

historicky velký význam, jednak to začalo ku příležitosti 20. výročí Sametové revoluce. A 

navíc se v té době dost mluvilo o pokleslé politické kultuře. Asi mnohem víc, než dneska.“ 

 

 Záhy po vzniku tak vzniklo něco, co se dá nazývat značkou, brandem, Inventura 

demokracie. O činnost zakládající generace se poměrně hojně zajímala televize, tisk i rádio. 

Vůbec nejvíce bylo o Inventuře demokracie slyšet právě v listopadu 2009. 

 To vše rozhodně nebylo dáno pouze tím, ţe média si aktivity studentské iniciativy 

prostě chtěla všímat. Určitě tomu přispěla jiţ zmíněná vysoká aktivita spřátelených členů. Ve 

dvou rozhovorech také zaznělo to, ţe velká výhoda zakládající generace spočívala také ve 

schopnosti hlavních členů inteligentně a srozumitelně promlouvat do médií. 

 Stará generace si během své roční aktivity také vybudovala určité renomé mezi 

politiky. O tom svědčí i výpovědi respondentů z nové generace. Většina z nich si 

pochvalovala, ţe cítili dobrou vyjednávací pozici, kterou jim zajistili zakladatelé iniciativy.  
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3.6.4.2 Medializace nové Inventury demokracie  

 

Zástupci nové generace hovořili často o tom, ţe po předání agendy na tzv. předávacím 

víkendu, „zdědili“ od staré generace i mediální vliv. Toho si velmi cenili. 

 Nová generace si byla dobře vědoma toho, ţe by byla škoda tento vliv po listopadu 

2009 ztratit. Proto noví členové dbali na to, aby si komunikaci s médii co nejlépe zajistili. 

 Krátce po předávacím víkendu vzniklo dokonce tzv. tiskové oddělení, v němţ byli dva 

aţ tři členi. Jedním z nich byl první nový tiskový mluvčí, kterého necháváme v anonymitě. 

Respondenti zmiňovali, ţe s tímto mluvčím měla iniciativa určité problémy. Mělo jít hlavně o 

to, ţe prý navenek prezentoval své vlastní názory namísto názorů Inventury demokracie. 

Podle dalšího respondenta také neplnil své úkoly, coţ však sám nepřiznával a tím mnohdy 

hatil výstupy Inventury. 

 Tento mluvčí později z organizace odešel. Po jeho odchodu se poměrně dlouho 

nedařilo najít za něj náhradu, coţ vedlo k velmi slabému oslovování médií ze strany samotné 

iniciativy (z rozhovorů výzkumníkovi vyplynulo, ţe samotné tiskové oddělení také moc dobře 

nefungovalo). 

 Původně stanovenou funkci „tiskového mluvčího“ a „tiskového oddělení“ tak nakonec 

zastávali spíše všichni členové společně. V praxi to fungovalo tak, ţe tiskové zprávy 

připravovalo nejen tiskové oddělení bez oficiálního mluvčího, ale také členové ostatních 

pracovních skupin, kteří se specializovali na jednotlivé činnosti uvnitř Inventury demokracie. 

Ve zdatnosti komunikace s médii spatřujeme zásadní kvalitativní rozdíl mezi starou (lepší 

komunikace) a novou generací (horší komunikace). 

 V médiích za Inventuru demokracie ve výsledku vystupoval především Tomáš Dráţný 

(ne však zcela výhradně). Tak tomu snad nebylo proto, ţe by to bylo jeho výsadní právo, ale 

podle jeho vnímání, a také podle vnímání výzkumníka při zúčastněném pozorování, se do 

vystupování na veřejnosti nikdo další příliš nehrnul. 

 

Tomáš Dráţný, vedoucí nové Inventury demokracie 

„Byl jsem dost rozmrzelý z toho, že většina členů nebyla pro Inventuru dost zapálená. Pořád 

jsem měl pocit, že pokud bych to koordinačně nedržel pohromadě já, tak se to hned rozpadne. 

Snažil jsem je k větší aktivitě motivovat tím, že jsem zdůrazňoval možnost, aby chodili do 

médií prezentovat svá témata sami. V televizi přece člověk není každý den. Ale ani to moc 

nefungovalo.“ 
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 Tomáš Dráţný skutečně měl asi největší přehled o všech aktivitách Inventury 

demokracie, a dokázal tudíţ jménem organizace zodpovědět většinu otázek médií. Právě toto 

byla schopnost, kterou většina tiskových mluvčích neměla. Jak uţ bylo zmíněno výše, Tomáš 

Dráţný má také jakýsi dar dobře vystupovat a mluvit před lidmi. 

 Za zmínku stojí ještě další anonymní mluvčí, který do iniciativy vstoupil asi 

v polovině roku 2011. S tím byli členi poměrně spokojeni, nicméně asi po roce mluvčí 

z iniciativy vystoupil. 

 Z hlediska sníţené kvality medializace výstupů nové generace je zajímavé pojednat 

také o dalším jevu, který výzkumník pozoroval v terénu, a který byl respondenty zmiňován i v 

průběhu jednotlivých interview. Řeč je o opoţděném zveřejňování videí ze schůzek s politiky 

na internetu. Členi to označovali za značný problém, který sniţoval jejich motivaci, jíţ si 

pracně budovali pro danou schůzku. Proces zveřejnění videa po samotné schůzce lze popsat 

takto: (1.) staţení záznamu z kamery na vhodný nosič, (2.) následný sestřih videa tak, aby pro 

diváka nebylo zdlouhavé a (3.) nakonec samotné nahrání (upload) na internet (nejčastěji na 

server YouTube). Dle rozhovorů se někdy (tzn. pokud měli studenti např. zkouškové období 

nebo státnice) opoţďovaly všechny tyto úkony. Adam Pajgrt, který měl na starost většinu 

střihačských prací, se k občasným časovým problémům vyjádřil následovně. 

 

Adam Pagrt, střihač nové Inventury demokracie 

„Dělat pro Inventuru bylo časově i intelektuálně náročné. (...) K tomu jsem měl spoustu 

pracovních i studijních povinností. (...) Pak jsem měl za úkol sestřihat třeba hodinové video 

na pětiminutové, což zabere opravdu spoustu hodin práce. A jelikož jsem měl zrovna 

zkouškové nebo státnice, tak jsem řekl, že mi na to musejí dát měsíc. I při práci pro Inventuru 

někdy musíš dát přednost naléhavějším věcem. 

 

 Příčiny zpoţďování procesu nahrání videí nové generace na internet jsou prosté a 

zcela pochopitelné. To však nemění nic na tom, ţe v důsledku toho klesala motivace členů 

provádět přímý lobbing. Míru opoţdění dokládá balík naprosté většiny videí nové generace 

(ze schůzek s politiky), které byly souhrnně zveřejněny 16. 11. 2011, i kdyţ většina z nich 

proběhla na jaře 2011. V tomto případě hovoříme tedy o více neţ půlročním zpoţdění uploadu 

videí. K takovému extrémnímu opoţdění však nedocházelo vţdy. Pokud bylo nutné zveřejnit 

video ve vztahu k nějaké aktuální události (např. volby do Sněmovny nebo hlasování o 

omezení imunity), pak bylo nahráno včas. 
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3.6.5 Informační funkce 

 

Informační funkci dle vymezení BCTF (2009b) Inventura demokracie samozřejmě také plní. 

Avšak hloubkové analyzování způsobu, jakým to dělá, by se naprosto překrývalo s popisem 

činností Inventury demokracie, který přinášíme v předchozích kapitolách. 

