
 

1 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ……………………. 2018 

 

o lobbování  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

        § 1 

        Základní ustanovení 

Tento zákon upravuje podmínky lobbování při přípravě, projednávání a schvalování 

návrhů právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (dále jen 

„návrh předpisu“) a dokumentů plánovací, koncepční nebo strategické povahy 

schvalovaných vládou (dále jen „strategický dokument“), působnost orgánů veřejné moci  

ve vztahu k takovému lobbování a povinnosti lobbistů a lobbovaných. 

 

§ 2 

Lobbování  

(1) Lobbování je soustavná činnost spočívající v komunikaci, včetně jednostranného 

kontaktu, uskutečňované lobbistou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného při přípravě, 

projednávání a schvalování návrhu předpisu nebo strategického dokumentu, bez ohledu  

na formu této komunikace. 

(2) Za lobbování podle tohoto zákona se nepovažuje 

a) komunikace mezi lobbovanými navzájem, mezi lobbovanými a orgány veřejné moci  

a mezi orgány veřejné moci navzájem, 

b) komunikace na jednání orgánů veřejné moci, včetně jednání v orgánech Parlamentu, 

c) komunikace na jednání orgánů a organizačních jednotek politických stran a politických 

hnutí, 

d) komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, 

e) uplatnění připomínky k návrhu předpisu nebo strategického dokumentu a komunikace 

týkající se takové připomínky v souladu s pravidly pro přípravu návrhů předpisů nebo 

strategických dokumentů, 

f) komunikace uskutečněná na jednání poradního orgánu vlády a 

g) komunikace s orgánem nebo představitelem cizího státu nebo mezinárodní organizace.  

 

§ 3 

Lobbista 

Lobbistou se podle tohoto zákona rozumí  
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a) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba lobbující ve prospěch třetí osoby 

za odměnu, 

b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba lobbující ve vlastním zájmu, nebo 

c) právnická osoba lobbující ve prospěch svých členů. 

  

§ 4 

Lobbovaný 

(1) Lobbovaným se podle tohoto zákona rozumí 

a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu,  

b) senátor Senátu Parlamentu, 

c) člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, 

d) náměstek člena vlády,  

e) náměstek pro řízení sekce v ministerstvu nebo v Úřadu vlády České republiky, 

f) místopředseda a ředitel sekce ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, 

g) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu a vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky,  

h) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,  

i) člen Rady Energetického regulačního úřadu,  

j) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu, 

k) osoba vykonávající za odměnu odborné nebo administrativní práce1) (dále jen „asistent“) 

pro poslance nebo senátora,  

l) osoba poskytující za odměnu poradenské nebo konzultační služby členovi vlády, nebo 

m) zaměstnanec zařazený v kabinetu člena vlády. 

 (2) Člen bankovní rady České národní banky se považuje za lobbovaného podle 

tohoto zákona, jen je-li lobbován za účelem ovlivnění rozhodnutí při přípravě, projednávání 

a schvalování návrhu právního předpisu v působnosti České národní banky. 

 

Registr transparentnosti 

§ 5 

 (1) Zřizuje se registr transparentnosti (dále jen „registr“) jako informační systém 

veřejné správy.  

(2) Správcem registru je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran  

a politických hnutí (dále jen „Úřad“). Úřad zajistí prostřednictvím svých internetových stránek 

možnost veřejného nahlížení do registru v rozsahu údajů uvedených v § 8 odst. 1, § 8 odst. 2 

písm. a), § 9 odst. 1 písm. a), c), d), e), § 13 a § 15. 

 

§ 6 

                                                        
1)  § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského 
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna podat návrh na zápis  

do registru nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy její činnost naplnila znaky lobbování podle 

tohoto zákona.  

 

§ 7 

Lobbovaný musí být zapsán do registru do 15 dnů ode dne zahájení výkonu funkce 

nebo činnosti. 

 

§ 8 

Zapisované údaje o lobbistovi 

(1) Do registru se o lobbistovi na základě návrhu podle § 6 zapíše 

a) obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,  

b) adresa sídla, 

c) identifikační číslo osoby a 

d) den zápisu do registru.  

