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I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je originální. Vychází z osobního zájmu autorky a jejího hlubšího studia širších souvislostí 

analyzované problematiky. Téma je obtížné především proto, že lobbing není v ČR právem regulován 

a okruh kvalitní české právnické literatury je minimální. Nápad autorky na završení analýzy 

konkrétním návrhem de lege ferenda je smyslupný. 

 

K systematice práce: 

 

Práce je logicky - vedle Úvodu a Závěru - rozdělena do 2 hlavních částí. První část je analytická. 

Autorka v ní pojednává zejména o základních pojmech a institutech lobbingu a jeho právní regulace: 

lobbing, lobbista, lobbovaná osoba, rozsah a nástroje regulace lobbingu. Dále zde podává srovnávací 

výklad o právních úpravách lobbingu ve vybraných státech Evropy a Severní Ameriky a poté stručný 

přehled ve vývoji různých návrhů na zákonnou úpravu lobbingu v ČR. Z těchto srovnávacích a 

historických úvah pak vyvozuje základní varianty (modely) zákonné úpravy lobbingu. Na tyto 

analytické pasáže pak navazuje v druhé části syntetickými vývody (závěry) ohledně konkrétní 

pozitivněprávní úpravy lobbingu jako celku i jeho jednotlivých institutů v ČR. Tyto závěry vesměs 

logicky vyplývají z předchozí analytické části práce, po obsahové stránce jsou vesměs racionální, byť 

nikoli zcela propracované (viz níže). 

  

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce zahrnuje 56 stran vlastního textu. Některé pasáže práce jsou zdařilé. Autorce se v nich podařilo 

správně vystihnout a rozebrat hlavní aspekty a principy právní regulace lobbingu. Na druhou stranu je 

třeba kriticky říci, že rozumné právní úvahy, které jdou srozumitelně k podstatě problémů, jsou na 

řadě míst zbytečně „rozředěné“ zdlouhavými a neurčitými pasážemi, které postrádají obsahové 

sdělení, např. v kapitole 1.3. o „Základních cílech, směrech a postupech regulace“ (str. 20-23), ale i v 

„Závěru“ (str. 59-61). Tu a tam se autorka vyjadřuje právně nepřesně. Např. na str. 55, kde se pokouší 

o definici lobbingu, píše konfúzně: „… ovlivnit … při tvorbě zákonů, obecně závazných právních 

norem nižší právní síly, rozhodnutí orgánů státní správy, obecně závazných vyhlášek a nařízení 

územně samosprávných celků“. Pokud už bychom se vydali cestou takto kazuistické definice, kde 

chybí např. opatření obecné povahy (zejména územní plány), a pokud bychom navíc ignorovali fakt, 

že lobbing při vydávání rozhodnutí ve správním řízení je mimo zákonem upravené procesní formy 

vlastně nezákonný, pak by asi byla legislativně přesnější např. tato formulace: „při tvorbě zákonů 

nebo jiných právních předpisů anebo při vydávání rozhodnutí orgánů veřejné správy“. 

 

 

 



Konkrétně: 

  

Ke kapitole 1.2. (str. 11 a násl.): Autorka se zde zabývá definicemi základních pojmů, jako je lobbista, 

lobbing a lobovaná osoba. Na str. 14-16 podává výčet politologických či sociologických definicí 

„lobbisty“, které si dohledala v literatuře. Podle mne jsou prakticky všechny neurčité a nicneříkající. 

Jinak je tomu s přehledem definic „lobbisty“ a „lobbované osoby“ na str. 17-20, kde autorka podává 

široký přehled legálních definic z vybraných států, které jsou již právnicky přesné, a tudíž i 

inspirativní. 

 

Ke str. 52-53. Možná se mýlím, ale druhý odstavec na str. 52 o volné ohlašovací živnosti, který je 

představován jedním velmi dlouhým a komplikovaným souvětím na 8 řádek, nedává podle mne smysl. 

Jak to vlastně autorka myslela? 

 

Ke kapitole 2: Autorka ve svém „Návrhu regulace lobbingu de lege ferenda v České republice“ na str. 

56-57 doporučuje zavedení registru lobbistů, který by měl být „součástí živnostenského rejstříku“. 

Neuvádí však, co by se do tohoto registru mělo zapisovat. Jen osobní údaje o lobbistech – 

živnostnících? Nebo i údaje o klientech lobbistů, lobbistických kontaktech, lobbovaných osobách 

apod.?  

 

K práci s prameny: 

 

Autorka pracovala s dostatečným okruhem literatury. Je třeba ocenit její práci se zahraničními/  

cizojazyčnými prameny, ve kterých uměla najít to, co je pro její téma podstatné. Citace jsou myslím 

poctivé. V poznámce pod čarou č. 7 na str. 13 a dále v textu práce je chybička z nepozornosti 

(spěchu?): „KŘÍŽ, J. Právní regulace ve vybraných zemích. …“.  

 

K formální stránce práce: 

 

Autorka se místy vyjadřuje složitými a neurčitými větami, kterým někdy není snadné porozumět. 

Např. na str. 7 píše: „Konkretizace cíle neznamená preferenci konkrétních aplikací před řešením 

obecného legislativního modelu transparentnosti a regulace lobbingu; vyjadřuje pouze postavení této 

práce ve vzájemné interakci obecného řešení a řešení konkrétního.“ Na některých místech autorka 

podle mne pospíchala a dopustila se gramatických chyb, např. na str. 55 píše: „Lobbing je ústní nebo 

písemná komunikace s lobovanou osobou, činěnou za účelem dosažení zisku …“ 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Prosím autorku, aby se při pokusila odpovědět na otázky či připomínky, které jsem uvedl výše v textu 

posudku. 

 

II. 

 

Práce je způsobilá k obhajobě. S výhradou průběhu obhajoby ji předběžně navrhuji klasifikovat 

známkou „dobře“. 

 

 

 

V Praze dne 12.4.2016 
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