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Úvod 

Transparentní lobbing a jeho regulace je přirozenou, žádoucí a potřebnou součástí fungování 

demokratických států. Regulace lobbingu cestou právní úpravy by se měla stát podstatným 

prvkem transparentnosti demokracií v 21. století; podstatným prvkem integrovaného 

systémového rozvoje sbližování občanské společnosti s veřejnými institucemi, vzájemné důvěry 

a transparentnosti vzájemných vztahů. Měla by umožnit  občanům demokratické společnosti 

vykonávat jejich právo na veřejnou kontrolu procesů spojených s tvorbou zákonů, legislativních 

norem nižší právní síly a dalších důležitých rozhodnutí. 

 

Procesy s lobbingem spojené probíhají v prostředí kontinentálních změn, a to jak celosvětově, tak 

i v lokálním kontextu. Mění se klientské spektrum, majetkové a demografické složení 

obyvatelstva, vlastnická struktura podnikatelských subjektů; mění se prostředí, ve kterém 

jednotlivé instituce veřejné správy i podnikatelských subjektů působí, vznikají nové organizační 

modely; je jiné chápání služeb klientovi; prohlubuje se konkurenční prostředí, dynamicky 

postupují integrační procesy; mění se podmínky na kapitálových trzích; globalizují se trhy a 

prostřednictvím silných a dynamických technických a technologických inovací se mění i přístupy 

k trhům, klientům; mění se přístupy občanské veřejnosti k institucím veřejné správy. 

 

Reagovat na tyto jevy znamená přispět k překonání obtíží a trendů, s nimiž se procesy 

s lobbingem spojené v podmínkách České republiky setkávají. Záměry a předpoklady pro využití 

některých nových možností byly částečně ve společnosti vytvořeny nebo se postupně dotvářejí. 

 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti je cílem diplomové práce rozpracovat problematiku 

lobbingu jako jednoho z významných prvků pluralitní demokracie a s ním spojených problémů 

integrity, účinnosti a efektivnosti rozhodovacích procesů, z pohledu práva a jeho právní regulace 

a navrhnout směr a způsob právní regulace lobbingu v České republice. 

 

Konkretizace tohoto cíle vychází z předpokladů, které se týkají zejména: 

! řešení procesu integrace lobbingu v rámci systému rozhodovacích procesů pluralitní 

demokracie 
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! řešení věcných problémových okruhů spojených s legislativním řešením lobbingu 

v podmínkách České republiky 

! řešení horizontálních vazeb (moc zákonodárná, výkonná a soudní) 

! řešení vertikálních vazeb (státní správa, samospráva, podnikatelské subjekty, občanská 

veřejnost) 

! stupně detailnosti řešení 

! stupně obecnosti řešení. 

V současné době dochází ve společnosti ke kvalitativním změnám v chápání procesů s lobbingem 

spojených. Lobbing přestává být chápán ve spojením s korupčním jednáním a stává se jevem či 

spíše faktem souřadným s ostatními rozhodovacími procesy pluralitní demokracie a v některých 

případech i faktem dominujícím. 

Pro předkládanou diplomovou práci z uvedených zásad vyplývá: 

! řešení problematiky transparentnosti a regulace lobbingu je prvním krokem jeho postupné 

integrace v rámci rozhodovacích procesů pluralitní demokracie 

! výsledky v oblasti regulace lobbingu mohou iniciovat další změny v systémovém pojetí 

sbližování občanské společnosti s veřejnými institucemi, vzájemné důvěry a 

transparentnosti vzájemných vztahů. 

Z uvedené konkretizace cíle plyne, že nutně nemusí být zvažovány požadavky a omezení 

vyplývající z ostatních procesů. Cílem je vyjádřit určitou prioritu při řešení vzájemných vazeb z 

těchto procesů vyplývajících, nikoliv navrhnout detailní a jednorázové řešení. Jedná se spíše o 

řešení na úrovni základních principů. Pokud se v práci vyskytují i některá detailní řešení, je nutno 

je chápat jako příklady aplikace základních principů. 

  

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. Předkládaná práce obsahuje tuto 

interakci explicitně i v tom, že poukazuje na obecné principy úpravy transparentnosti a regulace 

lobbingu ve světě a jejich perspektivní a praktické možnosti aplikace v podmínkách České 

republiky. 
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Uvedeným cílům odpovídá i metodický postup. V kapitole jedna je diskutováno spektrum 

využívaných definic základních pojmů; analyzovány základní cíle, směry a postupy regulace; 

popisovány základní charakteristiky regulace lobbingu ve světě; a geneze a současné tendence 

regulace lobbingu v podmínkách České republiky a varianty řešení regulace. Kapitola dvě se 

věnuje návrhu regulace lobbingu de lege ferenda v České republice. 

 

Realizace v práci navrženého, ale i jakéhokoliv jiného, řešení regulace lobbingu v podmínkách 

České republiky nezbytně vyžaduje ode všech na tomto procesu zúčastněných osob dobrovolné a 

automatické přijetí obecného mravního kodexu chování vytvořeného a akceptovaného 

společností, zvýšení osobní odpovědnosti, pracovní aktivity, rozhodnosti, soustředěnosti a 

náročnosti na kvalitu každé odvedené práce.  

 

Míra nezbytné regulace a jejího fungování je přímo závislá na stupni vývoje společnosti a osobní 

odpovědnosti jejích členů. Ústup od upřednostňování primárně a pouze vlastních zájmů před 

zájmy společnosti k postupnému postavení zájmů společenských na úroveň zájmů vlastních 

přinese ústup od nezbytnosti silné regulace společenských vztahů.  
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1. Základní charakteristiky vybraných podstatných okruhů ve 

vztahu k lobbingu – analýza prostředí 

1.1. Úloha a postavení lobbingu v komunikačním procesu 

Lobbing je důležitou a nedílnou součástí nástrojů Public Affairs. Public Affairs je rozsáhlý 

soubor aktivit, které mají v první řadě pomoci zastupovat podnikatelský subjekt tak, aby bylo 

dosaženo obhajoby nebo prosazení jeho zájmů v jakémkoliv regulovaném podnikatelském 

prostředí. Soubor aktivit se skládá z aktivit zahrnujících identifikování, vyhodnocování, 

plánování a reagování na příležitosti a rizika vznikající v důsledku politických a správních 

rozhodnutí. V obsáhlém výčtu nástrojů, které Public Affairs využívá, je obecnou teorií lobbing 

uváděn na prvním místě.  Následován je například právními expertízami, legislativním 

monitoringem nebo krizovou komunikací. Žádný z dalších nástrojů ale není širokou veřejností 

vnímán tak negativně, jako právě lobbing.  Důvodem je absence jeho regulace na straně jedné a 

nepochopení podstaty této činnosti a zaměňování významu lobbingu za pojmy jako je korupce 

nebo klientelismus na straně druhé. 

 

Lobbing je logickou součástí aktivit každé obchodní korporace, která se zajímá o své 

podnikatelské prostředí v širším kontextu. Lobbing je legální a legitimní nástroj komunikace, 

díky němuž dochází k výměně kvalifikovaných a odborných informací. Transparentní lobbing 

přispívá ke zkvalitnění legislativního i rozhodovacího procesu.  
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Postavení lobbingu v komunikaci je znázorněno v obrázku č. 1: 

  
Obrázek č.1: „Postavení lobbingu v komunikačním procesu“ 

Zdroj: Essential Communication, úprava vlastní. 
 

Pokud pojem lobbing zobecníme do nejzazší roviny, dojdeme k závěru, že s určitou mírou 

nadsázky dělá lobbing každý. Tato skutečnost je schematicky znázorněna v obrázku č. 2: 

 

Obrázek č. 2: „Lobbing dělá každý“ 

 
Zdroj: Essential Communication. 
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Aktivity Public Affairs jsou v zahraničí naprosto samozřejmé a zcela legální. V České republice 

se stále ještě jedná o oblast, která nemá tradici a chybí jí širší pochopení. Často se uvádí, že 

aktivity Public Affairs jsou dávány do souvislosti s prosazováním vlastních zájmů nad zájmy 

společnosti, což je společností negativně vnímáno.1 

 

I za předpokladu, že se aktéři lobbingu snaží o co nejvyšší míru transparentnosti v užívání 

nástrojů lobbingu, prozatím vždy jde logicky primárně o prosazování nejdříve vlastních zájmů, 

jakkoliv by mohlo být celospolečenským cílem tento trend zvrátit ve prospěch nadřazenosti 

společenských zájmů zájmům privátním. Z toho důvodu v současném stadiu vývoje společnosti 

je proces regulace lobbingu vnímán jako pozitivní jev transformace kultivace vztahů mezi 

podnikatelsko-soukromou sférou a sférou legislativně-rozhodovací. 

 

1.2. Definice základních pojmů 

Důležitým východiskem právní regulace je pojmenování regulovaného fenoménu, nalezení jeho 

základních prvků a vytvoření definic co nejlépe a nejjednodušším způsobem vystihujících 

podstatu definovaného. Základními prvky zkoumaného fenoménu je lobbing, jako samostatná 

činnost,  osoba činnost vyvíjející, tedy lobbista a osoba činností ovlivňovaná, tedy lobbovaná 

osoba.  

 

Fenomén lobbingu je historickou a trvale aktivně zkoumanou součástí vývoje společnosti, v 

četných zdrojích je možné nalézt různé definice lobbingu, lobbisty a lobbované osoby, určených 

důvodem hledaného vymezení a úhlem pohledu hledajícího. Počátečním zdrojem, jak se fenomén 

lobbingu vytvářel a vyvíjel ve společnosti, jsou definice sociologicko-politologické, které 

napomohly k pochopení a následné právní formulaci pojmů.  

 

V evropském kontextu je, měřeno podle množství výskytu, zřejmě nejpoužívanější definice 

lobbingu Luigiho Graziana, turínského profesora sociologie, jenž se problematice lobbingu 

                                                
1 Názory v této kapitole čerpají z materiálu Stručný pohled na aplikace lobbingu v českých podmínkách. Praha: 

Essential Communication. 2011 [cit. dne 3.3.2016] Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/sdata/aplikace_lobbingu_vaclav_pecka_216.pdf 
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dlouhodobě věnuje. Podle Lugiho Graziana je "lobbing specializovanou a odbornou reprezentací 

prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb, ve své 

povaze velmi odlišný od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. 

Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dostává informace a technicko-odborné 

expertízy, které mohou mít značný a někdy i rozhodující vliv při definování legislativní a správní 

regulace."2 Uvedená definice poukazuje na skutečnost, že v lobbingu se jedná o poskytování 

specializovaných a odborných služeb. 

 

Podle Oliviera de Schuttera, profesora evropského práva na univerzitách ve Florencii, Štrasburku 

a Lovani je lobbing: „… činnost spočívající v ovlivňování je obecně považována typická činnost 

zájmových skupin, která má za cíl ovlivňovat legislativní a rozhodovací proces EU z pohledu 

prosazení jejich zájmů, které jsou hypoteticky považovány za odlišné od obecnějších 

komunitárních zájmů.”3  

 

Encyclopedia Britannica definuje lobbing jako „jakýkoliv pokus jedinců nebo zájmových skupin 

soukromého charakteru ovlivnit rozhodování vlády. Lobbing je v určité formě nepostradatelnou 

součástí jakéhokoliv politického systému.“4  

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, dále jen OECD) vnímá lobbing jako „celosvětově rozšířenou praxi ovlivňování 

rozhodovacího procesu speciálními zájmy, která poskytuje těm, co rozhodují, cenná data a vhled 

pro informovanější rozhodnutí a také umožňuje těmto zájmům, aby jejich hlasy byly slyšet“5. 

OECD lobbisty označuje jako osoby, které mohou ovlivnit vládní rozhodování a jsou součástí 

politického procesu v moderních demokraciích. Lobbing může poskytnout vládám cenný vhled a 

informace, ale zároveň může vést k nespravedlivým výhodám a k hmotným zájmům, pokud není 

proces transparentní a není k němu přistupováno komplexně.6  

                                                
2 GRAZIANO, L., Lobbying and the Public interest. In Lobbyisme, pluralisme et itégration européenne/lobbying, 
Pluralism and European Integration. Bruxelles: PIE-EIP, 1998, s.38 
3 DE SCHUTER O.: „La fonction des groupes de pression dans la Communauté européenne“. Courrier 
hebdomadaire du CRISP, č. 1398–1399. In: Christophe Degryse, Dictionnaire de l’Union européenne. Brusel: 1995, 
s. 113  
4 www.britannica.com 
5 OECD. Lobbying: Models for regulation. Paper for OECD Symposium on Lobbying: Enhancing Transparency, 
2007. [cit. dne 20.10.2015] Dostupné z http://www.oecd.org/dataoecd/17/50/38944782.pdf  
6 OECD. Principals of lobbying. [cit. dne 20.10.2015] Dostupné z:  www.oecd.org/gov/ethics/lobbying.html  
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Podle Jana Kříže z Institutu pro evropskou politiku je lobbista „osoba komunikující s držiteli 

veřejné moci se zájmem ovlivnit zpracování, prezentaci, schválení, změny dodatky zákonů, 

návrhy, programy a veřejné procesy.“ Doplňuje, že se jedná o „osobu reprezentující zájmy větší 

skupiny nebo jednající za kolektivní zájem.“7 

 

Základním kritériem pro vytvoření definice pojmu lobbisty by měl být fakt, že osoba lobbisty 

vystupuje coby prostředník mezi klientem, jehož zájem hájí, a osobou lobbovanou, tedy osobou, 

která má vliv na rozhodovací proces, nehledě na to, zda v oblasti legislativní nebo exekutivní. 

Obecně panuje principiální shoda na tom, kdo v materiální rovině za lobbistu může být 

označován. V čem už se ale jednotlivé teorie, definice  a názory liší je, co vše lze do práce 

lobbisty zahrnout. Za lobbistu v materiálním pojetí je považován ten, kdo vykonává lobbing jako 

placenou činnost, při které hájí zájmy třetích osob. V praxi do činnosti lobbisty spadají aktivity, 

jako je monitoring politických a vládních aktivit, vypracování znaleckých expertíz a odborných 

dokumentů pro účelovou informovanost politiků, doručování formálních postojů k navrhované 

legislativě přes přímý kontakt s politiky, úředníky, sdělování prostřednictvím svých stanovisek a 

postojů svých klientů či působení na veřejné mínění. Teorie lobbingu dále rozlišuje tři druhy 

lobbistů (lobbisté/konzultanti, podnikoví lobbisté, lobbisté/obhájci)8, toto dělení by však nemělo 

mít vliv na formulaci definice.  

 

Lobbovanou osobou je osoba, na kterou směřuje vliv lobbisty něco změnit, něco prosadit, něčeho 

dosáhnout. Tato osoba může zastávat pozici v oblasti legislativní (poslanec nebo senátor), 

exekutivní (např. člen vlády) nebo být představitelem veřejné správy a samosprávy a státem 

zřizovaných organizací, tedy vyšší a nižší úřednický aparát. V rozšířené variantě lze do okruhu 

osob zahrnout i osoby, jako jsou rodinní příslušníci, poradci, asistenti a osoby blízké v právním 

slova smyslu9. 

 

O tom, zda použité definice jsou ve své podstatě  sociologicko-politologické nebo právní anebo 

obsahují prvky obou jmenovaných úhlů pohledu, mohou být vedeny polemiky. Co je podstatné, 
                                                
7 KŘÍŽ, J. Právní regulace ve vybraných státech. Praha: Institut pro evropskou politiku. 2010, s.5 
8  MÜLLER, K.B., LABOUTKOVÁ, Š., VYMĚTAL, P. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 2010, s. 
61 
9  KUBOVÁ, R.,  PITROVÁ, M. Topografie regulace lobbingu. Politologický časopis, ročník XIX, s.278 
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je východisko, které přinášejí pro tvorbu legální čili zákonné definice, jejíž vytvoření je pro 

právní regulaci nezbytným předpokladem. Neboť zákonná definice pojmu obsažená v textu 

právního předpisu je závazná pro účely daného právního předpisu, případně, pokud není 

vytvořena pouze pro účely daného právního předpisu a není v právním řádu vytvořena i jinde, pro 

celý právní řád. Vytvoření příliš striktní a omezující definice je základem neúspěchu jakékoliv 

efektivní právní regulace, respektive jejího fungování ve společnosti, jak bude poukázáno i dále. 

 

V textu dále vybírám zákonné definice již obsažené v návrzích zákonů České republiky, 

připravovaných za účelem regulace lobbingu v České republice anebo v platných a účinných 

zákonech regulujících lobbing v zemích, které mají s právní regulací lobbingu několikaleté 

zkušenosti. Na závěr poukazuji i na definici OECD, a to z důvodu, že jsem její základ použila pro 

návrh definice v části návrhu de lege ferenda. 