 Proto se zde omezíme na tvrzení, ţe jedním z hlavních cílů Inventury demokracie bylo 

informování veřejnosti o tom, ţe v našem právním systému existují legislativní absurdity, 

mezi něţ patří i imunita zákonodárců. Občanům a také veřejným činitelům tak členi 

předkládali argumenty proč a jak by tyto absurdity měly být odstraňovány. To Inventura 

demokracie dělala pomocí nejrůznější technik přímého i nepřímého lobbingu tak, jak je 

uvádíme ve výčtu v kapitole 3.4. 

 Za zmínku snad ještě stojí názor jednoho z respondentů, podle nějţ dokázala Inventura 

demokracie svá témata výborně zjednodušit, a ve srozumitelné formě je podat veřejnosti. Tím 

spíše se to dle dotázaného povedlo v nejméně komplikovaném tématu zbytnělé imunity. Toto 

měla být schopnost jak staré generace, tak i nové generace. 

 

 

3.5.6 Integrační funkce 

 

V rámci této funkce hovoříme o vytváření vztahů vzájemné solidarity, koalic a loajality jak 

mezi spojenci, tak mezi soupeři. V rámci vymezení BCFT (2009a) se hovoří především o 

integraci profesionálních (nikoli dobrovolných) lobbistů v dané politické aréně. 

 Na základě rozhovorů lze hovořit o tom, ţe Inventura demokracie se na půdě 

Parlamentu nějakým způsobem integrovala. Členové nové generace tuto zásluhu přisuzují 

zakladatelům iniciativy s tím, ţe nová Inventura demokracie pak tuto výhodnou pozici 

přebrala. Tento výklad je však potřeba upřesnit. Nemůţeme rozhodně tvrdit, ţe Inventura 

demokracie by kdykoli fungovala jako zaběhnutá lobbingová organizace, jejíţ členové 

pravidelně navštěvují Parlament. Těmito řádky chceme říci pouze to, ţe členové nové 

Inventury demokracie zmiňovali výhodnou pozici v tom, ţe mnozí politici uţ jejich iniciativu 

znali. Z hlediska spojenectví vybudovaného přímo na půdě Parlamentu lze uvést především 

příklad nepřímé spolupráce Inventury demokracie se Stranou zelených (viz kapitola 3.5.3). 

 V rozhovorech jsme se respondentů ptali, zda Inventura demokracie při prosazování 

cíle omezení imunity také spolupracovala s jinými organizacemi, příp. jednotlivci. Jednotnou 
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odpovědí všech dotázaných bylo, ţe nikoli,
28

 aţ na jednu výjimku, kterou bylo natáčení 

virálního videa „Nebudu mít sex, dokud si politici neomezí imunitu!“ 

 V tomto případě šlo o spolupráci mezi Inventurou demokracie, jedním divadelním 

spolkem (resp. „týmem“ provozujícím improvizované divadlo pod záštitou občanského 

sdruţení Improliga) a v neposlední řadě jiţ zmíněnými známými osobnostmi (Hanák, 

Kočičková, Šiklová). S divadelním spolkem Inventura demokracie nespolupracovala úplně 

náhodou, protoţe jeden z jeho členů byl známý členů Inventury demokracie. 

 Dále s ostatními organizacemi či jednotlivci navazovala Inventura demokracie 

spolupráci spíše při prosazování dalších témat. Např. známí umělci (Richard Krajčo, Jan 

Kraus ad.) se typicky hlásili k tématu mediálních rad. Za zmínku stojí také spolupráce 

iniciativy s intelektuály, kdy Václav Ţák a Vladimíra Dvořáková zvali členy na debatu do 

rádia Český rozhlas 6 (cyklus debat Názory a argumenty). Jindy zas tito či jiní intelektuálové 

přijímali pozvání na debaty pořádané Inventurou demokracie.  

 

 

3.6.7 Funkce vyšlapávání si cestičky 

 

Z hlediska profesionálního lobbingu se o „vyšlapávání si cestičky“ hovoří jako o přípravné 

fázi přímého lobbingu před tím, neţ bude agentura potřebovat zmobilizovat síly na 

prosazování konkrétního zájmu. O něčem takovém u Inventury demokracie nelze hovořit, 

jelikoţ studenti do kanceláří poslanců chodili vţdy s jasným cílem – natočit rozhovor, který 

by později mohl poslouţit jako důkaz v případě, ţe politik nedodrţí své sliby. 

 Naopak vyšlapání cestičky spatřujeme, pokud se podíváme na to, jakým způsobem 

stará generace připravila půdu té nové. Jak uţ jsme zmiňovali, členové nové Inventury 

demokracie si velmi pochvalovali to, ţe je jejich iniciativu jiţ politici znali. Byla to výhoda 

při domlouvání schůzek i v jejich průběhu, především pak také při prezentaci v médiích (která 

Inventuru demokracie jiţ také znala). 

 Členové staré Inventury demokracie se v politické aréně dokázali určitým způsobem 

zorientovat a nasbírali mnoţství informací a zkušeností, coţ jsou podstatné zdroje lobbingové 

organizace. Co moţná nejvíce zkušeností pak zakládající členové předali nové generaci na 

                                                 
28

 Nyní hovoříme přímo o lobbingu za účelem omezení imunity. Při prosazování dalších cílů Inventura 

demokracie se známými osobnostmi spolupracovala častěji. Jedná se např. o téma změny způsobu obsazování 

mediálních rad. Známé osobnosti také vypomohly např. při natáčení videí, které byly výzvou občanům k účasti 

ve volbách 2010. Dostupné z: <https://www.youtube.com/watch?v=_AZOjHVlWpw>. 
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předávacím víkendu. Jak jsme jiţ zmiňovali (viz kap. 3.5.1.3 a 3.5.1.4), předání se týkalo také 

mnoţství dokumentů, poznámek, záznamů a zkrátka všeho, co předat jde. I toto je dle 

typologie BCTF vyšlapávání cestičky. 

 Současný stav (duben 2014) je však takový, ţe členové nové generace jiţ nemají příliš 

času na svou dobrovolnickou aktivitu, ale zároveň se jim nepodařilo agendu předat někomu 

dalšímu (jakési třetí generaci Inventury demokracie). Dle slov jedné ze současných členek je 

tak Inventura demokracie ve stádiu hibernace. Většina členů jiţ také nemá studentský status. 

Základna nové generace zkrátka dostudovala a zestárla. Členi začali chodit do zaměstnání a 

jejich aktivity v Inventuře demokracie začínají jít stranou. 

 Na tomto místě uveďme doporučení na základě zkušenosti, kterou jiţ Inventura 

demokracie má. Bylo by vhodné, aby současní „dosluhující“ členové předali agendu 

Inventury demokracie tak, jako to udělali členové první generace. Tím by mohla vzniknout 

třetí generace Inventury demokracie. Ideální by v tomto případě bylo, pokud by šlo o studenty 

vysokých škol, kteří by byli v co nejuţším přátelském vztahu. Ti by pak v Parlamentu mohli 

vyuţít cestičky, kterou jim zde vyšlapali členové první a druhé generace. 

 

 

3.6.8 Funkce vymáhání základních práv, sbírání informací a role 

hlídacího psa 

 

Cílem Inventury demokracie nebylo a není vymáhání základních lidských práv. Jejím cílem je 

odstranění čtyř legislativních absurdit a zlepšení politické kultury, ale také politické 

gramotnosti mladých lidí, v České republice. 

 Co se týče sbírání informací a role organizace jakoţto hlídacího psa, o tom jiţ u 

Inventury demokracie hovořit můţeme. Jak jsme jiţ pojednali v předchozích kapitolách (např. 

3.5.4), členové sbírali informace o způsobu hlasování politiků, prováděli mediascreening 

jejich výroků v médiích, konfrontovali je se svými názory atd. Jak píše i Vymětal (Müller, 

Laboutková, Vymětal, 2010), tato funkce je velmi spjata s občanskou společností, tedy s tím, 

jak jsme vymezili vztah Inventury demokracie a státu v úvodu této kapitoly (3.6.1).   
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3.6.9 Funkce – dílčí závěry 

 

 Inventura demokracie nějakým způsobem naplňuje všechny funkce lobbingu uvedené 

v teoretické kapitole. 