(2) Dále se do registru na základě návrhu podle § 6 zapíše 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkce nebo pracovní zařazení fyzické osoby, jejímž 

prostřednictvím lobbista lobbování fakticky provádí (dále jen „lobbující zaměstnanec“), a  

b) datum narození a adresa místa pobytu lobbujícího zaměstnance. 

(3) Změnu údajů uvedených v odstavci 2 je lobbista povinen oznámit Úřadu do 10 

dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

(4) Lobbista je oprávněn fyzickou osobu uvést v návrhu na zápis do registru jako 

lobbujícího zaměstnance pouze s jejím písemným souhlasem. Lobbista je povinen do 10 dnů 

podat návrh na výmaz údajů o fyzické osobě, jejíž údaje byly uvedeny v návrhu na zápis do 

registru, pokud tato fyzická osoba svůj souhlas se zveřejněním svých údajů v registru 

odvolala. 

 

§ 9 

Zapisované údaje o lobbovaném 

(1) Do registru se o lobbovaném zapíše 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,  

b) datum narození,  

c) orgán veřejné moci nebo organizační složka státu, ve které lobbovaný působí,  

d) funkce nebo zařazení v orgánu veřejné moci nebo organizační složce státu, ve které 

lobbovaný působí, a 

e) den zápisu do registru. 

 (2) Údaje podle odstavce 1 do registru zapisují nebo z něho vymazávají tyto orgány 

veřejné moci nebo organizační složky státu: 

a) Kancelář Poslanecké sněmovny, jde-li o poslance, vedoucího Kanceláře Poslanecké 

sněmovny nebo asistenta poslance, 
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b) Kancelář Senátu, jde-li o senátora, vedoucího Kanceláře Senátu nebo asistenta 

senátora, 

c) Kancelář prezidenta republiky, jde-li o vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, 

d) ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, kde lobbovaní uvedení v § 4 odst. 1 písm. 

c), d), e), f), h) i), l), m) působí, 

e) Nejvyšší kontrolní úřad, jde-li o lobbované uvedené v § 4 odst. 1 písm. j), a 

f) Česká národní banka, jde-li o lobbované uvedené v § 4 odst. 2. 

 

§ 10 

Zápis lobbistů a lobbovaných 

(1) Návrh lobbisty na zápis do registru obsahuje vedle obecných náležitostí podle 

správního řádu také další údaje uvedené v § 8 odst. 1 písm. a), b) a c). Podrobnosti 

náležitostí, strukturu a formát formuláře návrhu na zápis do registru stanoví Úřad vyhláškou 

a formulář zároveň uveřejní na svých internetových stránkách. 

(2) Úřad zapíše lobbistu do registru do 10 dnů ode dne podání návrhu, který splňuje 

předepsané náležitosti, a zašle mu potvrzení o registraci, uživatelské jméno a přístupové 

údaje do registru. Rozhodnutí o zápisu lobbisty do registru se písemně nevyhotovuje. 

Rozhodnutí nabývá právní moci zápisem lobbisty do registru.  

(3) Orgán veřejné moci nebo organizační složka státu příslušná k zápisu podle § 9 

odst. 2 po provedení zápisu zašle lobbovanému potvrzení o registraci, uživatelské jméno  

a přístupové údaje do registru. 

 

§ 11 

Výmaz z registru 

(1) Dozví-li se Úřad, že zapsaný lobbista nebo lobbující zaměstnanec ukončili svoji 

lobbistickou činnost, vyznačí bezodkladně tento údaj v registru; to neplatí, jde-li o zánik 

právnické osoby se vznikem nástupnické právnické osoby. 

(2) Dozví-li se orgán veřejné moci uvedený v § 9 odst. 2, že jím zapsaný lobbovaný 

ukončil svoji činnost, vyznačí bezodkladně tento údaj v registru. 