1.2.1. Lobbing 

Oba návrhy zákona o lobbingu v České republice (geneze v kapitole 2.5.1.)  z roku 2009 (ST 832 

i ST 994) definují lobbing následovně: „Lobbing je činnost, jejímž předmětem je lobbistický 

kontakt zaměřený na ovlivnění toho, kdo rozhoduje v rámci své pravomoci, nebo pomoc k 

uskutečnění lobbistického kontaktu, zejména organizování a koordinování lobbistických 

kontaktů.“10 

 

Návrh zákona o lobbingu v České republice z roku 2012 shodně definuje lobbing jako činnost, 

jejímž předmětem je lobbistický kontakt zaměřený na ovlivnění toho, kdo rozhoduje v rámci své 

pravomoci, nebo pomoc k uskutečnění takového kontaktu. Dle definice je lobbingem dále 

činnost, jejímž předmětem je pomoc k uskutečnění lobbistického kontaktu, zejména 

organizováním a koordinováním lobbistických kontaktů.11 Z hlediska formy je pak takový 

kontakt definován jako jakákoliv ústní, písemná, elektronická či jiná komunikace (např. zasílání 

různých tiskovin), včetně jednostranné komunikace s lobbovaným, s výjimkou případů, kdy 

zákon výslovně stanoví, že se o lobbistický kontakt nejedná. Tyto výjimky jsou podrobně 

definovány tak, aby nebyl ztěžován výkon funkce veřejně činných osob, a také aby nebyla 

                                                
10 §2 odst. 1  návrhu zákona o lobbingu a změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), 2009 (ST 832 i 
994), ČR 
11 §2 odst. 1  návrhu zákona o lobbingu a změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), 2012, ČR 
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komplikována komunikace občanů hájících své oprávněné zájmy prostřednictví oslovení veřejně 

činných osob.12 Návrh zákona dále uvažuje se dvěma variantami úpravy lobbistického kontaktu, 

a to s variantou zahrnout do lobbistického kontaktu pouze legislativní proces anebo jej rozšířit i o 

proces rozhodovací. 

Z uvedeného je zřejmé, že v prvé řadě je nutné chápat lobbing jako komunikaci vedenou za 

účelem ovlivnit rozhodování toho, kdo rozhoduje v rámci své pravomoci. Jde o komunikaci ústní 

i písemnou. Jako komunikace se v tomto smyslu nejčastěji chápe osobní schůzka, seminář, 

organizovaná debata, dopis, e-mail, fax či telefonát, ale i pečlivě připravené argumenty, které se 

často opírají o odborné analýzy.  

 

Litevská právní úprava definuje lobbing jako: „Činnost konaná fyzickou či právnickou osobou za 

nebo bez finanční kompenzace, pokus získání vlivu na tvorbu, vznik, zánik nebo doplnění 

právního aktu v zájmu svého klienta.”13 

 

Polská právní úprava definuje lobbing jako: „Jakákoliv činnost prováděná zákonnými metodami 

zaměřenými na ovlivňování orgánů veřejné moci v procesu tvorby právních předpisů“. Od 

základní definice je odlišován profesionální lobbing, který je definován jako „výdělečná 

lobbistická činnost prováděná jménem a v zájmu třetích stran v procesu tvorby právních 

předpisů“.14  

 

Evropský parlament definuje lobbing jako: „Všechny činnosti prováděné s cílem ovlivnit 

formulování politiky a rozhodovací procesy evropských orgánů“15. 

  

Podle právní regulace ve Spojených státech amerických, kde můžeme sledovat nejdelší vývoj 

právní regulace lobbingu, lze zjistit patrnou tendenci k postupnému zpřesňování definice 

lobbingu pomocí vymezení lobbistického kontaktu a lobbistických aktivit.  Za lobbistické 

aktivity jsou považovány „lobbistické kontakty nebo pokusy o takové kontakty, zahrnující 

přípravné a plánovací aktivity, výzkum a jiné přípravné práce s úmyslem je v době jejich 
                                                
12 Důvodová zpráva k návrhu zákona o lobbingu v České republice. ST 994. 2009, s.2 
13 § 2 odst. 3 zákona č. VII-1749 ze dne 27.6. 2000, Law on Lobbying Activities, Litva  
14 § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 169 - 1414 ze dne 7. 7. 2005, Act on legislative and regulatory lobbying, Polsko  
15 Komise EU. Green Paper: European Transparency Initiative" (PDF). 3 May 2006. Retrieved 22 December 2014 
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uskutečnění využít pro kontakty a koordinaci s lobbistickými aktivitami ostatních.“ Lobbistický 

kontakt je pak „jakákoliv ústní či písemná komunikace (včetně elektronické komunikace) vůči 

vymezenému okruhu úředníků výkonné moci nebo vymezenému okruhu osob zákonodárné moci, 

která je činěna ve prospěch klienta s ohledem na vytváření, změny nebo přijetí federální 

legislativy (včetně návrhů zákonů); vytváření, změny nebo přijetí federálních pravidel, regulací, 

vládních vyhlášek nebo jiných programů, politik nebo postojů vlády USA;  správy nebo 

provádění federálních programů nebo politik (včetně vyhledávání, oceňování nebo 

administrování federálních kontaktů, grantů, půjček, povolení nebo licencí) nebo návrhu či 

odsouhlasení jedince do funkce, která je v kompetenci Senátu.“16 Vedle toho zákon uvádí 

devatenáct výjimek toho, co se za lobbistický kontakt nepovažuje.17 

 

V kanadské úpravě, která je považována za nejlépe zpracovanou18, bychom mohli definici 

lobbingu rozdělit do dvou linií, a to na komunikaci s veřejným činitelem za účelem ovlivnění 

federálních zákonů, regulací, politiky nebo programu k získání finančního benefitu, grantu, 

příspěvku či vládního kontaktu, a dále na zprostředkování kontaktu mezi veřejnou osobou a třetí 

stranou. Vždy se jedná o aktivitu konanou za peněžitou nebo jinou náhradu.19 

  
Autoritativní dokument OECD z února 2010 Principy transparentnosti a integrity v lobbingu 

obsahuje následující definici lobbingu: „Lobbing je ústní či písemná komunikace s veřejným 

činitelem za účelem ovlivnění přijímání zákonů, politiky či úředních rozhodnutí, často se 

zaměřující na zákonodárnou větev na celostátních a regionálních stupních. Avšak odehrává se i 

ve výkonné větvi, např. k ovlivnění přijetí pravidel či návrhů projektů a smluv. Z toho plyne, že 

termín veřejní činitelé zahrnuje státní úředníky, zaměstnance a nositele (ať už volené či 

jmenované) veřejné funkce v oblastech výkonne ́ a zákonodárné moci.“20  

 

                                                
16 Lobbying Disclosure Act of 1995, [2 U.S.C. 1602] Sec. 3(8)(A), USA 
17 Lobbying Disclosure Act of 1995, [2 U.S.C. 1602] Sec. 3(8)(B), USA 
18 KRAUS, L., FADRNÝ, M. Zásady reformy regulace lobbingu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010), s.15 
19 Lobbying Act (R.S.C., 1985, c. 44 (4th Supp.), Kanada 
20 OECD. Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying. [cit. dne 10.1.2016] Únor 
2010. Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/14/57/44641288.pdf  
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1.2.2. Lobbista 

Návrh zákona o lobbingu v České republice z počátku roku 2009 (ST 832) lobbistu definoval 

jako osobu, která vykonává lobbing na základě živnostenského oprávnění pro výkon lobbingu.21  

 

Definice lobbisty z návrhů zákona o lobbingu v České republice z prosince roku 2009 (ST 994)  a 

z roku 201222 shodně stanoví, že lobbistou je osoba, která soustavně vykonává lobbing. Pokud 

osoba uskutečnila v rámci jednoho kalendářního čtvrtletí nejméně čtyři lobbistické kontakty, 

případně uskutečnila v rámci jednoho kalendářního roku pět nebo více lobbistických kontaktů, 

platí, že soustavně vykonává lobbing.23  

 

Litevský zákon obsahuje následující definici lobbisty: "Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v 

registru lobbistů způsobem zákonem stanoveným“, která je doplněna výčtem osob, jež nejsou 

oprávněné vykonávat lobistickou činnost. Jedná se o osoby mladší 18 let, politiky, úředníky, 

veřejné činitele, soudce, a dále také všechny takto uvedené osoby po dobu 1 roku od skončení 

funkcí, osoby odsouzené za trestné činy, pokud tyto nebyly anulovány.24  

 

Lobbista je polskou právní úpravou definován jako osoba provádějící profesionální lobbingovou 

aktivitu.25 

 

Evropský parlament za lobbistu považuje osobu, která vykonává lobbistické aktivity, pracuje pro 

organizace ze širokého spektra jako např. konzultační firmy, praví kanceláře, nevládní 

organizace, organizace typu „think-tank“, lobbistické unie a korporace či obchodní asociace.26 

Lobbista je osobou, která si zažádá o průkaz, který ji opravňuje k návštěvě a pohybu 

v Evropském parlamentu. Podmínkou, která musí být pro vydání průkazu splněna, je podepsání 

                                                
21 §2 odst. 5 návrhu zákona o lobbingu a změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), ST 832. 2009 
ČR 
22 U návrhu zákona z roku 2012 není uváděn sněmovní tisk z toho důvodu, že se návrh zákona nedostal 
k projednávání do Poslanecké sněmovny 
23  §2 odst. 5 návrhu zákona o lobbingu a změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), ST 994. 2009 
ČR  
24 § 2 odst. 1 a 2 zákona č. VII-1749 ze dne 27.6. 2000, Law on Lobbying Activities. Litva  
25 § 2 odst. 3 zákona č. 169 - 1414 ze dne 7. 7. 2005, Act on legislative and regulatory lobbying. Polsko  
26 Komise EU. Green Paper: European Transparency Initiative" (PDF). 3 May 2006. Retrieved 22 December 2014 
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etického kodexu lobbisty. Toto vymezení je postaveno na formálním jednání a stranou ponechává 

veškeré aktivity a činnosti, ke kterým dochází mimo budovu Evropského parlamentu.  
 

Definice lobbisty v americkém LDA předpokládá splnění tří kritérií. Lobbistou je jednak jedinec, 

který je zaměstnaný nebo vydrz ̌ovaný klientem za finanční nebo materiální náhradu; dále jeho 

služby zahrnují více než jeden lobbistický kontakt; a  zároveň jeho lobbistické aktivity přesahují 

více než 20% času práce pro klienta během tříměsíční doby.27  

 

Kanadská právní úprava explicitní definici lobbisty nemá. Podle výkladu zákona je lobbistou 

každá osoba vykonávající činnost definovanou jako lobbing. Aby konkrétní osoba mohla lobbing 

vykonávat jako úplatnou činnost, musí povinně splnit podmínku registrace.   

 

1.2.3. Lobbovaná osoba 

Ani jeden z předložených návrhů zákona o lobbingu v České republice z roku 2009 explicitní 

definici lobbované osoby neobsahuje. Výkladem ustanovení obou návrhů zákona se za 

lobbovanou osobu považuje jakákoliv osoba, na kterou je činěn lobbistický kontakt, s výjimkou:  

a) komunikace mezi veřejnými funkcionáři28, orgány veřejné moci a jejich zaměstnanci, 

b) komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, 

c) komunikace při výkonu shromažďovacího práva29) nebo komunikace při stávce, 

d) uplatnění připomínky k návrhu předpisu nebo dokumentu během připomínkového 

řízení a komunikace týkající se takové připomínky v souladu s předpisy upravujícími 

připomínkové řízení, 

e) podání stížnosti30) nebo petice31), 

f) žádost o poskytnutí informace podle zvláštního zákona32), 
                                                
27 Lobbying Disclosure Act of 1995, [2 U.S.C. 1602] Sec. 3(10), USA 
28 Veřejným funkcionářem se pro účely tohoto návrhu zákona rozumí poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, senátor Senátu Parlamentu ČR, člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele 
není člen vlády, předseda a inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů, předseda Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, člen bankovní rady 
České národní banky, prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu, člen Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, náměstek člena vlády a zástupce vedoucího Úřadu vlády. 
29 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, Česká republika 
30 § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Česká republika  
31 Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Česká republika 
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g) komunikace uskutečněná na jednání poradního orgánu vlády. 

 

Definici lobbované osoby vymezuje návrh zákona o lobbingu v České republice z roku 2012 ve 

variantním řešení následovně: 

Lobbovanou osobou se podle základní varianty  rozumí: 

a) poslanci a senátoři Parlamentu ČR, 

b) členové vlády ČR a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen 

vlády ČR, a vedoucí úřadů, jimž jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu, 

c) náměstkové členů vlády ČR a náměstkové vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a 

vedoucích úřadů, jimž jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu, 

d) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu ministerstev, 

ostatních ústředních správních úřadů a úřadů, jimž jsou svěřeny kompetence ústředního 

správního úřadu, 

e) asistenti a poradci poslanců, senátorů a členů vlády ČR. 

Podle rozšířené varianty bylo navrhováno za lobbovanou osobu považovat i: 

f) člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněn, a člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který před svým zvolením do 

funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném 

rozsahu jako člen zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce 

dlouhodobě uvolněn, 

g) starostu, místostarostu (v případě městských částí hlavního města Prahy zástupce starosty), 

primátora statutárního města a jeho náměstky, hejtmana kraje a jeho náměstky, primátora 

hlavního města Prahy a jeho náměstky a členy rady územního samosprávného celku, kteří 

nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, 

h) ředitele krajských úřadů a tajemníky magistrátů, obecních (městských) úřadů či úřadů 

městyse. 

                                                                                                                                                        
32Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Česká republika 



 20 

Explicitní definici lobbované osoby neobsahuje ani jedna z právních úprav v Litvě, Polsku, 

Spojených státech amerických ani Kanady. Definici lobbované osoby lze výkladem dovodit 

z definice lobbistického kontaktu. Z právních úprav uvedených států a z dostupných 

komparačních materiálů plyne, že obecně mezi lobbované osoby nejčastěji patří aktéři 

legislativní moci, ale např. v Kanadě jsou to i ministři a jejich asistenti a všichni volení nebo 

jmenovaní veřejní činitelé a státní úředníci, kteří formulují a realizují veřejnou politiku33 a 

federální úprava Spojených států amerických za lobbované osoby považuje i rodinné příslušníky. 

Účastníci Expertních stolů o lobbingu34 se shodli na zahrnutí i následujících kategorií osob mezi 

lobbované osoby: hejtman, c ̌len rady kraje anebo člen rady Hlavního města Prahy, ředitel 

krajského úřadu, starosta města.35 

Z výše uvedených výčtů definic základních prvků zkoumaného jevu lobbingu a dostupných 

komparačních materiálů a studií zabývajících se lobbingem je zřejmé, že většina definic 

charakterizuje lobbing jako ovlivňování legislativních a rozhodovacích procesů či prosazování 

partikulárních zájmů odlišných od společensky obecnějších zájmů a že v žádných dvou zemích 

regulujících lobbing neexistuje jednotná definice některého ze základních prvků lobbingu. 

Rovněž je z uvedeného patrné, že jde o logický fakt, daný různými právními řády jednotlivých 

zemí, jejich historickými zkušenostmi, kulturními a sociologicko-politickými tradicemi a jejich 

státním uspořádáním. 

 

1.3.  Základní cíle, směry a postupy regulace 

Pro regulaci jakéhokoliv jevu existují obecně dva základní přístupy odlišené tím, kdo regulaci 

vytváří a pomocí jakých nástrojů by měla být regulační pravidla vymáhána. Stejně je tomu i u 

lobbingu, který je regulován dvojím způsobem. Samoregulací, v rámci níž lobbisté dobrovolně 

vstupují do dobrovolných společných asociací nebo organizací, ve kterých si vlastními vnitřními 

předpisy, řády a kodexy sami nastavují pravidla a další parametry své činnosti, a dále regulaci 

                                                
33 MÜLLER, K. B., LABOUTKOVÁ, Š., VYMĚTAL, P. Lobbing v moderních demokraciích. Grada 2010. s. 58  
34 Respekt institut: Šetření českého podnikatelského prostředí [cit. dne 6.12.2015] Praha: 2011. Dostupné z: 
http://www.respektinstitut.cz/wp- content/uploads/zavery_expertnich_stolu_o_lobbingu.pdf 
35 Respekt institut: Závěry expertních stolů o lobbingu. [cit. dne 5.12.2015]  Praha: 2011. Dostupné z:  
http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/zavery_expertnich_stolu_o_lobbingu.pdf  
 



 21 

státem prostřednictvím jeho legislativy. Oba koncepty spojuje stejný cíl a oba rovněž musí hledat 

odpovědi na základní regulační otázky:  

! Koho je potřeba regulovat? To znamená identifikovat aktéry a adresáty lobbingu, což je v 

případě konceptu samoregulace značně usnadněno.  