 Krátce po vzniku organizace se ukázalo, ţe pro média je studentská aktivita velmi 

přitaţlivá. Také proto, ve spojení s vysokou aktivitou organizace, neměla Inventura 

demokracie nikdy problém s tím, ţe by její výstupy nebyly medializované. 

 Za účelem medializace vyuţila původní Inventura demokracie skvělou dobu ve 

spojení s dobrou strategií zaměřenou na oslavu 17. listopadu 1989, zlepšení politické 

kultury a odstranění čtyř legislativních absurdit. 

 Nová Inventura demokracie měla problémy s obsazením funkce tiskového mluvčího a 

nevyuţila dostatečně potenciálu mediálního pokrytí, který zdědila po původní 

generaci. 

 Rovněţ tak se nová generace potýkala s opoţděným zveřejňováním videí ze schůzek 

s politiky. Z hlediska medializace to příliš nevadilo, neboť tyto schůzky na serveru 

YouTube zaznamenávaly řádově jen stovky zhlédnutí. Negativní dopad to však mělo 

především na motivaci členů. 

 Hlavní přínos Inventury demokracie ke konečnému omezení imunity zákonodárců 

členi staré i nové generace nespatřují ani tak ve svém přímém lobbingu, ale spíše 

v tom, ţe se podíleli na jitření veřejné diskuze – v politice, v médiích a snad i mezi 

veřejností. 

 Vhodné téma pro lobbing studentské iniciativy je to, které se jeví jako velmi lehce 

zargumentovatelné a má za sebou uţ dlouhou debatu. Tím byla imunita, s jejímţ 

omezení také většina politiků, jeţ studenti navštívili, souhlasila. 

 Nová generace by nejspíše měla opět předat agendu ještě novější generaci, aby úplně 

nezaniklo jméno Inventury demokracie, které je jiţ v Parlamentu, v médiích i na 

veřejnosti známé. 
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3.7 Role, které lobbisté Inventury demokracie zastávali 

 

Dle výše zmiňovaných poznatků o funkci a činnosti Inventury demokracie si můţeme snadno 

popsat, jakým způsobem její členové naplňují čtyři základní role lobbisty dle Capellové a 

Thomase (2004: 155–157). Je však nutné dodat, ţe také Capellová a Thomas ve své práci píší 

o rolích, v nichţ se ocitají profesionální lobbisté, zatímco my analyzujeme činnost neformální 

studentské iniciativy. V následujících pasáţích tedy budeme sledovat, zda a jakým způsobem 

se v těchto situacích ocitají také lobbující studenti. Tam, kde to bude moţné, také pojednáme 

o specifikách daných rolí tak, jak je respondenti popisovali. 

 

 

3.7.1 Role prostředníka 

 

Dle této role je lobbista tím, kdo propojuje organizaci s vládou. Organizací je však v typologii 

Capellové a Thomase míněn spíše klient lobbingové agentury, tedy nějaký formální subjekt, a 

nikoli dobrovolnické sdruţení. 

 Přesto můţeme sledovat, ţe roli prostředníků nějakým způsobem naplňují také 

lobbisté z Inventury demokracie. Opět je to trochu jiné u staré a nové generace, coţ vyplývá 

z faktu, ţe starou Inventuru demokracie tvořil z organizačního hlediska spíše celistvý 

„chumel“ aktivních přátel, kteří dělali takříkajíc „všichni všechno“. Tehdejší dárkovou 

pracovní skupinu tvořili klíčoví členové organizace, kteří obcházeli všechny lobbované 

politiky a řešili s nimi čtyři dárková témata. Tím chceme říci, ţe by nešlo hovořit o tom, ţe 

tito lobbisté hrají roli prostředníka ve chvíli, kdy jsou vlastně oni sami jednou ze spojovaných 

stran. Nicméně starou generaci tvořili i další členové mající na starosti jiné aktivity v rámci 

agendy Inventury demokracie. Ti se o výsledcích schůzek dozvídali od členů, kteří chodili 

lobbovat k politikům, takţe do jisté míry lze hovořit o tom, ţe lobbisté byli prostředníky mezi 

Inventurou demokracie a vládou. 

 Jak uţ jsme zmínili, nová generace Inventury demokracie byla více strukturovaná, a 

byla zde samostatná pracovní skupina specializovaná přímo na téma imunity. Zde jiţ lze více 

hovořit o tom, ţe tato skupina propojovala samotnou organizaci s Parlamentem. V Inventuře 

demokracie totiţ byli i takoví členi, kteří se tématu imunity vůbec nevěnovali, tudíţ se o 

veškerém dění na tomto poli dozvídali od členů pracovní skupiny pro omezení imunity. 
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3.7.2 Role komunikátora 

 

Role komunikátora klade důraz na to, ţe lobbista předává informace z jedné strany 

(organizace) na druhou (politika) a naopak. Jak jiţ bylo zmíněno, u staré generace Inventury 

demokracie byla tato role méně výrazná, neboť klíčoví členové, jádro organizace, byli těmi, 

kteří chodili k politikům. 

 Zato u nové generace opět sledujeme výraznější naplnění této role, coţ vyplývá ze 

sofistikovanějšího organizačního rozvrţení. Členové skupinky orientující se na lobbing za 

omezení imunity byli těmi jedinými, kteří mohli předat interní informace ze schůzek dalším 

členům organizace, včetně vedoucího Tomáše Dráţného a tiskového oddělení. Argumentace 

těchto lobbistů za omezení imunity také nebyla samovolná, ale vznikla při diskuzích na 

schůzkách celé iniciativy, coţ posiluje naplnění role komunikátora dle Capellové a Thomase. 

Lobbisté nové generace Inventury demokracie tedy politikům předkládali poţadavky 

Inventury demokracie jako celku, nikoli své osobní.  

 

 

3.7.3 Role „pouhého přitakávače“ 

 

Z analýzy vyplynulo, ţe i toto je role, kterou lobbisté z nové Inventury demokracie naplňují 

velmi dobře. Capellová a Thomas ji vymezují proto, aby zdůraznili, ţe lobbista není tím, kdo 

zásadně ovlivňuje rozhodnutí lobbovaného (jak to nejspíše vnímá nezasvěcená veřejnost), ale 

spíše jakýmsi přitakávačem argumentujícím ve prospěch nebo v neprospěch nějakého zájmu. 

 Lobbisté z původní generace však nebyli vţdy pouhými přitakávači. Nezřídka kdy se 

dostávali do ostré argumentace (především, resp. spíše výhradně ze strany členů Inventury 

demokracie) s lobbovaným politikem, který s nimi nesouhlasil
29

 – např. se senátorem Jiřím 

Pospíšilem (ODS), s poslancem Markem Bendou (ODS) nebo se senátorem Jaroslavem 

Kuberou (ODS). Jelikoţ při tom členové politiky natáčeli na video, docházelo k jakémusi 

„nátlakovému přímému lobbingu“, tedy k něčemu, co na profesionální bázi (např. 

v Evropském parlamentu) rozhodně není běţné. Jak píše Capellová a Thomas, profesionální 

                                                 
29

 Zde uveďme zajímavý postřeh, o který se podělil jeden z respondentů. Poukazoval na to, ţe při lobbingových 

schůzkách, na nichţ politici nesouhlasili s omezením imunity, vlastně nedocházelo ke skutečným 

argumentačním soubojům, na které se studenti pomocí sprachmanuálů připravovali, ale spíše k jakémusi 

„vykrucování se“ ze strany politiků (případně k „odvádění pozornosti“ na jiné téma, viz např. lobbingová 

schůzka s Jiřím Paroubkem).  
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lobbista je spíše pouhým přitakávačem, který se nepouští do konfliktů, protoţe ty by mohly 

do budoucna negativně ovlivnit jeho pověst na půdě dané instituce. 