(3) Úřad vymaže údaje o lobbistovi, lobbujícím zaměstnanci nebo lobbovaném 

bezodkladně po uplynutí 5 let ode dne, kdy došlo k zapsání údaje podle odstavce 1 nebo 2 

do registru. Výmaz se neprovede, pokud osoba, jejíž údaje mají být vymazány, během této 

doby obnovila svoji činnost naplňující podmínky podle tohoto zákona pro zápis do registru. 

 

§ 12 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

(1) Úřad za účelem správy registru a dohledu nad lobbováním podle tohoto zákona 

využívá ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu: 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 
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d) datum, místo a okres narození, nebo u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, 

místo a stát, kde se narodil, 

e) datum, místo a okres úmrtí, nebo jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České 

republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí 

soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí a 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(2) Úřad za účelem správy registru a dohledu nad lobbováním podle tohoto zákona 

využívá z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum narození, 

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 

popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 

f) omezení svéprávnosti, 

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo a 

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil. 

(3) Úřad za účelem správy registru a dohledu nad lobbováním využívá z informačního 

systému cizinců údaje v rozsahu: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo 

a okres narození, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 

f) omezení svéprávnosti, 

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 

území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí a 

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 

popřípadě jako den, který nepřežil. 

 (4) Úřad za účelem správy registru a dohledu nad lobbováním podle tohoto zákona 

využívá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů 

veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a 

b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické 

osoby nebo zahraniční osoby. 

 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze 

pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
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 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 

§ 13 

Zpráva lobbisty 

 (1) Lobbista je povinen po zápisu do registru ukládat v elektronické podobě do 

registru zprávy lobbisty o lobbování za uplynulé kalendářní čtvrtletí (dále jen „zpráva 

lobbisty“). Zpráva lobbisty je veřejná. 

(2) Ve zprávě lobbisty lobbista uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení lobbovaného, u kterého lobboval,  

b) orgán veřejné moci nebo organizační složku státu, ve které lobbovaný působí, a funkci 

nebo zařazení lobbovaného,  

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení lobbujícího zaměstnance, prostřednictvím kterého 

lobboval,  

d) název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, v jejímž zájmu lobbista lobboval, 

e) přesné vymezení, kterých věcí v návrhu předpisu nebo strategického dokumentu se 

lobbování týkalo, a  

f) datum, kdy k lobbování došlo. 

(3) Lobbista je povinen ve zprávě lobbisty uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné 

údaje.  

(4) Zprávu lobbisty je lobbista povinen uložit do registru do 15 dnů  

a) po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které se zpráva podává, nebo  

b) po oznámení o ukončení své činnosti.  

(5) Zprávu lobbisty lze uložit do registru jen elektronickými prostředky prostřednictvím 

formuláře. Podrobnosti náležitostí, strukturu a formát formuláře stanoví Úřad vyhláškou  

a formulář zároveň uveřejní na svých internetových stránkách. 

(6) Lobbovaný je oprávněn podat v elektronické podobě do registru námitku  

pro nepravdivost údaje obsaženého ve zprávě lobbisty, pokud se tento údaj lobbovaného 

týká. Stejně tak může lobbovaný podat v elektronické podobě námitku proti zprávě lobbisty, 

ve které lobbista neuvedl lobbování, které vůči němu tento lobbista v období, za které je 

zpráva podávána, uskutečnil.  

 

§ 14 

Další povinnosti lobbisty 

 (1) Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost nebo prostřednictvím osoby zapsané 

v registru.  

 (2) Lobbista, který hodlá u lobbovaného lobbovat, je povinen lobbovaného upozornit 

na to, že je lobbistou ve smyslu tohoto zákona a uvést, v zájmu koho lobbuje. Takové 

upozornění musí být vždy učiněno před jednáním, které se podle tohoto zákona považuje 

za lobbistickou komunikaci. 
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 (3) Pokud o to lobbovaný požádá, je lobbista povinen lobbovanému obsah 

upozornění podle předchozího odstavce potvrdit písemně, a to bezprostředně poté, kdy byl 

o potvrzení lobbovaným požádán.  

 (4) Povinnosti lobbisty uvedené v odstavcích 2 a 3 platí obdobně pro lobbujícího 

zaměstnance.  