! Jak je potřeba jej regulovat? Jaká opatření je nutné přijmout? Nesmíme opomenout 

zahrnout i systém monitorování, zpětné kontroly a sankcí.  

! Jaké informace je třeba vědět za účelem dosažení maximální transparentnosti?  

! Jak s těmito informacemi naložit, nebo-li jaká část z celkové objemu nasbíraných 

informací může být zpřístupněna a komu, aby to nepřineslo negativní dopady. 36 

 

Hledáním odpovědí na základní regulační otázky lze dospět k hledání nejvhodnějších nástrojů, 

které je možné při regulaci využít. Jednotlivé možnosti regulace spolu navzájem souvisejí. Pokud 

je přijata právní norma upravující lobbing, zpravidla zavádí povinnost se registrovat, což bývá 

podmíněno závazkem k plnění kodexu chování. Opačně tento směr neplatí.37  
 

Při hledání odpovědí na základní regulační otázky je třeba zdůraznit, že v budoucí české u ́pravě 

lobbingu nelze okruh lobbistů omezit pouze na profesionální lobbisty, fyzické osoby. V dubnu 

2011 bylo pod vedením Sociologického ústavu AV ČR provedeno „Šetření českého 

podnikatelského prostředí 2011“, na základě jehož zjištění vyšlo najevo, že pouze 1 % z firem, 

respondentů, na kterých byl výzkum proveden, při komunikaci s politiky či úředníky pravidelně 

využívají služeb externích konzultantů či agentur. „12 % jich využívá příležitostně a 21 % 

manažerů (většinou menších firem) odpovědělo, že s politiky a veřejnými činiteli nekomunikují 

vůbec. Důležité je, že 64 % manažerů využívá při lobbingu svých vlastních kapacit. Data tak 

demonstrují, že velká většina lobbingových aktivit je realizována firmami samotnými, aniž by 

využívaly externí agentury. Z toho vyplývá, že regulace lobbingu, má-li být efektivní, nemůže 

zahrnovat pouze profesionální lobbisty – fyzické osoby, ale je nutné, aby zahrnula všechny formy 

                                                
36 TICHÁ, K. Současné možnosti regulace lobbingu na příkladu členských zemí EU. E-polis.cz, březen 2013. [cit. 
dne 5.3.2016]. Dostupné z: http://www.e-polis.cz/clanek/soucasne-moznosti-regulace-lobbingu-na-prikladu-
clenskych-zemi-eu.html 
37 TICHÁ, K. Současné možnosti regulace lobbingu na příkladu členských zemí EU. E-polis.cz, březen 2013. [cit. 
dne 5.3.2016]. Dostupné z: http://www.e-polis.cz/clanek/soucasne-moznosti-regulace-lobbingu-na-prikladu-
clenskych-zemi-eu.html 
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lobbingových aktivit, které jsou firmami realizovány.“38 Včetně lobbingu prováděného 

samotnými firmami a jejich zástupci. 

 

Cílem zavádění pravidel lobbingu je zvýšení úrovně veřejné kontroly činnosti lobbistů, ale i jimi 

lobbovaných veřejných činitelů. Dále také zvyšování transparentnosti a účinnosti politického 

procesu, podpora stejného přístupu různých zájmových skupin k veřejným činitelům (level 

playing field) a dodržování etických norem v politickém procesu. Cílem regulace je mimo výše 

jmenované také přispět ke změně vnímání lobbingu veřejností odkrytím skutečné podstaty 

každodenního procesu prosazování zájmů a jeho otevřeným uznáním jako legitimní aktivity.  

 

V současné době lze pozorovat „globalizaci“ regulačních praktik zaměřených na lobbing.39 

Regulační mechanismy používané v jednotlivých zemích shrnují studie OECD. Země uvažující o 

zavedení pravidel lobbingu se nechávají inspirovat již zavedenými praktikami a ty si potom 

přizpůsobují svým vlastním vnitřním podmínkám a požadavkům. Napříč jednotlivými státy 

nenalezneme jednotný koncept či definici lobbingu.40 Zákonné normy buď definují lobbing velmi 

komplexně, nebo se soustřeďují na určité konkrétní aspekty lobbistické činnosti, například na 

legislativní lobbing. Předmětem regulace nejčastěji by ́vají profesionální lobbisté. Regulační 

opatření se mohou vztahovat rovnocenně na obě zainteresované strany: na lobbisty i na 

lobbované veřejné činitele.  

 

Obecně lze specifikovat několik základních nástrojů regulace. Klasickými nástroji regulace 

lobbistů jsou kodex chování, registr a právní úprava samostatným zákonem. Registr plní zejména 

účel odkrytí identity lobbistů, zájmů, které zastupují, případně finančních údajů spjatých s 

výkonem lobbingu. Registr je tak vy ́znamným příspěvkem ke zvýšení transparentnosti 

lobbistické činnosti, zatímco  kodex chování především udává standardy chování lobbistů při 

výkonu jejich profese. S etickými kodexy se můžeme setkat i u lobbovaných osob. Právní úprava 

samostatným zákonem  vyžaduje komplexní přístup při zasazení do právního řádu. 

                                                
38 Respekt institut: Závěry expertních stolů o lobbingu. [cit. dne 5.12.2015] Praha: 2011. Dostupné z:  
http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/zavery_expertnich_stolu_o_lobbingu.pdf  
 
39 MÜLLER, K.B., LABOUTKOVÁ, Š., VYMĚTAL, P. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 2010, 
s.65 
40 OECD. Motion for a resolution on lobbying. [cit. dne 12.10.2015] 2006. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/dataoecd/18/10/38944365.pdf, s.4 
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Specifickou skupinou regulačních opatření jsou omezení snižující rizika vznikající z přechodu 

osob mezi veřejnou a soukromou sférou. Jde  o zábrany stanovené pro potenciální budoucí 

lobbisty rekrutující se z řad bývalých veřejných činitelů. Tato omezení sledují především tři 

aspekty: zabránění využití krátkodobých privilegovaných informací, zneužití střednědobých 

personálních sítí a kontaktů ve státních institucích a zamezení aplikace znalostí o fungování 

daného prostředi.́41  

1.3.1. Rozsah regulace 

Obecně lze rozlišit tři typy systémů regulace co do jejich rozsahu, a to na slabě regulované, 

středně regulované a silně regulované. Uvedené rozlišení bylo využito  odborníky zabývající se 

lobbingem42 v roce 2003 při jejich zkoumání nastavení rozsahu regulace ve všech 50 amerických 

státech, Kanadě, Evropské unii a Německu. Rozlišení systému regulace bylo zkoumáno na 

základě následujících skutečností: 

• Definice lobbistů, 

• Individuální registrace, 

• Individuální přiznání výdajů, 

• Elektronické vyplnění, 

• Přístup veřejnosti k registru lobbistů, 

• Vymahatelnost, a 

• Dočasné omezení výkonu lobbingu u bývalých veřejných funkcionářů.43 

 

Výsledkem zkoumání je následující rozdělení: 

 

Slabě regulovaný systém požaduje po aktérech, aby svoji činnost sice registrovali, na druhou 

stranu jsou však informace o lobbistech a o lobbistické činnosti zveřejňovány v minimálním 

rozsahu. Systém je nastaven spíše formálně, nevyžaduje se po lobbistech, aby zveřejňovali 

předmět lobbingu, zákon, který s lobbistickou činností souvisí a dokonce ani instituci, s níž je 

                                                
41 WARHURST, J. Lobbying and post-separation employment of ministers and public officials. 2007, s. 3 
42 CHARI Raj, GARRY Murphy, HOGAN John  
43 CHARI, R., GARY, M., HOGAN, J. W. Regulating Lobbyists: A Comparative Analysis of the USA, Canada, 
Germany and the European Union. 2007, s.19 
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lobbistický kontakt navázán. Seznam lobbistů je veřejně přístupný, ale zpřístupněné informace 

jsou kusé a nedostatečné pro účel veřejné kontroly. Úroveň možnosti vymáhání splnění 

povinností je velice nízká  a zcela chybí úprava dočasného omezení výkonu lobbingu u bývalých 

veřejných funkcionářů.44 

 

Výhodou tohoto systému je alespoň minimální nastavená míra regulace, což lze považovat za 

zásadní v těch státech, kde jakákoliv regulace lobbingu zcela chybí, avšak otázkou zůstává, zda 

taková regulace přináší reálný přínos, či je pouhým formálním ústupkem a úlitbou těm, co po 

regulaci volají. Veřejnost tak sice má přístup k informacím, ale informovanější není. V porovnání 

s přísněji regulovanými systémy není efektivně zajištěna odpovědnost jednotlivých aktérů. 

 

Středně regulovaný systém přináší stanovení většího množství povinností, zejména povinností 

zveřejňování určitého druhu informací. K takovým informacím patří obecně předmět lobbistické 

činnosti lobbisty, včetně uvedení zákona nebo jeho návrhu anebo vládní instituce, se kterým  je 

daný předmět lobbingu spojen. Lobbistům je uložena povinnost zveřejňovat politické příspěvky, 

které poskytnou. Mezi povinně zveřejňované informace nejsou zahrnuty bezplatné konzultace 

směrem k politickým stranám. Seznamy lobbistů jsou shodně jako u předchozího systému veřejně 

přístupné, obsahují mnohem větší množství relevantních informací, avšak ne všechny do 

seznamu nahlášené informace jsou veřejně přístupné. Středně regulovaný systém již zavádí 

opatření pro dočasná omezení výkonu lobbingu bývalými veřejnými funkcionáři. Slabým místem 

úpravy je opět vynucování dodržování pravidel.45 Zřejmým pozitivem středně regulovaného 

systému je rozšíření rozsahu informací, které mají lobbisté za povinnost do registru uvádět, 

jakkoliv tyto informace nejsou všechny přístupné veřejnosti. 

  

Silně regulovaný systém požaduje na aktérech lobbingu uvádět informace v té nejpodrobnější 

podobě. Kromě jiného vyžaduje, aby uváděli  svého zaměstnavatele i svůj plat. Zároveň je 

stanovena povinnost uvádění veškerých informací o výdajích na politické kampaně. Dochází 

k posunu v oblasti kontroly činnosti lobbingu a vynucovacích pravomocí. Státní orgány jsou 

oprávněny provádět přezkoumání do registru uložených informací a činnosti lobbistů, zejména 
                                                
44 CHARI, R., GARY, M., HOGAN, J. W. Regulating Lobbyists: A Comparative Analysis of the USA, Canada, 
Germany and the European Union. 2007, s.8 
45 CHARI, R., GARY, M., HOGAN, J. W. Regulating Lobbyists: A Comparative Analysis of the USA, Canada, 
Germany and the European Union. 2007, s. 9 
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kontrolovat dodržování povinností lobbistů, ukládat sankce a ukládat pokuty za pozdní či 

neúplnou registraci lobbisty. Dalším posunem je rozsah zveřejňovaných informací, neboť 

zveřejňovány nejsou pouze základní informace, ale veškeré informace uložené do registru jsou 

volně přístupné veřejnosti.46 Hlavní výhodou silně regulovaného systému je tedy naprostá 

transparentnost a otevřenost vůči veřejnosti, možnost kontroly a uložení sankcí a dále menší 

prostor ke zneužití vlivu na politický systém.  

 

1.3.2. Nástroje regulace 

Kodexy chování 

Kodex chování, jako způsob slabě regulovaného systému, pro lobbisty obecně představuje 

„legislativu, nařízení nebo závazná pravidla, která stanovují určité normy chování pro všechny 

lobbisty“47. Jeho význam spočívá v tom, že představuje soubor standardů chování a etických 

principů, jimiž by se měli lobbisté při své činnosti řídit. Jeho prostřednictvím je tak vymezeno, 

jaké chování je považováno za standard a jakého chování by se měli lobbisté vyvarovat. 

Nejčastěji jsou kodexy chování postaveny na zásadě otevřenosti, transparentnosti, čestnosti, 

integrity, profesionality a důvěrnosti. Kodexy mají především přispět k tomu, aby byl lobbing 

vykonáván v souladu s etickými principy a v souladu s dobrými mravy, a tím i napomoci 

k nápravě úhlu pohledu  na lobbisty a jejich činnost. Pokud tedy kodex chování chybí, je 

lobbistům ponechán prostor pro individuální postoje a subjektivní interpretaci standardů chování.  

 

Problematika etických kodexů se postupně dostává stále více do povědomí odborné veřejnosti. 

Námětem současných diskuzí však překvapivě není obsah kodexů chování pro lobbisty, ale 

především jejich status, tedy jak významnou roli by měly kodexy v rámci regulačních systémů 

hrát48. Jak bylo zmíněno, dobrovolné kodexy mají spíše podpůrný charakter, a proto jsou nad 

nimi preferovány závazné kodexy zaváděné zákonem. Výzvu ovšem stále představuje zajištění 

                                                
46 CHARI, R., GARY, M., HOGAN, J. W. Regulating Lobbyists: A Comparative Analysis of the USA, Canada, 
Germany and the European Union. 2007, s. 9 
47 OECD. Motion for a resolution on lobbying, 2006. [cit. dne 5.10.2015].  Dostupné z: 
http://www.oecd.org/dataoecd/18/10/38944365.pdf, s. 18 
48 PITROVÁ, M., KUBOVÁ, R. Regulace procesu prosazování zájmů v Evrospké unii – Lobbistické kodexy chování. 
Praha: 2010, s.35 



 26 

dodržování stanovených pravidel lobbistické činnosti a prosazení nových pravidel v každodenní 

praxi. Úspěšnost regulačních opatření závisí totiž mimo jiné především na vynucení jejich 

dodržování, a to může být nejlépe provedeno státní autoritou, která je schopna vyšetřovat a 

sankcionovat.  

 

Kodex je v některých jurisdikcích považován za účinný a fungující nástroj regulace, jako je tomu 

například u kanadského a australského Lobbistického kodexu chování49. 

 

Využívání ́ kodexu chování jako regulačního nástroje lobbistů je nicme ́ně provázáno s existencí 

registru lobbistů, tedy s povinností se registrovat. Podmínkou registrace je následné přijetí 

závazku dodržovat při výkonu lobbistické činnosti pravidla obsažená v kodexu chování. Kodex je 

potom závazný pro konkrétní registrované lobbisty. Není tomu ale vždy i recipročně, tedy že 

registrace lobbistů automaticky zahrnuje také závazek dodržovat kodex. Registrační povinnost se 

v může vyskytovat i samostatně.50  

 

Z příkladu jednotlivých členských států Evropské unie je zřejmé, že panuje značná různorodost v 

oblasti zavádění kodexů jako prvku regulace. Členské státy EU lze z tohoto úhlu pohledu rozdělit 

do dvou skupin. První skupinu tvoří země, které regulují lobbing pomocí kodexu chování. Druhá 

skupina zahrnuje ostatní členské státy, které neregulují lobbing na základě aplikace kodexu 

chování pro lobbisty. Z následující tabulky (Tabulka č.2) je patrné, že ve většině členských států 

EU lobbing není kodexem chování regulován. I v rámci této druhé skupiny existují rozdíly. 

Například v některých členských státech podléhají lobbisté regulaci v podobě povinné registrace, 

ale nikoliv již v podobě povinnosti dodržovat kodex chování. V některých dalších členských 

státech byly zaznamenány legislativní iniciativy směřující k zavedení zákonné regulace lobbingu 

prostřednictvím samostatné právní normy, jež však zatím nebyly prosazeny.  

