
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o lobbování 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti dne 5. 9. 2018, s 
termínem dodání připomínek do 4. 10. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání  
Ministerstvo dopravy Z § 1 a § 2 odst. 1 požadujeme vypustit tzv. strategické 

dokumenty. Při komunikaci mezi lobbistou a lobbovaným 
nebude obvykle známo, zda předmětem jednání je takový 
dokument. Povaha dokumentů se často mění, na začátku 
procesu jejich přípravy není obvykle zřejmé, o jaký dokument 
půjde a zda bude schvalován vládou, nebo jej vláda pouze 
vezme na vědomí jako informaci. Lobbista tedy nebude 
schopen splnit zejména svoji informační povinnost vůči 
lobbovanému podle § 14 návrhu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Zahrnutí strategických dokumentů do předmětu 
regulace lobbování vyplývá z věcného záměru 
zákona o lobbingu schváleného usnesením vlády 
ze dne 21. února 2018 č. 114. 
Strategické dokumenty schvalované vládou 
představují poměrně efektivní možnost, jak 
ovlivnit podobu budoucích legislativních návrhů. 
Cílem navrhovaného zákona je mimo jiné 
eliminovat nežádoucí způsoby obcházení právní 
úpravy.      

V 3 písm. b) jsou mezi lobbisty zařazeny právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby lobbující ve vlastním zájmu. 
Toto písmeno požadujeme vypustit, protože je podle našeho 
názoru protiústavní, diskriminuje uvedené osoby ve vztahu 
k fyzickým osobám a omezuje jejich politická práva. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Z § 3 písm. b) vypuštěno slovo „podnikající“. 

Vymezení v § 3 písm. c) považujeme za problémové a fakticky 
neaplikovatelné. Je omezeno pouze na právnické osoby 

ROZPOR 
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lobbující ve prospěch svých členů, nepokrývá však situace, 
kdy právnická osoba lobbuje za zájmy celospolečenské, např. 
v oblasti zdravotně postižených osob, životního prostředí 
apod., tedy také za zájmy osob, které nejsou jejími členy. 
Ustanovení vyžaduje v tomto směru zásadní úpravu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
De facto i lobbování ve prospěch třetích osob 
či ve vlastním zájmu může sekundárně sledovat 
celospolečenské zájmy. Nic to však nemění 
na tom, že lobbování je realizováno primárně 
v něčím partikulárním zájmu (v zájmu třetích 
osob, ve vlastním zájmu či v zájmu vlastních 
členů), což je při splnění podmínek zákona zcela 
legitimní.   

V § 4 odst. 1 písm. k) až m) jsou mezi lobbované zařazeny 
také skupiny osob, jejichž zápis do registru transparentnosti je 
povinen zajistit orgán veřejné moci nebo organizační složka 
státu, u kterých lobbovaní působí. U osob v písmenech a) až j) 
nebude zřejmě vznikat pochybnost o jejich zařazení, i když 
nebudou v tomto registru zapsáni. V posledních třech 
případech však může lobbista zjistit, že jedná s lobbovaným 
pouze v případě jeho zapsání do uvedeného registru. Je proto 
třeba řešit situaci, kdy příslušný orgán nesplní svoji povinnost 
podle § 9 odst. 2, která není sankcionována, a lobbista nebude 
vědět, že jedná s lobbovaným. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Je v zájmu lobbisty (lobbujícího zaměstnance), 
aby si potřebné informace o tom, s kým má 
jednat, předem zjistil. V rámci vzájemného 
představení při zahájení komunikace se může 
dotyčného jednoduše zeptat přímo (i proto, aby 
případně neporušil svoji povinnost podle § 14 
odst. 2 a 3).  
Skutečnost, že by příslušný orgán nesplnil svoji 
povinnost není předpokládána. 
 
 

Vyjádření finančních a dalších dopadů návrhu v obecné části 
důvodové zprávy v bodě 7.A) považujeme za podhodnocené. 
Vytvoření registru transparentnosti a rozšíření působnosti 
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí o dohled nad oblastí lobbování vyvolá 
nepochybně výrazně vyšší personální, finanční a další dopady 
než jsou uvedeny v tomto bodě. Doporučujeme proto tento 
bod přepracovat tak, aby odpovídal reálným dopadům návrhu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Ze znění připomínky nevyplývají konkrétní 
poznatky o podhodnocení nákladů na vytvoření 
registru transparentnosti. Zhodnocení nákladů 
bylo provedeno důkladně i s využitím zkušeností 
některých států, kde byl obdobný registr vytvořen.  

Ministerstvo financí Obecně  Akceptováno.  
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V návrhu zákona absentují přechodná ustanovení, která by 
zejména řešila zápis lobbistů a lobbovaných do registru, pokud 
vykonávali relevantní činnost nebo funkci již před účinností 
zákona. Upozorňujeme, že registr vznikne dnem účinnosti 
zákona a je nereálné, aby okamžitě tímto datem do něj byly 
všechny lobbující osoby zapsány. Což znamená, že od tohoto 
data bude veškeré lobbování nelegální a bude postižitelné jako 
přestupek. Navíc by to zřejmě v případě zájmu o lobbování 
v konkrétním případě mohlo vést ke zvýšenému tlaku na 
urychlení zápisu do registru (což může mít korupční potenciál). 
Domníváme se, že je nezbytné tyto otázky analyzovat a na 
základě toho pak zákon případně o přechodná ustanovení 
doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 1:  
Považujeme za zásadní vyjasnit, jaké dokumenty spadají pod 
pojem strategický dokument. Důvodová zpráva sice poskytuje 
určité vodítko, nicméně není zřejmé, zda jsou to dokumenty, 
které jsou projednávány na jednání vlády, a zároveň zda jsou 
to všechny dokumenty, které jsou takto projednávány. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Z ustanovení § 1 vyplývá, že se jedná 
o „dokumenty plánovací, koncepční nebo 
strategické povahy schvalované vládou“. Zvláštní 
část důvodové zprávy dále uvádí další specifikace 
zmiňovaných dokumentů. A contrario se nejedná 
o dokumenty projednávané vládou např. 
jmenovacího či informativního charakteru.    

K § 2 odst. 1:  
Pod přípravu, projednání a schvalování návrhu předpisu bude 
spadat velké množství činností souvisejících s přípravou 
právního předpisu, od veřejných konzultací či jednání se 
zástupci trhu, až po uplatňování připomínek k návrhu zákona. 
Ne vždy ale podle našeho názor žádoucí, aby byla určitá 
činnost považována za lobbing. Například veřejné konzultace 
jsou častým a transparentním nástrojem využívaným při tvorbě 
zákonů. 
Například, podle stávající definice lobbování by pod lobbování 

ROZPOR 
 
Neakpcetováno 
Veřejné konzultace související s přípravou návrhu 
předpisu nebo strategického dokumentu jsou 
z pojmu lobbování vyňaty. Podle § 2 odst. 2 
písm. e) návrhu zákona se za lobbování 
nepovažuje „uplatnění připomínky k návrhu 
předpisu nebo strategického dokumentu 
a komunikace týkající se takové připomínky 
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mohla spadat i různá podání od veřejnosti vyjadřující se ke 
stávající či připravované legislativě. Někteří podatelé se pak 
na ministerstvo obracejí opakovaně, naplňují tak znak 
soustavnosti (stěžovatel například upozorňuje na problém v 
legislativě a orgán veřejné moci se stěžovatelem vymění 
opakovaně názory). Pokud by tyto osoby byly zároveň 
některou z osob uvedených v § 3 návrhu, z jejich opakovaných 
stížností či podnětů by již byl lobbing (typicky komunikace na 
úrovni náměstek pro řízení sekce – zástupce profesního 
sdružení). Doporučujeme zvážit, zda uvedený příklad má být 
za lobbing považován. Navrhujeme proto definici upravit a 
zpřesnit, aby bylo zřejmé, na koho má dopadat. 
Tato připomínka je zásadní. 

v souladu s pravidly pro přípravu návrhů předpisů 
nebo strategických dokumentů“. 
Pro veřejné konzultace či jiné konzultace 
realizované při přípravě návrhu právního předpisu 
či strategického dokumentu platí analogicky výše 
uvedené.   
Pokud se stěžovatel obrací na zpracovatele 
návrhu právního předpisu soustavně (opakovaně) 
za účelem dosažení změny návrhu právního 
předpisu, pak má jeho činnost již lobbistický 
charakter podléhající registraci. 

K § 2 odst. 2:  
Domníváme se, že by se návrh zákona měl vypořádat s 
úpravou petic a vyjasnit vztah mezi návrhem zákona a 
zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Některé petice 
mohou ovlivnit přípravu, projednání či schvalování návrhů 
právních předpisů či strategických dokumentů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Mezi výjimky z definice lobbování patří realizace 
ústavním pořádkem garantovaných práv a 
svobod, tedy i výkon petičního práva. 
Předkladatel je názoru, že z tohoto pohledu není 
nutné do zákona uvádět explicitní písmeno 
negativního výčtu lobbování. Důvodová zpráva 
bude v tomto směru doplněna.  

K § 3 písm. a):  
Navrhujeme, aby byla za lobbistu považována i nepodnikající 
fyzická osoba. I nepodnikající fyzická osoba může soustavně 
jednostranně komunikovat s orgánem veřejné moci s cílem 
ovlivnit připravovaný návrh zákona, za předpokladu, že to dělá 
v zájmu jiné osoby.  
Zároveň by podle našeho názoru bylo vhodné, aby bylo 
vyjasněno, zda toto ustanovení cílí jen na „osoby podnikající v 
lobbingu“ nebo na všechny osoby, které se mohou lobbingu 
nějakým způsobem dopouštět. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Akceptováno. 
Ze znění § 3 písm. a) vypuštěno „podnikající“ 
a „za odměnu“. 
Do zvláštní části důvodové zprávy doplněno, 
že se může týkat kohokoliv, kdo lobbuje, nikoliv 
nutně pouze osob podnikajících v oblasti lobbingu 
(de facto nejčastěji poradenské služby). 

K § 3 písm. b):  
Navrhujeme slova „ve vlastním zájmu“ nahradit slovy „v zájmu 

ROZPOR 
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svého podnikání“. Lobbuje-li podnikající fyzická osoba ve 
vlastním zájmu, nemusí to mít žádnou souvislost s jejím 
podnikáním a požadavek na fyzickou osobu podnikající 
jednající ve vlastním zájmu je tak irelevantní a příliš zatěžující. 
Nemělo by být zákonem regulováno či omezeno, aby osoba ve 
vlastním zájmu oslovila někoho z lobbovaných (např. 
stěžovatel se může opakovaně obracet se svým problémem na 
svého poslance a nemělo by se v takovém případě nezbytně 
jednat o lobbing). Oproti tomu, při změně dikce na v zájmu 
svého podnikání je již zřejmé, proč má být lobbistou podnikající 
fyzická osoba, která lobbuje v zájmu svého podnikání (tedy 
výdělečné činnosti). 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Vypořádáno jinak. 
Z § 3 písm. b) vypuštěno slovo „podnikající“. 
Provedenou úpravou není dotčeno individuální 
právo jednotlivce obracet se např. na poslance 
za účelem projednání jednotlivé věci či realizaci 
ústavních pořádkem zakotvených práv. Pokud by 
však aktivita občana měla soustavný charakter, 
pak by již do definice lobbisty zahrnut být měl, viz 
definice lobbování. 

K § 4 odst. 1:  
Navrhujeme vložit do § 4 odst. 1 návrhu zákona mezi 
lobbované prezidenta republiky. V ústavě uvedená 
neodpovědnost prezidenta, na kterou se odvolává důvodová 
zpráva, není podle našeho názoru důvodem, proč by měl být 
prezident vyloučen z okruhu vyjmenovaných osob, pokud má 
roli v legislativním procesu.   
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Předkladatel si je vědom významu prezidenta 
republiky v legislativním procesu. Prezident sice 
nemá zákonodárnou iniciativu, ale Ústava mu 
dává právo veta a navíc disponuje značným 
politickým vlivem. Prezident sám přitom může být 
ovlivňován různými osobami. Předkladatel zvážil 
zařazení prezidenta republiky mezi lobbované 
v souladu se stanoviskem Legislativní rady vlády 
k návrhu věcného záměru zákona o lobbingu 
a trvá na prezidentově nezařazení. Ústava 
prezidentovi zaručuje, že není z výkonu své 
funkce odpovědný (čl. 54 odst. 3) a nelze 
ho za případný přestupek stíhat (čl. 65 odst. 1). 

K § 4 odst. 1 písm. e):  
Požadujeme explicitně vyloučit aplikaci uvedeného ustanovení 
na státní tajemníky, kteří sice podle § 15 odst. 1 zákona o 
státní službě mají rovněž postavení náměstka pro řízení sekce, 
ale s ohledem na jejich zcela specifickou roli a úkoly stanovené 
jim zákonem o státní službě by neměli být zahrnuti do výčtu 
lobbovaných. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Z § 15 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě vyplývá, že má státní tajemník „postavení 
náměstka pro řízení sekce“. Rovněž v důvodové 
zprávě bylo vysvětleno, že toto ustanovení se 
vztahuje i na státní tajemníky. Státní tajemníci 
sice mají oproti náměstkům pro řízení sekcí 
odlišnou agendu, i oni se však mohou podílet na 
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Tato připomínka je zásadní. přípravě právních předpisů a strategických 
dokumentů, a proto jsou také zařazeni mezi 
lobbované. Připomínce tudíž nebude vyhověno.  

K § 4 odst. 1 písm. g):  
Navrhujeme doplnit v § 4 odst. 1 písm. g) návrhu zákona mezi 
lobbované vedoucího Úřadu vlády. 
Z pohledu systematiky zákona a vzhledem k obdobnému 
organizačnímu postavení není důvod, aby jeden ze čtyř 
„kancléřů“, čtyř nejvyšších ústavních institucí nebyl v zákoně 
uveden. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Vedoucí Úřadu vlády patří mezi lobbované, 
protože je vedoucím ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není člen vlády (§ 2, § 28 odst. 3 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů).  

K § 4 odst. 1 písm. l):  
Navrhujeme doplnit v § 4 odst. 1 písm. l) návrhu zákona mezi 
lobbované poradce prezidenta. Stejně jako poradci členů vlády 
mají poradci prezidenta vliv na jeho informování a 
rozhodování. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Vzhledem k rozhodnutí předkladatele nezařadit 
mezi lobbované prezidenta republiky nejsou 
do okruhu lobbovaných zahrnuti ani jeho poradci.  

K § 4 odst. 2:  
Navrhujeme člena bankovní rady České národní banky zařadit 
do výčtu v § 4 odst. 1. Česká národní banka je povinným 
připomínkovým místem pro materiály projednávané vládou, 
takže bankovní rada může rozhodovat o uplatnění připomínek 
k jakémukoliv návrhu právního předpisu, nikoliv jen k právním 
předpisům v působnosti České národní banky. Člen bankovní 
rady tak může být lobbován kdykoliv a kýmkoliv v zájmu 
jakéhokoliv předpisu, který se nachází v připomínkovém řízení. 
Je častou praxí, že ČNB vznáší opakovaně připomínky k 
předpisům navrhovaným vládou a není v tomto ohledu 
důvodné rozlišovat mezi náměstkem ministra a členy bankovní 
rady. 
Nezávislost v monetární politice danou úpravou nebude 
dotčena, neboť monetární politika je vyloučena na základě 
působnosti návrhu zákona vymezenou v § 1, tedy nedojde k 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Svými zásadními připomínkami k věcnému 
záměru zákona o lobbingu Česká národní banka 
požadovala výslovné vynětí členů bankovní rady 
České národní banky z okruhu lobbovaných osob. 
Tento požadavek odůvodňovala obavou 
z možného rozmělnění dosavadního striktního 
zákazu, aby Česká národní banka, její bankovní 
rada nebo její členové při výkonu své pravomoci 
a plnění svěřených úkolů přijímali jakékoliv 
pokyny od orgánů České republiky, orgánů, 
institucí či subjektů Evropské unie, vlád členských 
států Evropské unie nebo jakéhokoliv jiného 
subjektu, daného na národní úrovni v § 9 odst. 1 
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narušení nezávislosti ČNB ve smyslu ochrany stability cenové 
hladiny. Z výše popsaných důvodu je podle našeho názoru 
vhodné považovat člena bankovní rady za lobbovaného vždy a 
přesunout tuto funkci taktéž do odstavce 1. V případě zrušení 
tohoto odstavce pak bude třeba zrušit číslování odstavce 1. 
Tato připomínka je zásadní. 

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
ve znění pozdějších předpisů, a vycházejícího 
ze zásady institucionální nezávislosti centrálních 
bank upravených v čl. 130 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v čl. 7 Statutu Evropského 
systému centrálních bank a Evropské centrální 
banky.  
Při projednání návrhu věcného záměru zákona 
Legislativní radou vlády však Česká národní 
banka uvedla, že nemá výhrad, pokud bude 
navrhovaná právní úprava vztažena na její 
činnost související s přípravou právních předpisů 
a dokumentů nelegislativní povahy, o nichž 
rozhoduje vláda po projednání v připomínkovém 
řízení. Zahrnutí členů bankovní rady do osobní 
působnosti zákona ve smyslu výše uvedeného 
však ještě bude být konzultováno s Evropskou 
centrální bankou tak, aby na jisto potvrzeno, 
že není navrženým zněním zákona zasahováno 
do nezávislosti České národní banky. 

K § 8 odst. 4:  
Pokud návrh zákona trvá na tom, aby byli do registru 
zapisováni i lobbující zaměstnanci, připadá nám irelevantní, 
aby zaměstnanci udělovali lobbistovi souhlas se zapsáním do 
registru. Buď je z nějakého důvodu veřejný zájem na tom, aby 
lobbující zaměstnanci byli v registru zapsáni, potom by tam 
měli být zapsáni bez ohledu na svůj souhlas, nebo na tom 
veřejný zájem není, potom je takový zápis nadbytečný. V 
takovém případě pak navrhujeme zrušení § 8 odst. 4 a 
omezení údajů o zaměstnancích zapisovaných do registru, 
jako například datum narození a adresu místa pobytu. 
Nicméně, podle našeho názoru je zápis lobbujících 
zaměstnanců do registru zbytečný. Bylo by dostačující, kdyby 
seznam lobbujících zaměstnanců vedl sám lobbista a na 
žádost orgánu dohledu ho předložil. Ostatně, pro lobbovaného 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Podmínka explicitního souhlasu s uvedením 
lobbujícího zaměstnance v registru lobbistů je 
nezbytná pro to, aby byl dotčený zaměstnanec 
srozuměn se skutečností, že je takto registrován. 
Bez podmínky explicitního souhlasu by 
zaměstnavatel mohl registrovat lobbující 
zaměstnance bez jejich vědomí, čímž by nebyla 
dostatečně chráněna práva dotčených 
zaměstnanců. Jakkoliv navržená konstrukce 
může působit komplikovaně, tak vychází 
z vyvažování ochrany oprávněných zájmů a práv 
zaměstnavatele a zaměstnance.  
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není informace o tom, zda se jedná o pana Nováka nebo pana 
Pospíšila, podle našeho mínění nijak zásadní. Podstatné je, 
koho zastupuje a v zájmu koho působí. Není podle nás tedy 
nezbytné, aby každý zaměstnanec, který komunikuje s 
lobbovanými, byl zapsán v rejstříku. Relevantní je, že tam 
bude jeho zaměstnavatel, v jehož prospěch a na jehož pokyn 
tak jedná. Navíc půjde o údaje, které budou zřejmě podléhat 
častějším změnám (obměna zaměstnanců) a jejich evidování 
v registru by tedy znamenalo zvýšenou administrativní zátěž. 
Tato připomínka je zásadní. 

Pro lobbované je nezbytné mít informaci o tom, 
zda dotyčný lobbující zaměstnanec je skutečně 
zaměstnancem lobbisty a zda je skutečně 
registrován. Bez možnosti okamžité kontroly 
relevantních informací o lobbujícím zaměstnanci 
v registru transparentnosti by existovalo nemalé 
riziko uvedení lobbovaného v omyl apod.  

K § 11 odst. 1:  
Navrhujeme upřesnění tohoto ustanovení. Z věty za 
středníkem vyplývá odlišný postup v případě, kdy dojde k 
přeměně právnické osoby sloučením a kdy splynutím. Pro 
odlišný postup přitom není žádný důvod. Zároveň si není 
zřejmé, jaký bude mít věta za středníkem vlastně dopad na 
údaj zapisovaný v registru. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Účelem věty za středníkem je to, aby nebylo 
možné účelově fúzovat a vyhýbat se povinnostem 
z navrhované právní úpravy. 
Ze znění připomínky, ani z dotčeného ustanovení 
není zřejmé, proč by měl být dán odlišný postup 
sloučení a splynutí.    

K § 13 odst. 6 a § 15 odst. 6:  
Navrhujeme rozšířit možnost podat námitku po dobu vedení 
v registru transparentnosti. Podle důvodové zprávy cílem 
zveřejnění námitky není přezkum pravdivosti informací 
uváděných ve zprávě Úřadem, nýbrž poskytnutí rovného 
přístupu lobbisty a lobbovaného sdělit veřejnosti 
prostřednictvím registru odlišná stanoviska týkající se 
lobbistického kontaktu, tj. zda takový kontakt proběhl, v jaké 
věci, mezi kým apod. 
Lobbovaný i lobbista mají v návrhu možnost přímé ochrany 
proti zveřejněným nepravdivým údajům pouze po dobu výkonu 
činnosti. Zpráva, ve které mohou být uvedeny nepravdivé 
údaje zasahující do jejich osobnostních práv, může být do 
registru vložena (nebo se o ní dozví) až v době, kdy již 
nebudou moci využít možnost podat námitku dle § 13 odst. 6 

Akceptováno. 
Jakkoliv by se nemělo jednat o frekventovaný 
případ, nelze takovou situaci zcela vyloučit. 
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nebo § 15 odst. 6. Navrhujeme proto rozšířit možnost podat 
námitku po dobu vedení těchto osob v registru 
transparentnosti, která je od zápisu o zahájení činnosti, přes 
záznam o ukončení činnosti (§ 11 odst. 2) a výmaz 5 let po 
ukončení činnosti (§ 11 odst. 3). 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 13 odst. 6 a násl.  
Navrhuje se odstranit rozpor mezi ustanoveními § 13 odst. 6 a 
§ 17 písm. d) a dále mezi § 15 odst. 6 a § 18 písm. a). Ze 
zvláštní části důvodové zprávy vztahující se k ustanovení § 13 
odst. 6 a § 15. odst. 6 vyplývá, že cílem námitky lobbovaného 
nebo lobbisty proti obsahu zprávy není přezkum pravdivosti 
informací, ale slouží pouze k tomu, aby lobbista nebo lobovaný 
vyjádřil svůj názor k obsahu zprávy, resp. je tato nástrojem 
prevence motivující lobbisty k tomu, aby jejich zprávy byly 
úplné a pravdivé. S tímto přístupem k institutu „námitky“ nelze 
zcela souhlasit, neboť povinnost podávat pouze pravdivé, 
přesné a úplné údaje je ve vztahu k lobbistovy ukotvena v § 13 
odst. 3 návrhu zákona a ve vztahu k lobbovanému v § 15 odst. 
3 návrhu zákona a porušení této povinnosti je současně 
označeno za přestupek proti zákonu, za který lze uložit sankci 
(viz § 17 písm. d) a § 18 písm. a). Pokud tedy „protistrana“ 
podá námitku, existuje zde minimálně podezření, že lobbista 
nebo lobbovaný nesplnil povinnost uloženou zákonem, resp., 
že zpráva není (minimálně ve vztahu k osobě námitku 
uplatňující) pravdivá, přesná nebo úplná. Máme za to, že v 
případě podání námitky, by měl být ze strany Úřadu prověřen 
skutečný stav věci, neboť toto oprávnění (resp. povinnost) je 
zakotveno v § 16 odst. 2 návrhu zákona. Důvodová zpráva k § 
16 návrhu zákona se nezmiňuje o procesním předpisu 
upravujícím výkon dohledu. Lze předpokládat, že tento postup, 
a to i v případech prověřování pravdivosti, přesnosti a úplnosti 
údajů ve zprávě, se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád). Přestože důvodová zpráva k § 16 
uvádí, že účelem zákona není vytvářet v osobě Úřadu 
„robustní dohledový orgán schopný rozsáhlého prověřování“, 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Účelem navrženého institutu námitek je toliko 
umožnit druhé straně reagovat na případ, kdy 
uváděné skutečnosti nebudou odpovídat realitě.  
Cílem zveřejnění námitky lobbovaného není 
přezkum pravdivosti informací uváděných ve 
zprávě lobbisty Úřadem, nýbrž poskytnutí 
rovného přístupu lobbisty a lobbovaného sdělit 
veřejnosti prostřednictvím registru odlišná 
stanoviska týkající se lobbistického kontaktu, tj. 
zda takový kontakt proběhl, v jaké věci, mezi kým 
apod. Podaná námitka je nástrojem prevence 
motivující lobbisty k tomu, aby jejich zprávy byly 
úplné a pravdivé. Je ji možné vnímat také jako 
indikátor pro případný větší zájem veřejnosti o 
daný rozpor.  
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bude nezbytné v situacích podané námitky k nějakému 
prověřování zřejmě přistoupit. Pokud by tomu tak nebylo, může 
nastat situace, kdy množství navzájem podávaných námitek 
způsobí naprostou neobjektivitu zpráv lobbovaných a lobbistů, 
a to bez hrozby sankce, čímž by došlo k popření smyslu a k 
nenaplnění účelu, pro který je zákon navrhován. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 14 odst. 4:  
Ustanovení požadujeme bez náhrady vypustit. Platí totiž bez 
dalšího, že pokud zákon ukládá určité osobě nějaké povinnosti 
a tato osoba vykonává činnost prostřednictvím zaměstnanců, 
potom musí zajistit, že uvedené povinnosti dodržují při výkonu 
této činnosti i její zaměstnanci. Ukládat povinnosti přímo 
lobbujícím zaměstnancům navíc nemá smysl ani z toho 
důvodu, že dodržování těchto povinností lobbujícími 
zaměstnanci není předmětem dohledu Úřadu (srov. § 16 odst. 
2 a contrario) a jejich porušení není postihováno jako 
přestupek lobbujících zaměstnanců (srov. § 17 a 18 a 
contrario). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

K důvodové zprávě:  
Co se týká výdajů na vytvoření Registru transparentnosti, 
jakožto informačního systému veřejné správy, které se 
odhadují na cca 0,5-0,7 mil. Kč bez DPH je nutné, aby byly 
pokryty v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Úřadu pro 
dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (dále jen 
„Úřad“) pro rok 2019 a léta následující, a to bez požadavku na 
navýšení výdajů kapitoly.  
Současně zásadně nesouhlasíme s navyšováním počtu míst a 
souvisejícího objemu prostředků na platy. Domníváme se, že 
personální kapacita pro zabezpečení této priority je napříč 
státní správou dostatečná a požadujeme, aby případný výkon 
agendy byl předně řešen na vrub neobsazených míst, úpravou 
pracovních náplní stávajících zaměstnanců, či převedením 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Rozpočtově neutrální řešení regulace lobbování 
není možné realizovat. Zřízení a vedení registru 
transparentnosti si nutně vyžádá další finanční 
prostředky, které nepokrývá schválený rozpočet 
kapitoly Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a hnutí.  
Předkladatel se snažil postupovat ekonomicky 
a pro agendu spojenou s regulací lobbování 
nevytvořil zcela nový správní orgán, ale podřadil ji 
již pod existující.  
Zvolené řešení vyplývá z věcného záměru zákona 
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adekvátního počtu míst z jiných rozpočtových kapitol s věcně 
příbuznou agendou (např. Ministerstvo spravedlnosti, Úřad 
vlády). V této souvislosti by bylo vhodné identifikovat a do 
materiálu zařadit přehled personálních kapacit napříč státní 
správou, které se opatřením proti lobbingu zabývají již dnes.  
Do materiálu a jiných relevantních částí (RIA, Předkládací 
zpráva) požadujeme explicitně uvést, že s přijetím navržené 
právní úpravy nebudou spojeny žádné dopady do personální a 
platové oblasti, resp. že agenda bude zabezpečena v rámci 
stávajícího limitu počtu míst a objemu prostředků na platy.  
Co se týká nákladu na pronájem prostor pro zaměstnance 
v požadované výši 362 888 Kč ročně, tak opět je nutné pokrýt 
tyto případné výdaje v rámci schváleného rozpočtu na rok 
2019 a léta následující (s ohledem na plánovanou účinnost 
zákona od 1. 1. 2021) bez požadavku na navýšení. Jen 
podotýkáme, že Úřad snad již disponuje prostory, kam by mohl 
zaměstnance umístit a nebude muset hledat nové prostory a 
platit případně tuto výši nájmu.  
K důvodové zprávě: Důvodová zpráva, str. 15: Nesouhlasíme 
s tvrzením, že očekávané výdaje na přestupková řízení nelze 
předem vyčíslit. Naopak to bez větších problémů lze, a to 
např. na základě podobného postupu výpočtu jako je na str. 68 
a 69 RIA, pokud jsou známé vstupní proměnné typu počet 
státních zaměstnanců, platová třída apod. Tento odhad včetně 
příslušného výpočtu by měl být také uveden v RIA. 
Tato připomínka je zásadní. 

o lobbingu schváleného usnesením vlády ze dne 
21. února 2018 č. 114.  
Předkladatel se v ZZ RIA pokusí provést odhad 
výdajů na přestupková řízení. 

Obecně ke zmocňovacím ustanovením 
V ustanoveních, kde návrh předpokládá vydání prováděcího 
předpisu, doporučujeme zmocnění formulovat takto: 
„Náležitosti, strukturu a formát formuláře stanoví Úřad 
vyhláškou. Formulář zároveň Úřad uveřejní na svých 
internetových stránkách.“ 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
„Podrobnosti náležitostí“ je termín v právních 
předpisech běžně používaný. Rozdělení 
ustanovení na dvě věty není nutné. 
 

K § 2 odst. 2 písm. b):  Vysvětleno. 
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Navrhujeme, aby bylo vyjasněno, co přesně je myšleno 
„komunikací na jednání orgánů veřejné moci“. Jedná se o 
jakékoliv jednání, které se uskutečňuje na půdě orgánu veřejné 
moci? Tedy například, dostaví-li se na jednání osoba 
zastupující profesní asociaci, aby se vyjádřila k určitému 
problému, nejedná se o lobbing? Jakou roli zde hraje to, kdo 
dané jednání iniciuje? 
Tato připomínka je doporučující. 

Z důvodové zprávy: „Jednáním se rozumí formy 
jednání předpokládané příslušnými právními 
předpisy, jako jsou schůze, zasedání apod. Jde o 
to, že taková komunikace probíhá pod kontrolou 
dalších členů orgánu veřejné moci a dalších osob 
účastnících se schůze. Avšak jednáním podle 
tohoto ustanovení není míněna neformální 
komunikace uskutečněná mezi lobbistou a 
lobbovaným tak, aby nebyla možná žádná 
kontrola ze strany dalších osob (byť by k ní došlo 
v prostorách orgánu veřejné moci během jednání 
tohoto orgánu).“  
Předkladatel ke druhé otázce uvádí, že 
v popisovaném případě se nebude ze strany 
osoby zastupující profesní organizaci jednat o 
lobbing.  
Předkladatel ke třetí otázce v kontextu celé 
připomínky uvádí, že skutečnost, kdo jednání 
iniciuje, nebude hrát roli. 

K § 4 písm. j):  
V kontextu Nejvyššího kontrolního úřadu a rovněž s ohledem 
na to, že je v textu důvodové zprávy několikrát zmíněna 
Bezpečnostní informační služba, kterou řídí a kontroluje vláda, 
navrhujeme vyjasnit, zda se právní úprava vztahuje také na ni, 
resp. jestli by se na ni neměla vztahovat. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
V důvodové zprávě doplněno, že zpravodajské 
služby nespadají pod úpravu lobbování.  

K § 4 odst. 1  
Doporučuje se do § 4 odst. 1 doplnit písmeno n) ve znění „n) 
člen zastupitelstva vyššího územního samosprávného celku“. 
Podle článku 41 odst. 2 Ústavy ČR disponuje i zastupitelstvo 
vyššího územního samosprávného celku zákonodárnou 
iniciativou. Pokud má být zachován smysl ustanovení § 2 odst. 
1, které stanoví, že „Lobbování je soustavná činnost 
spočívající v komunikaci, včetně jednostranného kontaktu, 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování 
na představitele obecních a krajských samospráv. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona včetně preferované 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
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uskutečňované lobbistou za účelem ovlivnění jednání 
lobbovaného při přípravě, projednávání a schvalování návrhu 
předpisu nebo strategického dokumentu, bez ohledu na formu 
této komunikace“, mělo by dojít k doplnění daného ustanovení 
ve výše uvedeném smyslu. 
Tato připomínka je doporučující. 

rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona 
o lobbování se proto nevztahuje na samotné 
představitele územních samosprávných celků, 
jejichž jednání vůči státu nelze považovat za 
lobbování, ale mezi lobbisty budou spadat 
zájmová sdružení územních samosprávných 
celků jako Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 
ČR atd. Předkladatelem zvolené věcné řešení je v 
souladu s rozhodnutím vlády i stanoviskem 
Legislativní rady vlády. 
V případě regulace lobbování je nutné volit 
postupná řešení, tj. regulovat lobbování 
na centrální úrovni, následně zhodnotit efektivitu 
právní úpravy a poté případně přistoupit 
k extenzivnější variantě spočívající v zahrnutí 
krajských a obecních veřejných funkcionářů mezi 
lobbované osoby.   