 

§ 15 

Zpráva lobbovaného 

(1) Lobbovaný je povinen do registru ukládat v elektronické podobě zprávy 

lobbovaného o lobbistických kontaktech za uplynulé kalendářní čtvrtletí (dále jen „zpráva 

lobbovaného“). Zpráva lobbovaného je veřejná. 

(2) Ve zprávě lobbovaného lobbovaný uvede 

a) název, jméno, popřípadě jména, a příjmení lobbisty, který u něj lobboval, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení lobbujícího zaměstnance, 

c) název nebo jméno popřípadě jména, a příjmení osoby, v jejímž zájmu lobbista lobboval, 

d) přesné vymezení, kterých věcí v návrhu předpisu nebo strategického dokumentu se 

lobbování týkalo a  

e) datum, kdy k lobbování došlo. 

(3) Lobbovaný je povinen ve zprávě lobbovaného uvádět pouze pravdivé, přesné 

a úplné údaje.  

(4) Zprávu lobbovaného je lobbovaný povinen uložit do registru do 30 dnů od  

a) uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které se zpráva lobbovaného podává, nebo  

b) oznámení o ukončení své funkce nebo činnosti. 

(5) Zprávu lobbovaného lze uložit do registru jen elektronickými prostředky 

prostřednictvím formuláře.  Podrobnosti náležitostí, strukturu a formát formuláře stanoví Úřad 

vyhláškou a formulář zároveň uveřejní na svých internetových stránkách. 

 (6) Lobbista je oprávněn podat v elektronické podobě do registru námitku 

pro nepravdivost údaje obsaženého ve zprávě lobbovaného, pokud se tento údaj lobbisty 

týká. Stejně tak může lobbista podat v elektronické podobě námitku proti zprávě 

lobbovaného, v níž lobbovaný neuvedl lobbování, které vůči němu tento lobbista v období, 

za které je zpráva podávána, uskutečnil.  

 

§ 16 

Dohled a projednávání přestupků 

(1) Dohled nad lobbováním podle tohoto zákona vykonává Úřad. 

(2) Úřad prověřuje, zda lobbisté a lobbovaní postupují v souladu s tímto zákonem 

a právními předpisy vydanými k jeho provedení.  

(3) Přestupky podle § 17 až 18 projednává Úřad.  
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§ 17 

Přestupky lobbistů 

(1) Lobbista se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 6 nepodá ve stanovené lhůtě návrh na zápis do registru, 

b) v rozporu s § 8 odst. 3 neoznámí ve stanovené lhůtě změnu údajů o lobbujícím 

zaměstnanci, 

c) v rozporu s § 8 odst. 4 zapíše do registru údaje o fyzické osobě bez jejího písemného 

souhlasu nebo nepodá včas návrh na výmaz údajů o fyzické osobě z registru poté, co 

tato osoba svůj souhlas se zveřejněním svých údajů v registru odvolala, 

d) v rozporu s § 13 odst. 3 uvede ve zprávě lobbisty zjevně nepravdivé, nepřesné nebo 

neúplné údaje,  

e) v rozporu s § 13 odst. 4 neuloží do registru ve stanovené lhůtě zprávu lobbisty, 

f) v rozporu s § 14 odst. 1 vykonává lobbistickou činnost prostřednictvím osoby, která není 

zapsána v registru, 

g) v rozporu s § 14 odst. 2 nesplní informační povinnost vůči lobbovanému, nebo 

h) v rozporu s § 14 odst. 3 odmítne vystavit lobbovanému písemné potvrzení.        

           (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.  

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo f) lze uložit zákaz lobbistické 

činnosti do 3 let.  

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo e) lze uložit též správní trest 

zveřejnění rozhodnutí o přestupku. 

 

§ 18 

Přestupky lobbovaných 

(1) Lobbovaný se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 15 odst. 3 uvede ve zprávě lobbovaného zjevně nepravdivé, nepřesné 

nebo neúplné údaje, nebo 

b) v rozporu s § 15 odst. 4 neuloží do registru zprávu lobbovaného. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

 

§ 19 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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