 

 

 

                                                
49Office of the Commissioner of Lobbying of Canada. Lobbyists’ Code of Conduct. 1997;  Australian Government. 
Lobbying Code of Conduct, 2008  
50 PITROVÁ, M., KUBOVÁ, R. Regulace procesu prosazování zájmů v Evrospké unii – Lobbistické kodexy chování. 
Praha: 2010, s.35 
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Tabulka č.1: Využití kodexu chování jako nástroje regulace v členských státech EU 

Členský stát EU  Regulace kodexem  Bez regulace kodexem  

Belgie   X  

Bulharsko   X  

Česká republika   X  

Dánsko   X  

Estonsko   X  

Finsko   X  

Francie  X   

Chorvatsko  X 

Irsko    

Itálie   X  

Kypr   X  

Litva  X   

Lotyšsko   X  

Lucembursko   X  

Maďarsko   X  

Malta   X  

Německo   X  

Nizozemsko   X  

Polsko   X  

Portugalsko   X  

Rakousko   X  

Rumunsko   X  

Řecko   X  

Slovensko   X  

Slovinsko   X  

Španělsko   X  

Švédsko   X  

Velká Británie   X  

Zdroj: Regulace procesu prosazování zájmů v EU, Pitrová 
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Registry 

Registry jako nástroj regulace se obecně mohou objevovat ve středně i silně regulovaných 

systémech. Představují katalogy subjektů, které přicházejí do styku s adresáty lobbistické činnosti 

s cílem je ovlivnit. Pro účely registrace je důležité vymezení subjektů, na které se povinnost 

registrace vztahuje, stejně jako určení informací, které mají zaregistrovaní o sobě a svých 

klientech poskytovat. Zároveň je nezbytné stanovit okamžik, kdy vzniká povinnost registrace, 

zda je tato povinnost registrace závislá už na samotném vzniku lobbistického kontaktu anebo až 

na určitém objemu lobbistických aktivit, případně, zda jsou určující pro povinnost registrace 

finanční limity subjektem dosažené odměny. Pomocí nastavení těchto vymezení pak může být 

regulován vstup do lobbingu samotného a jeho činnost. Vytvoření registru nastoluje otázku 

rozsahu a způsobu zveřejnění registrovaným subjektem poskytnutých informací. Je nezbytné 

uvážit, které informace by měly být uveřejněny, aby byl naplněn účel regulace, tedy  co nejvyšší 

přehlednost a transparentnost jednání registrovaného subjektu, ale přitom aby v případě lobbingu 

vycházejícího ze soukromého sektoru nedošlo k narušení konkurenčního prostředí a poškození 

obchodního tajemství. Odkrývání finančních údajů bývá obvykle nejspornějším bodem úvah. V 

případě lobbistů zastupujících zájmy soukromého sektoru představuje zveřejňování finančních 

informací porušení ochrany klientova soukromí a důvěrných informací, které pro ně jako závazek 

vyplývá ze smlouvy mezi klientem a konzultantem. SEAP51 však upozorňuje na skutečnost a 

převládající trend, že lobbisté, kteří se z důvodu ochrany důvěrných informací svých klientů a 

smluvně sjednané povinnosti mlčenlivosti nebudou moci k odkrývání finančních údajů 

z registrované činnosti připojit, upadnou do podezření, že ne všechny jejich aktivity jsou legální a 

 mohou tak přijít o další potencionální klienty.  

 

V souvislosti se zavedením registru samozřejmě vyvstává rovněž velice důležitá otázka, a to 

otázka, který orgán státu má být  odpovědný za vedení a správu registru a  který má být nadán 

pravomocí kontroly nad dodržováním povinností na úseku registrace a případného sankcionování 

v případě porušení povinnosti povinného subjektu.  

                                                
51 Society of European Affairs Professionals, asociace sdzužující lobbistické společnosti při EU v Bruselu. 
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Právní úpravy 

Tato forma regulace patří do systému středně a silně regulovaného a zároveň se jedná o regulaci 

procesně nejsložitější. Právní úpravou může dojít k novelizaci stávajícího zákona či k tvorbě 

zákona nového. V případě regulace právními normami je určující nadefinování, koho se daný 

zákon případně novela zákona týká. Zároveň je ale součástí širšího konceptu, tzn. musí 

korespondovat s normami týkajícími se financování politických stran, střetu zájmů nebo s 

jednacími řády jednotlivých veřejných institucí, které jsou adresáty lobbingu. Současně ve světě 

nenajdeme ten nejsprávnější model regulace, který by byl uplatnitelný plošně. Přesto je však 

možné identifikovat záchytné body pro tvorbu právních norem o lobbingu.52 Přesné a jasné 

vymezení lobbisty a lobbingu, přesné vymezení výjimek (kdo není lobbista, co není lobbing), 

mechanismus a rozsah zveřejňování informací o lobbistech, jejich klientech, příp. veřejných 

činitelích v souvislosti s lobbingem, povinnost publikovat přesné a aktualizované informace v 

registru i ve výkazech, návaznost na jiné zákonné normy a soulad norem, účinné sankce a 

vymahatelnost naplňování zákona.  

 

Ačkoliv regulaci formou právních norem bývá vytýkáno zvýšení byrokratické zátěže, velkou 

předností zůstává snazší vynutitelnost, která se řídí jasně stanovenými zákonnými pravidly.53 

 

1.4.  Regulace lobbingu ve světě 

1.4.1. Normativy úprav lobbingu v orgánech Evropské unie 

První pokus o vytvoření pravidel pro komunikaci s lobbisty v rámci EU představoval dokument 

s názvem "Otevřený a strukturovaný dialog mezi Evropskou komisí a zvláštními zájmovými 

skupinami"54, vydaný Evropskou komisí (dále jen "EK") v roce 1992, ve kterém byla poprvé 

veřejně konstatována závislost EK na reprezentantech zájmů společného trhu.  

                                                
52 MÜLLER, K.B., LABOUTKOVÁ, Š., VYMĚTAL, P. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada 2010, 
str. 79 
53 TICHÁ, K. Současné možnosti regulace lobbingu na příkladu členských zemí EU. E-polis.cz, březen 2013. [cit. 
dne 5.3.2016]. Dostupné z: http://www.e-polis.cz/clanek/soucasne-moznosti-regulace-lobbingu-na-prikladu-
clenskych-zemi-eu.html 
54 dostupný na http://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:52006DC0316 
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Poprvé byla povinnost konzultací s reprezentacemi zájmových skupin formálně začleněna 

do rozhodovacího procesu v rámci EU v podobě povinnosti konzultovat legislativní návrhy 

s vybranými zájmovými skupinami v rámci tzv. sociálního dialogu, kterou přinesla 

Amsterodamská smlouva z roku 1997. 

 

Následně EK přijala v červenci 2001 "Bílou knihu o evropském vládnutí", v níž definovala 

základní principy evropského vládnutí jako otevřenost, odpovědnost, účastenství, efektivita 

a koherence. V dokumentu je kladen důraz mimo jiné na prohlubování vazeb s nevládními 

organizacemi a občanskou společností, jakož i na vytvoření základních konzultačních standardů. 

Na Bílou knihu navázal dokument definující základní parametry těchto vazeb. Dokument stanovil 

především jednotný přístupový bod při zveřejňování nových konzultací, minimální lhůty 

pro předložení stanovisek a zásadu publikování příspěvků na internetu, opět prostřednictvím 

jednotného přístupového bodu.55 

 

Zcela zásadní změnu v postoji EK pak přinesla "Zelená kniha Evropské iniciativy 

pro transparentnost" z roku 2006, která především definovala zastupování zájmových skupin 

jako činnost vykonávanou s cílem ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy 

evropských orgánů a status lobbisty. Mimo to se věnovala profesní etice úředníků EK, přístupu 

k finančním dotacím z fondů EU a k informacím. EK zavedla dobrovolný rejstřík, do něhož se 

zájmové skupiny mohly registrovat. V praxi však ponechala lobbistickým skupinám téměř 

neomezený prostor pokračovat v již ustálených praktikách. To se stalo terčem silné kritiky, jak ze 

strany Evropského parlamentu (dále jen "EP"), tak ze strany řady nevládních neziskových 

organizací (NGO).56 Kritika se týkala příliš obecné definice lobbingu i statutu lobbisty a toho, 

že etický kodex platil pouze ve styku s EK. Dobrovolný rejstřík zástupců zájmových skupin57 

podle řady kritiků neřeší základní důvody jeho vzniku a požadavky na transparentnost. Na 

základě této kritiky EK přijala svou odpovědnost a zavedla udělování sankcí v případě 

nedodržení stanovených pravidel, nicméně rejstřík zůstal i nadále dobrovolný. 

                                                
55 European Parliament, Directorate General: Lobbying in the European Union. EU: 2007 
56 European Parliament, Directorate General: Lobbying in the European Union. EU: 2007 
57 dostupný na: http://ec.europa.eu/transparency/regrin/ 
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Do přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986 a vzniku společného trhu v roce 1987 měl EP 

pouze konzultační funkci a pro zájmové skupiny proto nebyl z hlediska možnosti ovlivňování 

legislativy příliš atraktivní. V současné době jsou jako hlavní přístupové body do EP označováni 

zpravodaj a předseda výboru, kteří mají významný vliv na utváření názoru EP.58 

První aktivitou EP spojenou s regulací lobbingu byl návrh společného registru zájmových skupin 

pro EK i EP z roku 1989. EP přitom již od prvopočátku prosazoval shodný přístup k zájmovým 

skupinám v obou orgánech. V roce 1991 byl vytvořen návrh kodexu chování obsahujícího pouze 

minimální normy, které měly preventivně působit proti zneužívání postavení lobbistů v EP. 

Problematickými se ukázaly jak definice lobbisty, která nedokázala obsáhnout obchodní, sociální 

a individuální lobbisty současně, tak požadavek na prohlášení o finančních příjmech poslanců. 

Současným platným dokumentem, který obsahuje zásadní pravidla regulace lobbingu na půdě 

EP, je jeho Jednací řád59. Ten stanovuje základní pravidla pro kontakty mezi poslanci, 

pracovníky EP a zájmovými skupinami, mezi něž patří kontrolovaný vstup do prostor EP, veřejný 

registr zájmových skupin a pravidla chování. Poslanci a jejich registrovaní asistenti mají 

povinnost zveřejňovat své příjmy a dary od lobbistických skupin. Nedodržování těchto pravidel 

je sice sankcionováno, ale společný kodex EP, EK a případně Rady nebyl vytvořen. 

Poslední analýzy EP60 odhadují počet lobbistických skupin pracujících přímo v Bruselu na 3 000 

subjektů, které v úhrnu zaměstnávají 13 000 až 15 000 lidí pracujících na plný úvazek. Mnoho 

dalších zaměstnanců evropských asociací, obchodních komor i jednotlivých společností pracuje 

na zkrácený úvazek nebo jako odborní poradci a jejich počty nejsou zahrnuty do tohoto odhadu. 

Naopak, část lidí pracujících na plný úvazek nevykonává činnost lobbisty jako takovou, ale 

zabývají se sběrem informací, monitoringem, zpracováváním analýz, administrativní a 

logistickou činností a jejich práce vytváří zázemí pro konkrétní lobbistické aktivity. Přesto jsou 

shora uvedená čísla poměrně reprezentativní a znamenají, že se na půdě orgánů EU setkává 

zhruba patnáct tisíc úředníků zhruba se stejným počtem lobbistů. 

Neméně důležitá je i struktura lobbistů. Současné odhady uvádějí, že 40 % všech zájmových 

reprezentací u EK a EP tvoří individuální aktéři, jako jsou společnosti a advokátní firmy, zatímco 

                                                
58 European Parliament, Directorate General: Lobbying in the European Union. EU: 2007 
59 dostupný na: http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.CS.pdf 
60 Evropský parlament. Lobbisté v Bruselu. 2008. [cit. dne 13.11.2015] Dostupné z: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20080414FCS26495+0+DOC+XML+V0//CS 
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ještě před deseti lety celou třetinu z celkového počtu lobbistů tvořily evropské obchodní federace, 

pětinu obchodní konzultanti, další významnou část představovaly NGO, národní obchodní a 

zaměstnanecké organizace a teprve zbytek různé organizace typu "think-tank"  (spojující výzkum 

a prosazování zájmů v oblastech sociální politiky, politických strategií, ekonomice, kultuře a 

dalších) a další individuální subjekty.61 

Množství lobbistů, jejich struktura a rostoucí vliv na rozhodování evropských institucí vedly 

v posledních letech k řadě diskuzí o regulaci a stanovení rámce pro nekonvenční nátlakové 

aktivity.  

Profesionální lobbisté operující v Bruselu jsou sdruženi v mnoha sdruženích a asociacích.62 

Všechny organizace fungují na principu dobrovolnosti a chování svých členů regulují pomocí 

vlastních kodexů.  

 

1.4.2. Regulace lobbingu v členských státech Evropské unie – souhrnné 

hodnocení 

Příprava legislativy v národních státech je poněkud odlišná od způsobu tvorby zákonů v EU. 

Zatímco v EU se na návrzích legislativy podílí především EK s přispěním EP, v členských 

státech EU mají monopol na přípravu legislativy národní (regionální) parlamenty.  

Stejně jako existuje 28 zemí Evropské unie, existuje i 28 odlišných přístupů k lobbingu a jeho 

začlenění do politického systému, respektive k jeho regulaci. Přístup k lobbingu je dán především 

odlišným historickým, kulturním a politickým základem jednotlivých zemí. Například Velká 

Británie a Německo patří k zemím, které, ač řeší lobbing poměrně komplexně, nemají samostatný 

zákon o lobbingu. Naopak Polsko, Maďarsko nebo Litva sice nemají s moderním lobbingem 

zdaleka tak velkou zkušenost, avšak přijaly samostatný zákon, jenž má zajistit transparentnost 

legislativního a rozhodovacího procesu.63 

                                                
61 V této kapitole bylo čerpáno z důvodové zprávy k návrhu zákona o lobbingu z roku 2012, ČR 
62 Mezi nejznámější patří "Society of European Affairs Proffesionals", "European Public Affairs Consultancies 
Association" a "Association of Accredited Lobbyists to the European Parliament".  
63 European Parliament. Rules governing Lobbying in the National Parliaments of the Memeber States. Duben 1995 
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Vzhledem k nejednotnosti použitých systémů a nástrojů regulace v jednotlivých zemích bylo pro 

porovnání jednotlivých právních úprav zvoleno rozdělení zemí podle existence rozsahu a nástroje 

regulace činnosti lobbistů:64 

1) státy, které nemají žádnou úpravu lobbingu,65 

2) státy s určitou formou regulace lobbingu, které se dále dělí na státy 

 a) s nepřímou regulací,66 

b) s přímou regulací.67 

Tabulka č. 2: Přehled způsobu regulace lobbingu ve vybraných zemích68 

Země Legislativa Samoregulace Evidence Sankce 

Dánské království 
 

Dobrovolné zveřejňování 

příjmů poslanců 
  

Estonská republika 
 

Etický kodex pro státní 

úředníky  
  

 

 

 

Profesní kodex lobbisty 

 

Veřejný registr 

lobbistů 
 

Francouzská republika 

- Národní 

shromáždění 

− Senát 

 
 

Profesní kodex lobbisty Veřejný registr 

lobbistů 
 

                                                
64 Důvodová zpráva k návrhu zákona o lobbingu. 2012. Česká republika 
65 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Nizozemí, 
Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko - řada národních parlamentů v těchto státech přijala 
systém podobný EP, kdy vydávají vstupní karty nebo pasy s různou délkou platnosti, na základě žádosti člena 
parlamentu nebo politické skupiny, které držitele opravňují k navazování kontaktů ve vybraných částech parlamentu 
nebo k účasti na veřejných setkáních, nicméně způsob jejich vydávání a doba trvání nepředstavují restrikci jednání 
těchto autorizovaných osob, ale pouze brání vstupu osob neautorizovaných. 
66 Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Velká Británie - regulace 
lobbingu není v legislativě explicitně zakotvena, tyto země však implementují celou řadu nepřímých forem regulace 
(etické kodexy atp.), tzv. soft law, které nejsou součástí legislativy, nicméně představují jasná a srozumitelná 
pravidla, jak se mají subjekty při styku s úřady a institucemi chovat.  
67 Litva, Maďarsko a Polsko  - viz kap. 4.3.3. 
68 Důvodová zpráva k návrhu zákona o lobbingu. 2012. Česká republika 
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Irsko 

 

Zákon o etice ve státní 

službě z roku 1995, Zákon 

o místní samosprávě z 

roku 2001, Kodex chování 

ministrů a vysokých 

státních úředníků  

  

Itálie 

 

Kodex chování 

zaměstnanců státní správy 

z roku 1994 

  

Litevská republika Zákon o 

lobbistických 

aktivitách 

Etický kodex – zákon 

s ním počítá, fakticky 

však neexistuje 

Registr lobbistů Přerušení 

výkonu lobbingu 

až na 5 let 

Maďarská republika Zákon o 

lobbingu 
 

 Registr lobbistů Pokuty, 

pozastavení 

licence až na 

3 roky 

 

 

 

Příloha Jednacího řádu 

Spolkového sněmu  

- pracovní kodex poslance 

 

 

Dobrovolný 

registr asociací 

 

Spolková republika 

Německo 

-   Spolkový sněm 
 

-   Spolková rada 

    

Polská republika Zákon o 

lobbistické 

činnosti 

 

Veřejný registr 

lobbistů 

Pokuty, 

vyškrtnutí 

z registru 

Portugalská republika 
 

Etický kodex pro 

úředníky 

  

Republika Rakousko 

 