K § 5:  
Navrhujeme zrušení označení § před číslem 15, viz čl. 70 odst. 
1 Legislativních pravidel vlády. Zároveň navrhujeme text „a), 
c), d), e)“ nahradit textem „a) a c) až e)“., 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně. 
Ponecháno označení § před číslem 15, nejde o 
soubornou citaci ve smyslu čl. 70 odst. 1. Text 
„a), c), d), e)“ nahrazen textem „a) a c) až e)“. 

K § 6, 8, 10 a dalším:  
V několika ustanoveních se používá výraz „návrh na zápis do 
registru“. Jedná se přitom o podání, jímž se účastník domáhá 
zahájení správního řízení, třebaže rozhodnutí vydané v tomto 
správním řízení se písemně nevyhotovuje. Pro podání, jímž se 
účastník domáhá zahájení správního řízení, používá správní 
řád výraz „žádost“. Není důvod se od této terminologie 

Neakceptováno. 
Doporučujeme setrvat na současném znění, 
žádné jiné připomínkové místo podobnou 
připomínku neuplatnilo, jde jen o doporučující 
připomínku. 
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odchylovat. Doporučujeme proto nahradit výraz „návrh na 
zápis do registru“ výrazem „žádost o zápis do registru“. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 6:  
Navrhujeme z důvodu jednoznačnosti doplnit slovo „Úřadu“ za 
slovo „podat“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 6 a 7:  
Naplněním znaků lobbování vzniká právnické osobě nebo 
podnikající fyzické osobě povinnost podat návrh na zápis do 
registru transparentnosti. Z důvodové zprávy vyplývá, že 
konstitutivní účinky má až zápis do registru (viz např. 
odůvodnění k § 8 odst. 1, kde je uvedeno, že registr obsahuje 
mj. „datum zápisu do registru, od kterého plynou lobbistovi 
povinnosti stanovené zákonem“). Pokud je to tak, je v § 6 
subjekt podávající návrh na zápis do registru správně označen 
obecně jako „právnické osoba“ či „podnikající fyzická osoba“, 
ovšem není jasné, proč v § 7 nebyl ve vztahu k osobě, která 
zahájí funkci a stane se potenciálním objektem lobbování, 
zvolen analogický přístup? Dikce § 7 budí dojem, že tato 
osoba se stává lobbovaným tím, že zahájí funkci, nikoli až 
zápisem do příslušného registru. Navrhujeme výše uvedené 
vyjasnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí. 

K § 8 odst. 2 
Pokud bude zápis zaměstnance zachován (viz naše zásadní 
připomínka), doporučujeme mezi zapisované údaje doplnit i 
den zápisu do registru (nemusí být totožný se dnem zápisu 
lobbisty). 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

K § 8 odst. 3 
Lobbista by měl být povinen oznamovat zejména změny údajů 
zapisovaných podle odstavce 1 (změna sídla, změna názvu 

Vysvětleno.  
Viz důvodová zpráva k § 12: „Díky oprávnění 
využívat údaje ze základních registrů budou 
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obchodní firmy…) 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Úřadu přicházet i jejich notifikace, tudíž nebude 
zapotřebí, aby jiným způsobem zjišťoval případné 
změny. Povinnost ohlašovat změny svých údajů 
nemusí být proto zákonem uložena ani osobám 
zapsaným v registru transparentnosti, neboť 
údaje se budou automaticky aktualizovat.“ 
Zatěžovat lobbistu oznamováním změn údajů, o 
kterých se Úřad sám dozví, by bylo nadbytečné.  

K § 8 odst. 4 
Pokud bude zápis zaměstnance zachován (viz naše zásadní 
připomínka), upozorňujeme, že souhlas ve větě první není 
dostatečně identifikován – není zřejmé, zda se tím rozumí 
souhlas s tím, že uvedená osoba bude uvedena v registru 
transparentnosti jako lobbující zaměstnanec, nebo jestli se má 
na mysli souhlas se zveřejněním údajů podle odstavce 2, jak 
by bylo možné dovozovat z textu věty druhé. Současně 
doporučujeme toto ustanovení přesunout za odstavec 2, 
s nímž bezprostředně souvisí. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně.   
Zmíněné ustanovení stanoví podmínku, za které 
je lobbista oprávněn uvést fyzickou osobu jako 
lobbujícího zaměstnance. Tou je výslovný 
písemný souhlas fyzické osoby s tím, že její 
osobní údaje budou zveřejněny v registru v rámci 
zápisu o lobbistovi. V druhé větě je zároveň 
stanovena povinnost lobbisty okamžitě zajistit 
výmaz údajů o této osobě v případě odvolání 
jejího souhlasu. 
Předkladatel se domnívá, že z dané textace 
dostatečně jasně vyplývá, že se jedná o souhlas 
zaměstnance s uvedením jeho osoby do registru 
jako lobbujícího zaměstnance a zveřejněním jeho 
osobních údajů.  
Z hlediska struktury akceptujeme přesunutí 
zmíněného ustanovení za odst. 2. 

K § 9 odst. 1:  
Ve zvláštní části důvodové zprávy k § 9 odst. 1 je uvedeno, že 
„Nezbytným údajem z hlediska plnění informačních povinností 
lobbovaného je údaj o zahájení a ukončení výkonu funkce či 
činnosti.“. Výčet v § 9 ovšem tuto informaci neobsahuje. 
Doporučuje se sjednotit text návrhu zákona s textem v 
důvodové zprávě., tj. buď odstranit větu z důvodové zprávy, 
nebo doplnit nové údaje do § 9 odst. 1. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
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K § 9 odst. 2:  
Z praktických důvodů nepovažujeme za vhodné, aby zápisy 
provádělo tak velké množství subjektů (orgány veřejné moci a 
organizační složky státu uvedené v § 4). Doporučujeme zvážit, 
aby zápisy prováděl Úřad, a to na návrh příslušné organizační 
složky státu nebo orgánu veřejné moci. Současně by bylo 
třeba pro tyto subjekty doplnit povinnosti oznamovat změny 
údajů, které se o lobbovaných v registru uvádí a upravit 
některá další ustanovení (např. § 10 odst. 3).  
Pokud nedojde k výše uvedené úpravě doporučujeme upravit 
úvodní text takto: „Údaje podle odstavce 1 do registru zapisuje 
nebo z něho vymazává“ a sjednotit styl výčtu v jednotlivých 
písmenech (písmena a) až c) obsahují slovní popis osob 
lobbovaných osob, které jsou dané orgány povinny zapisovat 
nebo vymazávat, zatímco písmena d) až f) obsahují odkazy na 
lobbované z § 4).  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Byl zvolen obdobný způsob zapisování údajů o 
lobbovaných, jako funguje u zapisování údajů o 
veřejných funkcionářích (§ 14a odst. 2 zákona o 
střetu zájmu). 

K § 9 odst. 2 písm. d):  
Navrhujeme text „c), d), e), f), h), i), l), m)“ nahradit textem „c) 
až f), h), i), l) a m)“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 10 odst. 1:  
Navrhujeme text „a), b), c)“ nahradit textem „a) až c)“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 10 odst. 2:  
Doporučujeme zvážit zavedení možnosti Úřadu odmítnut zápis 
do registru (např. v případě podání žádosti, která neobsahuje 
předepsané náležitosti). 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Úřad možnost odmítnout zápis do registru již má 
– podle § 10 odst. 2 „Úřad zapíše lobbistu do 
registru do 10 dnů ode dne podání návrhu, který 
splňuje předepsané náležitosti“. Není zapotřebí 
dodávat, že pokud návrh předepsané náležitosti 
nesplňuje, Úřad lobbistu nezapíše. 

K § 11 odst. 1, § 14 odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. f):  Akceptováno. 
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Doporučujeme, aby nebylo užíváno spojení „lobbistická 
činnost“. Tento pojem není v zákoně definován. Vhodnější by 
bylo ustanovení přeformulovat a používat zavedený pojem 
„lobbování“. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 12:  
Navrhujeme sjednotit text v úvodních větách odstavců 1 až 3, 
kdy odstavce 1 a 2 obsahují slovní spojení „dohledu nad 
lobbováním podle tohoto zákona využívá“, zatímco odstavec 3 
obsahuje slovní spojení „dohledu nad lobbováním využívá“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 12 odst. 2 písm. e):  
Není nám zřejmý důvod pro využití předchozích adres míst 
trvalého pobytu. Doporučujeme vyjasnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí.  

K § 13 odst. 4 a § 15 odst. 4:  
Dle § 13 odst. 4) je lhůta pro uložení zprávy lobbisty do registru 
15 dnů, dále podle § 15 odst. 4) je lhůta pro uložení zprávy 
lobbovaného do registru 30 dnů. Požadujeme vysvětlit, proč 
jsou lhůty stanoveny rozdílně. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Sjednocení lhůt. 

K § 13 odst. 6 (a obdobně § 15 odst. 6):  
Doporučujeme přeformulovat takto: 
„(6) Lobbovaný je oprávněn podat v elektronické podobě do 
registru námitku  
a) pro nepravdivost údaje obsaženého ve zprávě lobbisty, 
pokud se tento údaj lobbovaného týká.,  
b) proti zprávě lobbisty, ve které lobbista neuvedl lobbování, 
které vůči němu tento lobbista v období, za které je zpráva 
podávána, uskutečnil.“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
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K § 14 odst. 1:  
Doporučuje se upravit znění odstavce 1, neboť současné znění 
nedává smysl. 
Pokud bude akceptována naše zásadní připomínka k  § 5 (tj. 
bude vypuštěna povinnost zápisu lobbujících zaměstnanců do 
registru, měl by text znít zřejmě  
„(1) Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost pouze 
osobně.“  
Pokud by tato uvedená připomínka akceptována nebyla, bylo 
by třeba doplnit na konec námi navrhovaného znění ještě slova 
„nebo prostřednictvím lobbujících zaměstnanců zapsaných v 
registru“. 
Současně doporučujeme vyjasnit, zda mám být umožněno, 
aby lobbista vykonával činnost prostřednictvím jiného lobbisty.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vypořádáno jinak. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

K § 14 odst. 2:  
Doporučujeme upravit text „které se podle tohoto zákona 
považuje za lobbistickou komunikaci“, neboť nenavazuje na 
vymezení lobbování podle § 2 odst. 1. Lobbistickou komunikaci 
jako termín návrh zákona nevymezuje. Nadto se slova 
„považuje se“ používají pro označení právní fikce, nikoli 
definice. 
Za slovem „zákona“ je třeba doplnit čárku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Slova „za lobbistickou komunikaci“ nahrazena 
slovy „za lobbování“. 
Čárka doplněna. 

K § 14 odst. 3:  
Slova „podle předchozího odstavce“ je třeba nahradit textem 
„podle odstavce 2“(viz čl. 69 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády). 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

K §16 
Doporučujeme nesměšovat dohled a projednávání přestupků 
do jednoho ustanovení. Doporučujeme z nadpisu vypustit 

Akceptováno. 
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slova „a projednávání přestupků“ a odstavec 3 zařadit jako 
samostatný paragraf za § 18. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 17 odst. 1 písm. a):  
Vymezení pachatele přestupku („lobbista“) neodpovídá tomu, 
jak je vymezen subjekt povinnosti podle § 6 („právnická nebo 
podnikající fyzická osoba“).   
Současně konstatujeme, že skutkovou podstatu přestupku 
podle tohoto ustanovení považujeme za závažnější než 
skutkové podstaty další, proto by podle našeho názoru (i s 
vědomí skutečnosti, že zákon umožňuje uložit zákaz 
lobbistické činnosti) měla pro ni být nastavena vyšší horní 
sazba pokuty. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Přestupku se vždy dopustí lobbista (právnická 
nebo fyzická osoba). Výši pokuty 100 000 Kč 
považujeme za přiměřenou. 

K § 17 odst. 1 písm. c):  
Vymezení objektivní stránky skutkové podstaty přestupku 
(„zapíše do registru údaje“) neodpovídá formulaci povinnosti 
podle § 8 odst. 4 („uvést v návrhu na zápis do registru“). V 
důsledku by to znamenalo, že lobbista by nemohl objektivní 
stránku skutkové podstaty přestupku nikdy naplnit, protože on 
do registru údaje nezapisuje, ale toliko podává návrh na zápis 
do registru. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 17 odst. 1 písm. d):  
Vymezení skutkové podstaty přestupku pomocí poměrně 
neurčitého pojmu „zjevně“ považujeme za nevhodné, neboť by 
to mohlo vyvolávat výkladové problémy.  Doporučujeme toto 
slovo vypustit.  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Slovní spojení „zjevně nepřesné, neúplné nebo 
nepravdivé údaje“ je používáno v zákoně o střetu 
zájmů – viz § 23 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. 
b), aniž by působilo výkladové problémy. 

K § 17 odst. 1 písm. h):  
Objektivní stránka skutkové podstaty přestupku by měla být 
vymezena tak, že „v rozporu s § 14 odst. 3 nepotvrdí písemně 

Akceptováno. 
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obsah upozornění podle § 14 odst. 2“. Tato formulace lépe 
odpovídá formulaci povinnosti podle § 14 odst. 3. Postihováno 
by totiž mělo být i opominutí spočívající v nevystavení 
potvrzení, nikoli pouze konání spočívající v aktivním odmítnutí 
toto potvrzení vystavit. V řadě případů totiž může dojít k tomu, 
že pachatel potvrzení v rozporu s § 14 odst. 3 nevystaví, ale 
aktivně jeho vystavení neodmítne. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 19:  
Postrádáme zdůvodnění rozdílného data nabytí účinnosti 
tohoto zákona a změnového zákona k němu (1. ledna 2021 vs. 
1. ledna 2022). 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
K nabytí účinnosti zákona č. 222/2016 Sb., o 
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má podle 
platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; vláda 
však předložila návrh zákona, kterým se má 
účinnost zákona odložit na 1. ledna 2021 
(sněmovní tisk č. 256). Ministerstvo vnitra, které 
je gestorem projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá 
na tom, že je zapotřebí doby alespoň jednoho 
roku účinnosti nové právní úpravy, než bude 
možné její fungování doplnit o další právní 
úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
projektu e-Sbírka a e-Legislativa o vedení 
lobbistické stopy se především z tohoto důvodu 
navrhuje až od 1. ledna 2022. Současně je 
vhodné, aby nejdříve nabyl účinnosti zákon o 
lobbování (lobbisté a lobbovaní budou zapsáni a 
začnou podávat zprávy), a až poté se systém 
regulace lobbování doplní o vedení lobbistické 
stopy. 

K důvodové zprávě 
Obecně 
V důvodové zprávě a ve zprávě RIA je celá řada překlepů, slov 
ve špatném tvaru a pádu, nedůslednosti v používání 
zavedených zkratek apod. Nutno udělat pečlivou kontrolu 
celého textu. 

Vzato na vědomí. 
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Tato připomínka je doporučující. 
K bodu 8:  
Doporučujeme do Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení 
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů doplnit i vztah 
návrhu zákona k přímo aplikovatelnému Obecnému nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí.  

K § 1 
V důvodové zprávě by měla být více odůvodněna ona „výjimka 
pro zákonodárnou iniciativu zastupitelstev krajů“, respektive 
zastupitelstva vyšších územně samosprávných celků. Byť 
zastupitelstva vyšších územně samosprávných celků 
nevyužívají zákonodárnou iniciativu příliš často, stále ji mají a 
nelze tak vyloučit, že při přípravě návrhů zákonů a jejich 
podávání dojde k ovlivňování. Podle našeho názoru je tato 
výjimka zásadní a je nutné ji řádně odůvodnit 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování 
na představitele obecních a krajských samospráv. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona 
o lobbování se proto nevztahuje na samotné 
představitele územních samosprávných celků, 
jejichž jednání vůči státu nelze považovat 
za lobbování, ale mezi lobbisty budou spadat 
zájmová sdružení územních samosprávných 
celků jako Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 
ČR atd. Předkladatelem zvolené věcné řešení je 
v souladu s rozhodnutím vlády i stanoviskem 
Legislativní rady vlády. 
V případě regulace lobbování je nutné volit 
postupná řešení, tj. regulovat lobbování 
na centrální úrovni, následně zhodnotit efektivitu 
právní úpravy a poté případně přistoupit 
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k extenzivnější variantě spočívající v zahrnutí 
krajských a obecních veřejných funkcionářů mezi 
lobbované osoby.   

K § 2 
Ve zvláštní části k § 2 odst. 1 doporučujeme vedle již uvedené 
objasňující kvantifikace počtu lobbistických kontaktů 
vyhovujících pojmu „soustavnost“ blíže rozvést i pojem 
„přiměřenost“ v kontextu s podmínkou časové souvislosti (srov. 
např. situace, kdy lobbista lobbuje ve věci 1 návrhu zákona 
celkem 3x v průběhu leg. procesu k tomuto návrhu zákona 
během 1 roku – je to přiměřená časová souvislost? Zřejmě 
ano, ale co když lobbuje např. ve věci zahájení přípravy 
takového zákona v průběhu 3 nebo více let sice 3x, ale s 
ročními či delšími pauzami – je to přiměřená časová souvislost 
a tedy soustavnost? A co když týž subjekt, u kterého sice v 
určité době byly splněny znaky lobbování, si dá „pauzu“ a 
mimo „přiměřenou“ časovou souvislost s předchozími 
aktivitami zrealizuje komunikaci splňující z hlediska definice  
lobbování pouze znak účelu a předmětu, ale taková pozdější 
komunikace proběhne „bez časové souvislosti“ s předchozími 
a pouze 1x či 2x – jde i v tomto případě o lobbování?). 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí.  
 

K § 4 odst. 1 písm. e) až f) 
Navrhujeme v první větě nahradit slovní spojení „jsou zařazeni“ 
slovy „je zařazen“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně. 
Ve větě došlo ke sjednocení čísla u podmětu a 
přísudku, a to množného čísla (mezi lobované 
jsou zařazeni náměstci…). 

K § 5 
Navrhuje se ve druhém odstavci začínajícím slovy „Registr 
bude zřízen…“ ve druhé větě vynechat slovo „byl“, a to z 
důvodu jeho nadbytečnosti. Slovo „byl“ je v té samé větě 
použito dvakrát. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 15  Akceptováno. 
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Věta „Předpokládá se, že zprávy bude zpracovávat 
administrativní aparát orgánu nebo organizační složky státu, 
kde lobbovaný vykonává svou funkci.“ by mohla vyvolávat 
dojem, že administrativní aparát bude zprávu zpracovávat i po 
obsahové složce, což samozřejmě není možné. Doporučujeme 
text vypustit (je na každém lobbovaném, jak si plnění své 
povinnosti zorganizuje, navíc pochybujeme, že by např. 
asistent poslance či senátora nebo osoba zařazená v kabinetu 
člena vlády měli vlastní administrativní aparát) nebo alespoň  
upravit tak, aby bylo jasně zřejmé, že půjde pouze 
o „zadministrování“ zprávy po „formální“ stránce., nikoli 
obsahové (jak by tomu mohl nasvědčovat termín 
„zpracovávat). 
Tato připomínka je doporučující. 

Text upraven. 

K RIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
V popisu varianty III chybí informace o tom, že se předpokládá 
„doporučení vlády omezující kontakty členů vlády a dalších 
lobbovaných osob podřízených vládě s neregistrovanými 
lobbisty, které by vedlo k omezení vlivu nelegitimních vlivových 
skupin a k tlaku, aby se regulaci podřídili“, jak je uvedeno níže 
v tabulce v hodnocení této varianty. Navrhuje se upravit buď 
popis varianty III, nebo opravit odpovídající části RIA (zejména 
v kapitole 3.3), které odkazují na toto doporučení vlády. 
Ke kapitole 3.4 
V podkapitole „Přínosy“ je na str. 76 uvedeno, že „Umožněním 
přístupu na jednání orgánů komor Parlamentu a zřízením 
přístupu do aplikace eKLEP s možností připomínkovat 
materiály v mezirezortním připomínkovém řízení by zájmové 
skupiny a jejich zástupci dodržující pravidla regulace získali 
další nástroj jak uplatnit svůj vliv v rámci demokratické diskuze 
nad dopady připravované legislativy.“, ovšem toto nevyplývá z 
popisu varianty IV v kapitole 1.4 Varianta IV na str. 60. 
Navrhuje se v této části textu větu vypustit, nebo doplnit popis 
varianty IV. 
Navrhujeme změnit ve shrnutí dopadů u korupčních rizik 

Vzato na vědomí. 
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výsledek uvážení na „ANO“. Předpokládá se zmenšení 
prostoru pro korupci, což ZZ RIA i sama uvádí, přitom snížení 
rizik je také dopadem na korupci. Podle ZZ RIA na návrhu 
zákona spolupracovala mj. Rada vlády pro koordinaci boje s 
korupcí, dopad na korupci tak byl zřejmě od počátku příprav 
zákona předpokládán. 
U nákladů na registraci není jasné, jak se došlo k částce 850 
Kč představující náklady pro jednu registrující se osobu. 
Zřejmě by mělo jít spíše o součin 188,85 Kč x 5,5 hod. A dále 
nad dolní tabulkou, která se vztahuje k nákladům na reporting 
je uvedena totožná věta jako nad tabulkou horní, proto ji 
doporučujeme opravit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo kultury  Obecně 
Navrhovaný zákon vylučuje v § 2 odst. 2 písm. e) z definice 
lobbování uplatnění připomínky k připravovaným návrhům 
právních předpisů.  Vedle připomínkových míst uvedených 
v Legislativních pravidlech vlády a v Jednacím řádu vlády 
ovšem ministerstva rozesílají v rámci meziresortního 
připomínkového řízení návrhy připravovaných právních 
předpisů i řadě dalších subjektů, kterých se problematika 
dotýká. Není zřejmé, zda tato činnost a konzultace v jejím 
rámci prováděné by měly být zahrnuty pod zákon o lobbování 
či nikoliv. 
Dále bude nutno doladit obsah lobbistické stopy nově 
upravené v zákoně o Sbírce zákonů (viz návrh zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
lobbování) a dokumentů, které ministerstva zpracovávají a 
které jsou součástí materiálů předkládaných vládě a 
Legislativní radě vlády – hodnocení RIA a důvodová zpráva. 
Patrně bude nutné požadavky na obsah těchto součástí 
legislativních materiálů sladit a novou zákonnou úpravu 
legislativní stopy promítnout do vládních dokumentů. 
Tato připomínka je doporučující. 

Ad 1. Vysvětleno.  
Veřejné konzultace související s přípravou návrhu 
předpisu nebo strategického dokumentu jsou 
z pojmu lobbování vyňaty. Podle § 2 odst. 2 
písm. e) návrhu zákona se za lobbování 
nepovažuje „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“. 
Pro veřejné konzultace či jiné konzultace 
realizované při přípravě návrhu právního předpisu 
či strategického dokumentu platí analogicky výše 
uvedené.   
 
Ad 2. Vzato na vědomí. 
K upřesnění lobbistické stopy viz vypořádací 
tabulka k návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
lobbování. 
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K § 3 
Upozorňujeme, že definici lobbisty mohou v konkrétních 
případech naplnit i právnické osoby s majetkovou účastí státu 
např. muzea, divadla, jednotlivá Povodí, státní podniky atd. Při 
styku těchto organizací s jejich zřizovateli může docházet ke 
komunikaci, kterou navrhovaný zákon vymezuje jako 
lobbování.  Je však otázkou, zda je úmyslem předkladatele 
postihnout v zákoně i tyto případy.  
Vymezení lobbisty nepokrývá dle našeho názoru situace, kdy 
osoba lobbuje nikoliv pouze ve vlastním zájmu nebo za zájmy 
svých členů, ale za zájmy celospolečenské – např. zájem na 
zachování určité přírodní lokality. Lobbista rovněž může 
lobbovat v zájmu třetích osob například dětí nebo zdravotně 
postižených, aniž by tak činil úplatně.  Bylo by vhodné v tomto 
směru doplnit důvodovou zprávu. Patrně by v uvedených 
případech o lobbing ve smyslu navrhovaného zákona jít 
nemělo. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí.  
 

K § 4 
V § 4 odst. 1 písm. e) návrhu zákona navrhujeme výslovně 
uvést, zda je lobbovaným také státní tajemník. Podle § 15 
odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě má státní 
tajemník postavení náměstka pro řízení sekce.  Navržené 
znění § 4 odst. 1 státního tajemníka výslovně neuvádí, avšak 
podle důvodové zprávy by státní tajemník lobovanou osobou 
být měl.  Navrhujeme proto znění § 4 odst. 1 písm. e) upravit 
takto: 
„e) náměstek pro řízení sekce a státní tajemník v ministerstvu 
nebo v Úřadu vlády České republiky,“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Z § 15 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě vyplývá, že má státní tajemník „postavení 
náměstka pro řízení sekce“. Rovněž v důvodové 
zprávě bylo vysvětleno, že toto ustanovení se 
vztahuje i na státní tajemníky. Státní tajemníci 
sice mají oproti náměstkům pro řízení sekcí 
odlišnou agendu, i oni se však mohou podílet na 
přípravě právních předpisů a strategických 
dokumentů, a proto jsou také zařazeni mezi 
lobbované. Připomínce tudíž nebude vyhověno. 

K § 4 
V § 4 odst. 1 písm. m) návrhu zákona navrhujeme vyjmout 
zaměstnance kabinetu nebo kanceláře ministra, kteří 
vykonávají pouze administrativní činnosti (sekretářky). 

Neakceptováno. 
Administrativní pracovník v kabinetu nebo 
kanceláři, i když má vykonávat pouze 
administrativní činnost, může mít reálně na 
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Navrhujeme toto znění § 4 odst. 1 písm. m): 
,,m) zaměstnanec zařazený v kabinetu člena vlády, s výjimkou 
zaměstnance vykonávajícího výhradně administrativní 
činnosti.“ 
Tato připomínka je doporučující. 

ministra značný vliv jak přímo, tak na to, s kým a 
za jakých okolností se ministr setká.  
 

K § 11 
V § 11 odst. 1 se stanovuje povinnost Úřadu provést vyznačení 
skutečnosti, že zapsaný lobbista nebo lobbující zaměstnanec 
ukončili činnost, aniž by zákon stanovil lobbistovi oznamovací 
povinnost, na rozdíl např. od povinnosti oznámit změnu v 
údajích (viz § 8 odst. 3). Nadto v § 13 odst. 4 písm. b) je 
oznámení o ukončení činnosti uvedeno jako počátek běhu 
lhůty pro uložení zprávy do registru. Navrhujeme proto stanovit 
ohlašovací povinnost lobbistovi také v případě ukončení 
lobbistické činnosti, neboť není zřejmé, jakým jiným způsobem 
se Úřad o skutečnosti, že lobbista ukončil svoji činnost, dozví. 
Ve svém důsledku to může znamenat, že v registru budou 
vedeny nepravdivé údaje. Nadto skutečnost, že se o ukončení 
činnosti pouze „dozví“, aniž je stanoveno jak a v jaké lhůtě, je v 
logickém rozporu s požadavkem na „bezodkladný výmaz“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
§ 11 odst. 1 upraven tak, aby obsahoval explicitní 
povinnost lobbisty oznámit ukončení činnosti. 

K § 11 
Povinnost vyznačit ukončení činnosti lobbovaného je sice 
stanovena orgánu veřejné moci, nikoliv však již organizační 
složce státu (adekvátně viz § 10 odst. 3). Navrhujeme do § 11 
odst. 2 doplnit termín „organizační složka“ tak, aby 
korespondoval se zněním § 10 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 a 2. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 14  
V § 14 odst. 1 postrádá logickou souvislost. V první větě chybí 
slovo, patrně jde o výraz „osobně“ nebo o výraz „sám“, jinak 
tato věta nedává smysl. Navrhujeme upravit formulaci. 
Upozorňujeme, že jednání, které je považováno za 

Akceptováno. 
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„lobbistickou komunikaci“ není v zákoně definováno, přestože 
na něj tento odstavec v poslední větě odkazuje. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 17 
V návaznosti na připomínku k § 11 navrhujeme v § 17 odst. 1 
písm. a) doplnit za slova „zápis do registru“ slova „výmaz z 
registru“ takto: 
,,a) v rozporu s § 6 nepodá ve stanovené lhůtě návrh na zápis 
do registru nebo výmaz z registru,“ 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Lobbista, který již nechce být lobbistou, má mít 
právo podat návrh na svůj výmaz z registru 
transparentnosti. Ukládat mu podání návrhu jako 
povinnost, kterou musí splnit v určité lhůtě, by 
nedávalo smysl. I když lobbista nebude lobbovat, 
bude nadále povinen podávat za každé čtvrtletí  
zprávy lobbisty. Je na jeho zvážení, zda takovou 
povinnost chce plnit, anebo raději navrhne svůj 
výmaz, čímž se po splnění podání zprávy podle § 
13 odst. 4 písm. b) podávání dalších zpráv 
zprostí. 

K § 19  
Doporučujeme sjednotit účinnost zákona o lobbingu s účinností 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o lobbování. Lobbovaní např. senátoři a poslanci 
nebudou mít ještě upraveny vlastní zákony (zákon o jednacím 
řádu Poslanecké sněmovny, zákon o jednacím řádu Senátu) a 
budou nuceni vycházet ze zákona o lobbování. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K nabytí účinnosti činnost zákona č. 222/2016 
Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má 
podle platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; 
vláda však předložila návrh zákona, kterým se má 
účinnost zákona odložit na 1. ledna 2021 
(sněmovní tisk č. 256). Ministerstvo vnitra, které 
je gestorem projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá 
na tom, že je zapotřebí doby alespoň jednoho 
roku účinnosti nové právní úpravy, než bude 
možné její fungování doplnit o další právní 
úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
projektu e-Sbírka a e-Legislativa o vedení 
lobbistické stopy se především z tohoto důvodu 
navrhuje až od 1. ledna 2022. Současně je 
vhodné, aby nejdříve nabyl účinnosti zákon o 
lobbování (lobbisté a lobbovaní budou zapsáni a 
začnou podávat zprávy), a až poté se systém 
regulace lobbování doplní o vedení lobbistické 
stopy. 
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Ministerstvo obrany K materiálu jako celku 
Doporučujeme do návrhu zákona zahrnout i motivační opatření 
pro lobbisty, obdobně jako činily předchozí návrhy zákonů. 
Odůvodnění: Domníváme se, že kromě sankcí by vhodným 
nástrojem k registraci lobbistů a kultivaci této činnosti bylo i 
zavedení motivačních nástrojů, tak jako činily předchozí návrhy 
regulace lobbingu. Jedná se například o přístup do prostor 
Poslanecké sněmovny, možnost vystoupení na výboru, přístup 
do eKLEP aj.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Návrh zákona o lobbování vychází z věcného 
záměru zákona o lobbingu, jenž vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114. 
V materiálu byla zvažována i úprava práv pro 
lobbisty, ale předkladatel vyhodnotil, že výhody 
pro lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 
 

K části III. návrhu zákona o lobbování 
K § 4 odst. 1 písm. m) - podle navrhovaného ustanovení 
zákona se lobbovaným rozumí „zaměstnanec zařazený v 
kabinetu člena vlády“. Oproti tomu důvodová zpráva uvádí: „ 
Toto ustanovení zařazuje mezi lobbované osoby pracovníky 
kabinetu nebo kanceláře ministra či vedoucího ústředního 
správního úřadu. Jedná se o osoby, které z titulu svého 
postavení mají, nebo mohou potencionálně mít vliv na 
formování politických rozhodnutí včetně rozhodnutí o podobě a 
parametrech právních předpisů a strategických dokumentů.“ 
Tedy zákon hovoří pouze o zaměstnanci zařazeném v 
kabinetu člena vlády, zatímco důvodová zpráva o pracovnících 
kabinetu nebo kanceláře ministra či vedoucího ústředního 
správního úřadu. Doporučujeme předmětný rozpor mezi 
navrhovaným ustanovením zákona a důvodovou zprávou 
odstranit. 
Odůvodnění: Cílem je sjednocení informací uváděných v 
důvodové zprávě a v návrhu zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 14 odst. 1 návrhu zákona - z textu pravděpodobně vypadlo 
„pouze osobně“. Doporučujeme text upravit na znění: „Lobbista 
smí vykonávat lobbistickou činnost pouze osobně nebo 
prostřednictvím osoby zapsané v registru. “ Takové znění 
odpovídá i důvodové zprávě. 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 29 (celkem 210) 

 

Odůvodnění: Jedná se o legislativně-technickou připomínku. 
Tato připomínka je doporučující. 
Podle § 18 odst. 2 návrhu zákona je navrhována pokuta za 
přestupek lobbovaných ve výši 100 tis. Kč. Doporučujeme výši 
této sankce snížit. 
Odůvodnění: Cílem návrhu zákona je zejména stanovení 
transparentních pravidel pro lobbování, přičemž tato pravidla a 
jednotlivé sankce by měly být primárně určeny pro lobbisty, 
nikoliv pro lobbované. Považovali bychom proto za vhodné, 
aby sankce za porušení povinností byly stanoveny odlišně pro 
lobbisty a lobbované. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Předkladatel se domnívá, že výše pokuty za 
přestupek by měla být stejná u lobbistů a 
lobbovaných (navíc lobbovaným nelze uložit další 
tresty jako zákaz činnosti či zveřejnění 
přestupku). 