 Členové nové generace jiţ „pouhými přitakávač“ skutečně byli. K lobbingu si vybírali 

takové politiky, o kterých věděli, ţe se s nimi budou souhlasit, protoţe jsou pro omezení 

imunity. Tím se dostáváme ke kapitole, v níţ pojednáme o způsobu vybírání politiků 

vhodných pro lobbing. 

 

 

3.7.3.1 Způsob výběru lobbovaných politiků – stará Inventura demokracie 

 

Původním záměrem nově vzniklé iniciativy Inventura demokracie bylo obejít co nejvíce 

politiků v Parlamentu – ideálně všechny – a oslovit je s poţadavkem odstranění čtyř 

legislativních absurdit do listopadu 2009. Oslovit takto všech 281 poslanců a senátorů se však 

brzy ukázalo jako nereálné. Proto se členové dárkové skupiny staré generace zaměřovali 

hlavně na klíčové osobnosti – předsedy politických stran, předsedy poslaneckých klubů a 

předsedy senátorských klubů. 

 Při tom však lobbisté nehleděli na to, jestli je politik pro, nebo proti navrhovaným 

změnám. To souvisí s myšlenkou původní generace: provést inventuru demokracie a ukázat 

na videích, jak se politici stavějí k řešení čtyř zjevných legislativních problémů. Ačkoli šlo 

tedy o přímý lobbing, zároveň se jednalo také o formu nátlaku. Tak to vnímáme také na 

základě intenzity mediální propagace staré generace, která měla vyšší publicitu oproti nové 

generaci Inventury demokracie. Nová Inventura demokracie sice měla de facto stejnou 

strategii jako její předchůdci, nicméně vzhledem k niţší intenzitě mediální propagace, a 

v neposlední řadě k velmi opoţděnému zveřejňování těchto videí, nelze v jejím lobbingu 

spatřovat takový nátlak. 

 

 

3.7.3.2 Způsob výběru lobbovaných politiků – nová Inventura demokracie 

 

Jak jsme jiţ zmínili, z rozhovorů s respondenty vyplývá, ţe strategie nové Inventury 

demokracie byla ve výsledku vybírat si politiky, kteří jsou pro omezení imunity.
30

 

                                                 
30

 Pro upřesnění uveďme, ţe potom, co se členi nové generace vytrénují na schůzkách s „konformními“ politiky, 

bylo v plánu oslovit také „nekonformní“ politiky. Nakonec však ke schůzkám s tímto druhým typem politiků 

v reálu nedošlo. 
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 Přímý lobbing nové generace začal bezprostředně po volbách do Sněmovny v roce 

2010. Inventura demokracie navštívila všechny předsedy nově vznikající koalice a poţadovala 

po nich prosazení čtyř legislativních změn. Při těchto schůzkách byli členi v roli přitakávačů, 

neboť politici vypověděli, ţe o těchto změnách jiţ jednali. Napříč novou koalicí měla být 

shoda v tom, ţe se bude pracovat na odstranění legislativních absurdit. Drţme se nyní tématu 

imunity, ve kterém měla být shoda vůbec největší – nová koalice přislíbila odstranění 

doţivotní trestněprávní imunity a dokonce i zrušení přestupkové imunity. 

 Takovýto návrh, který pak skutečně podali Radek John (VV), Karel Schwarzenberg 

(TOP 09) a Petr Nečas (ODS), byl 17. 12. 2010 zamítnut ve třetím čtení.
31

 Na téţe schůzi 

Sněmovny oznámila Kateřina Klasnová (VV), ţe ve spolupráci s dalšími poslanci připraví 

nový návrh. 

 Inventura demokracie se tedy vydala na schůzku s Kateřinou Klasnovou, při níţ 

členové (v roli přitakávačů) diskutovali s poslankyní o podobě návrhu. Zároveň nahrávali 

setkání na video. Totéţ proběhlo na schůzce s poslancem Petrem Gazdíkem (TOP 09), který 

byl vedle Klasnové jedním z hlavních iniciátorů nového návrhu. Ten nakonec prošel 

Sněmovnou, ale Senát ho ve lhůtě neprojednal. 

 

 

3.7.3.3 Lze srovnávat? 

 

Po představení zjevně odlišných strategií při výběru lobbovaných politiků se nabízí srovnání 

jejich úspěšnosti. Něco takového však nelze provést. Výsledné prosazení či neprosazení 

daných návrhů vţdy záleţí hlavně na politicích a na jejich interním vyjednávání, které zůstává 

členům iniciativy i veřejnosti skryté. 

 Lze však konstatovat, ţe strategie staré Inventury demokracie vyţadovala více odvahy 

a sebevědomí členů. Lobbisté původní generace působí na setkáních mnohem jistěji a 

odhodlaněji. Nebojí se konfliktů s politikem, jsou schopni být tvůrci diskuze a videa 

z lobbingových schůzek jsou tak pro diváka nejspíše působivější. 

 Ačkoli tato práce nespadá do oboru psychologie řeči těla, tak snad lze konstatovat, ţe 

na členech nové Inventury demokracie je při lobbingových schůzkách vidět značná nervozita 

(minimálně ve srovnání s jejich předchůdci). To můţeme konstatovat, ale z analytického 

                                                 
31

 Návrh omezoval trestněprávní imunitu na dobu trvání mandátu a přestupkovou imunitu rušil. Při třetím čtení 

došlo ke konfliktu s opozicí, která byla proti zrušení přestupkové imunity. Koalici také bylo vytýkáno 

nedostatečné jednání s opozicí. 
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hlediska to ještě neznamená, ţe nová Inventura demokracie měla slabší vliv na jitření diskuze 

o omezení imunity v Parlamentu, v médiích a ve společnosti. Můţeme se to snad jen 

domnívat na základě její horší mediální propagace. 

 

 

3.7.4 Monitorovací role vládní činnosti 

 

Nakonec ve své typologii hovoří Capellová a Thomas o monitorovací roli vládní činnosti. 

Podle té je lobbista v roli „sledovače“ jak obecné procesní roviny dané instituce (v našem 

případě Parlamentu), tak i  problematiky specifického tématu. 

 O tom všem jsme jiţ v práci pojednali a z povahy organizace Inventury demokracie je 

jasné, ţe obě generace tuto roli plně naplňují. Pro lobbing za omezení imunity si členové 

mimo jiné chystali informační zázemí pomocí media screeningu (kap. 3.5.2) a četli odborné 

publikace (např. práce Parlamentního institutu). Připomeňme, ţe cílem media screeningu bylo 

nejen podrobné prozkoumání argumentace politiků zainteresovaných v tématu imunity 

(sledování problematiky specifického tématu dle Capellové a Thomase), ale také pozorování 

toho, v jaké fázi schvalování se zrovna nachází dané návrhy (obecná profesní rovina dle 

Capellové a Thomase). 

 

 

3.7.5 Role – dílčí závěry 

 

 Byť pojednáváme o neformální studentské iniciativě, a ne o profesionální lobbistické 

organizaci, tak můţeme sledovat, ţe členové Inventury demokracie se staví do 

stejných rolí jako profesionální lobbisté. Výjimku tvoří členové dárkové skupiny staré 

generace, kteří ne zcela zastávají roli komunikátorů a prostředníků, neboť byli sami 

součástí nejtvrdšího jádra celé organizace. Pro zastání této role je třeba 

sofistikovanější organizační struktury, kterou měla nová generace Inventury 

demokracie. 