Jednací řád Národní rady 

a Jednací řád Federální 

rady – úprava týkající se 

zájmových skupin 
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Spojené království 

Velké Británie a 

severního Irska 

 

 

 

 

-  Dolní sněmovna 

 

 

 

 

 

-  Sněmovna lordů 

 

Zastřešující asociace 

lobbistů, např.: 

− Asociace 

profesionálních 

politických konzultantů 

(APPC),  

− Asociace konzultantů 

na vztahy s veřejností 

(PRCA),  

− Autorizovaný institut 

vztahů s veřejností 

(CIPR) 

Elektronické 

registry: 

− asistentů 

poslanců, 

− novinářů 

a reportérů, 

− všestranných 

a smíšených 

zájmových 

skupin 

Registr 

finančních zájmů 

poslance 

 

Zdroj: Důvodová zpráva k návrhu zákona o lobbingu, ČR, 2012 

 

1.4.3. Specifika vývoje regulace lobbingu ve vybraných členských 

státech Evropské unie 

Jak již bylo uvedeno právní regulace lobbingu je na národních úrovních států pojímána 

nejednotně. Některé státy (v současné době pouze 2, Litva a Polsko) dávají přednost přímému 

regulačnímu přístupu, kdy je přijata samostatná právní norma, která definuje relevantní pojmy 

lobbistického vztahu a postupy realizace povoleného lobbingu. Oproti tomu stojí naprostá většina 

států, které doposud lobbing přímo neregulují. Státy, které právní regulaci nepřijaly, vycházejí 

z předpokladu, že právní úprava obsažená jednak v obecných právních předpisech, a dále 

zejména pak v konkrétních jednacích řádech parlamentních komor a ve  společenských zásadách 

postačí k tomu, aby výkon lobbingu nebyl zneužíván, anebo chybí společenská a zejména pak 

politická vůle právní úpravu přijmout.69 

                                                
69 European Parliament. Rules governing Lobbying in the National Parliaments of the Memeber States. Duben 1995 
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a) Německo 

Pojem lobbing není v německé legislativě přímo definován, ale přístup různých zájmových 

skupin a společností na poli Bundestagu (Spolkový sněm) a Bundesratu (Spolková rada) 

regulován je. Registr uskupení, majících přístup na tzv. slyšení v Bundestagu, funguje již od 70. 

let 20. století. Aktivity zájmových skupin/lobbistů na úrovni úředníků ale nejsou nijak 

legislativně upraveny. Praxe je taková, že každému úřadu, parlamentní komisi, expertní komisi 

nebo jakékoli jine ́ instituci je umožněno, aby si sama stanovila příslušná pravidla přístupu 

zájmových skupin.  

 

Pro zvýšení transparentnosti aktivit a styků členů parlamentu byl r. 1977 přijat zákon o členech 

parlamentu, z něhož vyplývá povinnost vytvořit pravidla chování členů parlamentu. Ta obsahují 

povinnost těchto osob pravidelně podávat zprávy o svém zapojení v mimoparlamentních 

aktivitách, které by mohly být relevantni ́ k jejich práci v parlamentu. Dále jsou členové 

parlamentu povinni informovat předsedu Bundestagu o všech členstvích ve správních radách 

soukromých firem, nadací, spolků atd. Tyto údaje jsou pravidelně publikovány jednak v listinné 

podobě a některé z těchto údajů jsou navíc dostupné i na internetu. Poslanci také musí podávat 

přiznání příjmů ze všech ostatních (neposlaneckých) činností.  

 

Seznam uznaných zájmových skupin a společností je každoročně aktualizován a zveřejňován v 

oficiálním vládním věstníku. Registrace není povinná, nicméně neregistrovaným uskupením 

nemusí být umožněna účast na slyšení před parlamentní komisí a vstup do parlamentu. Ten, kdo 

chce mít možnost vyjádřit své názory před Bundestagem nebo Federální vládou, musí být veden 

v registru. Na druhou stranu zápis v registru automaticky nedává právo účastnit se na slyšení. 

Parlamentní komise si mohou vybrat, koho na slyšení pozvou a koho ne, ať už to jsou subjekty 

registrované či nikoli. Komise má možnost vypracovávat zprávy obsahující přehled o slyšeních a 

o organizacích, které se jich účastnily, nicméně tato možnost prakticky nebývá využita.70  

                                                
70 Způsoby regulace lobbingu ve vybraných zemích. [cit. dne 5.11.2015]  Dostupné z: 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/ostatni/IIIB---priloha.pdf  
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b) Francie 

Francie je v současné době jediným ze starších členských států EU, který k formální regulaci 

lobbingu kodexem přistoupil. Nestalo se tak přijetím samostatné právní normy zaštiťující regulaci 

lobbingu, ale inkorporováním pravidel transparentnosti a etického jednání zájmových skupin na 

půdě Národního shromáždění přímo do Jednacího řa ́du Národního shromáždění přijatého 2. 

července 2009.71 

 

Klíčovým bodem je opět zavedení registru pro tyto zástupce, přičemž zapsání se do registru není 

povinné, ale evidované subjekty mohou využívat práva vstupu do prostor Národního 

shromáždění. Vstup je jim umožněn prostřednictvím speciálních pasů s platností na jeden den, na 

který mají díky registraci nárok. Od února 2010 je vydáván pouze jeden pas na jeden 

registrovaný subjekt. Pro zápis do registru je nutné vyplnit formulář, uvést údaje ohledně zájmů, 

jež daný subjekt zastupuje, a činnosti, které vykonává, a odeslat ho příslušnému úřadu. Další 

podmínkou je podpis pravidel chování (Code de Conduite). Pokud subjekt poruší tato pravidla, 

může být z registru dočasně nebo definitivně vymazán. Registr je veřejně dostupný na 

internetových stránkách Národního shromáždění. Na základě požadavků Code de Conduite musí 

zástupci během svého kontaktu s poslancem uvést svou totožnost, pro koho pracují a jaké zájmy 

prosazují. Zástupci se musí vyvarovat všech kroků vedoucích k získání informací nebo 

rozhodnutí podvodnými prostředky. Tyto informace nesmí obsahovat úmyslné nepřesnosti s 

cílem uvést poslance v omyl. Jakékoli obchodní nebo reklamní aktivity jsou zástupcům v 

prostorách Shromáždění striktně zakázány.72 

c)  Litva, Polsko, Maďarsko,  

Litva, Polsko a Maďarsko jsou státy Evropské unie, které jako jediné přistoupily k regulaci 

lobbistické činnosti přímou právní úpravou prostřednictvím samostatné právní normy. Jedná se o 

relativně mladé členské státy, všechny s komunistickou minulostí, které nemají s moderním 

lobbingem tolik zkušeností.  Snaha o přímou a jasnou regulaci je zřejmě vedena právě 

historickými podmínkami, kdy demokracie jako společenský jev byla potlačena a byla tak 
                                                
71 PITROVÁ, M., KUBOVÁ, R. Regulace procesu prosazování zájmů v Evrospké unii – Lobbistické kodexy chování. 
Praha: 2010, s.42 
72 Způsoby regulace lobbingu ve vybraných zemích. [cit. dne 5.11.2015]  Dostupné z: 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/ostatni/IIIB---priloha.pdf 
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narušena kontinuita přirozeného vývoje vztahů v politickém prostředí. Tyto státy prosadily právní 

úpravou jasné definice pojmů, aby sjednotily jejich rozdílné interpretační tendence a prosadily 

právní úpravu činnosti ovlivňující rozhodování a výkon veřejné moci (Litva od roku 200173, 

Polsko od roku 200574 a Maďarsko od roku 200675).  Právní úpravy uvedených států obsahují 

mnohé odlišnosti, avšak všechny mají společnou snahu motivovat zájmové skupiny a jednotlivce, 

aby přistoupili na podmínky regulace lobbingu, a na oplátku za to jim poskytují určité výhody, 

jako je volnější přístup k informacím, snadnější vstup do budov zákonodárných sborů, podílení se 

na legislativním procesu atd. 

 

Zákonné úpravy jsou založeny na následujících společných principech a institutech76:  

! povinná registrace lobbistů,  

! zveřejnění registru lobbistů,  

! povinnost pravidelně podávat zprávy o činnosti,  

! dočasné omezení výkonu lobbingu u bývalých veřejných funkcionářů, 

! obecný výčet povolání, pro které je zakázáno se zapojit do lobbistických aktivit. 

 

Zajímavé z pohledu návrhů de lege ferenda je rovněž sledování orgánu, kterému byla svěřena 

v upravených případech registrace lobbistů a dohled nad jejich činností. V Litvě je to autonomní 

kolektivní orgán odpovědný litevskému parlamentu  - Etická komise, v Maďarsku byl pověřeným 

orgánem Ústřední justiční úřad a v Polsku ministr vnitra.  

 

V Maďarsku byl zákon o lobbingových aktivitách přijatý v roce 2006 v roce 2011 derogován 

zákonem o účasti veřejnosti na přípravě legislativy (zákon upravuje tzv. veřejné konzultace) a 

tento krok zde v podstatě znamenal konec regulace lobbingu. 

                                                
73 Lobistinės veiklos įstatymas, 2000, Nr. VIII-1749 
74 Ustawa o działalności lobbingowej - Dz. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414  
75. Törvény a lobbitevékenységről, 2006. évi XLIX 
76 Způsoby regulace lobbingu ve vybraných zemích. [cit. dne 6.11.2015]  Dostupné z: 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/ostatni/IIIB---priloha.pdf 
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d) Slovensko 

Na Slovensku lze sledovat opakované a doposud neúspěšné snahy o přímou regulaci lobbingu. 

Snahy směřují k zavedení silně regulovaného systému přijetím samostatného zákona o lobbingu, 

kterým by byl zřízen povinný registr. Návrh zákona z roku 2005 počítal s variantou, že bude 

docházet k registraci takových lobbistů, kteří chtějí svoji činnost vykonávat na půdě Národní rady 

Slovenské republiky, v kontaktu s vyšším územně samosprávným celkem anebo zástupci měst 

Bratislava a Košice.77  Slovenský návrh úpravy původně zahrnoval stanovení povinnosti 

Kanceláře Národní rady Slovenské republiky vést a zveřejňovat centrální seznam lobbistů na 

veřejně přístupné internetové stránce Národní rady. V dalších návrzích zákona pak registrace 

lobbistů měla být vedena Ministerstvem vnitra. Každá osoba, která realizovala svůj první 

lobbistický kontakt, se měla podle návrhu zákona registrovat v seznamu lobbistů. Registrovaní 

lobbisté by měli zaručený vstup do budovy Národní rady. Dalším požadavkem navrhovaným 

v úpravě bylo podávání informací o realizovaných lobbistických kontaktech, zveřejňování 

příjmů, výdajů a seznamu klientů. Návrh zákona měl zavést povinnost lobbisty informovat 

lobbovaného o tom, že se jedná o lobbistický kontakt. Dále měl návrh zákona ukládat povinnosti 

i veřejným činitelům a osobám jim blízkým. Jednou z navrhovaných povinností je zákaz 

vstupování do pracovněprávního vztahu mezi lobbistou a osobou lobbovanou, do vztahu 

obdobného nebo jakéhokoliv vztahu, kde bude lobbovaná osoba povinna postupovat podle 

pokynů lobbisty,  jednat jeho jménem anebo vykonávat pro něho činnost za odměnu pro sebe 

nebo osobu blízkou. Tento navrhovaný zákaz se týká nejen veřejného činitele, ale i osob, které 

jsou ve služebním poměru ke státu.  

 

Navrhováno je i stanovení zákazu  lobbingu, který zasahuje anebo by mohl zasahovat  do 

nezávislosti a nestrannosti rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci při vydávání individuálních 

správních aktů, do řízení o veřejných zakázkách, vydávání licencí a povolení a poskytování 

veřejných prostředků. Demonstrativním výčtem bylo uvedeno, co je považováno za zásah do 

nezávislosti a nestrannosti.78   

 

                                                
77 Návrh zákona o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vláda Slovenskej republiky. Červen 2005 
78  důvodová zpráva k návrhu zákona, ST 1244. Slovensko, 2005. [cit. dne 14.1.2015] Dostupné z: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5187  



 40 

Na politické scéně panovaly a panují obavy z obrácení se zákonné úpravy proti běžným 

občanům, tripartitě, sociálním partnerům, profesním komorám, církvím a náboženským 

společnostem a nevládním neziskovým organizacím, se kterými by poslanci mohli odmítat vést 

přímý dialog anebo se aktivně  zajímat o jejich názory a odkazovat je na oficiální a 

zaregistrované lobbisty. Je povinností poslanců z povahy jejich výkonu mandátu, aby se s lidmi 

setkávali, řešili jejich podměty a náměty79. Veřejně publikována byla obava, že návrhem zákona 

bude obyčejným lidem, voličům, znesnadněna cesta ke svému poslanci, ke kterému se budou 

muset složitě objednávat, zapisovat anebo si na pomoc najímat (drahé) profesionální lobbisty, 

kteří jejich jménem přetlumočí jejich  prosby, a zcela nepochybně to jistou část z nich od takové 

aktivity odradí úplně a pojem „volený zástupce lidu“ ztratí smysl. Volení zástupci z obav 

z nařčení z utajování lobbistického kontaktu se budou jakékoliv nehlášené, neregistrované 

schůzce bránit a vyhýbat.80  

 

Specifika navrhované právní úpravy Slovenska na tomto místě uvádím z důvodu, že návrh 

zákona byl vodítkem pro tvorbu návrhu zákona v České republice předloženého Poslanecké 

sněmovně v roce 2009. 

 

1.4.4. Specifika vývoje regulace lobbingu v ostatních vybraných 

vyspělých státech světa 

a) Spojené státy americké 

Spojené státy americké mají vůbec historicky nejdelší právní úpravu lobbingu, a proto se 

domnívám, že zmínka o této právní úpravě zde musí být uvedena, jakkoliv mohou zaznít 

námitky, že tato právní úprava postrádá evropský sociokulturní prvek.  

 

Každý z 50 států má pro lobbing různě nastavená různě přísná pravidla, kdy federální regulace 

lobbingu je ve srovnání s národními úpravami považována za poměrně mírnou. Stěžejním 

                                                
79 Podle poslance Národní rady za politickou stranu Smer Antona Martvoňa. [cit. dne 3.11.2015] Dostupné z: 
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/338931-poslanci-neschvalili-zakon-o-lobingu/  
80 Podle poslance Národní rady za politickou stranu Smer Antona Martvoňa. [cit. dne 3.11.2015] Dostupné z: 
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/338931-poslanci-neschvalili-zakon-o-lobingu/ 
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právním předpisem federální úpravy je zákon o zveřejňování informací (Lobbying Disclosure 

Act, LDA) z roku 1995, který stanoví úzkou a přesnou právní definici lobbingu, kdo je povinen 

se registrovat a jaké informace musí lobbista zveřejnit. Dalším právním předpisem je zákon o 

poctivém vůdcovství a otevřené vládě (Honest Leadership and Open Government Act, HLOGA), 

který zákon LDA doplňuje o pravidla ohledně financování volebních kampaní a zpřísňuje pokuty 

za nedovolenou činnost. LDA poměrně podrobně definuje základní pojmy a zavádí povinnost 

lobbistů registrovat se. 