K části IV. Důvodové zprávě, zvláštní části 
Důvodová zpráva k § 13, 5. odstavec textu uvádí, že „Neplnění 
povinnosti včas uložit zprávu lobbisty do registru a uvedení 
nepravdivé nebo neúplné informace ve zprávě je úřadem 
postihováno jako přestupek podle tohoto zákona (§ 13 odst. 
3).“ Doporučujeme opravit chybný odkaz na § 13 odst. 3. 
Správně by měl být uveden odkaz na § 17 odst. 1 písm. d) a 
e), neboť tato ustanovení řeší citované přestupky lobbistů. V § 
13 odst. 3 je oproti tomu upravena povinnost lobbisty uvádět 
ve zprávě lobbisty pouze pravdivé, přesné a úplné údaje. 
Odůvodnění: Jedná se o legislativně-technickou připomínku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K § 2 odst. 1 
Pojem „soustavná činnost“ není příliš určitý a v praxi bude činit 
výkladové potíže. To platí též o „jednostranném kontaktu bez 
ohledu na formu komunikace“, kdy například i dopis podnikající 
fyzické osoby adresovaný členům vlády a vyjadřující např. 
nesouhlas s návrhem zákona by spadal pod lobbování, pokud 
by tato osoba tak činila „soustavně“ (tj. psala náměstkovi, poté 
ministrovi, poté předsedovi vlády a následně ještě poslancům 
a senátorům), s povinností zápisu do registru transparentnosti. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Záměrem předkladatele je v souladu s usnesením 
vlády č. 114 ze dne 21. února 2018, kterým vláda 
schválila věcný záměr návrhu zákona o lobbingu 
neregulovat lobbování jen jednorázové či 
nahodilé, ale soustavné. Návrh zákona považuje 
za lobbování pouze soustavnou činnost, neboť 
zařazovat sem i jednorázové kontakty s cílem 
ovlivnit lobbované by bylo zbytečně zatěžující a 
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Doporučujeme definici lobbování v tomto smyslu upřesnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

omezovalo přístup k nim běžným občanům (na 
základě akceptace některých připomínek dojde k 
rozšíření okruhu lobbistů také na nepodnikající 
fyzické osoby, pozn.). Soustavnost tak 
předkladatel záměrně zahrnul do definičních 
znaků lobbování „aby byl vytvořen dostatečný 
prostor pro uvážení, zda konkrétní chování spadá 
do rozsahu tohoto pojmu“ (viz důvodovou 
zprávu). 

K § 7 
U osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) až j) postrádáme 
smysl zápisu, když jména těchto osob jsou veřejně známá a 
dohledatelná z veřejných zdrojů. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Lobbovaný musí být zapsán do registru 
transparentnosti, aby mohl získat přístupové 
údaje a díky nim podával zprávy lobbovaného, 
případně námitky do zpráv lobbistů. 

K § 8 odst. 2 
1. Upozorňuje se, že lobbovat lze i prostřednictvím právnické 
osoby (srov. § 14 odst. 1, kde se hovoří jen o „osobě“), nejen 
fyzické osoby, která nemusí být ani v pracovněprávním vztahu 
k lobbistovi. Má se zapisovat i lobbující  zaměstnanec, který se 
na lobbování například podílel jen jednou a na základě pokynu 
svého zaměstnavatele? 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Pokud taková právnická osoba bude lobbovat 
soustavně, půjde rovněž o lobbistu a bude muset 
požádat o registraci. Lobbující zaměstnanec, 
kterého zaměstnavatel využil k lobbování, se 
zapíše vždy – rozhodující je, že jeho 
zaměstnavatel lobbuje soustavně. 

K § 8 odst. 2 písm. a) 
Přestože chápeme smysl zavedení legislativní zkratky 
„lobbující zaměstnanec“, doporučujeme alespoň v důvodové 
zprávě blíže definovat, co předkladatel přesně rozumí slovy 
„osoby, jejichž prostřednictvím lobbista lobbování fakticky 
provádí“. Například specifikovat, zda tyto osoby jsou vůči 
lobbistovi vždy v základním pracovněprávním vztahu ve 
smyslu § 3 zákona č. 262/20006 Sb., zákoník práce, nebo i ve 
vztahu jiném, obchodněprávním (zmocnění, atd.), a to i 
z hlediska vysvětlení slov „pracovní zařazení“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí. 
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K § 13 odst. 2 
V písmenu e) doporučujeme doplnění údaje,  v jakém směru 
bylo lobbování provedeno, tj. nejen kterých věcí, ale i jak měly 
být věci ovlivněny - například neuvádět jen, že lobbování se 
týkalo sazeb, ale uvést, zda se lobbování týkalo zvýšení či 
snížení sazeb. Toto platí i pro celý materiál. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno.  
Zákonem navrhované vymezení považujeme za 
dostačující („přesné vymezení, kterých věcí 
v návrhu předpisu nebo strategického dokumentu 
se lobbování týkalo“). 

K § 14 
V odstavci 1 je nelogická formulace „Lobbista smí vykonávat 
lobbistickou činnost“; je třeba upřesnit, že „lobbista může 
lobbistickou činnost vykonávat sám nebo prostřednictvím…“. 
V odstavci 2 se předpokládá jednání, za které je však 
považován podle § 2 odst. 1 i jednostranný kontakt, který však 
lobbovaný nemůže odmítnout. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

K § 15 
Upozorňuje se, že zejména u předsedy vlády a ministrů jsou 
povinnosti týkající se zpráv lobbovaného nereálné. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Na členy vlády by měl být vzhledem k jejich 
postavení kladen při dodržování povinností 
obzvláště důraz. Legislativní úpravu by v souladu 
se schváleným věcným záměrem zákona o 
lobbingu měla doplnit nelegislativní opatření 
přijatá na úrovni vlády. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K § 3 
Návrh neřeší situaci, kdy hlavní náplní činnosti bude pouze 
lobbing. Z normativního textu i z RIA plyne, že tato činnost 
bude vázána na hlavní podnikatelskou činnost a nedochází 
k rozšíření živnostenského zákona o tuto nově navrhovanou 
činnost. Doporučujeme proto zvážit možnost úpravy nové 
živnosti. Jinak bude možné, že bude čistě profesionálně 
lobbováno, aniž by byla osoba, která lobbuje, formálně 
lobbistou (nebude splňovat podmínky § 3), a tudíž se na ni 
nebude vztahovat úprava navrhovaného zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
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K § 4 odst. 1 písm. k) a l) 
V § 4 odst. 1 písm. k) a l) doporučujeme zvážit vypuštění slov 
„za odměnu“. Jsme toho názoru, že bude-li definice 
lobbovaného v daném případě vázána na to, že je daná 
činnost vykonávána za odměnu, bude to otvírat významný 
prostor pro obcházení zákona, kdy z důvodu zachování 
anonymity lobbování bude lobbista jednat se stážistou či jinou 
osobou bez nároku na odměnu, přičemž však snaha o 
ovlivnění poslance, senátora či člena vlády a její výsledek 
budou moci být patrně totožné, jako v případě placených prací 
či služeb. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Slova „za odměnu“ vypuštěna. 
 

K § 8 odst. 4 větě druhé 
V § 8 odst. 4 větě druhé doporučujeme zvážit použití 
legislativní zkratky zavedené v § 8 odst. 2 písm. a) („lobbující 
zaměstnanec“) namísto „fyzické osoby (...)“, neboť dané 
ustanovení zřejmě směřuje právě na lobbujícího zaměstnance. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení 
V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení doporučujeme slova „tyto 
orgány veřejné moci nebo organizační složky státu:“ vypustit 
pro nadbytečnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

K § 11  
V § 11 doporučujeme zvážit vedle ukončení lobbistické 
činnosti též úpravu přerušení lobbistické činnosti, které by bylo 
rovněž vyznačeno v registru.  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
 

K § 13 odst. 6 a § 15 odst. 6 
Doporučujeme určit přiměřenou, avšak konkrétní lhůtu, do kdy 
je možné podávat námitky upravené v § 13 odst. 6 a § 15 odst. 
6. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je doporučující. 
K § 14 odst. 1 
V § 14 odst. 1 doporučujeme za slovo „činnost“ vložit slovo 
„osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 14 odst. 2 
V § 14 odst. 2 větě druhé doporučujeme slova „lobbistickou 
komunikaci“ nahradit slovem „lobbování“ (s ohledem na 
zavedený pojem v § 2). 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K § 14 odst. 3 
V § 14 odst. 3 doporučujeme slova „předchozího odstavce“ 
nahradit slovy „odstavce 2“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

K § 15 odst. 4 
V  § 15 odst. 4 úvodní části ustanovení je stanovena lhůta 30 
dnů pro uložení zprávy lobbovaného do registru. Obdobná 
povinnost v § 13 odst. 4 má však lhůtu 15 dnů. Nejsme toho 
názoru, že by byl důvod k rozdílným lhůtám v těchto případech 
a doporučujeme je sjednotit. Z důvodové zprávy plyne, že 
důvodem této delší lhůty je patrně skutečnost, že tuto zprávu 
bude reálně zpracovávat administrativní aparát, toto však 
nepovažujeme za důvod stanovení delší lhůty, neboť 
administrativní aparát má patrně lepší předpoklady 
k vyplňování formulářů a má v tomto tedy lepší pozici než 
lobbisté. S ohledem na to, že chápeme, že je zde třeba ještě 
další časový prostor pro předání informací ze strany 
lobbovaného směrem k administrativnímu aparátu, 
navrhujeme, aby lhůta pro uložení zprávy lobbisty i zprávy 
lobbovaného byla sjednocena na 30 dnů. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Sjednocení lhůt. 

K § 15 odst. 4 písm. b) Vysvětleno.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 34 (celkem 210) 

 

V § 15 odst. 4 písm. b) doporučujeme slova „oznámení o“ 
vypustit. Jsme toho názoru, že uložení dané zprávy do registru 
by mělo být navázáno na objektivnější skutečnost, tedy 
ukončení funkce nebo činnosti, nikoliv až na oznámení o 
ukončení funkce nebo činnosti. To by jinak mohlo vést 
k průtahům a odkládání uložení této zprávy do registru 
s ohledem na to, že takové oznámení může trvat týdny či 
měsíce. 
Tato připomínka je doporučující. 

Upraven § 11 odst. 1 upravit tak, aby obsahoval 
explicitní povinnost lobbisty oznámit ukončení 
činnosti. 

K § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 
V § 17 odst. 1 doporučujeme na konci úvodní části ustanovení 
doplnit slova „v rozporu s“ a zároveň tato slova vypustit 
z úvodu všech následujících pododstavců. 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v § 18 odst. 1 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Připomínky nezaslány.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 10 odst. 1 
Podle uvedeného ustanovení musí žádost o zápis lobbisty do 
registru transparentnosti vedle obecných náležitostí podle 
správního řádu obsahovat další údaje uvedené v § 8 odst. 1 
písm. a) až c) návrhu zákona. Upozorňujeme, že veškeré 
údaje uvedené v citovaných ustanoveních lze podřadit pod 
obecné náležitosti podání stanovené v § 37 odst. 2 správního 
řádu. Stávající znění § 10 odst. 1 návrhu zákona naopak 
nepočítá s možností spojit s žádostí o zápis lobbisty rovněž 
žádost o zapsání lobbujícího zaměstnance. Tuto možnost 
přitom předpokládá konstrukce navržená v § 8 odst. 2 návrhu 
zákona.  
Doporučujeme proto § 10 odst. 1 větu první formulovat 
následovně: „Návrh lobbisty na zápis do registru obsahuje 
kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu údaje 
uvedené v § 8 odst. 2.“ 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je doporučující. 
K § 11 odst. 1 
Upozorňujeme, že předmětné ustanovení normuje dvě odlišné 
situace: (i) vyznačení ukončení lobbistické činnosti lobbisty 
v Registru transparentnosti a (ii) výmaz lobbujícího 
zaměstnance z uvedeného registru v případě, kdy lobbista 
nepostupuje v souladu s § 8 odst. 4.  Stávající návrh textace 
tak lze považovat za matoucí. 
Ve vztahu k situaci ad (i) dále konstatujeme, že vázat uvedené 
vyznačení na prokázání faktického ukončení výkonu 
lobbistické činnosti Úřadem pro dohled nad hospodařením pol. 
stran a hnutí lze považovat za nevhodné, jelikož předmětem 
dokazování by byla absence budoucího úmyslu lobbisty. 
Považujeme proto za vhodnější podmínit provedení 
uvedeného vyznačení žádostí lobbisty. 
Doporučujeme proto předmětné ustanovení rozčlenit do dvou 
odstavců a formulovat následovně: 
„(1) Úřad na žádost lobbisty vyznačí bezodkladně v registru 
ukončení jeho lobbistické činnosti. 
(2) Dozví-li se Úřad, že lobbující zaměstnanec přestal 
vykonávat činnost pro lobbistu, nebo že odvolal písemný 
souhlas podle § 8 odst. 4, provede výmaz údajů o lobbujícím 
zaměstnanci.“   
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
§ 11 odst. 1 upraven tak, aby obsahoval explicitní 
povinnost lobbisty oznámit ukončení činnosti.  
 

K § 13 odst. 1 
Podle předloženého návrhu má povinnost ukládat do Registru 
transparentnosti zprávy o lobbování lobbista zapsaný do 
Registru transparentnosti. Upozorňujeme, že § 13 odst. 1 
návrhu zákona lze vykládat rovněž tak, že povinnost podávat 
čtvrtletní zprávy mají rovněž lobbisté, kteří jsou stále 
v uvedeném registru zapsaní, u nichž však je vyznačeno 
ukončení lobbistické činnosti (srov. § 13 odst. 3 návrhu 
zákona, podle něhož k vyškrtnutí z registru dochází až po 
uplynutí 5 let). Takováto konstrukce však neodpovídá 

Akceptováno. 
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sledovanému účelu návrhu zákona, jímž je stanovení této 
povinnosti aktivním lobbistům. Pro předejití případným 
interpretačním nejasnostem proto požadujeme na konec věty 
první § 13 odst. 1 doplnit slova „; to neplatí, je-li u lobbisty 
v registru vyznačen údaj podle § 11 odst. 1“.  
Tato připomínka je doporučující. 
K § 17 odst. 4 
Podle návrhu lze správní trest zveřejnění rozhodnutí o 
přestupku uložit v případě spáchání přestupku podání 
nepravdivé, nepřesné nebo neúplné zprávy lobbisty nebo 
v případě spáchání přestupku neuložení uvedené zprávy do 
registru transparentnosti. Považujeme za vhodné,  
aby bylo umožněno rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí o 
přestupku rovněž v případě, kdy osoba spáchá přestupek 
podle § 17 odst. 1 písm. a) návrhu zákona, tedy v případě, kdy 
je osoba potrestána za neoprávněný výkon lobbistické činnosti. 
S ohledem na skutečnost, že lze za uvedený přestupek uložit 
trest zákazu činnosti (§ 17 odst. 3 návrhu zákona), může 
současné zveřejnění rozhodnutí o daném trestu usnadnit 
lobbované osobě následnou možnost určit, zda je osoba, jež ji 
kontaktovala, lobbistou ve smyslu zákona o lobbování, a zda je 
k lobbistické činnosti oprávněna.  
Požadujeme proto v § 17 odst. 4 za slovo „písm.“ vložit text 
„a),“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo školství‚ 
mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, § 1 a 2: Upozorňujeme, že předkládaný materiál 
zahrnuje pod pojem lobbování činnost, která ovlivňuje „jednání 
lobbovaného při přípravě, projednání a schvalování návrhu 
předpisu nebo strategického dokumentu“, avšak dle věcného 
záměru k předkládanému zákonu měl být za lobbistu označen i 
ten, kdo ovlivňuje vypracování či změny právního předpisu 
nebo strategického dokumentu (viz např. str. 22 Návrhu 
věcného záměru zákona o lobbingu). Uvedená činnost lobbisty 
za účelem iniciování vypracování či změny určitého materiálu 
není v dané definici obsažena, jelikož probíhá ještě ve fázi, 

Neakceptováno. 
Předkladatel trvá na rozsahu působnosti zákona a 
definic. V tomto ohledu nepovažuje za vhodné 
ustanovení měnit, vychází z věcného záměru, 
který schválila vláda usnesením dne 21. února 
2018 č. 114.  
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která přípravě předchází, a nemůže tak být za lobbování 
označena. Máme za to, že uvedené činnosti by měly být pod 
pojem lobbování také zahrnuty, neboť jsou stejně podstatné a 
v některých případech dokonce i podstatnější než činnost 
v dalších fázích vývoje určitého materiálu. Doporučujeme 
materiál změnit a doplnit ve smyslu uvedeném. 
Tato připomínka je doporučující. 
K materiálu, § 2 odst. 2 písm. a) a g): Není nám zřejmé, 
z jakého důvodu předkladatel uvedl tato písmena ve 
výčtu komunikace, která se nepovažuje za lobbování. Definice 
lobbování vychází z odstavce 1 předmětného paragrafu a je 
jím (zjednodušeně řečeno) komunikace mezi lobbistou a 
lobbovaným. Rozumíme uvedení skutečnosti, že za lobbování 
není považována komunikace v písmenech b) až f), jelikož tato 
komunikace může spadat do uvedené definice lobbování a je 
tedy zcela na místě, aby tyto určité druhy komunikace byly 
z uvedené definice vyjmuty. Písmeno a) se však nevztahuje na 
komunikaci mezi lobbistou a lobbovaným a z hlediska písmena 
g) nemohou být zde uvedené subjekty ani v postavení lobbisty 
ve smyslu § 3, ani v postavení lobbovaného ve smyslu § 4. 
Uvedená písmena tak nesplňují ani základní definici lobbování 
a není třeba dle našeho názoru tyto možnosti v samotném 
navrhovaném znění uvádět. V případě, že předkladatel 
zamýšlel uvedené možnosti začlenit pouze z důvodů posílení 
právní jistoty adresátů právního předpisu, považujeme za 
vhodnější uvést předmětné možnosti pouze ve Zvláštní části 
Důvodové zprávy a nikoli v textu navrhovaného právního 
předpisu. Doporučujeme zvážit změnu materiálu v uvedeném 
smyslu, příp. prosíme o vysvětlení. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
 

K materiálu, § 9: Z předkládaného materiálu nám není zcela 
jasné, jak bude postupováno v případech, kdy dojde ke změně 
údajů dle navrhovaného odstavce 1, resp. zda je navržený 
postup vždy vyhovující. Dle odstavce 2 mohou uvedené 
subjekty pouze určité údaje zapisovat či vymazávat, avšak 

Vzato na vědomí. 
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nikoli měnit. V případě, že bude tedy např. lobbovaný přeřazen 
na jinou funkci v rámci organizační složky státu nebo do jiné 
organizační složky státu bude muset být proveden výmaz a 
nový zápis, což nemusí být transparentní zvláště s ohledem na 
skutečnost, že v rámci nového působení může být lobbovaný 
ovlivněn předchozím lobbováním a ze zápisů tato skutečnost 
tedy dle našeho názoru nebude nijak zřejmá. Doporučujeme 
výše uvedené zvážit, případně vysvětlit. 
Tato připomínka je doporučující. 
Dále nám není jasné, které údaje budou moci subjekty podle 
vymazávat, jak stanoví § 9 odst. 2 („Údaje […] do registru 
zapisují nebo z něho vymazávají tyto orgány“), a to zvláště 
s ohledem na navrhovaný § 11, který v odstavci 2 stanovuje, 
že uvedené subjekty pouze určitou skutečnost vyznačují, 
avšak samotný výmaz provádí až za splnění určitých podmínek 
Úřad. Žádáme výše uvedené vysvětlit a doplnit v daném 
smyslu Důvodovou zprávu, příp. materiál změnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
Vypuštěna slova „nebo z něho vymazávají“. 

K materiálu, § 11 odst. 2: Dle našeho názoru by povinnost 
uvedená v předmětném ustanovení měla dopadat na všechny 
subjekty, které uvádí § 9 odst. 2, tedy včetně organizačních 
složek státu, a nikoli pouze na orgány veřejné moci. 
Doporučujeme materiál doplnit a změnit ve smyslu uvedeném. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K materiálu, § 13 a 15: Materiál uvádí, že lobbista je povinen 
o lobbování uvádět zprávy, a to vždy za uplynulé kalendářní 
čtvrtletí. Vzhledem ke skutečnosti, že lobbování „je soustavná 
činnost“, jak je uvedeno v navrhovaném § 2 odst. 1 a její 
soustavnost spočívá dle předkladatele minimálně ve třech 
lobbistických kontaktech (viz Zvláštní část Důvodové zprávy na 
str. 22), není jasné, zda by měl lobbovaný uvádět i takové 
lobbistické kontakty, které v daném čtvrtletí určitý počet, a tedy 
i definici lobbování, nesplňují. V případě, že třetí lobbistický 
kontakt proběhne až v rámci dalšího čtvrtletí, a tedy až v tomto 

Vysvětleno.  
Zde vychází předkladatel z předpokladu, že 
dokud nenaplní prováděná činnost lobbování 
podle § 2, není lobbista povinen podat návrh na 
zápis do registru. Tedy až v okamžiku naplnění 
všech definičních znaků lobbování bude lobbista 
povinen podat návrh na zápis do registru podle § 
6. 
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období budou naplněny definiční znaky lobbování, není jasné, 
zda má zpráva obsahovat zpětně také údaje o tomto lobbování 
či vzhledem k tomu, že je požadována zpráva za čtvrtletí, není 
třeba uvedené lobbistické kontakty uvádět vůbec, jelikož 
naplňují definiční znaky až v součtu a nikoli v jednotlivých 
čtvrtletích. Stejně tak není ani zřejmé, zda lobbista má do 
zápisu uvádět zpětně veškerou svou činnost, tj. i takovou, 
která ještě formálně nenaplnila definici lobbingu (např. šlo tedy 
o první nebo druhou komunikaci s potenciálním lobbovaným), 
avšak posléze vedla k tomu, že se lobbista musel zaregistrovat 
do rejstříku, neboť se začalo jednat o soustavnou činnost. 
Dále nám není jasné, z jakého důvodu je lobbistovi uložena 
povinnost vytvářet zprávy o lobbování, tedy o své soustavné 
činnosti, která zahrnuje minimálně tři lobbistické kontakty 
v konkrétní věci s konkrétním lobbovaným, avšak 
lobbovanému je uložena povinnost ve své zprávě uvádět 
všechny lobbistické kontakty, když z předkládaného materiálu 
navíc není zcela jasné, co má být považováno za uvedený 
„lobbistický kontakt“. Zprávy se tak budou dle našeho názoru 
v uvedeném obsahu lišit a mohou vznikat velmi zmatené 
situace. Lze si představit situaci, kdy lobbista kontaktuje 
lobbovaného, provede oznámení dle § 14, avšak vzhledem 
k tomu, že se jedná pouze o kontakt jediný, vznikne 
pochybnost o tom, zda takovýto kontakt nazvat za lobbistický. 
Lobbovaný i lobbista se tak dostávají do značně nejisté 
situace, kdy lobbovaný bude patrně muset nahlásit všechny 
případy, kdy jej kontaktoval lobbista, což však nebude přesné, 
jelikož svým počtem tyto kontakty nemusí dosahovat definice 
lobbování. Dále také v případě, že např. právnická osoba 
dosud není zapsána v registru, její činnost kvůli požadavku 
soustavnosti nenaplňuje znaky lobbování, dosud tedy neplní 
uvedenou oznamovací povinnost podle § 14, provede dva 
kontakty u lobbovaného a následně se lobbistou dle 
předkládaného zákona stane, není jasné, co by měl lobbovaný 
ve své zprávě uvést a jak tedy v konečném důsledku 
lobbovaný bude rozlišovat mezi „lobbistickým kontaktem“ a 
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jiným „kontaktem“ obdobného zaměření.  
Vyjasnění uvedených nejasností považujeme za důležité 
zvláště s ohledem na skutečnost, že je s uvedenými 
povinnostmi spojena možná sankce dle § 17 a žádáme proto 
uvedené vysvětlit a v daném smyslu také doplnit důvodovou 
zprávu, příp. materiál ve smyslu uvedeném změnit. 
Tato připomínka je doporučující. 
K materiálu, § 14 odst. 1: Doporučujeme provést formální 
korekturu předmětného ustanovení a za slovo „činnost“ vložit 
slovo „samostatně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

K materiálu, § 14 odst. 2: Upozorňujeme, že pojem 
„lobbistická komunikace“ není v samotném materiálu 
definován. Doporučujeme uvedený pojem vhodně nahradit, 
např. slovy „komunikaci podle § 2“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Pojem „lobbistická komunikace“ bude změněn na 
„lobbování“ (viz § 2).   

Ministerstvo vnitra Obecně ke komunikačním prostředkům: 
Považujeme za nezbytné jednoznačně vyjasnit 

prostředky a postupy, kterými budou činěna podání a zasílány 
dokumenty ve vztahu k Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí a jím provozovanému 
registru transparentnosti. V tomto směru se nabízí několik 
možností: 

1. Obecný režim podání podle správního řádu, který 
umožňuje širokou škálu podob podání. Pro tyto účely 
upozorňujeme na to, že by bylo možné využít úpravy v 
§ 8a zákona o informačních systémech veřejné správy, 
podle níž lze podání podat též prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy (Českého podacího 
ověřovacího informačního národního terminálu - Czech 
POINT). Protože tato možnost musí být ve smyslu 
odstavce 1 citovaného ustanovení výslovně stanovena 
právním předpisem, bylo by nutné tuto formu podání 
reglementovat v navrhovaném zákoně, přičemž vzorem 

Akceptováno. 
Akceptována varianta 2.  
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může být např. § 72 odst. 1 živnostenského zákona. 
2. Zápis zpráv lobbisty a lobovaného se má dle § 13 odst. 

5 a § 15 odst. 5 dít výlučně elektronickými prostředky 
prostřednictvím formuláře. V tomto směru by bylo 
vhodnější v zákoně upravit, že zprávy jsou do registru 
transparentnosti vkládány prostřednictvím elektronické 
aplikace tohoto registru, tedy přímo přes jeho 
uživatelské rozhraní. Inspirací by mohl nabídnout § 11 
odst. 8 zákona o Státním zemědělském intervenčním 
fondu, přičemž doporučujeme pozornosti i druhou větu 
tohoto ustanovení zakládající výjimku z obecné 
povinnosti takto učiněné podání podepsat. 

3. Zápis prostřednictvím Portálu veřejné správy a 
s využitím k tomu dedikované datové schránky, přičemž 
v tomto směru lze odkázat na řešení použité v § 5 
zákona o registru smluv.    
Doporučujeme proto předkladateli, aby ve spolupráci 

s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí vyjasnil potřebné věcné řešení, které by bylo 
nejvíce efektivní a nejméně zatěžující pro povinné osoby i 
tento úřad. Ministerstvo vnitra je připraveno poskytnout 
potřebnou součinnost při následných legislativních úpravách. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 4 odst. 1 písm. e) a f): 

Navrhujeme předmětné ustanovení vypustit, neboť 
zařazení náměstků pro řízení sekce v ministerstvu či v Úřadu 
vlády mezi lobbované považujeme za nedůvodné. Na rozdíl od 
ostatních osob uvedených ve výčtu lobbovaných se nejedná o 
politické funkcionáře (jako poslanci, senátoři či členové vlády), 
osoby poskytujícím těmto funkcionářům poradenské 
či administrativní služby nebo je zastupující (asistenti poslanců 
a senátorů, poradci členů vlády, náměstci členů vlády) ani o 
představitele důležitých státních institucí (např. Český 
telekomunikační úřad, Nejvyšší kontrolní úřad). Náměstci pro 
řízení sekce jsou státními zaměstnanci v režimu zákona o 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Tito lobbovaní mohou mít značný vliv na podobu 
návrhu právního předpisu nebo strategického 
dokumentu, a proto chceme trvat na současně 
navrženém, tedy tyto osoby zahrnout do okruhu 
lobbovaných. Mezi ty podle § 15 odst. 1 zákona č. 
234/2014 Sb., o státní službě patří i náměstci pro 
řízení sekce. Byť státní tajemníci mají oproti 
náměstkům pro řízení sekcí odlišnou agendu, i 
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státní službě a představují vrcholný článek odborného aparátu 
ministerstev (a Úřadu vlády). S ohledem na monokratický 
princip uplatňovaný při řízení ministerstev však činit zásadní a 
konečná rozhodnutí ve věcech, které by mohly být předmětem 
lobbingu, přísluší nikoli jim, nýbrž ministrům (členům vlády). 
Z hlediska zásad uspořádání ministerstev a rozhodovacích 
procesů v nich probíhajících považujeme za nezbytné 
jednoznačně rozlišovat mezi politickými představiteli a 
odbornými státními zaměstnanci. Takové rozlišení ostatně činí 
i zákon o střetu zájmů, který na rozdíly mezi režimem pro 
náměstka člena vlády (tzv. politického náměstka) a pro 
náměstka pro řízení sekce (jakožto představeného podle 
zákona o státní službě) pamatuje – viz jeho § 2 odst. 1 písm. 
d) a odst. 2 písm. d). 

Obdobné argumenty lze plně vztáhnout i na 
místopředsedu a ředitele sekce ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není členy vlády. Z výše uvedených důvodů proto 
požadujeme z § 4 odst. 1 vypustit písm. e) a f). 
Tato připomínka je zásadní. 

oni se mohou podílet na legislativní činnosti.  

K § 10 odst. 1: 
Předmětné ustanovení obsahuje ve své poslední větě 

zákonné zmocnění pro Úřad pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí, aby vyhláškou stanovil 
podrobnosti náležitostí, strukturu a formát formuláře návrhu na 
zápis do registru. Vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády bude v rámci přípravy materiálu 
k předložení vládě zapotřebí vypracovat i návrh prováděcího 
předpisu, resp. alespoň jeho teze, doporučujeme na základě 
toho vyhodnotit navrženou dikci zmocňovacího ustanovení, 
stejně jako argumenty vůbec odůvodňující potřebu 
podzákonné právní úpravy. Zákon totiž ani nestanoví 
povinnost návrh na zápis na takovém formuláři podat.  

Tuto připomínku vztahujeme obdobně též k § 13 odst. 5 
a § 15 odst. 5, které umožňují vyhláškou stanovit podrobnosti 
týkající se formuláře pro vložení zprávy lobbisty a zprávy 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkladatel je proti tomu, aby zákon stanovoval 
oprávnění Úřadu stanovovat náležitosti formuláře 
jinou cestou než prostřednictvím vyhlášky (srov. 
nález Pl. ÚS  32/15, kdy Ústavní soud shledal za 
protiústavní obdobnou úpravu podávání tzv. 
„kontrolního hlášení“). Poznámka: alternativou je 
varianta, kdy by všechny údaje stanovil zákon a 
Úřad by pouze vydal formulář, ve kterém by 
nebyly stanoveny další náležitosti (tuto alternativu 
předkladatel nepovažuje za vhodnou); není však 
možné, aby Úřad stanovil podrobnosti a 
náležitosti formuláře.  
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lobbovaného. Z dikce těchto ustanovení ani z komentáře k nim 
v důvodové zprávě přitom není zřejmé, proč se mají 
stanovovat pouze podrobnosti náležitostí, struktura a formát 
formuláře a nikoli samotné zprávy.   
Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 11: 
1. Navrhujeme přepracovat konstrukci tohoto ustanovení, 

které je pojmenováno „Výmaz z registru“. Domníváme se, 
že by bylo žádoucí tento výmaz pojmout jako protipól 
zápisu do registru, a jednalo by se tedy o výmaz lobbisty 
spojený se zánikem jeho oprávnění legálně lobbovat (i 
zánikem povinnosti podívat pravidelné zprávy), nikoli o 
vyznačení údaje o ukončení činnosti a výmaz údajů. 
Otázky statusu osoby jako lobbisty a uchovávání údajů 
o ní v registru (viz odstavec 3) je třeba dle našeho názoru 
rozlišovat. 