 Členové staré generace se někdy dostávali do konfliktů s lobbovanými politiky, čímţ 

se vymykali roli pouhých přitakávačů. Při setkáních také byli ráznější a 

sebevědomější. Oproti tomu členové nové generace přitakávači byli, protoţe si 
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vybírali politiky, kteří s nimi souhlasili. Z analytického hlediska však nelze posoudit 

to, zda byla efektivnější strategie staré, nebo nové Inventury demokracie. 



77 

4. ZÁVĚRY 

 

 

4.1 Lobbing jako nástroj občanské společnosti 

 

Z hlediska obecné teorie by mezi občanskou společností a státem mělo existovat něco, co 

nazýváme produktivním napětím. Z toho plyne, ţe občanská společnost by měla nějakým 

způsobem vyvíjet tlak na stát a snaţit se ho měnit k obrazu svému. Lobbing chápeme jako 

jeden z konkrétních nástrojů, pomocí nějţ občanská společnost tento tlak uskutečňuje. A to i 

přesto, ţe se toto slovo v teoretických pracích týkajících se oboru občanské společnosti 

objevuje jen málokdy.  

 V analýze jsme zjistili, ţe lobbing neformální organizace občanské společnosti 

Inventury demokracie má sice svá specifika (o nichţ pojednáváme níţe), ale přesto se 

z teoretického hlediska příliš neliší od profesionálního lobbingu. To jinými slovy znamená, ţe 

dochází-li k takovémuto dobrovolnickému lobbingu, je zapotřebí obdobných zdrojů, dochází 

k plnění obdobných funkcí, lobbisté se dostávají do obdobných rolí atd., jako by se jednalo o 

lobbing profesionální. 

 V praxi však rozdíly spatřujeme. Hlavní rozdíl neformální studentské organizace 

oproti profesionální lobbingové agentuře tkví v jejím nedostatečném finančním zázemí a 

v nedostatku kontaktů (s politiky, jejich spolupracovníky, zástupci médií apod.) potřebných 

pro lobbing. To souvisí s nedostatečným mnoţstvím zkušeností, které by mohli lobbisté 

z Inventury demokracie nasbírat, pokud by měli prostředky a kapacitu k tomu, aby strávili 

více času v „terénu“ (v tomto případě především v Parlamentu). 

 

  

4.2 Jakých lobbingových technik Inventura demokracie 

vyuţívá? 

 

Inventura demokracie za účelem omezení zbytnělé imunity zákonodárců vyuţívala technik 

přímého i nepřímého lobbingu. 
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 Hojněji byly zastoupeny techniky nepřímého lobbingu, tedy konkrétně: happeningy na 

Malostranském Náměstí, na Václavském Náměstí a na Albertově, předávání symbolických 

vysvědčení politickým stranám, přednášky na středních školách, virální videa na serveru 

YouTube, videa ze schůzek s politiky na serveru YouTube, nátlaková akce přímo před 

Sněmovnou (rozdávání pomerančů jako symbolů přirozené imunity), diskuze v Českém 

rozhlase a medializace tématu zbytnělé imunity obecně. 

 Přímý lobbing Inventura demokracie provozovala jen v podobě osobních setkání 

s politiky. Nelze však hovořit o tom, ţe by tato setkání byla členy vnímána jako marginální 

aktivita organizace. Naopak schůzky s politiky, které členové nahrávali na video a následně 

zveřejňovali na serveru YouTube, byly respondenty vnímány jako hlavní činnost Inventury 

demokracie.  

 

 

4.3 Jaké zdroje pro efektivní lobbování Inventura 

demokracie  vyuţívá? 

 

Inventura demokracie vyuţívá veškeré zdroje potřebné pro lobbing dle Kalninšova vymezení. 

Jde o finanční zdroje, znalosti a dovednosti, kontakty a organizační zdroje. 

 Ukázalo se, ţe poměrné zastoupení vyuţívání jednotlivých zdrojů odpovídá danému 

typu organizace, tedy dobrovolnému seskupení studentů. To znamená, ţe na rozdíl od 

profesionálních organizací zde nehrají zásadní roli finanční prostředky. 

 Naopak nejhojněji Inventura demokracie vyuţívala zdroje organizační. Její původní 

generace, a ještě spíše generace nová, měla poměrně sofistikovanou organizační strukturu. 

 Respondenti se shodli na tom, ţe u studentské dobrovolné organizace je velmi 

podstatné, aby členské jádro tvořila skupina co nejbliţších přátel. Tak tomu bylo u staré 

generace, která díky tomu (dle dotázaných) vykazovala vyšší aktivitu. Nová generace 

Inventury demokracie se oproti tomu musela spíše spolehnout na svou organizační strukturu, 

protoţe nebyla sloţena převáţně z blízkých přátel. Organizace sice fungovala, ale brzy se 

začala potýkat s nedostatečnou aktivitou členů, resp. s jejich odcházením z organizace. 

 Z organizačního hlediska také respondenti poukazovali na důleţitost toho, aby si 

dobrovolnická organizace stanovila deadline svých aktivit. Tak učinila aktivnější první 

generace, která své snaţení upínala k oslavám 17. listopadu 2009. Cílem druhé generace 

naopak bylo lobbovat tak dlouho, dokud nebude omezení imunity dosaţeno, coţ opět 
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postupně vedlo k niţší aktivitě členů, příp. k jejich odchodu z organizace způsobeným ztrátou 

motivace. 

 Jako velmi zajímavý a zároveň efektivní zdroj znalostí a dovedností potřebných pro 

osobní setkání s politiky se ukázaly být argumentační tréninky nad tzv. sprachmanuály. 

Sprachmanuály byly soupisy očekávané argumentace politiků. Díky nim se lobbisté mohli 

předem připravit na diskuzi vedenou na lobbingové schůzce s politikem. Tyto sprachmanuály 

byly sestavovány na základě tzv. media screeningu a studia odborné literatury týkající se 

tématu imunity zákonodárců. 

 Co se týče zdrojů v podobě kontaktů, tak těch Inventura demokracie od svého vzniku 

(podzim 2008) příliš nenasbírala. Nejuţší kontakt se iniciativě podařilo navázat v roce 2009 

s Ondřejem Liškou, potaţmo se Stranou zelených. Její poslanci následně skutečně podali 

návrh na úplné zrušení přestupkové imunity, a na omezení trestněprávní (procesní) imunity 

jen na dobu mandátu. Předseda Strany zelených podání tohoto návrhu ústně zaštiťoval 

iniciativou Inventura demokracie. 

 Co se však týče zdroje v podobě kontaktu se Stranou zelených, tak členové popisovali 

spíše svízele vyplývající z tohoto spojenectví. Jakýsi bliţší kontakt Inventury demokracie 

s politickou stranou začal být brzy zmiňován médiemi, coţ ohroţovalo apolitickou pozici, na 

které si studenti zakládali. Při debatě o této formě zdroje tedy respondenti pokládali za 

důleţité spíše to, aby ke spojenectví s politiky nebo politickými stranami nedocházelo. 

 Lobbisté shodně popisovali, ţe politici je na schůzkách za účelem omezení imunity 

vítali příjemně a ochotně. 

 Inventura demokracie vyuţívala také finanční zdroje. Zde jsme našli velký rozdíl mezi 

starou a novou generací. Stará generace do své strategie zahrnula také nákladný happening na 

Václavském Náměstí (mimo to proběhlo z hlediska celé strategie mnoho dalších happeningů 

apod.). Od programu Mládeţ v akci inkasovala 5930 Eur (asi 200 000 Kč). Nová generace 

Inventury demokracie měla také velké plány. Od Nadace Open Society Fund dostala grant ve 

výši 174 550 Kč. Avšak v důsledku zmiňovaného poklesu aktivity členů nedošlo ke splnění 

projektu a organizace nakonec naprostou většinu těchto financí vrátila. 