 

Registrace probíhá u Tajemníka Senátu (Secreatary of the Senate) a Úředníka Sněmovny 

reprezentantů (Clerk of the House of Representatives) vždy nejpozději do 45 dní po prvním 

lobbistickém kontaktu. Hranice povinnosti registrovat se je tvořena částkou, která je příjmem 

daného lobbisty nebo společnosti lobbingem se zabývající. Obsahem registrace vždy musí být 

identifikační údaje lobbisty, jeho klienta (společnosti) a případně dalších osob, které majetkově 

nebo rozhodovací činností působí ve společnosti klienta. Povinností lobbistů je dvakrát ročně 

podávat zprávu příslušné pověřené osobě komory amerického Kongresu, kde bude uvedeno 

jméno klienta včetně finanční částky, která byla lobbistovi poskytnuta jako odměna za jeho 

činnost. V LDA se také explicitně stanovena povinnost lobbisty v této zprávě uvádět co 

nejkonkrétněji, včetně odkazů na zákony a jiné právní předpisy, co bylo předmětem lobbistického 

kontaktu. LDA také stanovuje poměrně přísné sankce ve formě pokuty nebo trestu odnětí 

svobody, která za nesplnění všech zákonných povinností hrozí. 

b) Kanada 

Ač kanadská právní úprava opět postrádá evropský sociokulturní prvek, do této práce je zcela 

úmyslně zahrnuta z toho důvodu, že současné diskuze o české právní úpravě čerpají nejvíce právě 

z kanadské úpravy. Rovněž Kanada je státem, který se rozhodl pro cestu přímé regulace činnosti 

lobbingu, a to přijetím zákona o lobbingu (Lobbying act)81. Kanadská regulace lobbingu stojí na 

4 základních principech. Prvním principem je požadavek veřejného zájmu na volný a otevřený 

přístup k vládě. Druhým principem je požadavek, aby lobbování bylo posuzováno jako legitimní 

a legální činnost. Třetím principem je zájem o zajištění možnosti pro širokou veřejnost a veřejné 

činitele zjistit, kdo stojí za lobbistickými aktivitami, a to tak, aby, což je poslední požadavek, aby 

                                                
81 Lobbying Act (R.S.C., 1985, c. 44 (4th Supp.), Kanada 
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samotný požadavek registrace lobbisty nebránil volnému a otevřenému přístupu k vládě.  Novela, 

která je účinná od roku 2008, ukládá osobám, které chtějí vykonávat činnost lobbisty za úplatu, 

povinnost registrovat své aktivity, bez ohledu na to, zda je vykonávají v legislativě, exekutivě 

nebo v byrokracii. Povinností lobbisty je uvést nejenom své identifikační údaje (jméno nebo 

název, adresu nebo sídlo), ale taktéž i identifikační údaje klienta, jehož zájem prosazují, předmět 

zastupování a oblast legislativního záměru, návrhu zákona nebo smlouvy, v rámci níž své služby 

klientovi poskytují. Nezbytnou součástí zápisu do evidence je podpis kodexu chování lobbisty 

(Code de Conduite). Evidence lobbistů a jejich klientů je veřejná a volně přístupná na internetu. 

Vede ji Úřad komisaře pro lobbing (Office of the Commissioner of Lobbying), jehož šéf je volen 

na návrh Guvernéra na sedm let oběma komorami parlamentu82, a dozor vykonává Rada (Ethics 

Counsellor). Rada vydává každý rok výroční zprávu. Mezi její další kompetence patří 

vyšetřování, zda je zákon dodržován a vydávání rozhodnutí. Sankcí za nedodržení zákona jsou 

pokuty. Zákon pamatuje i na dočasné omezení výkonu lobbingu u bývalých veřejných 

funkcionářů, a to poměrně přísnou úpravou, která zakazuje, aby veřejný činitel do dobu pěti let 

následujících po ukončení mandátu vykonával činnost lobbisty. V mnoha ohledech se kanadská 

úprava jeví jako optimální a také v současné době slouží jako nejnovější inspirační model při 

návrhu možné právní regulace v České republice.83 

 

1.5.  Regulace lobbingu v České republice 

Pojmy lobbing, lobbista ani lobbovaná osoba současnou českou platnou právní úpravou 

definovány nejsou.  V České republice neexistuje žádná forma regulace lobbingu. V průběhu 

posledního desetiletí se objevují snahy  regulaci lobbingu řešit, avšak žádné řešení nebylo do této 

chvíle přijato. Po prvotním záměru vydat se cestou regulace na základě dobrovolnosti byla 

zvolena cesta regulace formou speciálního zákona. Postupně byly vypracovány tři návrhy zákona, 

ale ani jeden nebyl v  legislativním procesu schválen. Důvody mohou být spatřovány 

v nedostatečné připravenosti návrhů nebo nevůli politického prostředí. 

 

                                                
82 Jmenuje ho the Governor in Council  
83 KRAUS, L., FADRNÝ, M. Zásady reformy regulace lobbingu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010 
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1.5.1. Geneze 

Vůbec první tendence regulace lobbingu se objevila v roce 2005, kdy byl navržen Etický kodex 

poslance, který byl založený na bázi dobrovolnosti člena dolní komory Parlamentu ČR se jím 

řídit. Kodex byl věcně širšího obsahu, lobbingu se věnoval pouze článek 5. V něm byl jasně 

definován požadavek, aby se poslanci na půdě Poslanecké sněmovny ČR setkávali se zástupci 

pouze těch lobbistických sdružení a zájmových organizací, které se předtím registrovaly podle 

vnitřního předpisu sněmovny84 a ostatní razantně odmítali. Kodex vycházel ze stejných principů 

jako kodex EU. Ani autor zmíněného kodexu však neočekával, že se jeho přijetím situace 

radikálně změní. Spíše šlo dle jeho slov o zahájení dialogu mezi odpovědnými stranami a 

nastavení alespoň nějakých zásad a pravidel.85 

 

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 201186  obsahovala jako jeden z úkolů 

pro ministra spravedlnosti věcný záměr úpravy tzv. legitimního lobbingu. Tento úkol byl však již 

27. června 2007 usnesením vlády č. 715 zrušen, a to s odůvodněním, že stav v oblasti lobbingu 

v České republice nebyl dostatečným způsobem zmapován a nebylo zřejmé, na jakých principech 

by měl být návrh zákona postaven. 

Dalším pokusem o stanovení pravidel legitimního lobbingu byl pak roku 2009 formou 

poslanecké iniciativy poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce předložený návrh zákona o 

lobbingu.87 Poslanecká sněmovna návrh zákona neschválila. Přepracovaný návrh tohoto zákona 

podpořený poslanci dalších politických stran byl sněmovně opakovaně předložen v prosinci 

200988, a přestože k tomuto návrhu vydala vláda nesouhlasné stanovisko89, návrh zákona byl 

Poslaneckou sněmovnou schválen a zamítnut byl až Senátem. Tento návrh právní úpravy 

předpokládal povinnou registraci lobbistů na Ministerstvu vnitra a zveřejnění registru způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, ze strany lobovaných pak povinnost předložit seznam 

lobbistických schůzek (zákonodárci příslušnému mandátovému a imunitnímu výboru, úředníci 

                                                
84 Etický kodex poslance. [cit. dne 10.12.2015] Dostupné z: http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/68970-
dokument-eticky-koex-poslance.html  
85 ZAORÁLEK, L. Pouze etický kodex problém lobbingu nevyřeší. www.epravo.cz, 35678. [cit. dne 10.12.2015] 
86 Obsažená v materiálu č.j. 1592/06, části III; schválená usnesením vlády ze dne 25. října 2006, č. 1199  
87 sněmovní tisk  832, V. volební období, ČR 
88 sněmovní tisk 994, V. volební období, ČR 
89 Stanovisko vlády k  návrhu zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), 
sněmovní tisk  994/1 (V. volební období), ČR 
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Ministerstvu vnitra). Návrh zákona zároveň upravoval i sankce za porušení zákona, a to ve formě 

pokut včetně stanovení jejich výše. Vládou kritizovanými nedostatky této navrhované právní 

úpravy byla jednak absence široké diskuze na toto téma, nedostatečná definice pojmu lobbista i 

lobbing a nezařazení zástupců samospráv do definice lobbovaných90. Úprava se zároveň 

nesoustředila na dočasné omezení výkonu lobbingu u bývalých funkcionářů. Návrh tohoto 

zákona vycházel z neschváleného návrhu právní úpravy lobbingu na Slovensku z roku 200591, 

který byl odborníky kritizován jako jednostranný a nedostatečný. 

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 201292  zahrnovala v bodě 5.5 povinnost 

předložit vládě do 31. 12. 2012 "Analýzu komplexní právní úpravy v oblasti lobbingu". Tato 

analýza byla ve stanoveném termínu vládě předložena a jejím usnesením ze dne 4. dubna 2012 

č. 22393 bylo místopředsedkyni vlády, předsedkyni Legislativní rady vlády a předsedkyni 

Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí uloženo zpracovat a vládě do 31. 8. 2012 

předložit návrh zákona o lobbingu s tím, že návrh zákona bude připraven jako alternativní, jak ve 

věci definice lobbingu, tak ve věci definice lobbovaného, podle variant uvedených v části II a III 

materiálu č. j. 275/12. Následně došlo v souvislosti se zpracováním více variant řešení a přípravy 

důvodové zprávy ke všem variantám, včetně zhodnocení dopadu regulace, k posunu termínu na 

31. 10. 2012. Návrh zákona byl zpracován, předložen k připomínkovému řízení, ve kterém se 

k němu vyjádřilo 73 připomínkových míst se 199 připomínkovými body. Návrh zákona na 

jednání vlády nebyl zařazen. Důvod stažení zákona před jeho projednáním na zasedání vlády byl 

odůvodněn jeho nepotřebností a nahrazením přijetí pěti jiných opatření, která by měla zajistit 

stejné garance jako odmítnutý návrh zákona. Navíc bylo konstatováno, že se příprava nového 

zákona potýkala s velkými obtížemi při vymezení základních definic. Jedním z bodů, jehož přijetí 

mělo nahradit zákon o lobbingu, byl návrh, aby byl lobbing definován v živnostenském zákoně 

jako legální registrovaná živnost.94 Po neúspěšné přípravě návrhu zákona se expertní komise 

vrátila k cestě nepřímé regulace novým etickým kodexem poslance, který byl v polovině roku 

2013 vypracován. Ani tento kodex však nebyl schvalován a tedy ani přijat. 

                                                
90 Stanovisko vlády k  návrhu zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), 
sněmovní tisk  994/1 (V. volební období), ČR 
91 tisk č. 1212 Národní rady SR, III. volební období, Slovensko 
92 dostupné na www.mvcr.cz 
93 Usnesení vlády České republiky ze dne 4. dubna 2012 č. 223 k Informaci o dalším postupu ve věci regulace 
lobbingu v České republice a k tezím k návrhu zákona o lobbingu  
94 Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-mozna-ve-stredu-rozhodne-ze-zakon-o-
lobbingu-nevznikne-259725. [cit. dne 5.3.2015] 
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Strategie vlády v boji proti korupci na období roky 2013 a 2014 se problematikou lobbingu a jeho 

regulací vůbec nezabývala. Současná Strategie vlády v boji proti korupci na období roky 2015 a 

2017 zavazuje vládu k podniknutí kroků, které povedou k posílení transparentnosti legislativního 

prostředí, například prostřednictvím zajištění uživatelsky přívětivého přístupu ke všem právním 

předpisům díky projektu elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a 

elektronického legislativního procesu, novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, snahou o 

zpřísnění systému financování politických stran, dále předložením návrhu nového zákona o 

centrálním registru smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit a v 

neposlední řadě  zavedením závazných standardů pro nominace zástupců státu do obchodních 

společností a státních podniku.  

Nezohledněným specifikem regulace také stále zůstává dočasné omezení výkonu lobbingu u 

bývalých veřejných funkcionářů. Tímto jevem, resp. jeho omezením se ani jeden návrh zákona 

nezabýval. OECD ve svém dokumentu ze dne 18. února 2010 Principy transparentnosti a 

integrity v lobbingu (Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in 

Lobbying)95 zemím doporučuje zvážit zavedení omezení pro veřejně činné osoby opouštějící 

funkci s ohledem na:  

a) ︎ zabránění střetu zájmů při hledání nové pozice,  

b) ︎ potlačování zneužití „důvěrných informací“ a zabránění „výměny stran“ v období 

po skončení veřejné funkce v určitých procesech, v nichž byli bývalí funkcionáři 

zaangažováni.  

Uvedená doporučení nebyla zohledněna ani v rovině diskuzí na vládní úrovni.  

 

1.5.2. Alternativy volby orgánu pověřeného správou a výkonem dohledu 

nad regulací lobbingu v podmínkách ČR 

Pro účely účinné regulace lobbingu je nezbytné stanovit orgán pověřený správou a výkonem 

dohledu, to je stanovit regulátora.  

 

                                                
95 OECD. Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying. [cit. dne 10.1.2016] Únor 
2010. Dostupné z:  
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=256&InstrumentPID=%20250,  
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Existence nezávislého orgánu jako regulátora s dostatkem pravomocí je klíčovým aspektem pro 

realizaci pravidel lobbingu. Tato skutečnost vyplývá i ze studie OECD96, která shrnuje 

doporučení k vytváření legislativního rámce pro úpravu lobbingu.  

 

Pro stanovení orgánu pověřeného správou a výkonem dohledu nad regulací lobbingu připadají 

v úvahu následující alternativy: 

Za stávajících podmínek legislativy České republiky tímto orgánem mohou být: 

- Ministerstvo vnitra 

- Úřad pro ochranu osobních údajů 

- Nejvyšší kontrolní úřad 

- Živnostenský úřad. 

Ze zkušeností z regulace lobbingu v Kanadě se jeví jako nejvhodnější orgán 

- Parlamentní zmocněnec. 

V případě volby nízké reguace lobbingu se pak jako regulátor nabízí  

- Nejvyšší orgán profesní organizace sdružující lobbisty.  

 

Dále je uvedeno posouzení vhodnosti jednotlivých v úvahu připadajících subjektů z pohledu 

požadovaného cíle, tedy výběru nejvhodnějšího subjektu z pohledu legislativy, zkušeností a 

stávající činnosti.  

a) Ministerstvo vnitra 

Návrhy právní úpravy lobbingu v České republice předložené ke schválení Parlamentu České 

republiky pod sněmovními tisky 832 a 99497 předpokládaly povinnou registraci lobbistů 

v registru vedeném Ministerstvem vnitra, zveřejnění seznamu lobbistů způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a lobbovaným osobám z  řad zaměstnanců orgánů státní správy byla ukládána 

povinnost předložit Ministerstvu vnitra seznam lobbistických schůzek. Výhodou navrhovaného 

řešení je stávající legislativa, zkušenost s vedením registrů a kapacitní vybavení.98 Stávající 

                                                
96 OECD. Lobbyists, Governments and Public Trust: Building a Legislative Framework for Enhancing Transparency 
and Accountability in Lobbying. [cit. dne 25.10.2015] Srpen 2008. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/dataoecd/5/41/41074615.pdf  
97 Sněmovní tisk 832/0 a 994/0, novela zákona o lobbingu, V. volební období, ČR 
98 Stanovisko vlády k  návrhu zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), 
sněmovní tisk  994/1 (V. volební období), ČR, s.2 
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činnost Ministerstva vnitra však nijak neodůvodňuje určení tohoto orgánu státu jako regulátora 

lobbingu, a absence odůvodnění jeho volby jako regulátora činnosti lobbingu byla vytýkána i 

důvodové zprávě k  předkládanému návrhu zákona o regulaci lobbingu stanoviskem vlády.99  

b) Úřad pro ochranu osobních údajů 

Tento ústřední správní úřad v České republice dohlíží na ochranu soukromí a osobních údajů, do 

jeho působnosti spadá zejména provádění dozoru nad dodržováním zákonem stanovených 

povinností při zpracování osobních údajů a dále vede a vyřizuje stížnosti na šíření nevyžádaných 

zpráv v České republice nelegálními prostředky. Výhodou regulátora v podobě uvedeného úřadu 

je stávající legislativa, avšak agenda spadající do jeho působnosti je natolik odlišná, že je třeba 

tento subjekt jako vhodného regulátora odmítnout. 
 

c) Nejvyšší kontrolní úřad 

Další z řešení, jak se vyhnout procesně a legislativně náročnému kreačnímu procesu, by bylo 

využití Nejvyššího kontrolního úřadu, resp. vznik např. samostatného oddělení v rámci 

Nejvyššího kontrolního úřadu. Toto řešení by však bylo v rozporu s čl. 97 odst. 1 Ústavy, podle 

kterého "Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním 

majetkem a plnění státního rozpočtu.", a dále Nejvyšší kontrolní úřad nemá postavení správního 

úřadu a nemůže proto ukládat sankce. Z uvedených důvodů jej nelze k zamýšlenému účelu 

regulátora využít. 

d) Živnostenský úřad České republiky 

Orgán státní správy spravující živnostenský rejstřík jako informačním systém veřejné správy 

vedený v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje podle zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenského zákona) a údaje statistického a evidenčního charakteru 

související s provozováním živnosti. Za účelem evidence jsou do rejstříku přebírány informace a 

údaje z jiných informačních systémů a registrů. Provozovateli živnostenského rejstříku jsou 

                                                
99 Stanovisko vlády k  návrhu zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), 
sněmovní tisk  994/1 (V. volební období), ČR, s.2 
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krajské živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady. Výhodou regulátora je stávající 

legislativa, zkušenost s vedením registrů, stávající činnost a kapacitní vybavení. 

e) Parlamentní zmocněnec 

Forma monokratického státního orgánu jako regulátora vyhovuje požadavku na kompetentní 

dozorový orgán s dostatkem pravomocí potřebných pro efektivní vymáhání povinností 

plynoucích z právní úpravy lobbingu.100 Monokratický nezávislý orgán je použit také v kanadské 

právní úpravě lobbingu, která je v současné době hodnocena jako vůbec nejkvalitnější právní 

úprava lobbingu v celosvětových srovnáních.101  
 

Inspiraci pro použití monokratického státního orgánu v podmínkách České republiky lze nalézt v 

českém právním řádu zavedeným a léty prověřeným monokratickým orgánem Veřejného 

ochránce práv.102 Nezávislost institutu Parlamentního zmocněnce pro kontrolu lobbingu by byla 

dostatečně zajištěna způsobem jeho volby a jmenováním. Zmocněnec by mohl být, podobně jako 

ombudsman, volen Poslaneckou sněmovnou na funkční období šesti let. Ustanovení o 

neslučitelnosti funkcí a dalších náležitostí zaručující jeho nezávislost by byla samozřejmostí. 