2. Nepovažujeme za vhodné pojetí odstavce 1, podle nějž je 
vyznačení ukončení činnosti lobbisty vázáno na to, že se o 
této skutečnosti Úřad dozví, zvláště když chybí povinnost 
lobbisty ukončení své činnosti oznámit. Navrhujeme proto 
ustanovení přepracovat tak, aby ukončení statusu lobbisty 
bylo v tomto případě vázáno na úkon (žádost) lobbisty, po 
němž by následoval výmaz z registru. Až ten by měl 
důsledky pro práva a povinnosti lobbisty.   

3. V návaznosti na připomínku č. 1 k tomuto ustanovení 
upozorňujeme, že text odstavce 2 nekoresponduje s § 9 
odst. 2, když hovoří o vyznačení ukončení činnosti 
lobbovaného, zatímco § 9 odst. 2 o vymazávání údajů o 
lobbovaných (tedy především samotné skutečnosti, že se 
jedná o lobbované) z registru. U lobbovaného též není 
žádoucí hovořit pouze o ukončení činnosti, nýbrž i o 
ukončení výkonu funkce – viz § 7. 

Tato připomínka je zásadní. 

1. ROZPOR 
Neakceptováno. 
Ponechána stávající konstrukce.  
 
2. Akceptováno. 
 
3. ROZPOR 
Vzato na vědomí. 

K § 17 odst. 3: Akceptováno. 
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Správními tresty jsou podle § 35 zákona č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, napomenutí, 
pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty 
a zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Zákaz lobbistické 
činnosti, o němž se hovoří v předmětném ustanovení, tak bude 
uložen správním trestem, který se nazývá pouze zákaz 
činnosti. Z tohoto důvodu požadujeme z ustanovení § 17 odst. 
3 vypustit slovo „lobbistické“. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 2 odst. 2 písm. d): 

Dáváme na zvážení, zda předmětnou výjimku 
nepojmout obecněji, aby se týkala i jiné hromadné neadresné 
komunikace. Inspirací by v tomto směru mohl být například 
pojem „osoby blíže neurčené“ použitý v § 2884 občanského 
zákoníku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  
Předkladatel má za to, že výjimka je současně 
navržena dostatečně obecně a nemá v úmyslu 
její rozsah rozšiřovat. 

K § 4: 
1. Dáváme na zvážení, zda je potřebné pro účely zákona o 

lobbování zavádět do právního řádu pojem asistent 
poslance (resp. senátora), zvláště když je vedle § 4 odst. 1 
písm. k) zmíněn pouze v § 9 odst. 2 písm. a) a b). Ostatně 
pojem je zaveden pomocí legislativní zkratky poněkud 
nejasně, když § 4 odst. 1 písm. k) obsahuje formulaci (po 
dosazení zkratky) „asistent pro poslance nebo senátora“, 
zatímco v § 9 odst. 2 lze nalézt dikci „asistent poslance“ 
resp. „asistent senátora“. Domníváme se, že pro potřeby 
právní úpravy lobbingu není tento pojem nezbytný a 
identifikaci dané pracovní pozice lze provést obdobným 
způsobem jako u poradců člena vlády v § 4 odst. 1 písm. 
l). 

2. Přestože se v odst. 1 písm. m) hovoří pouze o 
zaměstnanci zařazeném v kabinetu člena vlády, 
odůvodnění tohoto ustanovení ve zvláštní části důvodové 
zprávy operuje i s pojmem kancelář ministra či vedoucího 

Vzato na vědomí. 
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ústředního správního úřadu. Doporučujeme proto 
příslušnou pasáž důvodové zprávy opravit a uvést do 
souladu s navrženým normativním textem.  

3. Řešení postavení člena bankovní rady České národní 
banky jako lobbovaného považujeme za nesystémové a 
rozporné s vnitřní logikou § 4. Důvodné podle našeho 
mínění není ani formulační rozlišení „lobbovaným se … 
rozumí“ v odstavci 1 a „se považuje za lobbovaného“ 
v odstavci 2. Doporučujeme proto člena bankovní rady 
České národní banky zařadit do výčtu v odstavci 1 s tím, 
že v rámci příslušného pododstavce či v samostatném 
odstavci bude stanoveno, kdy v pozici lobbovaného 
nebude.  

Tato připomínka je doporučující. 
K § 5: 

Doporučujeme, aby registr transparentnosti jako 
informační systém veřejné správy byl zařazen mezi významné 
informační systémy podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 
K § 7: 

Podle tohoto ustanovení se navrhuje povinnost zápisu 
lobbovaného do registru transparentnosti do 15 dnů ode dne 
zahájení výkonu funkce nebo činnosti. Pro lobbované, kteří již 
svoji funkci nebo činnost vykonávají, navrhujeme do zákona 
doplnit přechodné ustanovení, které upraví prvotní naplnění 
registru transparentnosti údaji o aktuálních lobbovaných.  
Tato připomínka je doporučující. 

Ad 1. Neakceptováno. 
Z připomínky není zřejmý důvod, proč by měl být 
registr zařazen mezi významné informační 
systémy. Podle prováděcího předpisu č. 317/2014 
Sb. vyhlášky o významných informačních 
systémech a jejich určujících kritériích k zákonu o 
kybernetické bezpečnosti se mezi takové 
informační systémy řadí jen systémy, jejichž 
úplná nebo částečná nefunkčnost způsobená 
narušením bezpečnosti informací by mohla mít 
negativní vliv například na fungování orgánu 
veřejné moci nebo poskytování služeb nebo 
informací orgánem veřejné moci veřejnosti (a 
další, viz § 4 výše zmíněné vyhlášky).  
Podle názoru předkladatele navrhovaný registr 
transparentnosti nenaplní legální požadavky pro 
zařazení systému mezi významné informační 
systémy ve smyslu zákona o kybernetické 
bezpečnosti.  
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Ad 2.  Akceptováno. 
K § 8 odst. 2 písm. a): 

Vzhledem k tomu, že fyzickou osobou, jejímž 
prostřednictvím může lobbista provádět lobbování, má být 
nejen zaměstnanec, ale především osoba v pozici statutárního 
orgánu lobbisty (právnické osoby), dáváme na zvážení 
vhodnost legislativní zkratky „lobbující zaměstnanec“. 
Každopádně doporučujeme dopracovat komentář k tomuto 
ustanovení v důvodové zprávě, která se v předložené podobě 
zaměřuje především na zaměstnance. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí. 

K § 10: 
Uvedené ustanovení stanoví: „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).“ Údaji podle § 8 písm. a), b) a c) jsou obchodní firma, 
název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, dále adresa 
sídla a identifikační číslo osoby. Ustanovení § 37 odst. 2 
správního řádu stanoví obecné náležitosti podání, kterými jsou 
v případě podnikající fyzické osoby jméno a příjmení, 
popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh 
podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému 
druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou 
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci 
jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování a 
v případě právnické osoby název nebo obchodní firma, 
identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresa sídla, 
popřípadě jiná adresa pro doručování.   

Náležitosti uvedené pod písm. a), b) a c) § 8 návrhu 
zákona tak vyplývají již ze správního řádu, a proto 
doporučujeme odkazy na ně z § 10 odst. 1 vypustit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně. 
„Návrh lobbisty na zápis do registru obsahuje 
obecné náležitosti podání podle správního řádu.“ 

K § 10: 
Dáváme na zvážení, zda by z hlediska struktury zákona 

Vzato na vědomí.  
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a logické posloupnosti ustanovení nebylo vhodnější stávající § 
10 upravující zápis lobbistů předsunout před § 8 a 9 obsahující 
výčet zapisovaných údajů.     
Tato připomínka je doporučující. 
K § 12 odst. 1 až 4: 

S ohledem na ustálenou legislativní praxi při tvorbě 
ustanovení upravujících využívání údajů z informačních 
systémů veřejné správy (viz § 24 zákona č. 250/2017 Sb. či § 
109 zákona č. 250/2016 Sb.) doporučujeme na konci návětí 
předmětných odstavců neuvádět dvojtečku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K § 13 odst. 2: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné mezi 

povinné údaje uváděné ve zprávě lobbisty doplnit též údaj o 
místě, kde k lobbování došlo. Taková informace by mohla mít 
významnou vypovídací hodnotu, ať už pro zmapování 
lobbistické praxe nebo pro posouzení okolností lobbování 
(bude např. rozdíl mezi setkáním v poslanecké kanceláři, na 
ministerstvu nebo v soukromé rezidenci lobbisty doma či v 
zahraničí). 

Tuto připomínku analogicky vztahujeme též k § 15 odst. 
2 týkajícímu se zprávy lobbovaného. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel považuje rozsah informací ke 
zveřejnění ve zprávě lobbisty resp. lobbovaného 
za dostatečný, a proto nepovažuje za nutné jej 
rozšiřovat o místo, kde k lobbování došlo. Při 
zvážení této připomínky předkladatel vycházel i z 
poměru přínosu, který by informace o místě, kde 
k lobbování došlo, přinesla a další administrativní 
zátěže s tím spojené jak pro lobbistu, tak 
lobbovaného, potažmo i Úřad. S ohledem na výše 
uvedené i obecné požadavky administrativní 
ekonomie a efektivity celé regulace předkladatel 
uzavírá, že není podle jeho názoru nutné rozsah 
informací o uvádění místa, kde k lobbování došlo, 
rozšiřovat. 

K § 14 odst. 1: 
V ustanovení zřejmě chybí možnost lobbisty vykonávat 

lobbistickou činnost, resp. dikcí § 2 lobbování, sám (osobně). 
Taktéž formulace „prostřednictvím osoby zapsané v registru“ je 
nepřesná, neboť v registru bude zapsán i sám lobbista. 
Doporučujeme proto ustanovení dopracovat, přičemž dáváme 
též na zvážení, zda by nebylo vhodnější je přesunout do 
definičních pasáží zákona. Samo o sobě totiž povinnost 

Akceptováno. 
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lobbisty přímo neobsahuje. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 16 odst. 3: 

Ustanovení stanoví, že „Přestupky podle § 17 až 18 
projednává Úřad.“ S ohledem na nelegislativní materiál Zásady 
tvorby právní úpravy přestupků, který byl schválen vládou dne 
31. července 2018, doporučujeme citované ustanovení převést 
do samostatného paragrafu navazujícího na skutkové podstaty 
přestupků v § 17 a § 18. Navrhujeme proto doplnit za 
ustanovení § 18 nový § 19, který by byl nadepsán buďto 
„Společné ustanovení k přestupkům“ nebo „Příslušnost k 
projednávání přestupků“ a stanovil by příslušnost 
k projednávání přestupků podle zákona o lobbingu.   
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K ust. § 10 odst. 1: 
MZV doporučuje doplnit na závěr věty první tohoto ustanovení 
text „a v § 8 odst. 2“.  
Odůvodnění:  
Podle MZV se doporučeným doplněním dosáhne shody 
předmětného ustanovení s ust. § 8 odst. 2 a první větou ust. § 
8 odst. 4, z nichž vyplývá, že v návrhu lobbisty na zápis do 
registru transparentnosti mají být uvedeny i údaje 
k lobbujícímu zaměstnanci.  
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K ust. § 12:  
MZV doporučuje zvážit v tomto ustanovení, a to na místech 
zmiňujících základní registry (základní registr obyvatel a 
základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob 
a orgánů veřejné moci, popř. jejich příslušné agendové 
informační systémy), uvedení odkazu na poznámku pod čarou 
obsahující úplnou citaci zákona o základních registrech (zákon 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů), popř. spolu s uvedením odpovídajícího konkrétního 

Akceptováno.  
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ustanovení.  
Odkaz na příslušné ustanovení zákona o základních registrech 
(tj. ust. § 17 tohoto zákona) MZV doporučuje uvést též u pojmu 
„subjekt údajů“, který je použit v ust. § 12 odst. 1 písm. d) 
navrhovaného zákona. 
Odůvodnění:  
Opatření předmětného ustanovení poznámkami pod čarou 
přispěje dle MZV k informovanosti adresátů předloženého 
návrhu zákona, především lobbistů a lobbovaných, 
o související úpravě základních registrů, resp. jejich orientaci 
v příslušné právní úpravě. V případě odkazu na ust. § 17 
zákona o základních registrech se pak adresát návrhu zákona 
o lobbování může seznámit s vymezením pojmu „subjekt 
údajů“.  
Tato připomínka je doporučující. 
K ust. § 13 odst. 4 písm. b): 
MZV doporučuje slova „oznámení o“ vypustit. 
Odůvodnění:   
Navrhované ustanovení ukládá lobbistovi povinnost uložit do 
registru transparentnosti zprávu do 15 dnů po „oznámení o 
ukončení své činnosti“. Návrh zákona však lobbistovi již 
neukládá povinnost učinit takové oznámení ani lhůtu, do které 
tak musí učinit. S ohledem na výše uvedené MZV doporučuje, 
aby počátek lhůty pro uložení zprávy lobbisty do registru 
transparentnosti nebyl vázán na oznámení, ale na datum, kdy 
byl výkon činnosti, kvůli které byl její vykonavatel považován 
za lobbistu, ukončen. 
V souvislosti s výše uvedeným MZV dává ke zvážení, zda by 
do návrhu zákona neměla být povinnost učinění oznámení o 
ukončení činnosti lobbisty vůči Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran a politických hnutí skutečně 
zakotvena. Jejím stanovením by došlo mj. k usnadnění 
realizace ust. § 11 navrhovaného zákona, které ukládá Úřadu 
pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

Vysvětleno.   
Upraven § 11 odst. 1 upravit tak, aby obsahoval 
explicitní povinnost lobbisty oznámit ukončení 
činnosti. 
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hnutí povinnost bezodkladně vyznačit ukončení činnosti 
lobbisty, dozví-li se tuto skutečnost, a následně (po pěti letech) 
provést jeho výmaz z registru transparentnosti.  
Tato připomínka je doporučující. 
K ust. § 14 odst. 1 a 2: 
MZV doporučuje v odstavci 1 za slovo „činnost“ vložit slovo 
„přímo“. Doplněním doporučeného slova, případně slova 
obdobného, se dle MZV zpřesní znění předmětného 
ustanovení, které má připustit, že lobbista může vykonávat 
lobbistickou činnost sám nebo prostřednictvím jiné osoby 
zapsané v registru transparentnosti. Stávající text věty 
v prvním odstavci však zní neúplně.  
V textu první věty ust. § 14 odst. 2 MZV dále doporučuje vložit 
čárku za slovo „zákona“, která oddělí vloženou vedlejší větu 
předmětnou.  
Tato připomínka je doporučující. 

Ad 1. Akceptováno částečně.   
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 
 
Ad 2. Akceptováno.  

K ust. § 15 odst. 2 písm. d): 
MZV doporučuje v tomto ustanovení za slovo „týkalo“ vložit 
čárku oddělující vloženou vedlejší větu přívlastkovou. 

Akceptováno.  

K ust. § 15 odst. 4 písm. b): 
MZV doporučuje slova „oznámení o“ vypustit. 
Odůvodnění:   
Navrhované ustanovení ukládá lobbovanému uložit do registru 
transparentnosti zprávu do 30 dnů od „oznámení o ukončení 
své funkce nebo činnosti“. Návrh zákona však lobbovanému 
neukládá povinnost oznámit ukončení své funkce nebo 
činnosti, a to ani Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí, ani orgánu veřejné moci 
nebo organizační složky, který ho do registru transparentnosti 
zapsal. Vzhledem k absenci oznamovací povinnosti (bývalého) 
lobbovaného tak MZV doporučuje, aby počátek lhůty 
pro uložení zprávy lobbovaného do registru transparentnosti 
nebyl vázán na oznámení, ale na datum, kdy byl výkon funkce 

Vysvětleno.   
Upraven § 11 odst. 1 upravit tak, aby obsahoval 
explicitní povinnost lobbisty oznámit ukončení 
činnosti. 
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nebo činnosti, kvůli které byl její vykonavatel považován 
za lobbovaného, ukončen. 
V souvislosti s výše uvedeným a v duchu připomínky č. 3 výše 
dává MZV ke zvážení, zda by do návrhu zákona neměla být 
povinnost učinění oznámení o ukončení funkce či činnosti 
lobbovaného vůči Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí skutečně zakotvena. Této 
povinnosti by mohl podléhat buď samotný lobbovaný, anebo 
příslušný orgán veřejné moci nebo organizační složka, v níž 
lobbovaný působí (v případě poslance a senátora pak 
organizace, která mu poskytuje odborné, organizační 
a technické služby).  
Tato připomínka je doporučující. 
K ust. § 17 odst. 1 písm. d) a ust. § 18 odst. 1 písm. a): 
MZV doporučuje zakotvit objektivní odpovědnost lobbisty i 
lobbovaného za jednání v souladu s požadavky ustanovení § 
13 odst. 3, resp. ustanovení § 15 odst. 3, a to vypuštěním 
slova „zjevně“ z textu navrhovaných ustanovení § 17 odst. 1 
písm. d) a § 18 odst. 1 písm. a). Užití pojmu „zjevně“ se 
v daných případech jeví jako nevhodné i kvůli možnému 
nejednoznačnému právnímu výkladu. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Slovní spojení „zjevně nepřesné, neúplné nebo 
nepravdivé údaje“ je používáno v zákoně o střetu 
zájmů – viz § 23 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. 
b), aniž by působilo výkladové problémy. 

K ust. § 17 odst. 2: 
MZV doporučuje zvážit výši maximální pokuty, kterou by mělo 
být možné lobbistovi za spáchaný přestupek uložit, a to ve 
smyslu, zda není nepřiměřeně nízká, resp. zda má dostatečný 
odrazující potenciál. Jak se uvádí v důvodové zprávě, 
navržená výše je nastavena na výrazně nižší úrovni než 
u dřívějších návrhů právní úpravy lobbování, resp. lobbingu. 
Tato připomínka je doporučující.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Nastavení horní hranice pokuty na výši 100 000 
Kč považujeme za adekvátní. Úřad pro dohled 
nad hospodařením politických stran a hnutí, který 
má vykonávat dohled nad lobbováním a ukládat 
pokuty za přestupky, uplatnil k návrhu zákona 
zásadní připomínku, ve které požaduje zvýšit 
horní hranici pokuty u všech přestupků na 
200 000 Kč. V zásadní připomínce Bezpečnostní 
informační služby je dokonce návrh na zvýšení 
horní hranice pokut alespoň na 500 000 Kč, 
neboť nízká sankce příliš snižuje odstrašující 
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funkci možného trestu. Vzhledem k uvedenému 
se ponechání navržené výše pokuty jeví jako 
vhodné kompromisní řešení. 

Doplnění nového přechodného ustanovení v souvislosti s 
povinností zápisu do registru transparentnosti: 
Ustanovení § 7 návrhu zákona stanoví povinnost lobbovaného 
být zapsán do registru transparentnosti do 15 dnů ode dne 
zahájení funkce nebo činnosti. Uvedená úprava však 
nepokrývá případy osob, které vykonávají funkci nebo činnost 
uvedenou v ustanovení § 4 návrhu zákona (a naplňují tak 
definici lobbovaného) již ke dni nabytí účinnosti návrhu zákona. 
MZV proto navrhuje doplnit do návrhu zákona přechodné 
ustanovení, které zní: „Lobbovaný, který ke dni účinnosti 
tohoto zákona funkci nebo činnost uvedenou v ustanovení § 4 
již vykonává, musí být zapsán do registru do 15 dnů ode dne 
účinnosti tohoto zákona.“ 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ke zvláštní části – k ust. § 4: 
MZV doporučuje podrobněji odůvodnit, proč mezi lobbované 
nebyli zařazeni členové zastupitelstev vyšších územních 
samosprávných celků. K této skutečnosti je v důvodové zprávě 
uvedeno pouze strohé konstatování, že lobbovanými podle 
navrhovaného zákona nemají být „členové zastupitelstev 
vyšších územních samosprávných celků (pokud nemají 
současně jinou funkci uvedenou v § 4), přestože zastupitelstvo 
kraje disponuje zákonodárnou iniciativou.“.   
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí. 

Ke zvláštní části – k ust. § 11 odst. 1: 
MZV doporučuje v této části uvést, jakými způsoby se 
předpokládá, že se Úřad pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí „dozví“, že zapsaný lobbista 
nebo lobbující zaměstnanec ukončili svoji lobbistickou činnost. 
V této souvislosti, i s odkazem na připomínku č. 9, MZV 
doporučuje v normativním textu uložit lobbistovi povinnost 

Vzato na vědomí.  
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oznámit zmíněnému úřadu ukončení své lobbistické činnosti, 
popřípadě činnosti svého lobbujícího zaměstnance.  
Tato připomínka je doporučující. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K § 4: 
Ve výčtu osob, které budou podle zákona „objektem“ 
lobbování, tj. lobbovaným, postrádáme funkci národního 
protidrogového koordinátora. Požadujeme proto tuto funkci do 
výčtu lobbovaných osob doplnit, a to například tak, že se slovo 
„nebo“ uvedené na konci písmene l) zruší a doplní se na konec 
písmene m) s tím, že dotčený § 4 odst. 1 bude doplněn o 
písmeno n) v tomto znění: 
„n) národní koordinátor pro protidrogovou politiku, je-li tato 
funkce vládou podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek zřízena.“. 
Odůvodnění: 
Vláda může zřídit funkci národního koordinátora pro 
protidrogovou politiku podle § 28 odst. 3 zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k náplni 
činnosti této funkce a k jejímu zásadnímu vlivu na podobu a 
implementaci národní protidrogové politiky, včetně formování 
národní strategie protidrogové politiky a jejích akčních plánů, 
je velmi žádoucí, aby tato funkce byla do výčtu lobbovaných 
osob zahrnuta a lobbování, například ze strany tabákového, 
alkoholového či hazardního průmyslu, bylo transparentní. 
Zahrnutí funkce národního protidrogového koordinátora do 
výčtu lobbovaných by mimo jiné přispělo i k posílení 
implementace čl. 5.3 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku 
(č. 71/2012 Sb. m. s.), podle něhož mají při vytváření a 
realizaci svých politik v oblasti veřejného zdraví týkajících se 
kontroly tabáku smluvní strany postupovat takovým způsobem, 
aby v souladu s vnitrostátními právními předpisy ochránily tyto 
politiky před komerčními a ostatními zájmy tabákového 
průmyslu. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Národní protidrogový koordinátor je ředitelem 
Odboru protidrogové politiky. Cílem návrhu právní 
úpravy není zahrnout mezi lobbované i ředitele 
odborů; takovou koncepci považujeme za příliš 
extenzivní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 54 (celkem 210) 

 

Vzhledem k tomu, že do výčtu osob jsou zahrnuti i např. 
náměstci ministrů či zaměstnanci zařazení v kabinetu člena 
vlády nebo jeho poradci, bylo by disproporcionální, kdyby 
funkce národního protidrogového koordinátora v tomto výčtu 
chyběla. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 18 odst. 1 písm. b) 
V dotčeném ustanovení požadujeme doplnit lhůtu stanovenou 
pro uložení zprávy do registru transparentnosti, tj. za slovo 
„registru“ vložit slova „ve stanovené lhůtě“, aby daná dikce 
korespondovala s úpravou § 17 odst. 1 písm. e). 
Odůvodnění: 
V § 18 odst. 1 písm. b) chybí určení lhůty, ve které je 
lobbovaný povinen uložit do registru transparentnosti zprávu. 
Lobbovaný by tedy nikdy nebyl v prodlení a nikdy by nenaplnil 
skutkovou podstatu dotčeného přestupku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

K § 1 
Ve výčtu předmětu lobbování nejsou uvedeny návrhy právních 
předpisů připravovaných na úrovni Evropské unie. Přitom 
právní předpisy Evropské unie (směrnice, nařízení atd.) přímo 
ovlivňují právní řád České republiky nebo jsou jeho součástí. Z 
tohoto pohledu je tedy rozsah ustanovení § 1 týkající se 
zaměření na právní předpisy neúplný. 
Lobbování během projednávání návrhu předpisu EU v Radě 
EU rovněž může probíhat (když se připravují pozice České 
republiky) a nemusí se jednat o diplomatické styky se 
zahraničím, které návrh zákona v § 2 vylučuje. Mělo by být 
tedy náležitě zváženo a vyhodnoceno, zda by neměl budoucí 
zákon upravovat i podmínky lobbování při tvorbě pozic České 
republiky během projednávání a schvalování návrhů právních 
předpisů EU. 
Například specificky v oblasti kontroly tabáku by toto opatření 
přispělo mimo jiné k posílení implementace čl. 5.3 Rámcové 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel trvá na současně stanovené 
působnosti, přičemž tento záměr odpovídá 
věcnému záměru zákona, který schválila vláda 
usnesením č. 114 dne 21. února 2018. 
Zákonem o lobbování, tj. národní právní úpravou, 
nelze regulovat lobbování, které probíhá na 
úrovni orgánů EU. O úpravě lobbování na 
evropské úrovni se zmiňuje důvodová zpráva 
k návrhu zákona. 
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úmluvy WHO o kontrole tabáku (č. 71/2012 Sb. m. s.). 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 2 
Z výčtu situací v § 2 odst. 2, které se nepovažují za lobbování, 
nevyplývá, zda je či není lobbováním, když například odborné 
lékařské společnosti či nevládní organizace poskytují průběžně 
písemná stanoviska/podklady k návrhu právního 
předpisu/strategii/akčnímu plánu apod. aktivně vyžádané 
ze strany orgánu veřejné moci ještě před zahájením 
legislativního procesu nebo ad hoc v jeho průběhu (například 
při vypořádávání připomínek u vysoce odborného tématu 
apod.). Přikláníme se k tomu, aby takováto vyžádaná 
komunikace – konzultace v rámci přípravných prací apod. – 
nebyla považována za lobbování, a to z praktických důvodů 
(neodůvodněná nadměrná administrativní zátěž). Dotčené 
ustanovení by se tedy nemělo vztahovat na dodávání 
odborných podkladů, stanovisek a konzultací vyžádaných 
orgánem veřejné moci. V tomto smyslu jej doporučujeme 
zpřesnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Navrhované doplnění by mohlo vést k obcházení 
zákona. V případě lobbování není rozhodující, 
zda si kontakt vyžádal lobbista či lobbovaný, ale 
že vůbec k ovlivňování přípravy a projednání 
návrhu předpisu či strategického dokumentu 
došlo. 

K § 2 odst. 2 písm. b) 
Vzhledem k tomu, že komunikace může být i písemná (např. 
je-li na jednání požádáno o zaslání stanovisek zúčastněných 
písemně), může být vymezení pouze na jednání orgánů 
veřejné moci velmi limitující. 
Doporučujeme zvážit doplnění dotčeného ustanovení o slova 
„a písemná komunikace bezprostředně související s těmito 
jednáními,“: 
Dále žádáme o upřesnění důvodové zprávy, aby bylo zřejmé, 
zda se v případě „jednání orgánů veřejné moci“ bude jednat 
například i o jednání pracovních skupin či poradních orgánů 
ustavených na ministerstvech, které však nemusí být 
„jednáními předpokládanými právními předpisy“ (jak blíže toto 
ustanovení specifikuje důvodová zpráva – zvláštní část). 

Akceptováno. 
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Pokud nikoliv, navrhujeme úpravu ustanovení tak, aby i tyto 
pracovní skupiny a poradní orgány ministerstev, které 
nesplňují znaky „jednání předpokládaných právními předpisy“, 
byly součástí výjimek uvedených v § 2 odst. 2.  
Dáváme rovněž k zvážení, zda „jednání poradního orgánu 
vlády“ v uvedené v § 2 odst. 2 písm. f) nelze podřadit pod § 2 
odst. 2 písm. b). 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 2 odst. 2 písm. f) 
Dotčené ustanovení doporučujeme rozšířit i na komunikaci 
uskutečněnou na jednání poradního orgánu ministerstva 
a písemnou komunikaci bezprostředně související s těmito 
jednáními [obdoba návrhu k § 2 odst. 2 písm. b)]. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Předkladatel trvá na současně navrženém 
rozsahu dané výjimky.  

K § 13 odst. 2 a k § 15 odst. 2 
Ve zprávě lobbovaného i zprávě lobbisty by měla být uváděna 
i forma komunikace, a to vzhledem k tomu, že komunikace 
může probíhat i elektronickou formou nebo zasláním 
písemného stanoviska apod. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Předkladatel v tomto případě trvá na rozsahu 
informací uváděných ve zprávě 
lobbisty/lobbovaného. Vzhledem k definici 
lobbování podle § 2 bude jak lobbista, tak 
lobbovaný povinen ve zprávě uvádět veškerou 
komunikaci, kterou je možné subsumovat pod 
definici lobbování – v takovém případě včetně 
komunikace elektronické či písemné.  

K § 14 odst. 1 
Dotčené ustanovení je nelogicky formulováno. Doporučujeme 
je upravit například tak, že se za slovo „činnost“ vloží slovo 
„sám“, tj.:  
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost sám nebo 
prostřednictvím osoby zapsané v registru“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K § 15 odst. 4 
Lhůtu pro podání zprávy lobbovaného stanovenou v § 15 odst. 

Akceptováno. 
Sjednocení lhůt.  
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4 na 30 dnů navrhujeme sjednotit s lhůtou pro podání zprávy 
lobbisty (stanovenou § 13 odst. 4 na 15 dnů), neboť zde není 
důvod pro odlišný režim. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 17 odst. 2 a § 18 odst. 2 
Dáváme na zvážení, zda nerozlišit závažnost jednotlivých 
přestupků stanovením rozdílných maximálních výší pokut.  
Na jednu stranu se v § 18 odst. 1 písm. a) navrhuje pokuta 
až 100 000 Kč za uvedení „neúplných údajů“ (výraz „zjevně 
nepravdivé, nepřesné nebo neúplné údaje“ ve vymezení 
přestupku je poměrně vágní, proto zmíněná horní hranice 
pokuty může být neúměrně vysoká, máme tedy za to, že 
v uvedeném případě dostačuje horní hranice pokuty například 
ve výši 20 000 Kč), na druhou stranu může být v jiných 
případech maximální výše pokuty do 100 000 Kč pro dotčenou 
právnickou osobu (lobbistu) spíše symbolická.  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel k tomuto uvádí, že případné změny 
ve výši hranice pokut mohou být předmětem 
debat po určitém čase fungování regulace v praxi. 
Předkladatel trvá na současném nastavení limitů, 
tento záměr je v souladu s věcným záměrem 
zákona, který schválila vláda usnesením č. 114 
dne 21. února 2018.  

Ministerstvo 
zemědělství 

Do výčtu lobbistů jsou návrhem zahrnuty rovněž právnické 
osoby lobbující ve prospěch svých členů. Požadujeme, aby 
předkladatel u těchto osob ještě podrobněji rozpracoval 
činnosti, jež se nepovažují za lobbování (§ 2 odst. 2 návrhu 
zákona). Vyloučena z pojmu lobbování podle zákona by tak 
měla být například činnost nevládních organizací 
v monitorovacích výborech Operačních programů. Ze 
současného textu není zřejmé, zda činnost nevládních 
organizací na monitorovacích výborech je možné vyloučit 
z lobování podle § 2 odst. 2 písm. e) návrhu zákona či nikoliv.   
Přímo závazné právní předpisy EU i na úseku Společné 
zemědělské politiky – konkrétně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a č. 1305/2013 výslovně 
ukládají členským zemím, aby zásadní dokumenty byly 
připravovány a spolupracovaly s nevládními a zájmovými 
skupinami v dané zemi. Tato spolupráce se realizuje nejenom 
v období přípravy základního dokumentu – Programu rozvoje 

Vysvětleno.  
Výstupy operačních programů nejsou předmětem 
regulace podle návrhu zákona o lobbování. 
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venkova, který před předložením Evropské komisi schvaluje 
vláda, ale taky v průběhu celého programového období (7 let), 
protože musí být členy Monitorovacího výboru daného 
programu. Jejich kompetence – činnosti jsou upraveny v přímo 
závazných právních předpisech EU (konkrétně v čl. 47 a 48 
obecného nařízení – č. 1303/2013) a jsou důležitým partnerem 
pro Evropskou komisi. Jejich činnost by neměla být omezena 
vnitrostátním právním předpisem, který nyní připravuje a 
zakotvuje novou rozsáhlou reportingovou činnost – registraci a 
čtvrtletní hlášení ze strany nevládních organizací, tak i orgánů 
státní správy, která s nimi povinně musí jednat (např. na úrovni 
náměstka sekce pro řízení dotací z EU). Veškerá činnost 
Monitorovacího výboru je prováděna transparentně – na 
webových stránkách Ministerstva zemědělství jsou zveřejněny 
podrobné zápisy z jednání, které dokumentují činnost na 
jednotlivých zasedáních. 
Tato připomínka je zásadní. 
Podle DZ i textu návrhu zákona je výčet lobbovaných osob 
podle § 4 taxativní. Může však výčet lobbovaných rozšířit 
zpráva lobbisty podle § 13, ve které uvádí jména a příjmení, 
funkce a pracovní zařazení lobbovaných, pokud označí např. 
pracovníka ve státní správě, který ve výčtu § 4 není zahrnut? 
Nebo se v takovém případě o lobbování ve smyslu návrhu 
zákona vůbec nemůže jednat? 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno.  
V takovém případě se nebude jednat o lobbování 
ve smyslu zákona.  