 Co se však týče financování přímého lobbingu za účelem omezení imunity, tak zde se 

respondenti shodli na tom, ţe pro něj nejsou potřeba v podstatě ţádné finanční prostředky. 
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4.4 Jaké funkce lobbingu Inventura demokracie plní? 

 

Inventura demokracie i jako neformální organizace občanské společnosti naplňovala všechny 

funkce lobbingu, tedy funkci přesvědčovací, informační, nabízení řešení, upozorňování na 

problémy a jejich medializace, vymáhání základních lidských práv, sbírání informací a roli 

hlídacího psa, integrační funkci a funkci „vyšlapávání si cestičky“. 

 K zajímavým zjištěním došlo především při zkoumání toho, jakým způsobem 

Inventura demokracie medializuje své výstupy a jak komunikuje s médii. Především byl 

krátce po zaloţení organizace zpozorován do té doby netušený, velmi výhodný mediální 

potenciál pro studentskou iniciativu. Ukázalo se, ţe pro média je aktivita studentstva stále 

velmi přitaţlivá (nejspíše s ohledem na historický odkaz studentů v našich zemích). 

Především staré generaci se díky tomu, ve spojení s dobrým načasováním ku příleţitosti oslav 

20. výročí od listopadu 1989, podařilo získat velmi dobrý mediální vliv. 

 Oproti tomu nové generaci se jiţ nedařilo tak dobře medializovat své výstupy. 

Respondenti to popisovali tak, ţe se spíše „vezli na dobré vlně“, kterou jim připravila původní 

generace. Mezi velmi dobré počiny nové generace však řadíme především symbolické 

předávání vysvědčení politickým stranám (známky byly rozdány i v tématu imunity), kterého 

si média hojně všímala. 

 Jako vhodnou problematiku, v níţ by měla studentská iniciativa lobbovat, označili 

respondenti takovou, která není příliš sloţitá, rozsáhlá, a která je tudíţ dobře 

zargumentovatelná. Přesně takovým bylo téma omezení zbytnělé imunity zákonodárců. Také 

proto se mu respondenti z dárkové skupinky orientované na lobbování za omezení imunity 

rozhodli věnovat. 

 

 

4.5 Do jaké role, nebo do jakých rolí, se lobbisté 

z Inventury demokracie staví? 

 

Analýza ukázala, ţe na dobrovolnickou studentkou organizaci Inventura demokracie lze 

aplikovat profesionální teorii i z hlediska toho, do jakých rolí se lobbisté stavějí (role 

prostředníků, komunikátorů, „pouhých“ přitakávačů a „sledovačů“). 
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 Určitou výjimku však tvoří stará generace Inventury demokracie. Přes značně 

organizovanou strukturu tvořila její jádro skupina blízkých přátel. Toto jádro bylo zároveň 

tzv. dárkovou skupinou, která chodila lobbovat k politikům. To znamená, ţe lobbisté při 

schůzkách s politiky nebyli prostředníky ani komunikátory mezi organizací (na jedné straně) a 

vládou (na straně druhé), coţ je situace, která se profesionální praxi vymyká. 

 Naopak lobbisté z nové generace profesionální role lobbingu naplňovali, coţ je dáno 

tím, ţe u nové Inventury demokracie existovala sofistikovanější organizační struktura. 

 Na členy staré generace také neseděla role „pouhých“ přitakávačů. To proto, ţe se při 

schůzkách někdy dostávali s politiky do ostřejších argumentačních konfliktů, coţ opět 

neodpovídá profesionálnímu přístupu dle teorie. 

 Naopak členové nové generace přitakávači byli, coţ bylo způsobeno tím, ţe si pro své 

schůzky vybírali politiky, o nichţ věděli, ţe jsou také pro omezení imunity. Z analytického 

hlediska však nelze posoudit, zda byla efektivnější nátlaková strategie staré, nebo partnerská 

strategie nové Inventury demokracie. 

 

 

4.6 Doporučení  

 

 V současnosti uţ Inventura demokracie nevyvíjí téměř ţádné aktivity (výjimku tvoří 

chystaná akce s názvem Inventura devadesátek), protoţe její členové uţ většinou 

nejsou studenti, tudíţ mají na výraznou občanskou aktivitu méně času. 

Z výzkumníkova hlediska by bylo vhodné, aby současní členové předali svou agendu 

mladším studentům. Stejně tak, jako to udělala původní generace Inventury 

demokracie. 

 Na příkladu Inventury demokracie se ukázalo, ţe studentské organizace si potenciálně 

mohou získat značný mediální vliv. Domníváme se, ţe z hlediska vlivu občanské 

společnosti na stát by byla škoda, aby nevznikla nová nebo další aktivní organizace, 

která se bude historickým odkazem studentstva zaštiťovat. Podobně, jako to dělala 

Inventura demokracie. 

 Pro funkci neformální studentské organizace se však zdá být zásadní to, aby bylo 

alespoň její jádro tvořeno ze skupiny blízkých přátel. Ţe by dobrovolnická studentská 

organizace dlouhodobě a aktivně fungovala, aniţ by sestávala z přátel, se ve výzkumu 

jevilo téměř jako utopické. 
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 Pro zajištění dobré funkce organizace je také vhodné stanovit si deadline úsilí, který 

členy motivuje k větší aktivitě. 
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6. PŘÍLOHY 
 

 

6.1 Sprachmanual pro téma omezení imunity
32

 
 

 

Kontext (zima 2011) 

Koaliční strany podaly na podzim 2010 návrh na omezení imunity [1], jak slibovaly. Tento 

návrh  omezoval trestněprávní imunitu jen na dobu mandátu a měl zcela rušit přestupkovou 

imunitu. Prošel do 3. čtení dne 17. 12. 2010, v němţ se koalice s opozicí neshodly na 

pozměňovacím návrhu. Pozměňovací návrh ze strany opozice ponechával přestupkovou 

imunitu pro výkon mandátu. Další sporný bod bylo vytýkané nedostatečné jednání s opozicí.  

Jméno A Z+0+M N Celkem 

ODS  37 16 0 53 

TOP09-S  30 11 0 41 

VV  18 6 0 24 

KSČM  1 25 0 26 

ČSSD  3 50 3 56 

Koal. 85 33 0 118 

Opo. 4 75 3 82 

Celkem 89 108 3 200 

 

Při hlasování [2] opoziční poslanci návrh nepodpořili, aţ na 4 hlasy, srovnání v tabulce. 

Protoţe za koaliční strany podpořilo zákon jen 85 poslanců z celkových 118 (!), návrh byl 

zamítnut. Koalice s opozicí se pak navzájem obvinily z toho, ţe tak či onak zablokovaly 

projití návrhu. Závěrem se někteří poslanci shodli na tom, ţe by měli podat nový návrh 

upravující výhradně trestněprávní imunitu: 

                                                 
32

 Interní dokument Inventury demokracie sestavil 21. 2. 2011 Filip Dominec. 
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Za kým jít? 

 Týden 28. 2. – 4. 3. či následující: Kateřina Klasnová (VV)  

◦ Místopředsedkyně sněmovny za Věci veřejné,  Vystudovala obor religionistika na 

Univerzitě Karlově. Zastupitelkou MČ Praha 1 a šéfredaktorkou časopisů Praţan a 

Věci Veřejné. Zdá se, ţe je jedna z těch, co jsou celkem upřímně ochotni schválit 

omezení imunity.  

◦ 17. 12. podpořila návrh. Proč se třeba neozvala? 