Pokud se týče technického zabezpečení vedení evidence, lze si představit alternativu k jedinému 

regulátorovi, který má na starosti celou lobbistickou agendu, a to tak, že Ministerstvo vnitra, 

které má zkušenosti s tvorbou internetových databází (např. v souvislosti s veřejnými 

zakázkami), by mohlo vést evidenci informací o lobbingu a Parlamentní zmocněnec by se pak 

mohl zabývat  kontrolou dodržováním zákona a vymáháním pravidel.  
 

Zavedení monokratického orgánu Parlamentního zmocněnce vyžaduje legislativní aktivitu 

v podobě přípravy nového zákona, který by upravil kreační postup nového správního orgánu, což 

by z ústavního hlediska mohlo představovat určitý problém, a to s ohledem na skutečnost, že úřad 

Parlamentního zmocněnce by byl koncipován jako nezávislý orgán mimo hierarchii státní správy. 

Zmocněnec by měl být přímo volen Parlamentem ČR a měl by být odpovědný pouze Poslanecké 

sněmovně ČR. Taková konstrukce se dostává do rozporu s čl. 67 odst. 1 Ústavy, podle něhož je 

                                                
100 KRAUS, L., FADRNÝ, M. Zásady reformy regulace lobbingu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010, s. 14 
101 KRAUS, L., FADRNÝ, M. Zásady reformy regulace lobbingu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010, s.15 
102 Návrh záměrně vychází přímo ze zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, a to co do modelu 
monokratičnosti a nezávislosti, tak co do způsobu jmenování do funkce. 
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vláda vrcholným orgánem výkonné moci103. Na druhou stranu nelze pominout, že Parlament ČR 

je přímo odvozen z vůle lidu jako jediného zdroje veřejné moci, kdežto vláda je odvozena 

od Parlamentu104. Proto by bylo možné z ústavního hlediska akceptovat i řešení, že nezávislý 

správní úřad zřízený zákonem nebude podřízený vládě, pokud takovou nezávislost odůvodňuje 

věcná působnost úřadu a pokud tato působnost zároveň nevyžaduje změnu ústavy. S ohledem na 

citlivost lobbingu, jeví se jako nezbytné, aby příslušný orgán byl apolitický, nestranný 

a nezávislý. Obdobný kreační postup byl ostatně již v minulosti uplatněn a praxí akceptován v 

případě zřízení Úřadu pro ochranu osobních údajů105 nebo v případě Veřejného ochránce práv, 

takže lze v tomto ohledu hovořit o zárodku ústavní zvyklosti106. Je pravdou, že právní věda se 

kloní k názoru, že Veřejný ochránce práv by měl být zakotven na úrovni ústavy, protože v jeho 

případě je jeho působnost zaměřená velice široce vůči veřejné správě jako celku, kdežto orgán 

podle navrhovaného zákona o lobbingu by byl velice úzce rezortně zaměřen, takže význam jeho 

agendy nedosahuje ústavní roviny a forma obyčejného zákona se zdá být proto naprosto 

dostačující. 

 

f) Nejvyšší orgán profesní organizace sdružující lobbisty  

Profesní organizace bude odpovídat za vytvoření kodexu chování (etického kodexu), standard 

činnosti lobbistů, povede seznam lobbistů, bude shromažďovat informace o jejich činnosti, bude 

podávat pravidelné zprávy v určených termínech  a bude kontrolovat činnost lobbistů a v případě 

porušení přijatých zásad (tj. v případě korupce, poskytování nepravdivých informací apod.)107 i 

ukládat sankce (peněžité pokuty, ztráta členství). Profesní organizace sama bude svojí strukturou, 

orgány a vlastními předpisy plnit funkci regulátora namísto správního orgánu. ¨ 

 

                                                
103 FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, str. 207. 
104 FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, str. 223. 
105 Srov. např. Usnesení zvláštního senátu NSS ze dne 10. 3. 2004, čj. Konf 11/2003 – 12.  
106 K tomu viz nález ze dne 20. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 14/01, 285/2001 Sb., N 91/22 SbNU 267.  
107 BUŠINA, F. Lobbing a jeho úloha v oblasti veřejných záležitostí. Časopis Veřejné zakázky, č. 6/2010 
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1.5.3. Varianty řešení 

V souladu s rozdělením rozsahu systému regulace na slabě, středně a silně regulované systémy  

lze definovat následující varianty řešení: 

a) Varianta 1 – ponechání statutu quo (nulová regulace) 

b) Varianta 2 – samoregulující profesní asociace (komora) sdružující lobbisty (slabá 

regulace) 

c) Varianta 3 – lobbing jako podnikatelská činnost (střední regulace) 

d) Varianta 4 - nová právní úprava v podobě samostatného zákona o lobbingu (silná 

regulace) 

a) Varianta 1 - ponechání statutu quo 

Ponechání statutu quo znamená absenci regulace lobbistické činnosti v České republice. 

S ohledem na stav vývoje ve společnosti, charakter lobbistické činnosti a společensky vnímanou 

potřebu transparentnosti a potřebu integrovaného systémového rozvoje sbližování občanské 

společnosti s veřejnými institucemi na bázi vzájemné důvěry a transparentnosti vzájemných 

vztahů, by měly být regulací lobbingu vytvořeny transparentní podmínky pro právo vykonávat 

veřejnou kontrolu procesů spojených s tvorbou zákonů, legislativních norem nižší právní síly a 

dalších důležitých rozhodnutí. Z tohoto pohledu lze považovat návrh řešení podle varianty a) jako 

nevhodný. 

b) Varianta 2 - samoregulující profesní asociace (komora) sdružující lobbisty 

Určitý prvek samoregulace lze nalézt ve všech systémech regulace lobbingu. Samoregulační 

nástroje se mohou lišit a mohou mít i různý stupeň „síly“ regulace, jakkoliv obecná teorie 

samoregulaci řadí do systému se slabou až  nejslabší regulací. Za určitého stupně vývoje 

společnosti a odpovědnosti jejich členů lze dokonce samoregulaci kvalifikovat jako vysoce 

účinnou formu regulace s výhodou minima nákladů a omezení anebo chyb daných přílišnou 

snahou o ovlivnění a kontrolu. V budoucnu bude ze všech relevantních úhlů pohledu (cíle, 

legislativa, zkušenosti, finanční náklady) nejvhodnějším řešením právě samoregulace 

prostřednictvím profesní asociace (komory) lobbistů zřízené zákonem (s prvotním vstupem 

státu), včetně jejich orgánů, pravomoci a kompetence a požadavků na kvalitu svých členů a 
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výstupů z jejich činnosti v podobě pravidelných zpráv. Profesní komora pak sama upraví a přijme 

kodex chování členů a stanoví jejich práva a povinnosti. Bude to profesní komora, která bude 

hájit zájmy svých členů, vyjednávat jim příznivé podmínky pro jejich činnost, kontrolovat a 

případně sankcionovat jejich činnost a podávat pravidelná hlášení o seznamu a činnosti svých 

členů. Členy profesní asociace pak budou fyzické i právnické osoby, které budou zapsáni jmény 

svých zvolených statutárních zástupců. Nečlen profesní asociace nebude mít přístup 

k informacím ani lobbovaným osobám. Hlavní sankcí vedle finanční pokuty by mělo být 

vyloučení lobbisty z asociace. 

c) Varianta 3 - lobbing jako podnikatelská činnost 

Jako projev středně regulovaného systému by k regulaci lobbingu mohlo dojít obecně závaznou 

právní normou novelizující stávající platnou právní normu. Výběrem z věcně příbuzných 

účinných právních předpisů lze lobbing, jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a konanou za účelem dosažení zisku, realizovat 

úpravou  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). Lobbing by byl s ohledem 

na svůj charakter zařazen do ohlašovacích živností, pro jejíchž provozování státem není 

vyžadována žádná odborná kvalifikace ani způsobilost, tedy do živností volných, a to podle 

Přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu, s předmět podnikání: Lobbing, za živnost s předmětem 

podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Volné 

živnosti by tedy byly zákonem upraveny dvě, první s předmětem podnikání: Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a druhá s předmětem podnikání: 

Lobbing.  Na provozování živnosti lobbing by se vztahovaly povinnosti podnikatele upravené 

v uvedené právní normě, a to včetně kontroly nad jejich dodržováním a ukládání sankcí za 

porušení zákonem stanovených povinností. Zařazení lobbingu mezi živnosti by napomohlo 

odlišení legitimního lobbingu od jednání, které lze v řadě případů z formálního hlediska podle 

platné právní úpravy vnímat jako některý z korupčních trestných činů (např. nepřímé 

úplatkářství108). 109 

                                                
108 Ust. § 333 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
109 Informace o možnosti řešení regulace lobbingu v České republice jinak než speciálním zákonem. Praha: Úřad 
vlády České republiky, Sekce pro koordinaci boje s korupcí. 2013, s.27 
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Orgánem pověřeným správou a výkonem dohledu nad regulací lobbingu, to je regulátorem,  by 

byl živnostenský úřad, který by vedl registr lobbistů, obsahující jméno, příjmení anebo obchodní 

firmu, místo podnikání anebo sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání a provozovnu, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Registr lobbistů by tak byl součástí živnostenského 

rejstříku.  

Zařazení lobbingu jako živnosti volné vedle volné živnosti s předmětem podnikání Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 je navrhováno z důvodu, aby bylo postižitelné 

jednání lobbisty bez živnostenského oprávnění, neb stávající právní úprava neumožňuje postih za 

neoprávněné podnikání, respekt. nejde o neoprávněné podnikání, v případě, že podnikatel 

neohlásí (neuvede) živnostenskému úřadu některý z oborů činnosti náležející do živnosti volné 

dle přílohy 4 živnostenského zákona, za předpokladu, že řádně ohlásil volnou živnost 

s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 k živnostenskému 

zákonu a uvedl nějaký obor činnosti náležející do této volné živnosti.  

d) Varianta 4 - samostatná právní úprava – zákon o lobbingu 

Podle obecné teorie regulačních systémů je regulace právní úpravou prostřednictvím samostatné 

právní normy silným způsobem regulace, kladoucím velké nároky na  normotvorbu, a zejména, 

pokud má jít zároveň o právní normu efektivní, ve smyslu naplnění účelu a cíle právní normy, 

také velké nároky na definici právní normou užívaných pojmů, práv a povinností subjektů právní 

normy, nástroje kontroly a sankcionování nedovoleného jednání. Z dostupných komparačních 

materiálů a údajů o regulaci lobbingu je zřejmé, že samostatná právní úprava lobbingu, pokud 

nejde o dlouholetou tradici započatou v nějaké formě již v poslední dekádě předminulého století 

(Spojené státy americké110) anebo v poslední dekádě minulého století (Kanada111), postupem času 

upravované a zpřesňované na podmínky státu, je výjimkou. V současné době pouze dva z 28 

členských států Evropské unie (Litva a Polsko) regulují činnost lobbingu prostřednictvím 

samostatného zákona. Uvedená skutečnost může být samozřejmě důsledkem politické vůle 

respekt. nevůle při tvorbě a přijetí zákona, ale nikoliv špatně dovozeným závěrem může být i 

                                                
110 KŘÍŽ, J. Právní regulace ve vybraných státech. Praha: Institut pro evropskou politiku. 2010, s.3 
111 KŘÍŽ, J. Právní regulace ve vybraných státech. Praha: Institut pro evropskou politiku. 2010, s.10 
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skutečnost, že regulace činnosti lobbingu prostřednictvím samostatné právní normy není 

nejvhodnější cestou regulace. Uvedenému nasvědčuje i skutečnost, že Maďarsko, ačkoliv v roce 

2006 samostatnou právní normu přijalo, tuto v roce 2011 derogovalo jiným právním aktem, čímž 

v podstatě regulace právní normou v původním rozsahu zanikla. O stejném svědčí i vývoj 

regulace v České republice. Tři pokusy o regulaci lobbingu v podmínkách České republiky 

nepřinesly účinnou právní úpravu, když třetí návrh zákona byl připraven nejdůkladněji, důvodová 

zpráva k návrhu zákona zohledňovala veškeré do té doby provedené právní analýzy, předložila 

k diskuzi na vládní a legislativní úrovni více variant, a přesto tyto varianty nebyly schopny 

zohlednit veškeré okolnosti činnosti a  jejich důsledky v praxi.  

Zkušenosti ze zahraničí, zjištěné ze studovaných materiálů, ukazují, že jeden z největších 

problémů regulace lobbingu představuje příliš úzká definice zákona, která vede k jeho nízké 

efektivitě, a proto jsou relevantní úvahy o počtu lobbistických kontaktů za určité časové období a 

o délce takového časového období. Česká právní úprava ve svém návrhu považovala činnost za 

lobbing po dosažení nejméně čtyř lobbistických kontaktů v rámci jednoho kalendářního čtvrtletí, 

připravovaná slovenská úprava počítala již s prvním lobbistickým kontaktem a americká úprava 

s více než jedním lobbistickým kontaktem jako podmínkou, aby mohl být jedinec označen za 

lobbistu. 

 

Vedle důležitosti zvolení užitých pojmů je pro efektivitu zákona rozhodující rovněž osoba 

regulátora lobbingu, tedy subjektu vedoucího registr a vykonávajícího dohled nad dodržováním 

zákona a ukládajícího sankce za zákonem nedovolené jednání a dozírajícího nad jejich 

vymáháním. 

 

Vzhledem k negativům systému silné regulace lobbingu samostatnou právní normou a 

aktuálnímu trendu přijímání řady úsporných opatření ve snaze o zeštíhlení veřejne ́ správy, 

zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě, snižování administrativní zátěže a 

provozních výdajů, se varianta řešení formou nové samostatné právní úpravy jeví jako nevhodná. 
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2. Návrh regulace lobbingu de lege ferenda v České republice 

2.1. Cílový stav – strategické a taktické cíle 

Strategickými cíli věcného záměru regulace lobbingu jsou: 

• omezení korupčního prostředí v legislativním a rozhodovacím procesu v ČR a na úrovni 

samospráv, 

• umožnění transparentního hájení zájmů v rámci legislativního a rozhodovacího procesu 

a na úrovni samospráv, pro jednotlivce i skupiny, 

• zlegitimnění činnosti lobbingu na profesní úrovni, 

• posílení nástrojů k prosazování nonprofitních zájmů v občanské společnosti - poskytne 

občanským iniciativám efektivní nástroj v případech obstrukcí povinných subjektů při 

uplatňování práva na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, nebo v rámci odmítání zástupců veřejné moci s nimi komunikovat v téže 

věci, ve které byli lobbováni profitabilními subjekty, 

• systémová kontrola dodržování zákonných pravidel chování, 

• zpřísnění postihů za nezákonné chování s ohledem na možná rizika pro společnost a 

prospěch jedince.112 

Strategické cíle jsou pojaty spíše z hlediska stanovení správné praxe, tedy z hlediska vymezení 

správného postupu v rámci lobbingu, než z hlediska čistě negativního, tj. formulace celé řady 

zákazů a sankcí.113 

Aby bylo možné dosáhnout výše uvedené strategické cíle, je nutné naplnit i následující cíle 

taktické: 

• jasně definovat základní pojmy, tj. lobbing, lobbista a lobbovaná osoba, 

• jasně definovat povinnosti lobbistů a lobbovaných osob, 

                                                
112 Stanovení cílů vychází z potřeb uvedených v důvodové zprávě k návrhu zákona o lobbingu z roku 2012, ČR 
113 Informace o možnosti řešení regulace lobbingu v České republice jinak než speciálním zákonem. Praha: Úřad 
vlády České republiky, Sekce pro koordinaci boje s korupcí. 2013, s.7 
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• vhodně zvolit subjekt regulátora, 

• zavést povinnou registraci lobbistů a vedení rejstříku s veřejným přístupem, 

• zamezit situacím, kdy se politici a státní úředníci ihned po skončení své funkce stávají 

lobbisty a zneužívají kontaktů získaných během své předchozí funkce, 

• zajistit systematickou ex ante i ex post kontrolu lobbingu114. 