Dáváme na zvážení, zda v § 3 lépe nevymezit lobbující 
fyzickou osobu. Lobbistické aktivity ve prospěch třetí osoby 
může vykonávat i fyzická osoba např. na základě smlouvy 
o dílo uzavřené podle § 2586 a souvisejících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Domníváme se, že uvedený lobbista na smlouvu by 
nebyl podchycen ani vymezením § 3 ani jako lobbující 
zaměstnanec podle § 8. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel považuje úpravu lobbující fyzické 
osoby za dostatečně širokou a nepovažuje za 
nutné v tomto ohledu přistupovat ke změnám.  
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Domníváme se, že uvádění data narození podle § 8  a § 9 u 
lobbovaných a lobbistů jde nad rámec nutného a s ohledem na 
GDPR požadujeme, aby bylo postupováno v souladu se 
stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů, který byl 
v rámci MPŘ rovněž osloven.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí.  

Doporučujeme zvážit, zda by z hlediska právní jistoty nebylo 
vhodné, aby přílohou zprávy lobbisty vkládané do registru 
podle § 13 byl všemi stranami podepsaný záznam z jednání 
o lobbingu včetně závěrů. Záznam bude obsahovat informaci 
podle § 14 odst. 2, tedy informaci o upozornění ze strany 
lobbisty, že se jedná o lobbing, koho zastupuje a v jaký 
prospěch. Tímto krokem budou vyloučeny jakékoliv další 
rozpory v případech prokazovaní, že lobbovaný věděl 
či nevěděl, že se jedná o lobbingovou schůzku, včetně jasného 
odsouhlaseného výstupu, který nebude moci být dále 
rozporován. Připojený záznam rovněž zamezí možným 
případům, kdy by se lobbovaný měl stát „obětí“ nepoctivého 
lobbistického jednání. Úpravu považujeme za vhodnou 
s ohledem na skutečnost, že povinnost ukládat zprávu do 
registru budou mít nezávisle na sobě lobbista i lobbovaný, a to 
s přestupkovou odpovědností. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel v tomto ohledu trvá na současně 
navržené konstrukci, která je v souladu s věcným 
záměrem, který schválila vláda usnesením č. 114 
dne 21. února 2018.  

V § 14 odst. 1 chybí slovo „osobně“. Text odst. 1) měl 
pravděpodobně znít: „Lobbista smí vykonávat lobbistickou 
činnost osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“    
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Důvodová zpráva, str. 26, komentář k odst. 1 písm. m) 
Žádáme následující úpravu textu: 
Toto ustanovení zařazuje mezi lobbované osoby pracovníky 
kabinetu nebo kanceláře ministra či vedoucího ústředního 
správního úřadu. Jedná se o osoby, které z titulu svého 
postavení mají, nebo mohou potencionálně mít vliv na 

Akceptováno. 
Mezi lobbované budou zahrnuti i zaměstnanci 
zařazení v kanceláři člena vlády. 
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formování politických rozhodnutí včetně rozhodnutí o podobě a 
parametrech právních předpisů a strategických dokumentů. 
Odůvodnění: 
Dle znění navrhovaného zákona se za lobbované považují 
pouze zaměstnanci zařazení v kabinetu člena vlády. Ti také 
nepodléhají služebnímu zákonu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování souladu se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské 
unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Předkladatel na str. 9 důvodové zprávy, v kapitole 5, správně 
uvádí, že návrhy právních předpisů spadající do oblasti 
centrálního bankovnictví by měly být ve fázi návrhu zákona 
konzultovány s Evropskou centrální bankou. Znění důvodové 
zprávy však odpovídá návrhu věcného záměru zákona, nikoli 
návrhu zákona. Není tak zřejmé, že by k nějakým konzultacím 
mělo dojít. Vyjádření v uvedeném smyslu je nutno doplnit. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Právo EU problematiku lobbingu na národní úrovni neupravuje; 
jedná se o právní oblast, která je v plné kompetenci členských 
států. 
V širších souvislostech se návrhu dotýká unijní regulace 
ochrany osobních údajů, zejména: 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

Vzato na vědomí. 
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pohybu těchto údajů. 
Upozorňujeme, že návrh zákona je nezbytné konzultovat 
s Evropskou centrální bankou, a to na základě: 

• čl. 127 odst. 4 Smlouvy o fungování EU, 
• čl. 4 písm. a) Protokolu č. 4 ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie, o statutu Evropského systému 
centrálních bank a Evropské centrální banky, 

které stanoví, že Evropská centrální banka je konzultována ke 
všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti. 
Konzultační proceduru dále v podrobnostech rozebírá 

• rozhodnutí Rady ze dne 29. června 1998 o konzultacích 
vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k 
návrhům právních předpisů (98/415/ES). 

Ustanovení čl. 130 Smlouvy o fungování Evropské unie i čl. 7 
jejího Protokolu č. 4 stanovují požadavky na nezávislost 
národních centrálních bank, resp. zákaz, aby tyto přijímaly 
pokyny od jiných orgánů, institucí nebo osob. Předložený 
návrh zákona dle našeho názoru nepředstavuje porušení 
těchto unijních regulací. Máme za to, že návrhem nastíněnou 
právní úpravu není možno podřadit pod pojem „pokyny“ ve 
smyslu práva Evropské unie, jeho cílem je naopak posílení 
transparentního výkonu činnosti veřejné správy v širším slova 
smyslu. 
I přes uvedené ale platí, že návrh zákona je nutné konzultovat 
s Evropskou centrální bankou, neboť návrh dopadá i na 
národní centrální banku (ČNB). Je tudíž naplněna podmínka 
pro provádění konzultací uvedená v čl. 2 odst. 1 třetí odrážce 
rozhodnutí Rady 98/415/ES. 
Návrh nezapracovává do právního řádu České republiky 
právo Evropské unie. Návrh zákona je nezbytné 
konzultovat s Evropskou centrální bankou. Důvodovou 
zprávu k návrhu je nutno upravit. 
Tato připomínka je doporučující. 
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Úřad vlády ČR – 
Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace 

Dáváme zpracovateli na zvážení v případě § 2 s názvem 
„Lobbování“ rozšíření a konkretizaci definice lobbingu, tj. co je 
to lobbing, co lobbista sleduje, o co se mu jedná v rámci 
lobbování a jaký zájem a koho prosazuje. Současná definice 
lobbingu v odstavci 1 je poměrně široká a může vyvolat různé 
protichůdné výklady. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
K tomuto předkladatel uvádí, že taková informace 
nepatří do normativního textu zákona. Rozsah 
definice odpovídá věcnému záměru, který 
schválila vláda usnesením č. 114 dne 21. února 
2018. 

Ve světle návrhu zákona má lobbovaný určité povinnosti,  
za jejich nedodržení může obdržet pokutu ve výši  
až do 100.000 Kč. V souvislosti s tím upozorňujeme,  
že smyslem zákona je zvýšení transparentnosti v případě 
lobbistů a nikoliv příliv povinnosti pro lobbované. Je nutné  
si uvědomit, že lobbovaný je osoba, kterou lobbista navštíví, 
ale lobbovaný nemusí mít nejmenší zájem na tomto lobbingu,  
a přesto mu vyplývají z návrhu zákona z tohoto setkání 
povinnosti, např. dle § 15 s názvem „Zpráva lobbovaného“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Návrh věcného záměru zákona o lobbingu 
neobsahoval uložení povinností pro lobbované. 
Legislativní rada vlády ve svém stanovisku 
k věcnému záměru zákona upozornila, že „ve 
výčtu navrhovaných opatření, jimiž má být 
dosaženo sledovaného cíle, absentuje povinnost 
lobbovaných osob hlásit lobbistické kontakty a s 
tím související úprava evidence údajů o takových 
kontaktech. Takové opatření by výrazně zvýšilo 
možnost kontroly plnění stanovených povinností 
porovnáním údajů o lobbistických kontaktech 
oznámených na jedné straně lobbisty a na straně 
druhé lobbovanými osobami.“ Vláda schválila 
věcný záměr zákona svým usnesením ze dne 21. 
února 2018 č. 114 a uložila předkladateli, aby 
v návrhu zákona o lobbování zohlednil  
připomínky obsažené ve stanovisku Legislativní 
rady vlády.  

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran  
a politických hnutí považujeme za velmi vhodné místo  
pro činnost v rámci tohoto návrhu zákona. Zmíněnému Úřadu 
však návrh zákona přináší řadu nových povinností. Je otázkou, 
zda je v silách tohoto Úřadu kapacitně, odborně a personálně 
nové úkoly zvládnout a řádně postihnout. Očekáváme, že 
dojde zejména k personálnímu posílení tohoto Úřadu.   
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
S personálním posílením Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran se počítá (viz RIA, 
důvodová zpráva). 
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Zároveň předpokládáme, že oblast kontroly nebude vycházet 
pouze z údajů v registru transparentnosti, z došlých námitek a 
čtvrtletních zpráv lobbistů a lobbovaných, ale budou využity 
jiné kontrolní metody. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Úřad pro dohled nad hospodařením politických 
stran a politických hnutí bude při dohledu nad 
lobbováním vycházet především z údajů 
v registru transparentnosti a obdržených podnětů.  

Otázka korupce dle našeho názoru není předmětem tohoto 
návrhu zákona a v případě korupce ze strany lobbisty  
ve vztahu k lobbovanému předpokládáme, že se bude 
vycházet z jiné právní úpravy, např. zákona o střetu zájmů. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
V důvodové zprávě je vysvětleno, že lobbování 
nelze zaměňovat s korupcí, naopak se jedná o 
legitimní a často prospěšnou činnost. Právní 
regulace lobbování zvyšující transparentnost 
procesu však může mít dopady na snížení 
korupčních rizik.  

V praxi se může vyskytnout případ osoby, která se za lobbistu 
vydává a poskytne lobbovanému zkreslené údaje. 
V návaznosti na to může dojít k situaci, kdy lobbovaný 
nerozpozná nepravdivost údajů naprosto věrohodnou formou 
ze strany lobbisty uváděných. Lobbovaný má však povinnost  
tyto skutečnosti uvést v rámci čtvrtletní zprávy do registru 
transparentnosti nebo uplatnit námitku v souladu s § 15.  
Dle našeho názoru se nejedná o příliš operativní a účinné 
nástroje a dáváme na zvážení zavést rychlejší a důraznější 
postup v takovýchto případech.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
V praxi se takové případy vyskytují výjimečně 
(např. žurnalista se vydávával za lobbistu, aby 
vyzkoušel ovlivnitelnost poslanců při legislativním 
procesu). Díky navrhované úpravě si lobbovaný 
bude moci snadno ověřit v registru 
transparentnosti, zda jedná skutečně s lobbistou, 
a v případě pochybností si vyhledá o dotyčném 
další informace a kontakt může jednoduše 
odmítnout.  

V případě § 19 s názvem „Účinnost“ je uvedena účinnost 
zákona od 1. ledna 2021, avšak účinnost změnového zákona 
by měla nastat až od 1. ledna 2022 z důvodu legisvakanční 
lhůty. Dáváme zpracovateli na zvážení tuto lhůtu maximálně 
zkrátit, neboť lobbovaní např. senátoři a poslanci nebudou mít 
ještě upraveny vlastní zákony (zákon o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny, zákon o jednacím řádu Senátu)  
a budou nuceni vycházet ze zákona o lobbování. 
Tato připomínka je doporučující.  

Vysvětleno. 
K nabytí účinnosti činnost zákona č. 222/2016 
Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má 
podle platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; 
vláda však předložila návrh zákona, kterým se má 
účinnost zákona odložit na 1. ledna 2021 
(sněmovní tisk č. 256). Ministerstvo vnitra, které 
je gestorem projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá 
na tom, že je zapotřebí doby alespoň jednoho 
roku účinnosti nové právní úpravy, než bude 
možné její fungování doplnit o další právní 
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úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
projektu e-Sbírka a e-Legislativa o vedení 
lobbistické stopy se především z tohoto důvodu 
navrhuje až od 1. ledna 2022. Současně je 
vhodné, aby nejdříve nabyl účinnosti zákon o 
lobbování (lobbisté a lobbovaní budou zapsáni a 
začnou podávat zprávy), a až poté se systém 
regulace lobbování doplní o vedení lobbistické 
stopy.  

Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu vlády 

Požaduji zavést povinnost lobbovaných oznamovat faktické 
„lobbování“ neregistrovaných lobbistů, aby tato činnost mohla 
být řádně sankcionována.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Lobbovaný, na kterého se obrátila osoba, která 
není registrována jako lobbista, a přesto se podle 
názoru lobbovaného snaží lobbovat, může podat 
podnět k Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a hnutí. 

§ 2 odst. 1 Navrhuji doplnit za slova: …strategického 
dokumentu nebo rozhodnutí, bez ohledu na formu této 
komunikace. Lobbisté ovlivňují nejen tvorbu právních norem 
nebo strategických dokumentů, ale také zásadní rozhodnutí 
orgánů výkonné moci.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Navržené rozšíření lobbování také o ovlivnění 
rozhodnutí je nesmírně obtížné legislativně 
uchopit. Není jasné, co vše by (zásadním) 
rozhodnutím bylo (nejen na úrovni moci výkonné, 
ale i zákonodárné). 

Pro motivaci být registrován jako lobbista navrhuji určité 
procedurální výhody na půdě zákonodárných sborů, např. 
právo vystoupit na jednání výboru nebo komise, pokud výbor 
nebo komise nerozhodne jinak. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  
Návrh zákona o lobbování vychází z věcného 
záměru zákona o lobbingu, jenž vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114. V 
materiálu byla zvažována i úprava práv pro 
lobbisty, ale předkladatel vyhodnotil, že výhody 
pro lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 
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Není jasné, proč lobbista podle § 3 písm. a) je osoba 
vykonávající svou činnost za odměnu. Jestliže je poskytování 
odměny podmínkou, měl by zákon definovat, co se pro jeho 
účely za odměnu považuje. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Vypuštěna slova „za odměnu“. 

Navrhuji zákonem zřídit Komoru registrovaných lobbistů s 
povinným členstvím. Komora by měla dohlížet nad činností 
lobbistů, určit jejich etický kodex. Tuto roli nemůže zajistit Úřad 
pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (§ 5 
odst. 2). 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  
Zřízení profesní komory zákonem nebylo ve 
věcném záměru zákona o lobbingu schváleném 
vládou zvažováno. Natolik významná právní 
úprava vyžaduje delší diskuzi, politické zadání, 
odbornou přípravu a připomínkové řízení, aby se 
k ní připomínková místa mohla vyjádřit. 

V navrhovaném § 14 odst. 1 doporučujeme za slovo činnost 
doplnit slovo „osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

V navrhovaném § 14 odst. 2 doporučujeme slova „lobbistickou 
komunikaci“ nahradit slovem „lobbování“, s ohledem na 
definici obsaženou v navrhovaném § 2. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Agrární komora 
České republiky 

Připomínky nezaslány.  

Akademie věd České 
republiky 

Bez připomínek.  

Asociace krajů České 
republiky  

K § 3 písm. c) – vymezení lobbisty 
Pod písmenem c) je v tomto ustanovení za lobbistu 
považována i právnická osoba lobbující ve prospěch svých 
členů. Nesouhlasíme s takto širokým vymezením, neboť 
v tomto případě by byla za lobbistu považována např. i 
Asociace krajů, Svaz měst a obcí či Sdružení místních 
samospráv. Domníváme se, že tyto by postavení lobbisty 
mít neměly.  
Odůvodnění: 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
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Organizace sdružující územní samosprávné celky nejsou již ze 
své esenciální podstaty subjekty, jež by prosazovaly svoje 
čistě vlastní zájmy, případně partikulární zájmy jakýchkoli 
jiných právnických či fyzických osob, než právě a jen společné 
zájmy jejich vlastních členů, jimiž jsou v případě Asociace 
krajů vyšší územní samosprávné celky (kraje) a v případě 
Svazu měst a obcí či Sdružení místních samospráv nižší 
územní samosprávné celky (města a obce). Ve všech 
uváděných případech se jedná o územní veřejnoprávní 
korporace, jež jsou implicitní a neoddělitelnou součástí výkonu 
veřejné (potažmo státní) moci, jakožto její adresáti, ale 
zároveň též tvůrci a vykonavatelé. Tato pozice je územním 
samosprávným celkům dána na základě Ústavy ČR. Z výše 
uvedeného dle názoru předkladatele této připomínky zcela 
jednoznačně vyplývá skutečnost, že organizace, jež tyto 
územní samosprávné celky sdružují, mají zcela zvláštní 
povahu a z rozsahu vymezení pojmu „lobbista“ dle 
navrhovaného znění zákona se tak ze své podstaty 
jednoznačně vymykají. Neslouží totiž k žádnému jinému účelu, 
než právě a jen k projevu a k prosazení společné vůle a 
společného zájmu územních samosprávných celků, jež jsou 
výhradními členy těchto organizací. Stejně tak jako není za 
„lobbistu“ označován stát, kraj, obec či dobrovolný svazek 
obcí, nebo ústřední orgán státní správy, nemohou být 
principiálně považovány za „lobbisty“ ve smyslu navrhovaného 
zákona ani organizace sdružující územní samosprávné celky, 
z jejichž podstaty je legitimita těchto organizací zcela 
odvozena. Lze si jen stěží představit, že by zákonodárce ve 
svém úmyslu právně regulovat lobbistickou činnost, chtěl 
skutečně podřadit pod rozsah působnosti navrhovaného 
zákona i tyto organizace a dát je tak de-facto ve smyslu 
zákona o lobbování do stejné pozice, jako např. obchodní 
společnost soukromého práva, lobbující za své vlastní zájmy, 
ve snaze dosáhnout pro sebe samu (nebo své klienty) určité 
výhody či prospěchu. Z výše uvedených důvodů je 
uplatňována zásadní připomínka formulovaná v odstavci 

“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády.  
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shora. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 14 odst. 1 
V textu tohoto ustanovení je uvedeno: „Lobbista smí vykonávat 
lobbistickou činnost nebo prostřednictvím osoby zapsané 
v registru.“ Pravděpodobně zde za slovem činnost vypadlo 
slovo „osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR  

V Předkládací zprávě k návrhu zákona o lobbingu vypustit 
slova “a eliminaci s tím spojených protiprávních jevů” 
Protiprávní jevy jsou spojené s korupcí, nikoli s lobbingem, 
uvedená věta je zavádějící a navozuje dojem, že lobbing 
jakkoli souvisí s protiprávním jednáním. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Vypuštěno i v důvodové zprávě. 

V § 2 odst. 1 se vypouští slovo “soustavná”, v odst. 2 se 
vkládá nové písmeno h), které zní: “jednorázový kontakt 
uskutečněný fyzickou osobou vůči poslanci Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky nebo senátorovi 
Senátu Parlamentu České republiky v její vlastní 
prospěch.” 
V praxi bude velmi obtížné vysledovat a dokázat soustavnost v 
jednání neregistrovaných lobbistů. Aby nedošlo ke kolizi se 
základními právy garantovanými Ústavou a Listinou 
základních práv a svobod, navrhuje se, aby byly explicitně 
vyňaty akty výkonu tohoto práva jen vůči voleným 
představitelům. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Vysvětleno. 
Ad 1. Záměrem předkladatele je v souladu 
s usnesením vlády č. 114 ze dne 21. února 2018, 
kterým vláda schválila věcný záměr návrhu 
zákona o lobbingu neregulovat lobbování jen 
jednorázové či nahodilé, ale soustavné. Návrh 
zákona považuje za lobbování pouze soustavnou 
činnost, neboť zařazovat sem i jednorázové 
kontakty s cílem ovlivnit lobbované by bylo 
zbytečně zatěžující a omezovalo přístup k nim 
běžným občanům (na základě akceptace 
některých připomínek dojde k rozšíření okruhu 
lobbistů také na nepodnikající fyzické osoby, 
pozn.). Soustavnost tak předkladatel záměrně 
zahrnul do definičních znaků lobbování „aby byl 
vytvořen dostatečný prostor pro uvážení, zda 
konkrétní chování spadá do rozsahu tohoto 
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pojmu“ (viz důvodovou zprávu). 
 
Vysvětleno. 
Ad 2. Předkladatel nepovažuje za nutné 
rozšiřovat negativní výčet lobbování, poněvadž 
fyzická (nepodnikající) osoba se vzhledem 
k definici v § 2 nemůže vůči poslanci či senátorovi 
lobbování dopustit a navíc podle definice v § 3 ani 
taková osoba a contrario nemůže být lobbistou. 
V případě, že se dopustí lobbování fyzická 
podnikající osoba ve svůj prospěch, bude 
legitimní, aby byla za lobbistu ve smyslu zákona 
považována. 

V § 2 odst. 2 písm. f) se za slovo “a” doplňuje čárka a 
slova “jsou-li podrobné zápisy z těchto jednání a jména 
účastníků zpřístupněny veřejnosti.” 
Zákon ani žádný jiný právní předpis jednoznačně nedefinuje 
“poradní orgán vlády” ani pravidla jejich fungování, včetně 
aspektů transparentnosti. Navrhujeme proto podmínit vyjmutí 
poradních orgánů z regulace tím, že zápisy z jejich jednání, 
včetně jmen účastníků, budou dostupné veřejnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

V § 3 písm. a) se vypouštějí slova “podnikající” a “za 
odměnu”. 
Zaměstnanec právnické osoby, který lobbuje de facto ve 
prospěch této osoby, nemusí vždy jednat jejím jménem (např. 
ředitel vnějších vztahů obvykle není jednatelem), přesto může 
mít z jeho jednání právnická osoba prospěch. Bude-li tak činit 
jako tzv. lobbující zaměstnanec (dle § 8, odst. 2) a nedojde-li 
současně k registraci právnické osoby jakožto lobbisty, bude 
velmi obtížné činnost prokazovat právnické osobě pochybení. 
Odstraněním slova “podnikající” se tak otevře možnost snadné 
registrace tzv. in-house lobbistů (lobbujících zaměstnanců), 
jakožto fyzických osob lobbujících ve prospěch svého 

Akceptováno. 
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zaměstnavatele, jehož budou muset při registraci (§8, odst. 2 
písm. a) rovněž uvést. 
Z hlediska cíle zákona je proto irelevantní, je-li právnická či 
fyzická osoba za svou činnost honorována. I nepodnikající 
fyzická osoba může být lobbistou, může se domáhat 
prospěchu, který nemusí být spojen s jejím podnikáním, ale 
například s vlastnictvím nemovitosti nebo movitého majetku, 
podílu v obchodní společnosti či může vyplývat z jejího 
členství v orgánech společnosti, zaměstnaneckého poměru 
apod.  
Tato připomínka je zásadní. 
V § 8 odst. 2 se písm. b) vypouští. 
Z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu by se citlivé osobní 
údaje, jakými jsou datum narození a adresa místa pobytu, 
měly v případě tzv. lobbujících zaměstnanců zapisovat do 
registru. Jedná se o extenzivní požadavek, který neslouží k 
naplnění cíle návrhu a představuje zásah do soukromí 
zaměstnanců. Na věci nic nemění ani to, že důvodová zpráva 
uvádí, že tyto údaje budou neveřejné, samotný text zákona to 
však nestanovuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 
Z § 8 odst. 2 písm. b) vypuštěna adresa místa 
pobytu lobbujícího zaměstnance.  
Zároveň předkladatel uvádí, že nepůjde o zásah 
do práva na soukromí, protože k informacím 
podle § 8 odst. 2 písm. b) nebude mít veřejnost 
přístup (viz § 5 odst. 2 a contrario). 

V § 13 odst. 1 se “uplynulé kalendářní čtvrtletí” nahrazuje 
“uplynulý kalendářní rok” 
V § 13 odst. 4, písm. a) se “čtvrtletí” nahrazuje “roku” 
V § 15 odst. 1 se “uplynulé kalendářní čtvrtletí” nahrazuje 
“uplynulý kalendářní rok” 
V § 15 odst. 4, písm. a) se “čtvrtletí” nahrazuje “roku” 
Vzhledem k délce legislativního procesu i vysoké 
administrativní náročnosti pro lobbisty a lobbované je čtvrtletní 
periodicita podávání zpráv velmi zatěžující a excesivní vůči 
záměru zákona. Roční zpráva o činnosti je podmínkou zápisu 
např. v registru transparentnosti Evropské unie a není důvod, 
aby Česká republika kladla přísnější požadavky. Vysoká 
administrativní náročnost může opět odradit od registrace 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
včetně preferované varianty, která obsahovala 
čtvrtletní periodicitu zpráv lobbistů. Roční 
frekvenci zpráv lobbistů považuje předkladatel 
za nedostatečnou, neboť řadu informací by se 
veřejnost dozvídala teprve až v době, kdy by 
mnohá témata byla již zcela zapomenuta a nebyla 
by v ohnisku pozornosti.  
Některá připomínková místa (Krajský úřad 
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některé subjekty a zvýší se tak možnost obcházení zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

Karlovarského kraje, Nejvyšší kontrolní úřad) 
požadují ještě kratší frekvenci podávání zpráv (za 
každý měsíc). Ponechání čtvrtletní frekvence se 
jeví jako vhodné kompromisní řešení. 

V § 13 odst. 4 se nahrazuje číslovka “15” číslovkou “30” 
Povinnosti ukládané lobbistům a lobbovaným by měly být 
vyrovnané. V § 15 je stanovena povinnost pro lobbované uložit 
zprávu do registru do 30 dnů, stejnou lhůtu by měl mít také 
lobbista. Důvodová zpráva argumentuje v případě lobbisty tím, 
že delší lhůtu na zpracování vyžaduje administrativní aparát 
orgánu nebo složky státu. Také na straně lobbistů se často 
jedná o složité někdy i nadnárodní struktury, které pro 
zpracování podobné zprávy vyžadují delší čas, než jsou dva 
týdny. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Sjednocení lhůt. 

V § 4 odst. 1 se doplňuje nové písmeno l), které zní: 
“osoba poskytující poradenské nebo konzultační služby 
náměstku člena vlády, náměstku pro řízení sekce v 
ministerstvu nebo v Úřadu vlády České republiky”. Ostatní 
písmena se přečíslují. 
Má-li zákon zahrnout všechny, kteří mají na proces 
normotvorby vliv, je nutné mezi lobbované zahrnout poradce 
nejen ministrů, poslanců a senátorů, ale také politických i 
odborných náměstků ministra, aby nevznikal prostor pro 
obcházení zákona.  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel je toho názoru, že současně 
navržený okruh lobbovaných je pro zajištění cílů 
sledovaných novou právní úpravou dostatečný a 
odpovídá vládou schválenému věcnému záměru 
zákona o lobbování. Proto nepovažuje za nutné 
rozšiřovat rámec lobbovaných osob.  

V § 6 se nahrazuje číslovka “10” číslovkou “15”. 
Povinnosti ukládané lobbistům a lobbovaným by měly být 
vyrovnané. V §7 je stanovena povinnost pro lobbované být 
zapsán do registru do 15 dnů, stejnou lhůtu by měl mít také 
lobbista. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Sjednocení lhůt. 

V § 14 odst. 1 se za slovo “činnost” doplňuje slovo Akceptováno. 
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“osobně”. 
Z kontextu i důvodové zprávy k tomuto paragrafu je patrné, že 
ustanovení má znít: “Lobbista smí vykonávat lobbistickou 
činnost osobně nebo…” Bez tohoto doplnění nedává 
ustanovení smysl. 
Tato připomínka je doporučující. 
V § 16 odst. 2 doporučujeme doplnit konkrétní 
mechanismus identifikace neregistrovaných lobbistů. 
V návrhu není řešena úprava mechanismu, kterým bude 
dohledový orgán kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel 
registrace. Není zřejmé, jakým způsobem bude dohledový 
orgán zajišťovat, aby údaje v registru věrně zrcadlily okruh 
aktivních lobbistů. 
Tato připomínka je doporučující.  

Neakceptováno. Vysvětleno.   
Předkladatel v tomto odkazuje na důvodovou 
zprávu, kde vychází z premisy, že ÚDSPSH „není 
koncipován jako robustní dohledový orgán 
schopný rozsáhlého prověřování a monitoringu 
činnosti lobbistů a lobbovaných spadajících do 
jeho působnosti. Očekává se, že řádná činnost 
Úřadu při dohledu nad lobbováním bude zajištěna 
i možností každého obrátit se na ÚDSPSH s 
oznámením o podezření, že údaje obsažené ve 
zprávách lobbistů a lobbovaných nejsou pravdivé, 
případně že byl zákon porušen jinak.“ 

V Důvodové zprávě k Zákonu o lobbování, část. 4 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
ústavním pořádkem České republiky doplnit odkaz na 
zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě. 
Významnými adresáty lobbingu jsou zaměstnanci ve státní 
službě, jejichž povinnosti upravuje především § 77 zákona č. 
234/2014 Sb., např. “zdržet se jednání, které by mohlo vést ke 
střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména 
nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem 
služby ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i nezneužívat 
postavení státního zaměstnance”. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.   

Bezpečnostní K § 4 odst. 1  Neakceptováno. 
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informační služba ČR Požadujeme doplnit též zastupitele vyššího územního 
samosprávného celku, protože zastupitelstvo může předkládat 
návrh zákona a tím významně ovlivnit zákonodárný proces. 
Tato připomínka je zásadní. 

Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
představitele obecních a krajských samospráv. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování se proto nevztahuje na samotné 
představitele územních samosprávných celků, 
jejichž jednání vůči státu nelze považovat za 
lobbování, ale mezi lobbisty budou spadat 
zájmová sdružení územních samosprávných 
celků jako Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 
ČR atd. Předkladatelem zvolené věcné řešení je v 
souladu s rozhodnutím vlády i stanoviskem 
Legislativní rady vlády. 
V případě regulace lobbování je nutné volit 
postupná řešení, tj. regulovat lobbování na 
centrální úrovni, následně zhodnotit efektivitu 
právní úpravy a poté případně přistoupit k 
extenzivnější variantě spočívající v zahrnutí 
krajských a obecních veřejných funkcionářů mezi 
lobbované osoby.   

K registru transparentnosti  
Ustanovení o registru transparentnosti je třeba přeformulovat, 
tak, aby byly popsány jeho základní vlastnosti, například: 

a) Zda je registr veřejným seznamem (nahlížet lze 
veřejně a bez registrace) nebo zda má veřejnou 
(nahlížení jako u veřejného seznamu nebo např. po 

Vysvětleno. 
Předkladatel nepovažuje za nutné rozšiřovat 
současně navržená ustanovení týkající se registru 
transparentnosti. Jeho další parametry budou 
stanoveny v případné prováděcí právní úpravě.  
K písm. e) – akceptováno, BIS bude oprávněna 
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registraci) a neveřejnou část (kdo má přístup 
k neveřejné části). 

b) Náležitosti návrhu na zápis do registru – 
k provedení zápisu do registru je třeba patrně uvést 
více údajů, než je množina údajů uvedená v § 10 
(například pro jednoznačnou identifikaci fyzické 
osoby je nezbytné ještě uvést místo narození). 

c) Seznam údajů poskytovaných registru podle § 12 je 
širší než údaje, které jsou v registru zpracovávány. 

d) Budou z registru vydávány výpisy? 
e) V případě, že registr nebude veřejným seznamem, 

požadujeme přístup k údajům vedeným v tomto 
registru. 

Tato připomínka je zásadní. 

nahlížet do neveřejné části registru 
transparentnosti.   

Povinnost uložená v § 6 je vázaná na definici lobbování, která 
není úplná. Pro naplnění pojmu „soustavně“ obsaženého 
v definici je nutné pracovat s judikaturou. S ohledem na 
srozumitelnost navrhovaného předpisu požadujeme, aby byla 
povinnost podle § 6 vázána na definici, která bude plně 
vyjádřena příslušným ustanovením. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Předkladatel nepovažuje za nutné v tomto ohledu 
zasahovat do § 6, jenž ve spojení s § 2 (definice 
lobbování) naplňuje svůj účel, tedy stanoví 
povinnost registrace pro ty osoby, jejichž činnost 
naplnila znaky lobbování (poznámka: v reakci na 
jiné připomínky bude v § 6 odstraněno slovo 
„podnikající“.)  
Návrh zákona považuje za lobbování pouze 
soustavnou činnost, neboť zařazovat sem i 
jednorázové kontakty s cílem ovlivnit lobbované 
by bylo zbytečně zatěžující a omezovalo přístup k 
nim běžným občanům (na základě akceptace 
některých připomínek dojde k rozšíření okruhu 
lobbistů také na nepodnikající fyzické osoby). 

K § 8 odst. 4  
Ustanovení, které váže zápis do veřejného rejstříku na souhlas 
dotčené osoby, nemá význam. Pokud je její uvedení do 
registru považováno za potřebné, mělo by být stanoveno jako 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Podmínka explicitního souhlasu s uvedením 
lobbujícího zaměstnance v registru lobbistů je 
nezbytná pro to, aby byl dotčený zaměstnanec 
srozuměn se skutečností, že je takto registrován. 
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povinnost. 
Tato připomínka je zásadní. 