◦ Do parlamentu brzy dorazí další návrh. Hned po hlasování to řekli 

místopředsedkyně Sněmovny Kateřina Klasnová z VV a právě Sobotka. Klasnová 

iDNES.cz řekla, že pod návrhem bude kromě jejího i podpis šéfa klubu TOP 09 

Petra Gazdíka. "VV, TOP 09 a věřím, že i ODS to podají znovu a pokud 

přistoupíme na kompromis s přestupkovou imunitou, slíbil mi pan Sobotka, že to 

podepíše i on," uvedla Klasnová. http://zpravy.idnes.cz/politici-si-nevzali-

dozivotni-imunitu-a-uz-slibuji-ze-se-o-to-pokusi-znovu-1uo-

/domaci.asp?c=A101217_061234_domaci_kop 17. 12. 2010 

◦ (...)Vládní poslanci mají připraven reparát. Návrh předloží znovu. "Bude v 

prakticky stejném změní, klíčové je zrušení doživotní imunity. Ale chceme se ještě 

dohodnout se sociálními demokraty, kteří mají podmínku zachovat částečně 

přestupkovou imunitu," vysvětlila (...) 

http://hn.ihned.cz/c1-49659170-patnacte-ruseni-imunity-znovu-nejiste (31. 1. 

2011) 

◦ Sobotka řekl iDNES.cz, že schůzka proběhla v Poslanecké sněmovně a obě strany 

na ní řešily otázku přímé volby prezidenta a omezení imunity poslanců a senátorů. 

http://zpravy.idnes.cz/schuzka-ve-ctyrech-vv-a-cssd-jednaly-o-zpusobu-volby-

prezidenta-pwi-/domaci.asp?c=A110202_120413_domaci_kop 2. 2. 2011, řešili 

ale asi nevyřešili... 

 Týden 7. 3. – 11. 3. či následující: Petr Gazdík (TOP 09) 

◦ 17. 12. 2010 řekl „My ten návrh předloţíme“ [3]. 

 Týden 14. 3. – 18. 3. či následující: Bohuslav Sobotka (ČSSD)  

◦  „[nebýt sporu s přestupkovou imunitou,  trestněprávní imunita] (…) by byla 
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schválena tak, jak ji vládní koalice navrhla“ [3]. 

◦ Působí konstruktivně, ale těţko říct, o co mu jde. Jeden z těch, co působili jako s 

uraţenou ješitností, ale jeho komentáře byly místy k věci. 

◦ Kdyţ 17. 2. většina ČSSD odešla z hlasování, sledoval to a zdrţel se hlasu.  

◦ ID by také měla podpořit dojem, ţe se tentokrát s ČSSD o zákonu opravdu jedná. 

 Petr Tluchoř 

◦ předseda Poslaneckého klubu ODS. 17. 12. hlasoval pro. 

Co je naším cílem? 

1. Nutno: zajistit, aby budoucí nový návrh upravující trestněprávní imunitu na dobu 

mandátu prošel Sněmovnou i Senátem. V Senátu má většinu (40 ze 79) ČSSD, zde je 

plná podpora opozice nezbytná. 

 ToDo: Projít projednávání předchozích návrhů, proč konkrétně neprošly? Triky či 

argumenty? 

2. Vhodné: přibalit k němu i omezení přestupkové imunity na minimum. Co toto 

minimum ale bude? Jen cesty do práce nebo jen věci související s výkonem funkce? 

 ToDo: Inspirace v zahraničí: prozkoumat, jak je toto ošetřeno např. v Německu. 

3. Zajistit včasný průchod zákona aspoň do 1. čtení, a to do půlky dubna kvůli 

dokumentu. 

 ToDo: Kolik bylo schůzí od prosince? Kolik jich bude do května? Jsou předvídatelné? 

(Vhodno  sdílet tyto info s ID.) 

 ToDo: Zkontrolovat před schůzkami na http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1, ţe 

návrh ještě  není, to by bylo trapné... 

Rozhovor – otázky 

 {pro Klasnovou aj.?} Kdy by měl být návrh předloţen? V prosinci jste psali, ţe bude 

brzy, v únoru jste psali, ţe v únoru. 

 {pro všechny} ČSSD v prosinci 2010 poţadovala zachování části přestupkové 

imunity. (My si přejeme, aby ji zákon omezoval.) Jaké je vaše znění úpravy? 
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 Jaké jsou změny oproti prosincovému návrhu? (Vzít návrh zákona s sebou.) 

 {pro koalici} Jak je moţné, ţe bylo hlasování o ústavním zákonu zařazeno na den, kdy 

byla čtvrtina koaličních poslanců nepřítomná? Upozorňoval na to i p. Sobotka z 

ČSSD, jaktoţe jste se jako koaliční poslanec nevyslovil pro odloţení jednání? 

 {pro koalici} V jakém rozsahu jste jednali s ČSSD a KSČM? 

 {pro Sobotku} Bude-li nový návrh zákona odpovídat úpravě J. Tejce, podpoří ho 

ČSSD bezvýhradně? Nebo jsou ještě nějaké jiné spory? (3 poslanci ČSSD hlasovali 

proti; Váňa, Böhnisch, Petrů – třeba mají jiný důvod?) 

Rozhovor – argumenty 

 „Podívejte, já chci omezit současně i přestupkovou imunitu. Když to teď projde bez ní, 

tak už se to tak nechá.“ 

◦ Takţe návrh koalice z podzimu 2010 vám naprosto vyhovoval? Proč jste jej 

nehájil dostatečně nahlas? Není to jen výmluva? 

 „Když se omezí imunita a skončí mi mandát, tak mne budou političtí protivníci 

šikanovat.“ 

◦ Tak v prvé řadě, vy jste za dobu své funkce udělal něco, za co by na vás mohli 

uplatnit trestní zákon? 

◦ Nebo paranoidně předpokládáte, ţe na vás prostě nějaké obvinění vymyslí a pak 

zmanipulují soudy? To by ale měli takovou moc, ţe by vás zničili mnohem snáze i 

bez soudů. Víte o jediném takovém případu od sametové revoluce? 

 Ochrana slabých poslanců.: „Na konci volebního období budou stát před sněmovnou 

a před senátem řady příslušníků policie, a jak poslanci a senátoři vyjdou, neb jim 

skončil mandát, tak jim budou nasazovat klepeta“ {Karel Vymětal, KSČM, 2003} 

◦ Poslanci vůbec nejsou slabí a bezmocní, naopak. Jestli to myslíte váţně, zavedeme 

doţivotní imunitu pro úplně všechny občany angaţující se jen trochu v politice? 

◦ Imunita má chránit výkon mandátu. Pokud se bojíte represe své osoby, nemůţete 

jen na imunitu spoléhat! Je-li česká demokracie tak narušena, jak je moţné, ţe jste 

nepodnikl ţádné kroky?! 

 „Imunitu zrušit! Já bych všechny ty imunity zakázala.“ neboli „Co když někdo něco 

provede první rok ve sněmovně a souzen za to začne být až po čtyřech letech? 

Vyšetřování začne pozdě, co si budou pamatovat svědci? To je celé k ničemu“ 
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{Kubera} 

◦ Zrušení imunity jednak určitě neprojde, jednak není ţádoucí. Jinde v Evropě je to 

nastavené rozumně. Jen my v ČR jsme výjimka. 

◦ Zrušit imunitu zcela navrhoval uţ senátor Kubera v r. 2006; tehdy tím vytlačil jiný 

rozumný návrh na omezení imunity. Jenomţe p. Kubera se později vyjádřil: „My 

jsme chtěli vzít novinářům jejich hračku, o které se stále mluví a píše, to byl náš 

cíl.“ Takţe heslo Zrušit imunitu je jen takový laciný trik a sotva na to teď někdo 

skočí.  

 „My to podáme a opozice to zase shodí ze stolu.“ 

◦ Minulý návrh skončil na přestupkové imunitě. Na trestněprávní imunitě jste se 

zcela shodli a např. p. Sobotka slíbil podporu. Jednáme i s ČSSD a také víme, jak 

hlasovali v minulosti. My víme, ţe to podpoří. 