 

2.2.  Doporučené definice základních pojmů 

Lobbing je ústní či písemná komunikace s lobbovanou osobou, činěnou za účelem dosažení zisku 

a za účelem ovlivnit lobbovanou osobu při tvorbě zákonů, obecně závazných právních norem 

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

samosprávných celků, při tvorbě pravidel, programů, projektů a smluv, anebo návrhu či 

odsouhlasení jedince do funkce, které je v kompetenci lobbované osoby. 

 

Lobbistou je osoba, která vykonává lobbing na základě živnostenského oprávnění.  

 

Lobbovanou osobou je:  

a) poslanec a senátor Parlamentu ČR, 

b) člen vlády ČR a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen 

vlády ČR, a vedoucí úřadů, jimž jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu, 

c) náměstek člena vlády ČR a náměstek vedoucího ostatních ústředních správních úřadů a 

vedoucího úřadů, jemuž jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu, 

d) vedoucí zaměstnance 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu 

ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů, jemuž jsou svěřeny 

kompetence ústředního správního úřadu, 

e) asistent a poradce poslance, senátora a člena vlády ČR, 

f) člen zastupitelstva územního samosprávného celku,  

                                                
114 Důvodová zpráva k návrhu zákona o lobbingu v České republice. 2012, s.16 
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g) ředitel krajského úřadu a tajemník magistrátu, obecního (městského) úřadu, vedoucí 

odboru úřadu územně samosprávného celku. 

 

2.3.  Doporučené základní směry a postupy regulace; návrh regulátora 

Jako nejvhodnější řešení regulace lobbingu s ohledem na stávající vývoj společnosti a 

společenských vztahů, se jeví střední systém regulace, zejména s ohledem nezbytnost přezkumu a 

kontroly dodržování zákonem stanovených povinností lobbistů, včetně ukládání sankcí  za jejich 

nedodržení, čemuž odpovídá právní úprava s využitím registrů. Důvodem je transparentnost a 

otevřenost vůči veřejnosti prostřednictvím veřejného registru. Přestože nejdůležitějším 

regulátorem každé činnosti je osobní odpovědnost jednajícího, považuji za nedostatečné jinak 

velice elegantní a účinné řešení regulace prostřednictvím profesní asociace lobbistů a vytvoření 

kodexů chování v podobě etických pravidel, která mohou být vytvořena podpůrně k jiné regulaci. 

Jako nevhodný považuji i systém silné regulace lobbingu cestou  samostatné právní normy, 

protože přijetí takové normy, ačkoliv nese vysoké nároky na její tvůrce, finanční náklady a  čas, 

nemusí přinést výsledek naplňující vytčené cíle. Podpůrným aspektem navrhovaného řešení je i  

přijetí etických kodexů lobbovaných osob.  

2.4.  Doporučená varianta řešení 

V podmínkách České republiky považuji v současné době za nejvhodnější variantu č. 3 – lobbing 

jako podnikatelská činnost a navrhuji lobbing regulovat živnostenským zákonem. Lobbing by byl 

s ohledem na svůj charakter zařazen do ohlašovacích živností, pro jejíchž provozování státem 

není vyžadována žádná odborná kvalifikace ani způsobilost, tedy do živností volných, a to podle 

Přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu, s předmět podnikání: Lobbing. Na provozování živnosti 

lobbing by se vztahovaly povinnosti podnikatele upravené v uvedené právní normě, a to včetně 

kontroly nad jejich dodržováním a ukládání sankcí za porušení zákonem stanovených povinností. 

Orgánem dohledu nad činností lobbistů by byl živnostenský úřad, který by vedl registr lobbistů, a 

to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Registr lobbistů by tak byl součástí živnostenského 

rejstříku.  
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2.4.1. Specifika úpravy regulace 

- Volná živnost s předmětem podnikání lobbing. 

- Ohlášení živnosti na samostatném formuláři. 

- Registr vedený na základě ohlášení živnosti s předmětem podnikání lobbing. 

- Volně přístupný registr veřejnosti prostřednictvím internetu. 

- Správní poplatek za ohlášení živnosti s předmětem podnikání lobbing ve výši 2.000 Kč.  

- Povinnost fyzických osob podat při ohlášení živnosti s předmětem podnikání lobbing 

čestné prohlášení podnikatele o tom, že v uplynulých dvou letech nevykonávala funkci, 

která je uvedena ve výčtu lobbovaných osob. 

- Povinnost právnických osob podat při ohlášení živnosti s předmětem podnikání lobbing 

čestné prohlášení podnikatele o tom, že osoba zastupující právnickou osobu v uplynulých 

dvou letech nevykonávala funkci, která je uvedena ve výčtu lobbovaných osob. 

- Definice lobbingu v obsahové náplni živnosti volné s předmětem činnosti lobbing 

v Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

- Specifikace právní úpravy osob, jejichž činnost není živností v rozsahu zvláštních zákonů, 

ale přesto v rámci své legitimní činnosti de facto lobbing vykonávají. 

 

2.4.2. Výhody 

Výhodou navrhovaného řešení je jeho transparentnost, otevřenost, historická zkušenost, 

legislativní připravenost, minimální náklady, minimální požadavky na čas, kapacitní vybavení, 

příjem ze správního poplatku do rozpočtu obce a předpokládána politická vůle. V případě 

zavedení registru lobbistů navázáním na živnostenské oprávnění lze očekávat stimul pro rozvinutí 

transparentního lobbistického trhu a konkurenčního prostředí. Tento faktor sám o sobě by měl na 

lobbisty vytvářet tlak k řádnému a poctivému výkonu profese, neb v sázce není jen materiální 

postih  (ve formě pokut), ale také ztráta dobrého jména a pověsti lobbisty a zákaz jeho činnosti. 
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2.4.3. Nevýhody 

Nevýhodou navrhovaného řešení je skutečnost, že předmětem zveřejnění není samotná činnost 

lobbistů, ale pouze jejich jméno či obchodní firma a místo působení. Dále je nevýhodou i 

skutečnost, že se lobbista se zápisem do registru nezavazuje k dodržování určitých pravidel 

chování. Potvrdí-li se tyto nevýhody v praxi jako významné, pak je lze po analýze praktických 

zkušeností řešit dalším z kroků novelizací příslušného zákona.  

 

2.4.4. Sankce 

Sankce korespondují s úpravou sankcí v živnostenském zákoně.  

 

Nad rámec sankcí upravených živnostenským zákonem jsou navrhovány následující sankce: 

- Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje živnost s předmětem živnosti 

lobbing bez živnostenského oprávnění. Za přestupek jí může být uložena pokuta až do 

výše 200.000 Kč nebo uložen zákaz činnosti. 

- Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

provozuje živnost s předmětem živnosti lobbing bez živnostenského oprávnění. Za 

správní delikt jí může být uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč nebo uložen zákaz 

činnosti. 

- Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení 

podnikatele o tom, že v uplynulých dvou letech nevykonávala funkci, která je uvedena ve 

výčtu lobbovaných osob. Za přestupek jí může být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč 

nebo uložen zákaz činnosti. 

- Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede 

nepravdivé čestné prohlášení podnikatele o tom, že osoba zastupující právnickou osobu v 

uplynulých dvou letech nevykonávala funkci, která je uvedena ve výčtu lobbovaných 

osob. Za správní delikt jí může být uložena pokuta až do výše až do výše 1.000.000 Kč 

nebo uložen zákaz činnosti. 
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Závěr 

Cílem práce bylo rozpracovat problematiku lobbingu jako jednoho z významných prvků 

pluralitní demokracie a s tím spojených problémů integrity, účinnosti a efektivnosti 

rozhodovacích procesů. Řešení problematiky transparentnosti a regulace lobbingu je chápáno 

jako první krok jeho postupné integrace v rámci rozhodovacích procesů pluralitní demokracie a 

jako iniciační impuls dalších změn v systémovém pojetí sbližování občanské společnosti 

s veřejnými institucemi, vzájemné důvěry a transparentnosti vztahů. 

 

Nedílnou součástí byla i diskuse a zhodnocení postavení lobbingu v komunikačním procesu . 

 

Pro dosažení stanovených cílů byly postupně zpracovány následující základní problémové 

okruhy: 

! diskuse základních charakteristik se vztahem k problematice transparentnosti a regulace 

lobbingu ve světě a v České republice 

! aplikace získaných poznatků v podmínkách České republiky de lege ferenda  

! námět na přípravu nové právní úpravy 

 

Diskuse základních charakteristik ve vztahu k problematice transparentnosti a regulace lobbingu 

ve světě a v České republice byla provedena v následujících směrech: 

! využívané definice základních pojmů 

! základní směry a postupy regulace 

! regulace lobbingu ve světě a v České republice  

 

Výsledky diskuse provedené v uvedených směrech lze shrnout do následujících bodů:  

Transparentní lobbing a jeho regulace je: 

a) jedním z významným prvků: 

! pluralitní demokracie; zrcadlí v sobě stupeň vývoje občanské společnosti a míru 

otevřenosti systému 

! transparentnosti, otevřenosti a poctivosti tvorby veřejné politiky, podpory integrity 

a posílení účinnosti a efektivnosti přijímaných rozhodnutí 
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! umožňující občanské veřejnosti vykonávat veřejnou kontrolu legislativních 

procesů a tvorby dalších důležitých rozhodnutí 

! proseců spojených s postupným sbližováním občanské společnosti s veřejnými 

institucemi; napomáhá zvyšovat vzájemnou důvěru a transparentnost vzájemných 

vztahů 

! omezení korupčního prostředí 

b) důležitým systémovým opatřením ke zvýšení transparentnosti rozhodovacích procesů, 

zprůhlednění sítě vztahů a eliminaci nekalých způsobů ovlivňování politiků a dalších 

osob, které z titulu svých funkcí jsou oprávněni přijímat příslušná rozhodnutí 

c) odbornou veřejností považována za ukazatel úrovně státu a práva 

d) v podmínkách České republiky cestou právní úpravy  žádoucí a potřebná. 

 

Uvedené závěry vedou k nutnosti přehodnotit stávající stav a přístupy k řešení problematiky 

transparentnosti a regulace lobbingu v České republice. Je nutno hledat nové specializované 

systémové pojetí s odpovídajícím řízením jednotlivých prvků a vazeb mezi nimi. 

 

Výsledky provedené diskuse jsou v rámci této práce využity pro specifikaci nedostatků stávající 

reakce na prohlubující se potřebu účinné a efektivní regulace lobbingu a jeho transparentnosti 

v podmínkách České republiky; pro návrh realizační strategie aplikace získaných poznatků 

v podmínkách České republiky de lege ferenda jako jednoho z prvků progresivní strategie 

integrovaného systémového rozvoje sbližování občanské společnosti s veřejnými institucemi, 

vzájemné důvěry a transparentnosti vzájemných vztahů a pro diferencované řešení aplikace 

obecných principů na konkrétní podmínky České republiky. 

 

Výsledky provedené diskuse lze dále využít v oblasti teorie pro specifikaci nedostatků regulace 

lobbingu a jeho transparentnosti obecně platných a pro řízení vztahů mezi obecným a zvláštním 

při modelování systémů řízení jednotlivých prvků regulace lobbingu jako takových.  

 

V oblasti praxe lze výsledků této práce využít jako metodiky pro analýzu stávajících respektive 

navrhovaných strategií integrovaného systémového rozvoje sbližování občanské společnosti 

s veřejnými institucemi, vzájemné důvěry a transparentnosti vzájemných vztahů. 
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Realizační strategie aplikace získaných poznatků v podmínkách České republiky de lege ferenda 

je založena na následujících principech:  

! výběr nejvhodnějšího řešení v oblasti definic základních pojmů 

! výběr nejvhodnějšího řešení v oblasti základních směrů a postupů regulace lobbingu 

! stanovení aplikačního potenciálu dalšího využití zkušeností v oblasti regulace lobbingu 

v České Republice a výběr nejvhodnější varianty 

! věcný záměr právní úpravy podmiňující realizace vybrané nejvhodnější varianty. 

 

Obecné principy transparentnosti a regulace lobbingu tvoří základ ve smyslu diferencovaného 

řešení jejich aplikace na specifické podmínky České republiky. Mimo tuto práci mohou být 

využity v oblasti teorie k hledání dalších obecných a účinnějších variant efektivního řešení 

problému transparentnosti a regulace lobbingu; dalších obecných a účinnějších variant 

integrovaného systémového rozvoje sbližování občanské veřejnosti s veřejnými institucemi, 

vzájemné důvěry a transparentnosti vzájemných vztahů. 

 

Diskutované teoretické principy a praktické důsledky vychází především z požadavku a potřeby 

transparentnosti a regulace lobbingu v České republice při současné minimalizaci finančních 

nároků s realizací navrženého postupu spojených. 

 

Výčet těchto teoretických principů a praktických důsledků si nečiní nárok na taxativnost. 

Budoucí praktické zkušenosti doplní a upraví tyto vymezené principy a zároveň prověří jejich 

platnost v praxi.  
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Abstrakt 

Regulace lobbingu v České republice včetně návrhu de lege ferenda 

 
Transparentní lobbing a jeho regulace je přirozenou, žádoucí a potřebnou součástí fungování 

demokratických států. Regulace lobbingu cestou právní úpravy by se měla stát podstatným 

prvkem transparentnosti demokracií v 21. století; podstatným prvkem integrovaného 

systémového rozvoje sbližování občanské společnosti s veřejnými institucemi, vzájemné důvěry 

a transparentnosti vzájemných vztahů. Měla by umožnit  občanům demokratické společnosti 

vykonávat jejich právo na veřejnou kontrolu procesů spojených s tvorbou zákonů, legislativních 

norem nižší právní síly a dalších důležitých rozhodnutí. 

 

Tato diplomová práce popisuje současný stav (březen 2016) úpravy lobbingu v České republice a 

vybírá dle autora vhodné varianty řešení regulace lobbingu do budoucna. Z důvodu, že lobbing 

není v České republice současně nijak legislativně vymezen, často bývá pejorativně zaměňován 

s korupcí a je obecně špatně vnímán veřejností. Cílem této práce je nabídnout možné přístupy k 

řešení problematiky regulace lobbingu. 

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se v prvních třech podkapitolách 

zabývá vymezením lobbingu v komunikačním procesu, obecnými a právními definicemi 

základních pojmů (lobbing, lobbista, lobbovaná osoba) a teoretickým vymezením rozsahu 

regulace a nástrojů regulace. Dále se kapitola ve čtvrté podkapitole věnuje stručnému popisu 

regulace lobbing ve vybraných státech (Německo, Francie, Slovensko, Polsko, Litva, Maďarsko, 

Kanada a USA) a v Evropské unii. Pátá podkapitola se zabývá genezí návrhů regulace lobbingu 

v České republice. 

 

Druhá kapitola je věnována návrhu regulace lobbingu v České republice. Na základě vymezení 

cílového stavu jsou popsány doporučené definice základních pojmů, doporučené základní směry 

a postupy regulace a doporučená varianta řešení, včetně jejích výhod a nevýhod. 
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Abstract 

Regulation of lobbying in the Czech Republic including a proposal de lege ferenda 

 
Transparent lobbying and his regulation is natural and necessary part of functioning of 

democratic states. Regulation of lobbying done by legislation is supposed to be a fundamental 

element of transparency of democracies in 21st century; an essential element of an integrated 

system of development in approximation of civil society and public institutions, mutual trust and 

transparency in mutual relations. Regulated lobbying should enable citizens of a democratic 

society to exercise their right to public control of processes associated with the formation of laws, 

legal norms of lesser legal force and other important decisions. 

 

This thesis describes the current situation (March 2016) in the regulation of lobbying in the 

Czech Republic and choses, by author, suitable alternatives of solution to the lobbying regulation 

in the future. Due to the fact that lobbying is not regulated or defined by any law in the Czech 

Republic, lobbying is often pejoratively confused with corruption and generally misunderstood 

and negatively perceived by the public. The aim of the thesis is to present possible views on the 

solution to the problematic of regulation of lobbying in Czech Republic. 

 

The thesis is divided into two chapters. The first three subsections of the first chapter are dealing 

with definition of lobbying in the process of communication, the general and legal definitions of 

basic terms (lobbying, lobbyist, lobbying entity) and theoretical determination of the scope of 

regulation and control instruments. The fourth subsection states a brief description of the 

regulation of lobbying in selected countries (Germany, France, Slovakia, Poland, Lithuania, 

Hungary, Canada and the USA) and in the European Union. The fifth subsection deals with the 

genesis of the draft regulation of lobbying in the Czech Republic. 

The second chapter is devoted to the draft regulation of lobbying in the Czech Republic. Based 

on the definition of the target describes the recommended basic definitions, the recommended 

guidelines and procedures of regulation and the recommended alternative solution, including its 

advantages and disadvantages. 
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