Bez podmínky explicitního souhlasu by 
zaměstnavatel mohl registrovat lobbující 
zaměstnance bez jejich vědomí, čímž by nebyla 
dostatečně chráněna dotčených zaměstnanců. 
Jakkoliv navržená konstrukce může působit 
komplikovaně, tak vychází z vyvažování ochrany 
oprávněných zájmů a práv zaměstnavatele 
a zaměstnance.  
Pro lobbované je nezbytné mít informaci o tom, 
zda dotyčný lobbující zaměstnanec je skutečně 
zaměstnancem lobbisty a zda je skutečně 
registrován. Bez možnosti okamžité kontroly 
relevantních informací o lobbujícím zaměstnanci 
v registru transparentnosti by existovala nemalé 
riziko uvedení lobbovaného v omyl apod.   
Ustanovení § 8 odst. 4 věta první je formulováno 
jako oprávnění (nikoliv povinnost) lobbisty uvést 
v návrhu na zápis lobbujícího zaměstnance, ale 
pod podmínkou souhlasu dotyčného 
zaměstnance. Zapsáním lobbujícího 
zaměstnance vznikne lobbistovi povinnost podle 
věty druhé. 

K § 17 odst. 2  
Sankce 100 000,- Kč se jeví jako nízká ve vztahu k některým 
regulovaným subjektům. Požadujeme zvýšení sankce alespoň 
na 500 000,-Kč. Současné nastavení sankce je příliš nízké, a 
to i za závažná jednání v odst. 1. Neumožňovalo by Úřadu 
přiměřeně postihnout například majetné právnické osoby, 
které se této činnosti budou věnovat, přičemž budou některá 
ustanovení porušovat, neboť hrozící pokutu jim kompenzuje 
možný prospěch/odměna; v případě příliš tvrdé sankce 
udělené Úřadem existují mechanismy pro moderaci sankce 
(na návrh sankci sníží správní soud dle sřs.), není tudíž důvod 
diskreci Úřadu omezovat nízkou částkou 100 000 Kč. Nízká 
sankce příliš snižuje odstrašující funkci možného trestu. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nastavení horní hranice pokuty na výši 100 000 
Kč považujeme za adekvátní a případná úprava 
by měla nastat až po určité době účinnosti zákona 
podle poznatků z aplikační praxe. Notářská 
komora ČR uplatnila k návrhu zákona připomínku 
s požadavkem na úpravu výše pokuty, protože 
považuje částku 100 000 Kč za zcela 
nepřiměřenou. V zásadní připomínce Úřadu pro 
dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí je naopak návrh na zvýšení horní 
hranice pokut alespoň na 200 000 Kč. Vzhledem 
k uvedenému se ponechání navržené výše 
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Tato připomínka je zásadní. pokuty jeví jako vhodné kompromisní řešení. Dále 
lze za některé přestupky uložit další správní tresty 
(§ 17 odst. 3 a 4). 

K § 17 odst. 3  
Požadujeme možnost uložení trestu zákazu činnosti rozšířit i 
na jednání podle odstavce 1 písm. d) a g), jinak bude možné 
kontinuálně zastírat lobbing, či uvádět nepravdivé zprávy, aniž 
by bylo možné činnost zakázat. Trest zákazu činnosti by tedy 
mělo být možné udělit i za naplnění těchto skutkových podstat, 
neboť jeho následná možná porušení by pak bylo možno 
efektivně sankcionovat normami trestního práva (maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkladatel považuje stanovení sankce pokuty 
až do výše 100 000 Kč za adekvátní společenské 
škodlivosti jednání podle odstavce 1 písm. d) a g). 
Opakované spáchání přestupků je přitěžující 
okolností, ke které bude Úřad přihlížet a podle 
toho stanovovat výši pokuty. 

K § 7  
Doporučujeme přeformulovat následovně: Orgán veřejné moci 
nebo organizační složka státu zapíše lobbovaného do registru 
ve lhůtě do 15 dnů od zahájení funkce nebo činnosti. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K § 8 odst. 1  
Doporučujeme přeformulovat tak, aby bylo zjevné, že do 
registru zapisuje Úřad. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.   

K § 13 a 15  
Doporučuje uvádět i místo, kde k lobování došlo. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel považuje rozsah informací ke 
zveřejnění ve zprávě lobbisty resp. lobbovaného 
za dostatečný, a proto nepovažuje za nutné jej 
rozšiřovat o místo, kde k lobbování došlo. Při 
zvážení této připomínky předkladatel vycházel i z 
poměru přínosu, který by informace o místě, kde 
k lobbování došlo, přinesla a další administrativní 
zátěže s tím spojené jak pro lobbistu, tak 
lobbovaného, potažmo i Úřad. S ohledem na výše 
uvedené i obecné požadavky administrativní 
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ekonomie a efektivity celé regulace předkladatel 
uzavírá, že není podle jeho názoru nutné rozsah 
informací o uvádění místa, kde k lobbování došlo, 
rozšiřovat. 

K § 14 odst. 1  
Doporučujeme za slovo činnost „vložit slovo „osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 17 odst. 1 písm. d)  
Doporučujeme vypustit slovo „zjevně“.  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  
Slovní spojení „zjevně nepřesné, neúplné nebo 
nepravdivé údaje“ je používáno v zákoně o střetu 
zájmů – viz § 23 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. 
b), aniž by působilo výkladové problémy. 

Česká advokátní 
komora 

Obecné zásadní připomínky 
Vzhledem k níže uvedeným výhradám se navrhuje 
předložený materiál stáhnout z projednávání 
a problematiku řešit nelegislativní formou. 
Odůvodnění: 
Lobbistická činnost je legitimní součástí demokratického 
legislativního procesu. Panuje shoda na tom, že má být 
vykonávána podle srozumitelných a transparentních pravidel 
jak pro lobbované, tak pro lobbisty. Pravidla mají být férová a 
vyvážená pro obě strany. Dlouhodobě je diskutován charakter 
takových pravidel, tedy zda je nezbytné legislativní ukotvení 
ve formě obecného právního předpisu či zda je pro danou 
oblast plně dostačující oblast samoregulace ve formě 
etických kodexů (praxe ukazuje, že i původně legislativní 
regulace může být nahrazena mechanismy soft law jako např. 
v oblasti reklamy – Rada pro reklamu či Public Relations – 
Asociace Public Relations Agentur). Věcný záměr zákona 
počítal s variantou etických kodexů členů vlády a 
Parlamentu, paragrafové znění však tento institut opomíjí.  
Argumentace předkladatele, že ke kultivaci společensko-
politického prostředí může dojít pouze zákonem o lobbingu 

Vysvětleno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která představuje kombinaci 
legislativních a nelegislativních řešení dané 
problematiky. Ve vládou zvolené variantě je mj. 
uvedeno: “Zákonná úprava bude fakultativně 
podpořena exekutivním opatřením předsedy vlády 
či usnesením schváleným vládou, jímž by byli 
členové vlády vyzvání, aby se nestýkali s lobbisty, 
kteří nebudou evidováni v registru lobbistů. Stejné 
opatření by bylo ideálně provedeno i na úrovni 
Poslanecké sněmovny a Senátu, kde by byl 
vydáno usnesením komory.“ Předkladatel 
návrhem zákona o lobbování a změnou dalších 
zákonů neuzavírá cestu nelegislativním řešením, 
ale naopak očekává jejich doplnění výše 
uvedenými opatřeními. Dobrovolná samoregulace 
nad rámec zákona je možná také prostřednictvím 
etických kodexů, otevřených diářů, metodik atd. 
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s poukazem na skutečnost, že k samoregulačním 
mechanismům nebyla nalezena dostatečná politická vůle, je 
více než nepřesvědčivá. Zpráva RIA uvádí výsledky veřejné 
konzultace, z nichž vyplývá, že většina respondentů 
preferuje nelegislativní řešení (např. etické kodexy, otevřené 
diáře, metodiky). Důležitější než regulace (a její obtížná 
vymahatelnost) je, dle respondentů, transparentnost 
rozhodovacích procesů a tvorby zákonů. 
Je třeba zdůraznit, že k lobbingu dochází na všech úrovních, 
přičemž z důvodové zprávy nevyplývá, že by v oblasti 
legislativního lobbingu docházelo k excesům, které by 
nezbytnost právní úpravy zdůvodnily. Problematické jsou 
jiné oblasti s celospolečenským rozsahem a dopadem na 
veřejné rozpočty, typicky oblast veřejných zakázek či dotací. 
NKÚ ve výroční zprávě za rok 2017 například konstatuje, že 
prostředky (v letech 2013 až 2015 to bylo celkem 2,2 mld Kč) 
určené na podporu sportu byly rozdělovány netransparentně a 
pro žadatele o dotace byly vytvářeny nerovné podmínky. 
Obecně z výroční zprávy NKÚ pro rok 2017 vyplývá, že mezi 
faktory, které dlouhodobě limitují zvyšování efektivity státní 
správy, zajišťování hodnoty za peníze ve prospěch občanů i 
zvyšování konkurenceschopnosti ČR patří složitá daňová 
regulace, neefektivní vládní byrokracie, nízká kvalita 
rozpočtového procesu, neschopnost čerpat prostředky 
z rozpočtu EU.  Eliminace těchto jevů by měla být prioritou jak 
moci zákonodárné, tak moci výkonné. 

1. Procesní norma 
Dle předkladatele je záměrem návrhu zákona o lobbování 
odlišení standardního, legitimního a přínosného lobbování za 
účelem prosazení změny legislativy a rozhodnutí, od 
zákulisního, záměrně netransparentního lobbování 
probíhajícího všemi možnými prostředky na straně druhé. 
Tento záměr lze bezesporu podpořit. Navrhované řešení 
však předkládá normu převážně procesní povahy, která 
věcnou hranici mezi legitimní a netransparentní činností 
nevytyčuje. Zákon v zásadě zavádí pouze povinnosti – 

Ad 1. Vysvětleno. 
Dle předkladatele navrhovaná právní úprava 
odpovídá cílům a rámci věcného záměru zákona 
schváleného vládou včetně zohlednění 
Stanoviska Legislativní rady vlády. 
 
Ad 2. Vysvětleno. 
Návrh zákona o lobbování vychází z věcného 
záměru zákona o lobbingu, jenž vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114. 
V materiálu byla zvažována i úprava práv pro 
lobbisty, ale předkladatel vyhodnotil, že výhody 
pro lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 
 
Ad 3. Vysvětleno. 
Předkladatel si je vědom, že nelze žádnou právní 
úpravu z jiného státu mechanicky přenést, neboť 
každý stát má specifika právního systému daná 
společenským vývojem. Právní regulace 
lobbování nemůže být samospasitelným 
nástrojem, jehož (třeba jen formální) přijetí 
automaticky zlepší postavení dané země v 
mezinárodních žebříčcích hodnocení korupce. 
Zmíněná polská právní úprava lobbování se 
potýká mj. s nedostatky definic a decentralizací 
registrů pod více orgánů státní správy, což 
ztěžuje vyhledávání informací, a nebyla inspirací 
pro předložený návrh zákona (respektive 
předkladatel se snažil z jejích nedostatků a 
problémů poučit). 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která představuje kombinaci 
legislativních a nelegislativních řešení dané 
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zápis do registru transparentnosti a předkládání pravidelných 
zpráv. Definice lobbistické činnosti vykazuje mnoho nejasností, 
což při nejširší možné definici lobbistů může v praxi vést ke 
zcela absurdním situacím, kdy se z opatrnosti bude vykazovat 
a registrovat prakticky jakákoli činnost. Administrativní i 
finanční zátěž lobbistů a lobbovaných důvodová zpráva i 
zpráva RIA naprosto bagatelizují. 

2. Oprávnění lobbistů 
Návrh věcného záměru zákona o lobbingu výslovně 
předpokládal nastavení výhod pro registrované lobbisty: 

1) zaručený vstup do objektů Parlamentu (registrovaný 
lobbista by obdržel oprávnění ke vstupu a pohybu bez 
omezení) 

2) přístup do eKlep (knihovna připravované legislativy, 
která obsahuje veškeré dokumenty k projednávaným 
legislativním i nelegislativním materiálům) 

3) možnost vyjadřovat se na jednáních orgánů 
Parlamentu (výbory, podvýbory) 

Uvedená oprávnění lobbistů však návrh zákona nezavádí. 
Lobbistům jsou tak pouze stanoveny povinnosti a nezískávají 
žádný nástroj, který jim pomůže legitimně prosazovat zájmy, 
které hájí.  

3. Regulace lobbingu v zahraničí 
Při hledání inspirace v zahraničních úpravách je třeba vnímat 
národní kontext, historicko-kulturní tradice a obecně politický, 
resp. volební systém včetně systému politických stran. 
V posledních letech je sice na úrovni EU patrná tendence 
k legislativnímu řešení pravidel lobbistické činnosti. Země, kde 
je lobbing uzákoněn, však nevykazují významně nižší míru 
korupce než země, kde je lobbing řešen na úrovni soft law 
(např. Polsko má zákon o lobbingu již z roku 2005, avšak 
v míře korupce je hluboko pod evropským průměrem). 
Povýšení z nelegislativní na legislativní úroveň tak samo o 
sobě nezajistí omezení společensky nežádoucích jevů, což je 

problematiky. Ve vládou zvolené variantě je mj. 
uvedeno: “Zákonná úprava bude fakultativně 
podpořena exekutivním opatřením předsedy vlády 
či usnesením schváleným vládou, jímž by byli 
členové vlády vyzvání, aby se nestýkali s lobbisty, 
kteří nebudou evidováni v registru lobbistů. Stejné 
opatření by bylo ideálně provedeno i na úrovni 
Poslanecké sněmovny a Senátu, kde by byl 
vydáno usnesením komory.“ Předkladatel 
návrhem zákona o lobbování a změnou dalších 
zákonů neuzavírá cestu nelegislativním řešením, 
ale naopak očekává  jejich doplnění výše 
uvedenými opatřeními. Dobrovolná samoregulace 
nad rámec zákona je možná také prostřednictvím 
etických kodexů, otevřených diářů, metodik atd. 
 
Ad 4. Vysvětleno. 
Předkladatel souhlasí s argumentací, že je zcela 
legitimní, aby různé skupiny prosazovaly a hájily 
svoje zájmy. Smyslem navrhované právní úpravy 
je učinit tyto procesy transparentní, nikoliv je 
omezit. 
Legislativní proces je sice podřízen formálním 
pravidlům, ta však stále neposkytují veřejnosti 
možnost snadno zjistit, kdo všechno návrh 
právního předpisu ovlivňoval.  
K možnostem reagovat na nové formy lobbování 
např. prostřednictvím sociálních sítí předkladatel 
uvádí, že cesta nelegislativních řešení není 
vyloučena, naopak vláda se schválením dané 
varianty věcného záměru zákona o lobbingu 
rozhodla pro kombinaci legislativních a 
nelegislativních řešení. 
Předkladatel si je finanční náročnosti navrhované 
regulace vědom, nicméně finančně neutrální 
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dle předkladatele stěžejní důvod navržené regulace.   
Předkladatel sice nelegislativní řešení nepreferuje, přesto by 
neměl tuto cestu uzavírat. Pozitivní motivace, která vede 
k dobrovolnému dodržování pravidel, má šanci na spontánní 
akceptaci všemi aktéry lobbingu, neboť bude založena na 
důvěře. Tento přístup lze sledovat na úrovni EU, kde existuje 
dobrovolný Rejstřík transparentnosti EU. Pravidla lobbingu na 
úrovni EU jsou poměrně detailní, zároveň však srozumitelná a 
praxí akceptovaná. 

4. Stávající pravidla zákonodárného procesu a 
exekutivní činnosti 

Možnost účasti široké veřejnosti - ve formě zájmových 
skupin, neziskových organizací, zástupců určitých odvětví - na 
zákonodárném procesu, rozhodovacích a potažmo 
kontrolních procesech je důležitým korektivem činnosti 
jak moci zákonodárné tak moci výkonné. Zároveň však 
nesmí docházet ke stigmatizaci uvedených skupin jen proto, 
že do těchto procesů vstupují neformálně, tedy nikoli jako 
volení zástupci či zástupci veřejné správy.  Je zcela 
přirozené, že různé zájmové skupiny prosazují především 
své dílčí zájmy. Úkolem volených zástupců při tvoření nových 
právních předpisů je zvážení, zda jim předkládané požadavky 
jsou oprávněné požadavky a zda nedochází 
k upřednostňování partikulárních zájmů nad zájmem 
veřejným.  
Připomeňme, že dle stávajících pravidel je legislativní proces 
na všech svých úrovních podřízen formálním a 
transparentním pravidlům. Například jen v rámci 
zákonodárného procesu existují zřetelné kontrolní 
mechanismy (mechanismus tří čtení zákonů v Poslanecké 
sněmovně, existence Senátu - další komory Parlamentu, veto 
prezidenta republiky). Posilovány jsou i informační 
mechanismy: s účinností nového zákona č. 222/2016 Sb., o 
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních 
předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv bude zavedena nová informační povinnost, kdy k 

řešení není možné. Informace, které mají lobbisté 
a lobbovaní uvádět ve svých zprávách, byly 
zvoleny s ohledem na obecné požadavky 
administrativní ekonomie a efektivity celé 
regulace. Nad rámec uvedeného upozorňujeme, 
že v připomínkovém řízení k návrhu zákona byly 
vzneseny i opačné připomínky, a sice na uvádění 
podrobnějších a dalších informací ve zprávách 
lobbistů a lobbovaných. 
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návrhu právního předpisu bude přikládán stručný obsah (tzv. 
citizen summary), který má sloužit ke zběžnému seznámení se 
s návrhem. To vše posiluje transparentnost.  
Přestože předložení zákona o lobbingu vychází ze 
schváleného věcného záměru zákona i Plánu legislativních 
pravidel vlády je třeba apelovat na legislativní zdrženlivost. 
Ke zprávě RIA je připojen záznam z veřejné konzultace 
k přípravě věcného záměru zákona o lobbingu z dubna 2017, 
z něhož vyplývá negativní přístup profesních komor a 
hospodářských komor k legislativnímu řešení. 
Proč vytvářet další regulaci, jejímž hlavním smyslem je snížení 
korupce a klientelismu, když podobné nežádoucí jevy lze 
postihnout dle stávajících pravidel: trestní zákoník zná 
trestné činy fyzických i právnických osob jako přijetí úplatku (§ 
331), podplácení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), 
zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), zneužití informace a 
postavení v obchodním styku (§ 255). 
Zároveň je třeba poukázat na fakt, že v poslední době dochází 
i k novým formám lobbingu, které předkládaný zákon 
nezohledňuje. Jde především o lobbing na sociálních sítích. 
Ilustrativní v tomto směru může být Evropským parlamentem 
aktuálně projednávaná problematika autorských práv a šíření 
autorských děl na síti. Poslanci Evropského parlamentu se 
shodují, že čelí zcela novým formám lobbingu (cílené kontakty 
prostřednictvím sociálních médií). Na nové trendy lze 
operativně reagovat, jsou-li pravidla nastavena 
nelegislativním nástroji. V opačném případě bude zákonná 
úprava vždy pozadu oproti realitě. I toto hledisko je třeba 
zohlednit při schvalování formy pravidel pro výkon lobbistické 
činnosti.  
Důležitým faktorem je i finanční náročnost nové regulace, 
která zahrnuje nejen jednorázové náklady na vytvoření registru 
transparentnosti, ale též fixní náklady na jeho správu a 
mzdové náklady na zaměstnance Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran (dle zprávy RIA se má jednat 
řádově o jednotky milionů korun ročně). Jako značně 
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podhodnocené se jeví odhady na zpracování zpráv 
lobbisty, resp. lobbovaného. Zákon totiž předpokládá 
poměrně detailní výstupy, zpráva RIA však odhaduje, že 
zpracování bude průměrně trvat 12,5 hodiny. Vychází přitom 
z Metodiky měření administrativní zátěže. Pokud se blíže 
podíváme na povinné náležitosti zprávy dle navrženého § 13 
odst. 2 je zjevné, že zpracování vyžadované míry detailu 
bude významně časově a tudíž finančně náročnější než 
předpoklad uvedený ve zprávě RIA. Ta například vůbec 
nepočítá s tím, že by zpracovaná zpráva lobbisty, resp. 
lobbovaného procházela vnitřním připomínkovým a 
schvalovacím procesem. Reálně tak zprávu nebude 
zpracovávat jeden pracovník, ale několik, přičemž se nebude 
jednat pouze o administrativní pracovníky, ale též o vedoucí 
zaměstnance, jejichž mzda je logicky výrazně vyšší. Náklady 
na zpracování zprávy tak zcela jistě přesáhnou částku 188,85 
Kč za hodinu, resp. 9 446 Kč na osobu za rok předpokládanou 
zprávou RIA. 
Tato připomínka je zásadní. 
Nebude-li akceptována obecná připomínka, uplatňujeme k 
návrhu zákona následující zásadní připomínky. 
K § 1  
Navrhuje se lobbistickou činnost rozšířit i na úroveň regionální, 
resp. komunální. 
Odůvodnění:  Z důvodové zprávy není zřejmé, jaké důvody 
vedly předkladatele k omezení lobbování pouze na centrální 
úroveň. Zákonodárná iniciativa zastupitelstev krajů je 
bezesporu minimální. Na regionální a komunální úrovni však 
dochází jak k vydávání právních předpisů (vyhlášky obcí a 
krajů, nařízení krajů), tak k významné exekutivní činnosti 
s celospolečenským dopadem (např. schvalování územně 
strategických materiálů). Má-li zákon přispět k omezení 
korupčního potenciálu a klientelismu, není důvod jej 
omezovat pouze na procesy probíhající na celostátní 
úrovni. Regiony a obce mají značnou autonomii, proto i zde 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
představitele obecních a krajských samospráv. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona včetně preferované 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování se proto nevztahuje na samotné 
představitele územních samosprávných celků, 
jejichž jednání vůči státu nelze považovat za 
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by měla být nastavena transparentní pravidla pro výkon 
lobbistické činnosti. Historické návrhy lobbing pojímaly právě 
v celé šíři, například návrh zákona o lobbingu z roku 2012 
rozšířil lobbistickou činnosti i na představitele územních 
samosprávných celků. 
I zpráva RIA zdůrazňuje, že nezahrnutím členů obecních a 
krajských zastupitelstev bude pominuta velmi významná 
oblast politických a rozhodovacích procesů, jejichž 
problematičnost veřejnost někdy vnímá palčivěji, než u 
politiky celostátní. Netransparentní lobbing v případě 
územního a stavebního řízení, netransparentnost, pletichy 
spojené s prodejem obecního majetku či zadáváním veřejných 
zakázek mohou být, dle zprávy RIA, jevem daleko 
frekventovanějším než nekalé ovlivňování legislativy na 
centrální úrovni. 
Tato připomínka je zásadní. 

lobbování, ale mezi lobbisty budou spadat 
zájmová sdružení územních samosprávných 
celků jako Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 
ČR atd. Předkladatelem zvolené věcné řešení je v 
souladu s rozhodnutím vlády i stanoviskem 
Legislativní rady vlády. 
V případě regulace lobbování je nutné volit 
postupná řešení, tj. regulovat lobbování na 
centrální úrovni, následně zhodnotit efektivitu 
právní úpravy a poté případně přistoupit k 
extenzivnější variantě spočívající v zahrnutí 
krajských a obecních veřejných funkcionářů mezi 
lobbované osoby.   

K § 3  
Navrhuje se definici lobbisty upřesnit. 
Odůvodnění: Z důvodové zprávy nevyplývá, proč byla zvolena 
nejširší možná definice lobbisty. Problematická je především 
ve vztahu k osobám, které lobují ve vlastním zájmu. 
Předpokládá se, že všechny osoby v závislém postavení vůči 
právnické (potažmo fyzické) osobě jsou do této definice 
zahrnuty? Jak to je se statutárními orgány, prokuristy, poradci, 
právními zástupci? Důvodová zpráva podává vysvětlení pouze 
ve vztahu k zaměstnancům lobbisty. Osobní rozsah definice 
lobbisty dle písm. b) tak může být vykládán různě. Mnohem 
vhodnější by bylo propojit vymezení lobbisty se samotnou 
lobbistickou činností a oprávněními z ní vyplývající, což by 
motivovalo k dobrovolnému přihlášení se lobbistou. 
Ostatně toto je cesta, jíž se vydávají zahraniční právní úpravy. 
Například ze zprávy RIA vyplývá, že v Irsku, kde byla právní 
úprava lobbingu schválena v roce 2015, není definice lobbingu 
ani lobbistů zakotvena přímo v zákoně. 
Znovu je nutné v této souvislosti upozornit, že lobbistická 

Vysvětleno. 
Definice lobbisty byla zvolena s ohledem na řadu 
připomínek k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. V rámci zohlednění některých 
připomínek k návrhu zákona o lobbování dochází 
k dalšímu rozšíření zákonem vymezeného okruhu 
lobbistů, a sice o nepodnikající fyzické osoby. 
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činnost se zaměřuje především na legislativní činnost. Při 
tvorbě legislativy v rámci státního aparátu mnohdy 
dochází k nepřesnostem, ne zcela správnému nastavení 
legislativního prostředí v důsledku nesprávného 
pochopení či neznalosti praktického fungování 
podnikatelů. Proto by možnost komunikace a předávání 
expertíz voleným zástupcům měla být legitimní součástí 
činnosti občanů i podnikatelů v demokratické společnosti, resp. 
jejich právem bez výrazné regulace. Komunikace a předávání 
expertíz by dokonce z pohledu péče řádného hospodáře měla 
být povinnou činností podnikatelů, neboť nepřiměřená 
regulace, k níž má stát vždy blíže, může obchodní 
korporaci, i malého podnikatele ekonomicky poškodit a 
tím vlastně i samotný stát.  
Velmi problematické se rovněž jeví ust. písm. c), které hovoří o 
lobbování právnických osob ve prospěch svých členů. Pojem 
„člen právnické osoby“ je pojmem značně neurčitým, který 
dává adresátům dané právní normy velmi nejasnou představu 
o tom, kdy splňují definici lobbisty a kdy nikoli. Vzhledem 
k značnému množství právnických osob, mezi které se řadí jak 
osoby soukromého práva, tak osoby veřejného práva, hrozí 
návrh zákona přerůst ve značnou právní nejistotu, zda určitá 
činnost je či není lobbováním, je-li vykonávána ve prospěch 
určité skupiny osob nacházejících se v konkrétním vztahu 
k dané právnické osobě. Není zřejmé, jestli členem právnické 
osoby se myslí pouze členové jejích orgánů, nebo i další osoby 
(prokuristi, zaměstnanci, osoby jednající za právnickou osobu 
na základě příkazní nebo jiné smlouvy, akcionáři, členové 
družstva nebo dokonce další osoby, jejichž vztah k právnické 
osobě může být založený zákonem – např. student vysoké 
školy atd.). 
Rovněž pojem „prospěch“ je ve spojení s neurčitostí 
pojmu „člen právnické osoby“ značně bezbřehý, neboť se 
může vztahovat k nejrůznějším aspektům lidského nebo 
společenského života a může nabývat nejrůznějších forem, u 
kterých si někdo nemůže být jist, jestli vedou k naplnění 
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definice lobbisty či nikoli. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 6 odst. 2 ve spojení s § 2 
Navrhuje se upřesnit začátek lhůty pro podání návrhu na zápis 
do registru 
Odůvodnění: Zákon stanoví 10 denní lhůtu pro zápis do 
registru transparentnosti, přičemž lhůta začíná běžet od 
okamžiku, kdy jsou naplněny znaky lobbování. Vzhledem 
k tomu, že definice lobbingu není dostatečně určitá, mohou se 
lobbisté dostat do rozporu se zákonem, neboť termín 
„naplnění znaků lobbování“ nabízí různé výklady. Za 
porušení povinnosti včasného zápisu přitom hrozí pokuta až 
100 000 Kč případně zákaz lobbistické činnosti až na 3 roky, 
což je významná sankce. Právní předpis musí být srozumitelný 
a nelze sankcionovat za jeho nejasnost a nejednoznačnost 
nastavených pravidel. Důvodová zpráva v tomto směru žádnou 
metodickou podporu nenabízí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

K § 8 odst. 2 
Navrhuje se zrušit písm. b). 
Odůvodnění: Jedná se o nepřiměřený zásah do ústavně 
garantovaného práva na soukromí. Je-li součástí pracovní 
náplně zaměstnance výkon lobbistické činnosti, jedná se stále 
o závislou práci ve smyslu zákoníku práce. Zaměstnavatel je 
povinen šetřit oprávněné zájmy zaměstnance. Není dán žádný 
věcný důvod pro to, aby nad rámec jména a pracovního 
zařazení registr transparentnosti obsahoval ryze soukromé 
údaje, a to datum narození a bydliště. Plná identifikovatelnost 
zaměstnance lobbisty jako soukromé osoby je nepřiměřená ve 
vztahu k zamýšlenému cíli, kterým je identifikace lobbisty. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 
Z § 8 odst. 2 písm. b) vypuštěna adresa místa 
pobytu lobbujícího zaměstnance.  
Zároveň předkladatel uvádí, že nepůjde o zásah 
do práva na soukromí, protože k informacím 
podle § 8 odst. 2 písm. b) nebude mít veřejnost 
přístup (viz § 5 odst. 2 a contrario). 

K § 10 odst. 1 
Navrhuje se předložit návrh prováděcího předpisu společně 

Vzato na vědomí.   
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s návrhem zákona. 
Odůvodnění: Zákon o lobbingu představuje významnou 
regulaci, proto by měl být projednáván jak návrh zákona, tak 
všechny prováděcí předpisy současně, aby se adresáti normy 
měli možnost seznámit s kompletním materiálem.  
Tato připomínka je zásadní. 
K § 13 odst. 2 písm. e) 
Navrhuje se slovo „přesné“ nahradit slovem „obecné“ 
Odůvodnění: Zpráva lobbisty je dle důvodové zprávy klíčovým 
institutem. Vzhledem k tomu, že lobbistická činnost může být 
ryze podnikatelskou činností (viz § 3 odst. a), je zpráva do jisté 
míry konkurenčním nástrojem i zajímavým informačním 
zdrojem pro média, ale například též pro bezpečnostní služby. 
Neměla by tak být excesivně detailní, aby neohrožovala 
oprávněné zájmy zainteresovaných stran, případně 
bezpečnost státu. Metodiku v tomto směru důvodová 
zpráva však nenabízí. 
Zároveň je třeba zdůraznit, že vytváření zpráv bude 
administrativně i finančně náročné. Důvodová zpráva i 
zpráva RIA bagatelizují tyto dopady, a to jak na straně lobbistů, 
tak na straně lobbovaných. Rámcové předpoklady například 
nezohledňují kolik času a pracovníků bude nutné vyčlenit na 
ověření, zda jednání (schůzky, korespondence, telefonáty), 
k nimž v daném kalendářním čtvrtletí došlo, skutečně vykazují 
znaky lobbistické činnosti; připomínkování a schválení zprávy, 
případně další procesní postupy dle interních směrnic 
lobbistů/lobbovaných.   
Předkladatel vůbec nezvážil možnost existence zápisů 
z jednání, které by byly předkládány pouze za splnění 
předem daných podmínek a nepodléhaly by tedy 
automatickému zveřejňování. Kombinace povinného registru 
a povinnosti zveřejňování zpráv z návrhu zákona o lobbingu 
činí razantní a robustní regulaci, po které není společenská 
poptávka. Zohledněno též nebylo riziko ohrožení 
ekonomických zájmů klientů lobbistů. Připomeňme, že 

Neakceptováno. 
Smyslem formulace „přesné“ je to, aby informace 
podávaná lobbistou o předmětu lobbování měla 
pro veřejnost dostatečnou vypovídací hodnotu. 
Neznamená to, že lobbista musí zveřejnit veškeré 
podrobnosti. Míru detailnosti si musí lobbista 
zvážit tak, aby vyhověl požadavku zákona, a 
současně neohrozil zájmy zainteresovaných 
stran, případně významnější veřejný zájem (jako 
je právě bezpečnost státu). Rozšířením definice 
lobbisty na základě připomínek k návrhu zákona 
se nebude jednat o ryze podnikatelskou činnost. 
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například rakouská právní úprava výslovně vylučuje ze 
zveřejnění záznamy o uskutečněných lobbistických kontaktech 
profesionálních lobbistů z důvodu ochrany soukromí a 
ekonomických zájmů klientů. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 13 odst. 4 
Navrhuje se číslo 15 nahradit číslem 30. 
Odůvodnění: Není žádný důvod, aby lobbisté měli jinou lhůtu 
k předložení zprávy než lobbovaní. Povinnosti by měly být 
stanoveny stejně pro obě strany. Navíc zde vzniká korupční 
potenciál, kdy lobbovaný může nejprve konzultovat 
zveřejněnou zprávu lobbisty, konstatovat nesrovnalosti (na 
základě svého subjektivního vyhodnocení lobbistického 
kontaktu) a ovlivňovat či dokonce vydírat lobbistu např. s cílem 
odradit jej od další činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Sjednocení lhůt.  