◦ Slibovali jste voličům spíše, ţe omezíte imunitu, nebo ţe uděláte divadlo s 

marným legislativním návrhem? Na trestněprávní imunitě je shoda, podejte to 

znovu a projde to. 

 „Nemůžete zrušit doživotní imunitu, těsně před volbami by někdo zveřejnil 

kompromitující informace na člena opozice. Opozice vyhraje volby, ale informátor 

není zvolen, nemá tedy imunitu a může být potrestán za svůj výrok.“ {položil Boris 

Šťastný, 2009-03-18} 

◦ Tak hlavně, trestněprávní imunita nemá chránit osobu, ale výkon její zákonodárné 

funkce.  

◦ Pokud někdo šíří účelové pomluvy, tak přece musí nést odpovědnost. Pokud má 

pravdu, nechť ji hájí, nebo snad poslanci mají mít privilegium kohokoli beztrestně 

pomlouvat? 

 “Rušení imunity je předvolební populismus. To není žádný výdobytek, imunita má 

chránit poslance před zvůlí výkonné moci.” (P. Kováčik, KSČM, 2005) 

 „Doživotní imunita nebyla v této zemi využita cca osm let, přestupková imunita nebyla 

využita v této zemi cca pět let. Takže je to fakticky jedno (...)“ {Benda, 17. 12, 2010} 

◦ Omezení imunity je důleţité. Pokud budou poslanci a senátoři poţívat doţivotní 

imunity, budou se stále vydělovat jako „nedotknutelní nadlidé“. Jak potom mají 

mít lidé důvěru v demokratickou vládu? 

◦ Voličům na tom zřejmě záleţí a vaše strany to vědí, protoţe to pouţily jako 

volební heslo. 
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 Další špatnosti citované starou ID: 

◦ Mirkodušínovství aneb Osobní příklad jako cesta k ovlivnění okoralých srdcí → 

My vám věříme, ţe zrovna vy jste čestný, ale teď chceme systémovou změnu. 

◦ Pokládání protiotázek → nepřistoupit na hru, my jsme přišli dokumentovat 

úspěšné odstranění absurdit, ne se nechat zkoušet 

◦ Odvádění pozornosti →  

Zdroje 

 [1] http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=11&O=6  

 [2] http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/009schuz/9-8.html#1077  

 [3] http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/009schuz/s009283.htm#r1  

 

 

6.2 Metodologie udělování známek na vysvědčení 

politických stran 
 

Kaţdá oslovená politická strana, tedy strany ČSSD, KDU-ČSL, ODS a SZ, od nás jako od 

studentů dostala 5 známek podobně jako ve škole. Jednotlivé strany dostaly známku 

z chování, která vyjadřuje jejich přístupnost a ochotu diskutovat a řešit problémy, které 

Inventuru demokracie trápí. Další 4 známky obdrţely strany z jednotlivých témat, kterými se 

Inventura demokracie dlouhodobě zabývá. Kaţdá strana tedy dostala známku z přístupu 

k tématům imunity, legislativních přílepků, mediálních rad a lobbingu. 

Jednotlivé známky za témata ID vznikly na základě hodnocení 3 subkritérií, která jsou stejná 

pro kaţdé téma. Těmito subkritérii jsou: iniciativa strany vyjádřená předloţením legislativních 

návrhů týkajících se témat, hlasování strany o legislativních návrzích a závazky předsedů 

politických stran k těmto tématům. 

Metodologie hodnocení subkritérií 

Legislativní návrhy 

Kritérium iniciativy stran v podávání legislativních návrhů, tedy jednoho z nejdůleţitějších 

kroků v procesu cesty ke změně, jsme aplikovali na škálu 1-5 tak, ţe pokud byla strana 

iniciativní a vypracovala a podala návrh, byla hodnocena pozitivně (1,2); pokud ne, dostala 

negativní hodnocení (5). Nepouštěli jsme se do podrobných analýz kvality jednotlivých 

návrhů ani motivů stran k jejich předloţení. Na základě toho, zda byla předloha zjevně 

kvalitní či nekvalitní, úplná či neúplná, jsme pohybovali s hodnocením iniciativy v podávání 
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legislativních návrhů v rozmezí ± 1. Sníţení známky bylo odůvodněno konkrétním a 

viditelným nedostatkem. Více rozdílných návrhů: zlepšení známky. 

Hlasování o návrzích 

Vzhledem k tomu, ţe hlasování je hned několik typů (o schválení Senátem a předloţení 

Sněmovně, o zařazení na projednávání, o postoupení do dalšího čtení, o návrhu na zamítnutí, 

o pozměňovacích návrzích), rozhodli jsme se v naší analýze z hlediska rozdílné úrovně 

relevantnosti zohledňovat hlasování na stejné úrovni – tedy jen ta hlasování, která měla 

zásadní vliv na „ţivot“ návrhu. 

Po převedení hlasovací aktivity strany na škálu 1-5 byl nastaven výpočet tzv. hlasovacího 

indexu: 

(Pro – Proti – ½ Zdrţeli) / (Pro + Proti + Zdrţeli) = index v rozmezí -1 aţ +1, který určuje 

postoj strany k tématu z hlediska hlasování. 

Skutečnost, ţe v hlasovací proceduře PSP ČR se dopad hlasu, který se zdrţel, blíţí 

k negativnímu stanovisku, protoţe má negativní vliv na výsledek hlasování vyjadřuje výpočet 

zdrţeného hlasů jako půl negativního. 

Z hlasovacího indexu se pak vyvodí známka podle následující tabulky: 

Známka Rozsah indexu pro běţný z. 

1 <1,00 – 0,70) 

2 <0,70 – 0,40) 

3 <0,40 – 0,10) 

4 <0,10 – -0,3) 

5 <-0,30 – -1,00) 

Závazky politických stran a jejich předsedů 

V tomto kritériu jsme hodnotili dva atributy: závazky předsedů stran a závazky obsaţené ve 

volebních programech a skutečnost jejich naplnění či nenaplnění. Přehlednost v kombinacích 

slib/neslib a naplnění/nenaplnění poskytuje jednoduchá, pro toto hodnocení vytvořená tzv. 

závazková matice s moţností korekce škály hodnocení v rozmezí ±1 (s přihlédnutím k jasným 

okolnostem) na škále od 1 do 5, ze které vyplývá celková známka za toto kritérium. 

Závazková matice: 

Závazky stran k tématu 
Strana podala návrh 

(naplnění) 

Strana nepodala návrh 

(nenaplnění) 

Závazek předsedy strany (video) či 

programem strany (program) 
1 (±1) 5 (±1) 
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Nezávazek předsedy strany (video, sms) 

či absence tématu v programu 
3 (±1) 4 (±1) 

Závazku předsedy politické strany v přímé konfrontaci na videu a upozornění na toto téma 

jsme přikládali větší váhu neţ přítomnosti, resp. nepřítomnosti tématu v programu, který 

vznikl před volbami 2006 a Inventura demokracie ho tedy ani nemohla ovlivnit svojí činností. 

Vyhodnocení těchto 3 subkritérií dá dohromady celkovou známku strany za kaţdé téma. Tím 

kaţdá strana získá 4 známky. 

Kaţdá strana také dostala známku „z chování“. Tato známka odráţí přístupnost, ochotu a 

slušnost při schůzkách či jednání s Inventurou demokracie. Tato mravní známka je 

samozřejmě velice subjektivním vyhodnocením spolupráce s politickými stranami z pohledu 

členů Inventury demokracie. Vznikla zkrátka tak, ţe jsme na škále 1-3 vyhodnotili vstřícnost 

a jednání všech politiků, které Inventura demokracie navštívila, a pak jsme známky přiřadili 

ke stranám, které jednotliví politici zastupují. Průměr těchto známek dal straně celkovou 

známku z chování. 