K § 14 
Nadpis § 14 zní: „Další práva a povinnosti lobbisty“ 
Odůvodnění: Vzhledem k navrženému doplnění textu 
ustanovení (viz níže) je na místě upravit nadpis. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  
Viz vypořádání připomínky k § 14 níže. 

K § 14 odst. 1 
Věta nedává podle našeho názoru smysl. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

K § 14 odst. 2 
Navrhuje se doplnit na konec textu věta: „Odmítne-li lobbovaný 
jednání, je povinen lobbistovi písemně sdělit věcné důvody.“ 
Odůvodnění: Lobbista v zásadě nemá žádné právní 
prostředky, které mu zajistí možnost lobbovat. Případná 
neochota lobbovaných by mohla snadno blokovat lobbistickou 
činnost. Taková neochota může být jak z věcných důvodů (a 

Neakceptováno.  
Předkladatel nesouhlasí s tím, že by lobbovaný 
měl mít další povinnost písemného odůvodňování 
svého odmítnutí kontaktu s lobbistou. Lobbovaný 
může mít mnoho dalších – nejen věcných – 
důvodů, proč navržené jednání odmítne (celkový 
nedostatek času, antipatie vůči osobě konkrétního 
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priori nedostatek vůle k seznámení se s širšími souvislostmi 
problematiky, technickými parametry, dopady na další odvětví 
hospodářství apod.), tak z procesních (přílišná administrativní 
zátěž při zpracování zpráv do registru). Odmítnutí jednání musí 
proto lobbovaný věcně zdůvodnit (procesní důvody typu kolize 
s jiným jednáním nelze akceptovat).  
Tato připomínka je zásadní. 

lobbisty atd.). I odmítnutí návrhu jednání 
navrženého lobbistou je jednostranným 
kontaktem (§ 2 odst. 1), který budou muset 
lobbista i lobbovaný zaznamenat ve svých 
zprávách do registru transparentnosti.  

K § 14 
Navrhuje se doplnit nový odstavec 5, který zní: 
 „(5) Lobbista je oprávněn: 
a) vstupovat a pobývat v prostorách Parlamentu za účelem 
lobbování, 
b) používat elektronickou knihovnu legislativního procesu, 
c) vystoupit na jednáních orgánů Parlamentu.“ 
Odůvodnění: Návrh věcného záměru zákona o lobbingu 
výslovně předpokládal nastavení výhod pro registrované 
lobbisty. Návrh zákona však žádná oprávnění lobbistům 
nepřiznává. Proto se navrhuje výslovně stanovit alespoň ta 
oprávnění, která vyplývají z věcného záměru zákona. 
Připomeňme, že v historických návrzích regulace lobbistické 
činnosti se objevovaly i výrazně ambicióznější oprávnění – 
například návrh zákona o lobbingu z roku 2010 rozvinul 
možnost vystoupení na jednáních orgánů Parlamentu o 
možnost zveřejnění stanoviska lobbisty na internetových 
stránkách příslušného orgánu veřejné moci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh zákona o lobbování vychází z věcného 
záměru zákona o lobbingu, jenž vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114. 
V materiálu byla zvažována i úprava práv pro 
lobbisty, ale předkladatel vyhodnotil, že výhody 
pro lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 
 

K § 17 a 18 
Jaké budou právní prostředky obrany pro udělení pokuty? Není 
řešen vztah ke správnímu řádu. Důvodová zpráva pouze 
odkazuje na inspiraci zákonem o přestupcích. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Pro řízení o přestupcích se subsidiárně aplikuje 
zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o 
nich, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Zákon o lobbování 
jejich použití nevylučuje. Proti rozhodnutí o 
udělení pokuty bude možné podat rozklad 
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k předsedovi Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran a hnutí a 
následně jeho rozhodnutí nechat přezkoumat ve 
správním soudnictví (Krajským soudem v Brně, 
případně po podání kasační stížnosti Nejvyšším 
správním soudem).  

Česká národní banka  Konzultační povinnost s ECB 
Upozorňujeme, že jelikož se návrh zákona týká i postavení 
centrální banky, bude nutné návrh zákona v souladu s 
primárním právem EU (čl. 127 odst. 4 druhá odrážka Smlouvy 
o fungování EU a čl. 4 písm. a) druhá odrážka Protokolu o 
statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské 
centrální banky) konzultovat s Evropskou centrální bankou. 
Tato konzultační povinnost je podrobněji upravena 
rozhodnutím Rady 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o 
konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální 
bankou k návrhům právních předpisů. Tuto konzultaci je třeba 
provést, v souladu s čl. 8a Legislativních pravidel vlády, před 
předložením vládě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vzato na vědomí. 
 

K bodu 8 (§ 51a odst. 2) 
Slovo „uskutečňované“ doporučujeme nahradit slovem 
„uskutečňovaná“.  
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.   
Poznámka: změna se týká § 2 odst. 1.  
„Lobbování je soustavná činnost spočívající v 
komunikaci, včetně jednostranného kontaktu, 
uskutečňovaná lobbistou za účelem ovlivnění 
jednání lobbovaného při přípravě, projednávání a 
schvalování návrhu předpisu nebo strategického 
dokumentu, bez ohledu na formu této 
komunikace.“ 

K § 8 odst. 4: 
Doporučujeme zvážit, zda by v registru o lobbujícím 
zaměstnanci neměly být povinně uvedeny vždy alespoň 
informace podle § 8 odst. 2 písm. a), tj. bez podmínění jejich 
zápisu souhlasem dotčeného lobbujícího zaměstnance ve 

Vysvětleno. 
Podmínka explicitního souhlasu s uvedením 
lobbujícího zaměstnance v registru lobbistů je 
nezbytná pro to, aby byl dotčený zaměstnanec 
srozuměn se skutečností, že je takto registrován. 
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smyslu odst. 4. Povinný zápis údajů o lobbujícím zaměstnanci 
v rozsahu § 8 odst. 2 písm. a), tj. jméno, popřípadě jména, 
příjmení a funkce nebo pracovní zařazení fyzické osoby, jejímž 
prostřednictvím lobbista lobbování fakticky provádí, může mít 
pozitivní vliv na transparentnost lobbingu (nezapsaný lobbující 
zaměstnanec může mít tendence jednat inkognito, zapsaný 
lobbující zaměstnanec již méně). Zároveň by povinný zápis 
mohl napomoci řádnému plnění dalších povinností lobbujících 
zaměstnanců (zejm. dle § 14 odst. 2 a 3), zvýší se i jistota 
lobbovaných, že nebudou nevědomky jednat s lobbistou. 
V případě zohlednění této připomínky by bylo nutné upravit i 
text § 17 odst. 1 písm. c). 
Tato připomínka je doporučující. 

Bez podmínky explicitního souhlasu by 
zaměstnavatel mohl registrovat lobbující 
zaměstnance bez jejich vědomí, čímž by nebyla 
dostatečně chráněna dotčených zaměstnanců. 
Jakkoliv navržená konstrukce může působit 
komplikovaně, tak vychází z vyvažování ochrany 
oprávněných zájmů a práv zaměstnavatele 
a zaměstnance.  
Pokud bude za lobbistu jednat jeho zaměstnanec 
nezapsaný v registru transparentnosti, dojde tím 
ke spáchání přestupku podle § 17 odst. 1 písm. f). 
 
 
 
 
 
  

K § 14 odst. 1 
Doporučujeme vložit za slovo „činnost“ slova „výlučně 
osobně“.  
Uvedená změna by měla napomoci tomu, aby nedocházelo 
k lobbingu prostřednictvím osob v registru nezapsaných, např. 
s odkazem na § 8 odst. 4, tj. že osoba fakticky vykonávající 
lobbing jako lobbující zaměstnanec neudělila souhlas 
s uvedením svých údajů v registru. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

Česká komora 
architektů 

ČKA požaduje, aby bylo v návrhu zákona o lobbování 
jednoznačně uvedeno, že činnost profesních komor 
zřizovaných zákonem není považována za lobbování a to např. 
v ustanovení § 2 odst. 2 návrhu zákona. 
Odůvodnění 
ČKA odkazuje na své připomínky k věcnému záměru zákona o 
lobbování a opakuje, že činnost zákonem zřízených profesních 
komor nemůže být ze své podstaty považována za lobbování, 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností profesních komor lobbování, 
což vyjádřil při vypořádání připomínek k věcnému 
záměru zákona o lobbingu. Vláda schválila věcný 
záměr zákona o lobbingu svým usnesením ze 
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stejně jako není za lobbování považována vzájemná 
komunikace mezi orgány veřejné moci navzájem, neboť i 
profesní komory je třeba považovat za orgány veřejné moci. 
Nebude-li toto však v zákoně výslovně uvedeno, lze se obávat 
uplatnění výkladu, dle něhož profesní komory za lobbisty 
považovány budou. 
Dovolte mi zde zmínit působnost ČKA popsanou v § 23 odst. 6 
zákona č. 360/1993 Sb., výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, 
podle něhož patří do činnosti komory zejména: 
a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí, 
b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, 
architektury a územního plánování, 
c) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci, 
d) vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně 
jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
e) vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo 
30n odst. 2 a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
f) pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných 
osob, 
g) organizovat zkoušky odborné způsobilosti, 
h) vést disciplinární řízení, 
i) vydávat vnitřní předpisy Komory, 
j) vydávat standardy výkonů a dokumentace, 
k) podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření 
odborných informací, 
l) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy, 
m) posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících 
se výkonu odborných činností, 
n) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního 
charakteru a mezi sebou navzájem, 

dne 21. února 2018 č. 114 včetně zvolené 
varianty, podle které mají být mezi lobbisty 
zařazeny také právnické osoby zřízené zákonem 
za účelem prosazování zájmů svých členů. 
Tento záměr je dostatečně zjevný ze samotného 
textu návrhu zákona o lobbování (§ 3 písm. c). 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby byla 
vyloučena pochybnost, zda je profesní komora 
zřízená zákonem lobbistou. 
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o) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi, 
p) hájit stavovské zájmy autorizovaných osob, 
r) podporovat sociální zájmy autorizovaných osob, 
s) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, 
posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních 
soutěží a výběrových řízení, 
t) spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob 
sdružovaných Komorou. 
Jak je vidět, je činnost, jež by snad mohla být považována za 
lobbing - hájení stavovských zájmů autorizovaných osob - 
pouze jednou z devatenácti činností České komory architektů. 
Jednají-li zástupci ČKA s aktéry legislativního procesu, pak je 
to téměř bezvýjimečně z titulu působnosti péče o stavební 
kulturu a kulturu utváření prostředí a ochrany veřejných zájmů 
v oblasti výstavby, architektury a územního plánování. 
Považovali bychom za absurdní a škodlivé, kdyby takto 
vedená činnost byla chápána a označována jako lobbing, 
jelikož se nepochybně jedná o prosazování zájem celé 
společnosti. Nakonec i skutečnost, že profesní komory jsou 
připomínkovými místy v legislativním procesu, poukazuje na to, 
že zájmy jimi prosazované jsou zákonodárcem chápány jako 
zájmy veřejné. (V souvislosti s legislativním procesem navíc 
vyvstává otázka, jak by mohly lobbované osoby vyhovět 
doporučení s neregistrovanými osobami nejednat.)  
V návaznosti na výše uvedené požadujeme tedy, aby bylo 
postaveno najisto, že zástupci profesních komor založených 
zákonem a jejich komunikace s lobbovanými osobami se řadí 
do negativního vymezení lobbování, neboť se jedná o 
komunikaci veřejných funkcionářů resp. orgánů veřejné moci.  
Tato připomínka je zásadní. 

Česká komora 
autorizovaných 
inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě  

Z důvodu aplikační nejasnosti, kterou způsobuje důvodová 
zpráva k § 3 návrhu zákona, požadujeme jako orgán veřejné 
moci důvodovou zprávu doplnit následovně: 
 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
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Důvodová zpráva k § 3 návrhu zákona  
Toto ustanovení vymezuje osoby, které jsou považovány za 
lobbisty podle tohoto zákona. Vymezení je poměrně široké a 
rozlišuje lobbisty podle toho, zda motivací jejich činnosti je 
dosažení zisku (profesionální lobbisté), prosazení vlastního 
zájmu právnické osoby prostřednictvím fyzické osoby, která je 
k lobbistovi v určitém právním vztahu (např. pracovní poměr, 
členství ve statutárním orgánu) nebo prosazení zájmů svých 
členů (např. profesní či odvětvové asociace, odborové 
organizace apod.). Od lobbisty je zapotřebí odlišovat 
lobbujícího zaměstnance (§ 8 odst. 2). Za lobbistu se 
nepovažuje profesní komora zřízena ze zákona (k § 3 
písm. c) návrhu zákona). 
 
Zdůvodnění: 
S odkazem na věcný záměr zákona o lobbingu souhlasíme 
s názorem, že záměrem zákona je zejména odlišení 
standardního, legitimního a přínosného lobbingu coby 
distribuce informací a dat veřejným funkcionářům za účelem 
prosazení změny legislativy a rozhodnutí na jedné straně, od 
zákulisního, záměrně netransparentního lobbingu 
probíhajícího všemi možnými, někdy i protiprávními prostředky 
na straně druhé. 
 
Profesní komoru zřízenou ze zákona považujeme zmínit 
z důvodu aplikační nejasnosti k pojmu uvedeném v důvodové 
zprávě k § 3, konkrétně ke slovnímu spojení „profesní 
asociace“. ČKAIT není profesní asociace, je profesní 
komorou zřízenou zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě.  
 
Pokud by se ČKAIT zařadila mezi lobbisty, navržený zákon by 
vytvořil nároky na další pracovníky a zároveň vytvořil další 

legitimních činností profesních komor lobbování, 
což vyjádřil při vypořádání připomínek k věcnému 
záměru zákona o lobbingu. Vláda schválila věcný 
záměr zákona o lobbingu svým usnesením ze 
dne 21. února 2018 č. 114 včetně zvolené 
varianty, podle které mají být mezi lobbisty 
zařazeny také právnické osoby zřízené zákonem 
za účelem prosazování zájmů svých členů. 
 
Tento záměr je dostatečně zjevný ze samotného 
textu návrhu zákona o lobbování (§ 3 písm. c). 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby byla 
vyloučena pochybnost, zda je profesní komora 
zřízená zákonem lobbistou. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 93 (celkem 210) 

 

náklady pro splnění ustanovení navrženého právního 
předpisu. Připomínáme, že jsme profesní komora zřízená ze 
zákona, ale naše činnost není financována z veřejných 
prostředků.  
 
Máme za to, že regulace lobbingu nemůže zasahovat do 
oblasti zákonem zaručených práv, výkon těchto práv omezovat 
nebo je jakkoliv podmiňovat. V případě ČKAIT jsou zaručena 
práva profesní komory zřízené ze zákona uvedena v §  23 
odst. 6 a 7 zákona č. 360/1992 Sb. následovně: 
Do působnosti Komory náleží zejména  

a. pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření 
prostředí, 

b. spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v 
oblasti výstavby, architektury a územního 
plánování, 

c. udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci, 
d. vést seznamy autorizovaných osob a tyto 

seznamy včetně jejich změn uveřejnit i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

e. vést seznamy osob registrovaných podle § 30l 
odst. 1 nebo § 30n odst. 2 a tyto seznamy 
včetně jejich změn uveřejnit i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, 

f. pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti 
autorizovaných osob, 

g. organizovat zkoušky odborné způsobilosti, 
h. vést disciplinární řízení, 
i. vydávat vnitřní předpisy Komory, 
j. vydávat standardy výkonů a dokumentace, 
k. podporovat odborné vzdělávání a napomáhat 

šíření odborných informací, 
l. spolupracovat s orgány státní správy a místní 
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samosprávy, 
m. posuzovat návrhy obecně závazných předpisů 

dotýkajících se výkonu odborných činností, 
n. spolupracovat s institucemi podnikatelského a 

obchodního charakteru a mezi sebou navzájem, 
o. spolupracovat s obdobnými zahraničními 

institucemi, 
p. hájit stavovské zájmy autorizovaných osob, 
q. podporovat sociální zájmy autorizovaných osob, 
r. spolupracovat s vypisovateli soutěží a 

výběrových řízení, posuzovat soutěžní 
podmínky a bránit konání neregulérních soutěží 
a výběrových řízení, 

s. spolupůsobit při pojišťování autorizovaných 
osob sdružovaných Komorou. 

Do působnosti Komory dále náleží vydávat následující doklady 
autorizovaným osobám za účelem umožnění jejich volného 
pohybu podle práva Evropských společenství  

a) doklady o vykonání odborné praxe, 
b) osvědčení o splnění podmínky bezúhonnosti 

podle tohoto zákona, 
c) osvědčení, že autorizovaná osoba vykonává 

vybrané a další odborné činnosti ve výstavbě 
soustavně v souladu s právními předpisy České 
republiky a že je oprávněna používat profesní 
označení podle tohoto zákona, 

d) osvědčení, že autorizovaná osoba je držitelem 
dokladu o dosažené kvalifikaci, který splňuje 
požadavky bodu 1, 2, nebo 3 přílohy k tomuto 
zákonu, 

e) doklad o tom, že vybraná činnost ve výstavbě je 
regulovanou činností podle tohoto zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 95 (celkem 210) 

 

Česká lékařská 
komora 

Česká lékařská komora cítí potřebu oblast lobbingu v České 
republice regulovat, ať už legislativně či nelegislativně. 
Zásadně však nesouhlasí s tím, aby byly profesní sdružení 
degradovány na úroveň lobbystických útvarů, jejichž činnost 
musí být regulována (§ 3 písm. c) návrhu zákona o lobbování).  
Stejně jako některé ostatní profesní komory zřízené zákonem 
požadujeme, aby na Českou lékařskou komoru nebylo 
nahlíženo jako na lobbistickou organizaci, a aby byly profesní 
komory zřízené zákonem z této regulace úplně vyňaty. S tím 
souvisí vynětí z registrace v registru lobbistů (ať v povinném či 
nepovinném), z veřejného diáře či povinné legislativní stopy.  
Profesní komory mají, na rozdíl od lobbistických korporací a 
dalších subjektů, právní osobnost založenu přímo zákonem, 
když jejich činnost je tímto zákonem již dostatečně regulována.  
Již z právně nezakotveného vymezení lobbingu, který je 
definován jako činnost zaměřená na zastupování zájmů třetích 
stran, kdy tato aktivita je vykonávaná za odměnu, vyplývá, že 
profesní komory nejsou lobbisty s ohledem na to, že jediným 
zdrojem jejich financování jsou příspěvky jejich členů. Komory 
posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů, a to na 
základě pověření zákonem a nikoliv za úplatu.  
Ze své pozice jako součásti veřejné správy nenaplňuje 
profesní samospráva definici lobbingu. Činnost profesní 
komory, která je jasně definovaná v zákoně (v případě České 
lékařské komory v zákoně č. 220/1991 Sb., o komorách) nelze 
považovat za lobbing. 
Pro úplnost lze konečně doplnit, že Česká lékařská komora 
považuje za stejně nepatřičné, aby byl statut lobbistické 
organizace legislativně připisován vedle profesních komor 
zřízených ze zákona i odborovým organizacím, když i v jejich 
případě se jedná o specifické subjekty, které na základě 
speciální zákonné právní úpravy hájí zájmy zaměstnanců, 
přičemž ani odborové organizace za tuto svou zákonem 
predikovanou činnost nepobírají a ani nemohou pobírat 
žádnou odměnu, tedy na rozdíl od skutečných lobbingových 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností profesních komor lobbování, 
což vyjádřil při vypořádání připomínek k věcnému 
záměru zákona o lobbingu. Vláda schválila věcný 
záměr zákona o lobbingu svým usnesením ze 
dne 21. února 2018 č. 114 včetně zvolené 
varianty, podle které mají být mezi lobbisty 
zařazeny také právnické osoby zřízené zákonem 
za účelem prosazování zájmů svých členů. 
 
Tento záměr je dostatečně zjevný ze samotného 
textu návrhu zákona o lobbování (§ 3 písm. c). 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby byla 
vyloučena pochybnost, zda je profesní komora 
zřízená zákonem lobbistou. 
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organizací nepůsobí na komerčním základě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Česká lékárnická 
komora 

Česká lékárnická komora, stejně jako Česká lékařská komora 
a Česká stomatologická komora byly zřízeny zákonem č. 
220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České 
stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Všechny 
tyto komory podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 220/1991 Sb. 
posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů. Přirozenou 
součástí tohoto zákonem uloženého úkolu je i účast na tvorbě 
- slovy návrhu zákona o lobbování - návrhů předpisů a 
strategických dokumentů. V případě zákonem zřízených 
komor jde o transparentní a zákonem předpokládanou činnost. 
Obdobně to platí i pro ostatní komory zřízené zákonem. Žádná 
z těchto komor nikdy nezavdala svou činností záminku 
k úvahám o nutnosti zákonné úpravy činnosti označované jako 
lobbování. Připomínkovaný návrh zákona vznikl kvůli 
neprůhledné činnosti zcela jiných subjektů, přičemž mezi nimi 
jsou i takové, které rovněž nesou označení „komora“, nikoliv 
ale proto, že by jim bylo propůjčeno zákonem.  
Česká lékárnická komora je sice zřízena zákonem, ale svou 
činnost financuje zcela z příspěvků svých členů. S nimi 
nakládá s nejvyšší mírou úspornosti. Vynakládá je na plnění 
svých povinností zejména při vedení seznamu lékárníků, 
vydávání osvědčení pro výkon odborné činnosti lékárníků, 
jejich vzdělávání, výkonu disciplinární pravomoci a osvětě vůči 
veřejnosti. Náplní práce výkonného orgánu komory, jímž je 
představenstvo vedené prezidentem a viceprezidentem, je 
samozřejmě i účast na legislativním procesu právních norem 
týkajících se poskytování zdravotních služeb lékárenské péče. 
Zákon o lobbování, má-li zahrnovat i zákonem zřízené komory 
mezi lobbisty, ke všem těmto činnostem připojí nové náročné 
povinnosti spojené s evidencí činností prohlášených zákonem 
za lobbování, s registrací osob a s podáváním čtvrtletních 
zpráv. To zatíží rozpočet komory, protože půjde o časově 
náročnou agendu, již bude muset zpracovávat pracovník 
sekretariátu komory. Z výše uvedených skutečností plyne, že 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností profesních komor lobbování, 
což vyjádřil při vypořádání připomínek k věcnému 
záměru zákona o lobbingu. Vláda schválila věcný 
záměr zákona o lobbingu svým usnesením ze 
dne 21. února 2018 č. 114 včetně zvolené 
varianty, podle které mají být mezi lobbisty 
zařazeny také právnické osoby zřízené zákonem 
za účelem prosazování zájmů svých členů. 
 
Tento záměr je dostatečně zjevný ze samotného 
textu návrhu zákona o lobbování (§ 3 písm. c). 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby byla 
vyloučena pochybnost, zda je profesní komora 
zřízená zákonem lobbistou. 
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půjde o zbytečný náklad. 
Charakter ČLnK jako zákonem zřízené stavovské komory 
povinně sdružující všechny farmaceuty, kteří chtějí vykonávat 
povolání lékárníka, současně vylučuje, že by ČLnK byla 
schopna literu zákona o lobbování naplnit, neboť z principu 
své zákonem dané struktury nemá a ani nemůže mít kontrolu 
nad tím, kteří její členové, kterých je téměř 10 tisíc, osloví 
lobbované osoby vymezené v § 4 návrhu zákona. Toto 
lobbování je přitom zcela běžné. Komora tak nemůže naplnit 
svou povinnost zapsat do registru údaje o všech fyzických 
osobách, které za ni mohou provádět lobbování. I na tomto 
příkladu je patrná nevhodnost zahrnutí ČLnK mezi lobbisty. 
ČLnK vznáší zásadní připomínku k návrhu zákona a navrhuje, 
aby na konec věty v § 3 písm. c) byla doplněna slova „vyjma 
zákonem zřízených právnických osob“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Česká stomatologická 
komora 

K § 3 písm. b) a c)  
Česká stomatologická komora navrhuje, aby z definice lobbisty 
byly výslovně vyloučeny zákonem zřízené profesní organizace 
s tzv. povinným členstvím.  
 
Odůvodnění: 
Činnost zákonem zřízených profesních organizací s tzv. 
povinným členstvím není z povahy věci lobbováním. Tyto 
organizace jsou veřejnoprávními korporacemi, které jsou 
zákonem pověřeny k výkonu veřejné moci vůči svým členům 
(viz např. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 40/06). 
Jejich působnost je vymezena zákonem, podobně jako 
působnost (jiných) orgánů veřejné moci. Tak například tzv. 
lékařské komory podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 220/1991 
Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře 
a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, hájí 
práva a profesní zájmy svých členů. Je v principu vyloučeno, 
aby činnost, kterou profesní organizaci ukládá zákon, byla 

Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností profesních komor lobbování, 
což vyjádřil při vypořádání připomínek k věcnému 
záměru zákona o lobbingu. Vláda schválila věcný 
záměr zákona o lobbingu svým usnesením ze 
dne 21. února 2018 č. 114 včetně zvolené 
varianty, podle které mají být mezi lobbisty 
zařazeny také právnické osoby zřízené zákonem 
za účelem prosazování zájmů svých členů. 
 
Tento záměr je dostatečně zjevný ze samotného 
textu návrhu zákona o lobbování (§ 3 písm. c). 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby byla 
vyloučena pochybnost, zda je profesní komora 
zřízená zákonem lobbistou. 
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považována za lobbování. Podle důvodové zprávy „např. 
meziresortní spolupráce na znění právního předpisu nebo 
strategického dokumentu ze své podstaty není lobbováním, 
ale činností plynoucí z plnění úkolů orgánů veřejné moci.“ 
Totéž však platí i pro spolupráci profesní organizace na znění 
právního předpisu, neboť i zde jde o činnost plynoucí ze 
(zákonem přímo vymezeného) úkolu této organizace.  
Navržené ustanovení § 3 definuje a rozlišuje lobbisty podle 
toho, v čí prospěch, resp. v čím zájmu lobbují. Zákonem 
zřízené profesní organizace však uskutečňují kontakty s 
osobami, které návrh označuje jako lobbované, jednoznačně 
ve veřejném zájmu. V případě lékařských komor jde o zájem 
na ochraně zdraví, který však odpovídá i zájmům jich 
samotných, a to právě proto, že byly zřízeny zákonem, aby 
tento veřejný zájem svým podílem na regulaci svobodného 
lékařského, resp. lékárnického povolání prosazovaly.  
Jak vidno, návrh vnímá lobbing zřetelně jako činnost 
zaměřenou na získání soukromé výhody či prospěchu 
(lobbování „ve vlastním zájmu“, resp. „ve prospěch“ třetí osoby 
či svých členů). Nic takového však zákonem zřízené profesní 
organizace nedělají. Zastupují zájmy svých členů, ale jde o 
zájmy profesní, tedy zájmy členů té které profese jako celku, 
nikoliv o zájmy jednotlivců ani jejich konkrétně definovaných 
skupin. 
I v těchto ohledech je tak zřetelné, že se zvláštní postavení 
zákonem zřízených profesních organizací s tzv. povinným 
členstvím vymyká ze systematiky navrženého zákona.  
Jiný argument, kterým lze podpořit závěr, že se navržená 
úprava lobbování nehodí pro zákonem zřízené profesní 
organizace s tzv. povinným členstvím, nabízí § 17 odst. 3 
návrhu. Není totiž možné, aby správní orgán, byť jako správní 
trest, uložil zákonem zřízení profesní organizaci zákaz 
činnosti, kterou jí jiný zákon ukládá. 
Tato připomínka je zásadní. 

Českomoravská Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje, aby ROZPOR 
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konfederace 
odborových svazů 

se navrhovaný zákon o lobbování nevztahoval na činnosti 
sociálních partnerů vykonávané v souladu se zásadou 
svobody sdružování v rámci sociálního dialogu s představiteli 
státu a jeho úředníky, tj. aby se nevztahoval na působení 
odborových organizací a organizací zaměstnavatelů při hájení 
důležitých zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Odůvodnění: 
Činnosti, při kterých jednají zástupci zaměstnanců (odborové 
organizace, rady zaměstnanců, zástupci pro oblast BOZP) a 
zaměstnavatelů s ústavními činiteli, se státními zaměstnanci i 
zaměstnanci územních samosprávných celků na všech 
úrovních (připomínková řízení k návrhům právních předpisů či 
opatření nelegislativní povahy, jednání Rady hospodářské 
dohody a jejich pracovních týmů, jednání Legislativní rady 
vlády, účast na jednání výborů Poslanecké sněmovny i Senátu 
Parlamentu ČR, jednání s prezidentem republiky, jednání řady 
různých poradních pracovních skupin a týmů svolávaná vládou 
či jednotlivými ministerstvy, institucemi Evropské unie apod.), 
jsou vykonávány na základě mezinárodních úmluv, které 
Česká republika ratifikovala, a které mají přednost před jejími 
zákony,1 na základě části čtvrté Listiny základních práv a 
svobod, která je součástí Ústavního pořádku České republiky 
a v mezích vymezených zvláštními zákony. 
Nejdůležitějším zvláštním zákonem upravujícím rozsah i 
obsah jednání odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). 
Zákoník práce vymezuje taxativně v § 320 případy, kdy 
zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů vstupují do 
jednání s osobami, které jsou v návrhu zákona o 

 
Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností odborových svazů a centrál 
lobbing zaměřený na předkládané návrhy zákonů 
a dalších právních předpisů (např. zákoník práce 
apod.) zejména s cílem zvýšení ochrany práv 
a finančních podmínek zaměstnanců. Jedná se o 
zcela standardní, legitimní a předpokládaný 
lobbing, u kterého existuje nicméně veřejný zájem 
na tom, aby veřejnost byla seznámena s tím, jak 
byl ten který právní předpis změněn na základě 
lobbování prováděného odborovým svazem, 
centrálou či kýmkoliv dalším.  
  

 
 
1 Zejména úmluva Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se odborové organizovat, 1948 (č. 489/1990 
Sb.), Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 470/1990 Sb.), Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod (č. 209/1992 Sb.), Listina základních práv Evropské unie, Evropská sociální charta ad. 
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lobbování vymezeny jako lobbované.  
Tato jednání jsou zpravidla svolávána příslušnými státními 
orgány, tripartitními institucemi či sociálními partnery 
samotnými a lze je doložit pozvánkami, prezenčními listinami, 
popř. písemnými nebo audio či audiovizuálními záznamy. 
Snaha registrovat všechny účastníky uvedených jednání jako 
lobbisty, popř. lobbované osoby a vyžadovat duplicitně 
zpracovávání dalších záznamů o jejich obsahu či závěrech 
povede ke zcela zbytečné administrativě a ztrátám času, je 
absurdní a samoúčelná, a vyžádá si podle současných 
zkušeností zřizování dalších úřednických míst a rozpočtové 
výdaje na straně státu i sociálních partnerů, bez jakékoliv 
přidané hodnoty pro společnost jako celek i pro jednotlivé 
účastníky uvedených jednání. Tyto dopady nejsou v návrhu 
zákona hodnověrně analyzovány. 
Podle § 320 odst. 1 zákoníku práce se projednávají návrhy 
zákonů a návrhy ostatních právních předpisů týkající se 
důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, 
výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních 
podmínek, s příslušnými odborovými organizacemi a 
příslušnými organizacemi zaměstnavatelů. 
Podle § 320 odst. 2 zákoníku práce ústřední správní úřady, 
které vydávají prováděcí pracovněprávní předpisy, činí tak po 
jejich projednání s příslušnou odborovou organizací a 
s příslušnou organizací zaměstnavatelů. 
Podle § 320 odst. 3 zákoníku práce příslušné státní orgány 
projednávají s odborovými organizacemi otázky týkající se 
pracovních a životních podmínek zaměstnanců a poskytují 
odborovým organizacím potřebné informace. 
Podle § 320 odst. 4 zákoníku práce odborové organizace 
jednající v pracovněprávních vztazích za zaměstnance státu, 
příspěvkových organizací, státních fondů a územních 
samosprávných celků mají právo zejména 
a) jednat a zaujmout stanovisko k návrhům ve věcech 
podmínek zaměstnávání zaměstnanců a počtu zaměstnanců, 
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b) podávat návrhy, jednat a zaujmout stanoviska k návrhům ve 
věcech zlepšení podmínek výkonu práce a odměňování. 
Zvláštní charakter vztahů odborových organizací a 
organizací zaměstnavatelů na straně jedné a ústavních 
činitelů, státních zaměstnanců, popř. zaměstnanců 
územních samosprávných celků na straně druhé, vyplývající 
ze zvláštních právních předpisů je zcela odlišný od 
lobbování, jehož podstatou je za úplatu prováděné působení 
k tomu účelu vytvořených podnikatelských subjektů prosazující 
soukromé zájmy (především obchodního charakteru) jiných 
osob na ústavní činitele, státní zaměstnance, popř. 
zaměstnanců územních samosprávných celků.  
Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů jednají 
v rámci uvedených právních vztahů jako reprezentanti 
zaměstnanců a zaměstnavatelů. Proto prosazují zájmy, které 
jsou všem zaměstnancům a odborovým organizacím na straně 
jedné a všem zaměstnavatelům a organizacím 
zaměstnavatelů na straně druhé, společné. Jejich požadavky, 
postoje, připomínky či návrhy jsou veřejně známé, publikované 
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních 
technologií. Chybí jim prvek snahy o utajení jednání, jeho 
průběhu a závěrů, které jsou typickým průvodním znakem 
lobování. 
Sociální dialog svoji podstatou není lobbování, a nelze jej 
proto zahrnovat do působnosti připravovaného zákona o 
lobbování. Nejde o soukromé obchodní zájmy klientů 
lobbistů, nýbrž o veřejně potřebnou a ústavně 
garantovanou ochranu základních práv zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. I z toho důvodu se považují podle § 324 
zákoníku práce odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů za veřejně prospěšné právnické osoby. Rys 
veřejné prospěšnosti u lobbování zcela chybí. 
Rozsáhlou agendu sociálního dialogu představují 
transparentní tripartitní jednání sociálních partnerů v rámci 
Rady hospodářské a sociální dohody, jejích pracovních 
týmů a poradních orgánů vlády, státních orgánů a také institucí 
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Evropské unie, v jejichž rámci zástupci zaměstnanců a 
zaměstnavatelů jednají s osobami, které jsou v návrhu zákona 
vymezeny jako lobbované o otázkách týkajících se 
hospodářských a sociálních zájmů. I zde lze jejich průběh a 
závěry doložit pozvánkami, prezenčními listinami, popř. 
písemnými nebo audio či audiovizuálními záznamy, které 
bývají často k dispozici nejširší veřejnosti na webových 
stránkách účastníků tripartitního sociálního dialogu.  
Svébytnou součástí působení odborových organizací a 
organizací zaměstnavatelů je jejich zapojení do Evropského 
sociálního dialogu, kde jednají obdobně s představiteli a 
úředníky evropských institucí a podílejí se na tvorbě 
evropského práva. 
Zvláštní charakter postavení odborových organizací a 
organizací zaměstnavatelů respektuje rovněž zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 3025 a § 3046 přiznává odborovým 
organizacím a organizacím zaměstnavatelů postavení 
právnické osoby svého druhu (sui generis) odpovídající 
jejich specifické povaze zástupců zaměstnanců a 
zaměstnavatelů vymezené v mezinárodních smlouvách, 
kterými je Česká republika vázána a které upravují 
svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se 
sdružovat. 
S ohledem na tento zvláštní charakter odborových organizací 
a organizací zaměstnavatelů nelze aktivity odborových 
organizací považovat za lobování a tyto právnické osoby 
svého druhu (sui generis) považovat za lobbisty. 
Zákon by mohl vést k pochybnostem v neprospěch činností 
zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů garantovaných 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
Tato připomínka je zásadní. 

Český báňský úřad K § 2 odst. 2 písm. g) návrhu zákona: 
Doporučujeme vypustit část textu týkající se mezinárodní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Podle názoru předkladatele nemůže regulace 
zasahovat do diplomatických styků se zahraničím 
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organizace a popř. dořešit její postavení v § 3. 
 
Odůvodnění: 
Za lobbování se nepovažuje komunikace s představitelem 
mezinárodní organizace. Mezinárodní organizace však mohou 
mít různé zaměření a různou právní povahu a rozhodně u nich 
není záruka, že nebudou provádět lobbování. Návrhem by byly 
zvýhodněny oproti jiným subjektům. Doporučujeme proto 
obecné ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) z návrhu zákona 
vypustit a věc případně řešit úpravou § 3.   
Tato připomínka je doporučující. 

(viz zvláštní část důvodové zprávy), a proto trvá 
na zachování současného stavu. 

K § 7 návrhu zákona: 
Doporučujeme doplnit přechodné ustanovení.  
 
Odůvodnění:  
Lobovaný musí být zapsán do registru do 15 dnů ode dne 
zahájení výkonu funkce nebo činnosti. Chybí přechodné 
ustanovení pro ty, kteří již ve funkci jsou před nabytím 
účinnosti zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Český statistický úřad Bez připomínek  

Český 
telekomunikační úřad 

V § 4 odst. 1 navrhujeme za písmeno l) vložit nové písmeno j), 
které zní: 
„j) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“. 
Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena k) až 
n).  
     Odůvodnění:  
Podle odůvodnění uvedeného ve zvláštní části důvodové 
zprávy k § 4 odst. 1 písm. e) – f) by se předmětný zákon měl 
vztahovat i na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání 
(RRTV.) Podle § 4 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

Akceptováno. 
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je RRTV 
ústředním správním úřadem a rovněž kolegiálním orgánem. 
Proto je třeba rozšířit výčet lobbovaných o všechny její členy. 
ČTÚ nevidí rozdíl mezi členy Rady ČTÚ a členy Rady 
Energetického regulačního úřadu na straně jedné, na které se 
působnost předkládaného návrhu vztahuje, a členy RRTV na 
straně druhé, na které se působnost podle předkládaného 
návrhu, jak je koncipováno v legislativní části, nevztahuje. 
Na základě § 4 odst. 1 písm. c) a f) předkládaného návrhu se 
výčet lobbovaných týká pouze předsedy a místopředsedů 
RRTV. Jak již bylo uvedeno výše, RRTV je kolegiálním 
orgánem, který se podílí na strategických dokumentech ve 
svém sektoru (státní politiky), a proto považujeme za 
koncepční mezi lobbované zařadit všechny členy RRTV. 
Tato připomínka je zásadní. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

K § 13 odst. 2  
Doporučuji doplnit variantu zprávy lobbisty pro případ, že 
v daném čtvrtletí k žádnému lobbování nedošlo. Např. 
doplněním písmena f) na konci odstavce 2, které zní: 
„f) informaci o tom, že k žádnému lobbování nedošlo.“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 14 odst. 1 
Doporučuji za slovo „činnost“ vložit slovo „osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 15 odst. 2 
Doporučuji doplnit variantu zprávy lobbovaného pro případ, že 
v daném čtvrtletí k žádnému lobbistickému kontaktu nedošlo. 
Např. doplněním písmena f) na konci odstavce 2, které zní: 
 „f) informaci o tom, že k žádnému lobbistickému kontaktu 
v daném čtvrtletí nedošlo.“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
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K části páté k účinnosti 
Doporučuji sjednotit účinnost zákona o lobbingu s účinností 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o lobbování. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
K nabytí účinnosti činnost zákona č. 222/2016 
Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má 
podle platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; 
vláda však předložila návrh zákona, kterým se má 
účinnost zákona odložit na 1. ledna 2021 
(sněmovní tisk č. 256). Ministerstvo vnitra, které 
je gestorem projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá 
na tom, že je zapotřebí doby alespoň jednoho 
roku účinnosti nové právní úpravy, než bude 
možné její fungování doplnit o další právní 
úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
projektu e-Sbírka a e-Legislativa o vedení 
lobbistické stopy se především z tohoto důvodu 
navrhuje až od 1. ledna 2022. Současně je 
vhodné, aby nejdříve nabyl účinnosti zákon o 
lobbování (lobbisté a lobbovaní budou zapsáni a 
začnou podávat zprávy), a až poté se systém 
regulace lobbování doplní o vedení lobbistické 
stopy. 

Družstevní asociace 
ČR 

Připomínky nezaslány.  

Energetický regulační 
úřad 

Obecná připomínka k návrhu zákona: 
Cílem předloženého návrhu zákona má být zvýšení 
transparentnosti lobbistické činnosti a posílení veřejné kontroly 
v této oblasti. Zřízením registru lobbistů by měl být položen 
základ k zakotvení lobbingu jako legitimní činnosti a též k jeho 
odlišení od lobbování netransparentního.  
Toto téma považuje Energetický regulační úřad (dále jen 
„ERÚ“) za významné a hodné pozornosti, neboť v České 
republice je činnost lobbingu považována společností za 
činnost nežádoucí, neprůhlednou a zákulisní, přičemž častým 
cílem nelegitimního lobbingu může být též oblast energetiky. 
ERÚ považuje činnost lobbingu za činnost v demokratické 
společnosti prospěšnou, zajišťující přístup k informacím ze 

Vzato na vědomí.  
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strany zainteresovaných subjektů a má tak bezprostřední 
zájem na tom, aby byla nastavena vhodná pravidla regulace 
této oblasti, která by zajistila, aby byla činnost lobbingu 
veřejností vnímána jako pozitivní a legitimní aktivita. 
Dle názoru ERÚ je klíčovým východiskem k tomu, aby činnost 
lobbingu plnila své základní funkce ve prospěch společnosti a 
nebylo na ni nahlíženo negativně, zajištění transparentních 
procesů podléhajících veřejné kontrole.  
I s ohledem na výše uvedené a s ohledem na zájem úřadu na 
funkčnosti nové právní úpravy uplatňuje ERU níže uvedené 
konkrétní připomínky. 
Za primární cíl nové právní úpravy lze podle našeho názoru 
považovat eliminace nežádoucích vlivů na normotvorbu. Na 
druhé straně je nutné mít na paměti i fakt, že je nutné, aby 
tvůrce nezůstal při normotvorném procesu v izolaci a odstřižen 
od reality, která by měla být zásadně hybatelem aktivit 
k regulaci v podobě legislativních zásahů do života 
společnosti.  
Daného cíle lze podle našeho názoru dosáhnout regulací 
lobbistických aktivit, avšak mělo by se jednat o regulaci 
minimalistickou a zaměřenou na stranu těch, od kterých tato 
aktivita vychází, tj. lobbistů, nikoli ve stejném rozsahu na 
stranu lobbovaných.  
Tato připomínka je doporučující. 
K § 2 odst. 1 
V definici lobbovaní považujeme za nevhodné uvádět jako její 
definiční znak soustavnost. Bude pak jednorázové jednání 
pouze pro svoji jednorázovou povahu považováno automaticky 
za činnost nenaplňující znaky lobbování? Byť půjde o 
ovlivňování procesu při přípravě právního předpisu nebo 
strategického dokumentu. Je podle navrhovatele taková 
jednorázová aktivita stejné faktické intenzity, významu a 
především výsledku automaticky považována za legitimní, 
nebo její neuvedení ve vymezení lobbování máme chápat tak, 
že je automaticky „v šedé zóně“? Přikláníme se, i s ohledem 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Záměrem předkladatele je v souladu s usnesením 
vlády č. 114 ze dne 21. února 2018, kterým vláda 
schválila věcný záměr návrhu zákona o lobbingu 
neregulovat lobbování jen jednorázové či 
nahodilé, ale soustavné. Návrh zákona považuje 
za lobbování pouze soustavnou činnost, neboť 
zařazovat sem i jednorázové kontakty s cílem 
ovlivnit lobbované by bylo zbytečně zatěžující a 
omezovalo přístup k nim běžným občanům (na 
základě akceptace některých připomínek dojde k 
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na soukromoprávní zásadu je dovoleno, co zákon nezakazuje, 
k první variantě. Považuje tedy navrhovatel jednorázové 
aktivity za „neškodné“ a nevýznamné na to, aby byly 
regulovány? Dle našeho názoru tím vytváří naopak prostředí 
pro zneužívání této hranice soustavnosti/jednorázovosti, kdy 
bude velmi obtížné zneužívání zastírání soustavnosti zabránit 
a tuto prokázat, aby bylo vůbec možné prokázat naplnění 
znaků přestupku. 
Sám zákon si klade za cíl zaměřit se na oblast tvorby právních 
předpisů nebo různých strategických dokumentů 
schvalovaných vládou. Vyjdeme-li z příkladu oblasti 
energetiky, jak často dochází k novelizaci stěžejního zákona 
v této oblasti, tedy energetického zákona? Stejně tak jiných 
zákonů. Obdobně strategické dokumenty by z povahy věci 
měly být tvořeny na dlouhé období, přičemž k jejich projednání 
může naopak dojít v krátkém čase a k jejich ovlivnění může 
stačit i jen jednorázová aktivita, která ale podle návrhu nebude 
považována za lobbování.   
Definice lobbování v odstavci 1 budí jednoznačně ve spojení 
s vymezením lobbisty v § 3 dojem, že se musí jednat o osobu 
podnikající. Podle našeho názoru jsou však často lobbisty 
právě fyzické osoby, které nenaplní znaky lobbisty v § 3 a ani 
jejich činnost znaky lobbování, neboť jde o fyzické osoby 
nepodnikající, které působí v různých pozicích ve stejném 
čase, uplatňují zájmy jménem různých společností a skupin. 
Podle návrhu by tak byla za lobbistu považována ona 
korporace či zájmová skupina, jejímž jménem aktuálně daná 
fyzická osoba působí? To podle našeho názoru může vést 
k tomu, že do seznamu lobbistů budou zapsány velké 
korporace, avšak o skutečných osobách uplatňujících tento 
vliv nebude v registru zmínka. Jestli toto je cílem návrhu, pak 
se domníváme, že nenaplňuje smysl evidence skutečných 
osob fakticky vykonávajících lobbistickou činnost nadto pro 
různé organizace. 
Definice lobbování ne zcela odpovídá vymezení předmětu 
právní úpravy v § 1, kde jsou mimo strategické dokumenty 

rozšíření okruhu lobbistů také na nepodnikající 
fyzické osoby, pozn.). Soustavnost tak 
předkladatel záměrně zahrnul do definičních 
znaků lobbování „aby byl vytvořen dostatečný 
prostor pro uvážení, zda konkrétní chování spadá 
do rozsahu tohoto pojmu“ (viz důvodovou 
zprávu). 
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schvalované vládou uvedeny rovněž dokumenty plánovací 
a koncepční. Toto by mělo být v obou ustanoveních uvedeno v 
soulad. 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 2 odst. 2 
Žádáme doplnění § 2 odst. 2 návrhu zákona o výjimku 
spočívající ve veřejném konzultačním procesu podle 
energetického zákona:  
h) uplatnění připomínky k návrhu předpisu a komunikace 
týkající se takové připomínky v rámci a v souladu s pravidly 
veřejného konzultačního procesu. 
Dále navrhujeme zvážit doplnění výčtu v § 2 odst. 2 o výjimku 
spočívající v obecně vymezeném jiném veřejném 
transparentním projednávání návrhů právních předpisů 
a dokumentů povahy dle § 1 návrhu zákona, než je uveden 
v písmenech předcházejících explicitně.  
Za lobbování by dle našeho názoru nemělo být považováno 
setkávání, jednání a s tím spojené sdělování názorových 
postojů, které jsou povětšinou z povahy věci spojeny s určitými 
zájmy různých osob a skupin a vedeny za účelem prosazení 
takových zájmů, na různých veřejných a transparentně 
ukotvených platformách, byť by se jednalo o jednání při 
přípravě či projednávání návrhů právních předpisů nebo 
strategických a obdobných dokumentů schvalovaných vládou 
(tedy jinak spadající pod vymezení předmětu právní úpravy 
návrhu zákona v § 1). Na lobbování za stávající právního 
stavu, tj. bez náležité právní regulace této činnosti, se jeví jako 
hlavní problematický aspekt především utajení a skrytost 
takového jednání, a tedy utajený, skrytý a netransparentní 
způsob uplatňování zájmů různých osob a zájmových skupin. 
Sám předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že jednání 
transparentní a podle jasných pravidel nemá být tímto 
zákonem regulováno, neboť postrádá právě ten aspekt 
netransparentnosti, skrytosti, a tím nekontrolovatelné 
(veřejností) účelovosti a zištnosti uplatňování zájmů, což ve 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navržené doplnění je nadbytečné, neboť uvedené 
legitimní postupy lze zahrnout pod výjimku 
z lobbování uvedenou v § 2 odst. 2 písm. e).  
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svém důsledku vede ke korupci, ztrátě důvěry veřejnosti ve 
státní moc a celkové erozi demokracie. Transparentní a 
veřejností kontrolovatelná jednání je třeba z regulace tímto 
zákonem vyloučit, aby zbytečně nezvyšovaly administrativní 
nároky a celkovou finanční náročnost, neboť v těchto 
případech by dohled byl duplicitní a tedy nadbytečný. 
Výjimkou uvedenou v odstavci 2 by tedy z výše uvedených 
důvodů měly být právě takovéto transparentní a veřejné 
způsoby projednávání legislativních či strategických 
dokumentů, které postrádají onen aspekt skrytého a tajného 
jednání a podléhají určité formě kontroly ze strany veřejnosti 
v podobě jejího zapojení do procesu, zveřejnění pravidel a 
případně i průběhu jednání. 
Konkrétně, jde-li o ERÚ, je v energetickém zákoně stanoven 
speciální postup veřejného projednávání vyjmenovaných 
dokumentů, včetně návrhů prováděcích právních předpisů 
a cenových rozhodnutí. Jedná se o veřejný konzultační 
proces, který má zákonem stanovená pravidla, ve kterém 
bezpochyby může docházet a také dochází k uplatňování 
připomínek ze strany regulovaných i jiných subjektů, které své 
připomínky pochopitelně vznášejí za účelem uplatnění a 
prosazení svých zájmů, ale činí tak transparentním, zákonem 
popsaných způsobem, a tedy na takovém uplatňování zájmů 
nelze spatřovat nic netransparentního. Avšak bez uvedení 
tohoto konzultačního procesu mezi výjimky v odstavci 2 by 
také uplatnění připomínek naplňovalo znaky lobbování. 
Regulace prostřednictvím zákona o lobbingu by tomto případě 
však zcela postrádala smysl. Ostatně jedná se ve své podstatě 
o proces na úrovni meziresortního připomínkového řízení 
s obdobnými, ne-li přísnějšími, pravidly, který je specifický pro 
oblast působnosti ERÚ.  
V této souvislosti upozorňujeme, že návrh zákona by se 
zřejmě vztahoval i na přípravu a projednávání cenových 
rozhodnutí vydávaných ERÚ, neboť ta mají charakter 
obecného právního předpisu. 
ERÚ jako sektorový regulátor by měl být v kontaktu se 
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současnou realitou, protože byl při svém vzniku záměrně 
vyčleněn z působnosti jiných, obecných orgánů státní správy, 
právě za účelem realizace speciálního dohledu nad 
specifickým úsekem státní správy - a své specifické úkoly 
nedokáže řádně naplnit, pokud bude izolován od praxe. 
Realizace pestré škály pracovních jednání a workshopů je širší 
než formalizované instituty jako je uvedený veřejný konzultační 
proces (§ 17e energetického zákona) či meziresortní 
připomínkové řízení. Přesto v takovém případě nelze hovořit o 
lobbování. ERÚ v konečném důsledku vyhodnocuje relevanci, 
intenzitu či rizika informací, které v rámci těchto pracovních 
jednání získá.  
Tato připomínka je zásadní. 
 K § 3 
Vymezení lobbisty navrhujeme rozšířit i na fyzické osoby 
nepodnikající. Odůvodnění viz výše k § 2 odst. 1. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  

K § 13, § 15, § 18 
Navrhujeme úpravu návrhu ve smyslu vypuštění § 15, zpráva 
lobbovaného, a vypuštění § 18 přestupky lobbovaného. 
Lze souhlasit s výchozím pravidlem, že pokud má být oblast 
lobbování regulována, tak na základě nediskriminačního 
přístupu a za rovných podmínek pro všechny - ale mělo by se 
to týkat jen strany lobbistů. Přijatá opatření nesmí být 
nepřiměřeně administrativně zatěžující pro lobbované osoby. 
Daného cíle lze podle našeho názoru dosáhnout regulací 
lobbistických aktivit, avšak mělo by se jednat o regulaci 
minimalistickou a zaměřenou na stranu těch, od kterých tato 
aktivita vychází, tj. lobbistů, nikoli ve stejném rozsahu na 
stranu lobbovaných. 
V § 13 odst. 6 (případně novém odstavci) navrhujeme úpravu 
v tom smyslu, že zpráva lobbisty musí být doplněna o určitou 
formu reakce lobbovaného, která svým způsobem nahradí 
zprávu lobbovaného v § 15, a zároveň bude více adekvátní 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu původně 
nepočítal s tím, že by lobbovaným byla uložena 
povinnost podávat zprávy (obdobně jako 
lobbistům). Legislativní rada vlády ve svém 
Stanovisku k věcnému návrhu zákona o lobbingu 
zaujala názor, že opatření v podobě povinnosti 
lobbovaných osob hlásit lobbistické kontakty a s 
tím související úprava evidence údajů o takových 
kontaktech by výrazně zvýšilo možnost kontroly 
plnění stanovených povinností porovnáním údajů 
o lobbistických kontaktech oznámených na jedné 
straně lobbisty a na straně druhé lobbovanými 
osobami. Návrh zákona o lobbování proto stanovil 
povinnosti podávat čtvrtletní zprávy i lobbovaným 
včetně sankcí za její porušení, a je v tomto ohledu 
komfortní se stanoviskem Legislativní rady vlády. 
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postavení a regulaci na straně lobbovaného a zároveň 
účinnějším prostředkem proti zneužívání zpráv lobbistů, neboť 
stávající úprava poskytující možnost obrany lobbovaného 
spočívající pouze v námitce je dle našeho názoru 
nedostačující. 
Reakce na zprávu lobbisty ze strany lobbovaného by 
spočívala v potvrzení (souhlasu) obsahu zprávy lobbisty nebo 
v rozporu s uvedením rozporovaných skutečností. Je 
neadekvátní požadovat po lobbovaných vlastní sestavování 
zpráv o aktivitách jiných subjektů, kterým byli vystavováni, 
navíc s nebezpečím toho, že obě strany nebudou stejnou 
aktivitu chápat stejně „lobbisticky“. 
Tento návrh vychází z premisy, že předmětem regulace by měl 
být lobbista, tedy regulace by měla směřovat na lobbistické 
aktivity, avšak, jak již bylo uvedeno výše, mělo by se jednat 
o regulaci minimalistickou a zaměřenou výhradně, pokud jde o 
povinnosti, na stranu těch, od kterých tato aktivita vychází, tj. 
lobbistů, nikoli ve stejném rozsahu na stranu lobbovaných. 
Z těchto důvodů požadujeme vypuštění přestupků a 
souvisejících sankcí týkajících se lobbovaných. K důvodům 
uvedeným shora se nadto domníváme, že skutková podstata 
přestupku bude velice obtížně prokazatelná. Mohou zcela 
běžně nastat situace, kdy lobbovaný nevyhodnotí, na rozdíl od 
lobbisty, určité setkání jako lobbování, a do zprávy jej 
neuvede. Sám předkladatel v důvodové zprávě k návrhu 
zákona uvádí, že „v praxi se tyto rozdíly mohou stírat – během 
jednání (komunikace) se může stejná osoba ocitnout ve více 
z uvedených rolí. Posouzení konkrétní situace bude na 
samotných aktérech.“ Pokud tedy samotní aktéři neposoudí 
totožnou situaci z hlediska lobbování totožně, mohou podle 
našeho názoru vznikat v konečném důsledku aplikační potíže 
spočívající v obtížném, ne-li nemožném, prokazování 
spáchání přestupku na straně lobbovaného.   
Tato připomínka je doporučující. 

 

Exekutorská komora Bez připomínek.  
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Finanční arbitr Připomínky nezaslány.  

Generální inspekce 
bezpečnostních sborů 

Připomínky nezaslány.  

Grantová agentura 
ČR 

Připomínky nezaslány.  

Hlavní město Praha Obecně: 
Ustanovení § 3 návrhu zákona vymezuje pojem lobbista, 
kterým se rozumí de facto veškeré právnické a podnikající 
fyzické osoby lobující ve vlastním zájmu anebo ve prospěch 
svých členů. Takové vymezení lobbistů považujeme za příliš 
široké a požadujeme zvážení jeho revize, resp. doplnění výčtu 
jednání, na které se předložený návrh zákona nevztahuje (§ 2 
odst. 2). 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že návrh zákona by měl rozlišovat lobbisty 
podle toho, zda ovlivnění jednání lobovaného je za účelem 
naplnění soukromých zájmů lobbisty (k čemu by měla úprava 
přednostně směrovat), anebo veřejných zájmů právnických 
osob, jako jsou veřejnoprávní korporace, zejména územní 
samosprávné celky či jejich svazky a sdružení. Právnické 
osoby založené nebo zřízené zejména za účelem ochrany 
veřejných zájmů by měly být podle našeho názoru z regulace 
vyjmuty, neboť neprosazují své osobní zájmy, ale zájmy svých 
členů, především svých občanů.   
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Navržený rozsah okruhu lobbistů vychází 
z věcného záměru zákona o lobbingu, který 
schválila vláda svým usnesením ze dne 21. února 
2018 č. 114. Na základě zohlednění některých 
připomínek k návrhu zákona o lobbování došlo 
k dalšímu rozšíření lobbovaných o nepodnikající 
fyzické osoby.  

K § 4 odst. 1 písm. c) a f), § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 
písm. a) až d), § 12 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. e) a odst. 
3 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a) až d), § 15 odst. 2 písm. a) 
a c) a § 17 odst. 1 písm. c) a f): 
V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme čárku na konci nahradit středníkem. 

Neakceptováno. 
Uvedená ustanovení nejsou samostatnou větou v 
jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, a proto 
se oddělují čárkou. 
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Tato připomínka je doporučující. 
K § 4: 
- v odstavci 1 písm. k), v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 
Legislativních pravidel vlády, doporučujeme za slovo „práce“ 
vložit normativní odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho 
zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího 
jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu nebo 
nenormativní odkaz na jiný právní předpis s použitím slov „jiný 
právní předpis“; 
- v poznámce pod čarou č. 1, v souladu s čl. 65 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, doporučujeme slova „, ve znění 
pozdějších předpisů“ vypustit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 5 odst. 2: 
- ve větě druhé, v souladu s čl. 70 Legislativních pravidel 
vlády, doporučujeme text „§ 8 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. a)“ 
nahradit slovy „§ 8 odst. 1 a odst. 2 písm. a)“ a slova „§ 13 a § 
15“ nahradit slovy „§ 13 a 15“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

K § 9 odst. 2 písm. d): 
- v souladu s čl. 70 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme text „§ 4 odst. 1 písm. c), d), e), f), h), i), l), m)“ 
nahradit slovy „§ 4 odst. 1 písm. c) až f), h), i), l) a m)“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 10 odst. 1: 
- ve větě první, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády, doporučujeme za slova „správního řádu“ vložit 
odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto 
jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení a dále, v 
souladu s čl. 70 Legislativních pravidel vlády, slova „§ 8 odst. 1 
písm. a), b) a c)“ nahradit slovy „§ 8 odst. 1 písm. a) až c)“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
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K § 12: 
- v odstavci 2 písm. g) doporučujeme za slovo „došlo“ 
vložit čárku, 
- v odstavci 3 písm. g) doporučujeme za slovo „úmrtí“ 
vložit čárku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 14 odst. 3: 
- v souladu s čl. 45 odst. 1 a čl. 73 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slova „předchozího odstavce“ 
nahradit slovy „odstavce 2“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

K § 15 odst. 2 písm. d): 
- za slovo „týkalo“ doporučujeme vložit čárku. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
 

Hospodářská komora 
České republiky 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
oceňuje snahu navrhovatele, aby lobbistická činnost byla 
vykonávána podle srozumitelných a transparentních pravidel 
jak pro lobbované, tak pro lobbisty. Návrh zákona předložený v 
rámci mezirezortního řízení zjevně usiluje o efektivnější výkon 
veřejné správy a zlepšení postavení legitimních subjektů v 
jednání s orgány státu. I přes výše uvedené jsme nicméně 
nuceni konstatovat, že text předloženého návrhu vykazuje 
některé nedostatky, které by v případě jeho schválení 
v navržené podobě bránily úspěšnému naplnění zamýšlených 
cílů. Zákon v této podobě by byl v praxi jen velmi obtížně 
realizovatelný, proto doporučujeme předložený materiál 
stáhnout z projednání.  
A1.  Nedostatečné odůvodnění nezbytnosti legislativního 
řešení  
Lobbistická činnost je legitimní součástí demokratického 
legislativního procesu. Panuje shoda na tom, že má být 
vykonávána podle srozumitelných a transparentních pravidel 
jak pro lobbované, tak pro lobbisty. Pravidla mají být férová a 

Ad 1. Neakceptováno - ROZPOR 
 
Předkladatel si je vědom, že nelze žádnou právní 
úpravu z jiného státu mechanicky přenést, neboť 
každý stát má specifika právního systému daná 
společenským vývojem. Právní regulace 
lobbování nemůže být samospasitelným 
nástrojem, jehož (třeba jen formální) přijetí 
automaticky zlepší postavení dané země v 
mezinárodních žebříčcích hodnocení korupce. 
Zmíněná polská právní úprava lobbování se 
potýká mj. s nedostatky definic a decentralizací 
registrů pod více orgánů státní správy, což 
ztěžuje vyhledávání informací, a nebyla inspirací 
pro předložený návrh zákona (respektive 
předkladatel se snažil z jejích nedostatků a 
problémů poučit). 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
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vyvážená pro obě strany. Dlouhodobě je diskutován charakter 
takových pravidel, tedy zda je nezbytné legislativní ukotvení 
ve formě obecného právního předpisu či zda je pro danou 
oblast plně dostačující samoregulace ve formě etických 
kodexů2. Věcný záměr zákona počítal s variantou etických 
kodexů členů vlády a Parlamentu, paragrafové znění však 
tento institut opomíjí.  
Argumentace předkladatele, že ke kultivaci společensko-
politického prostředí může dojít pouze zákonem o lobbingu 
s poukazem na skutečnost, že k samoregulačním 
mechanismům nebyla nalezena dostatečná politická vůle, je 
více než nepřesvědčivá. Zpráva RIA uvádí výsledky veřejné 
konzultace, z nichž vyplývá, že většina respondentů 
preferuje nelegislativní řešení (např. etické kodexy, otevřené 
diáře, metodiky). Důležitější než regulace (a její obtížná 
vymahatelnost) je dle respondentů, transparentnost 
rozhodovacích procesů a tvorby zákonů. 
Při hledání inspirace v zahraničních úpravách je třeba vnímat 
národní kontext, historicko-kulturní tradice a obecně politický, 
resp. volební systém včetně systému politických stran. 
V posledních letech je sice na úrovni EU patrná tendence 
k legislativnímu řešení pravidel lobbistické činnosti. Země, kde 
je lobbing uzákoněn, však nevykazují významně nižší míru 
korupce než země, kde je lobbing řešen na úrovni soft law 
(např. Polsko má zákon o lobbingu již z roku 2005, avšak 
v míře korupce je dle dostupných mezinárodních srovnání 
hluboko pod evropským průměrem). Povýšení z nelegislativní 
na legislativní úroveň tak samo o sobě nezajistí omezení 
společensky nežádoucích jevů, což je dle předkladatele 
stěžejní důvod navržené regulace.   
Předkladatel sice nelegislativní řešení nepreferuje, přesto by 
neměl tuto cestu uzavírat. Pozitivní motivace, která vede 

schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která představuje kombinaci 
legislativních a nelegislativních řešení dané 
problematiky. Ve vládou zvolené variantě je mj. 
problematiky. Ve zvolené variantě je uvedeno: 
“Zákonná úprava bude fakultativně podpořena 
exekutivním opatřením předsedy vlády či 
usnesením schváleným vládou, jímž by byli 
členové vlády vyzvání, aby se nestýkali s lobbisty, 
kteří nebudou evidováni v registru lobbistů. Stejné 
opatření by bylo ideálně provedeno i na úrovni 
Poslanecké sněmovny a Senátu, kde by byl 
vydáno usnesením komory.“ Předkladatel 
návrhem zákona o lobbování a změnou dalších 
zákonů neuzavírá cestu nelegislativním řešením, 
ale naopak očekává  jejich doplnění výše 
uvedenými opatřeními. Dobrovolná samoregulace 
nad rámec zákona je možná také prostřednictvím 
etických kodexů, otevřených diářů, metodik atd. 
 
Ad 2. Neakceptováno - ROZPOR 
 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
představitele obecních a krajských samospráv. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona včetně preferované 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 

 
 
2 Praxe ukazuje, že i původně legislativní regulace může být nahrazena mechanismy soft law jako např. v oblasti reklamy – Rada pro reklamu či Public 
Relations – Asociace Public Relations Agentur. 
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k dobrovolnému dodržování pravidel, má šanci na spontánní 
akceptaci všemi aktéry lobbingu, neboť bude založena na 
důvěře. Tento přístup lze sledovat na úrovni EU, kde existuje 
dobrovolný Rejstřík transparentnosti EU. Pravidla lobbingu na 
úrovni EU jsou poměrně detailní, zároveň však srozumitelná a 
praxí akceptovaná. 
A2.  Omezení lobbování  

• pouze na centrální úroveň  
Z důvodové zprávy není zřejmé, jaké důvody vedly 
předkladatele k omezení lobbování pouze na centrální 
úroveň. Zákonodárná iniciativa zastupitelstev krajů je 
bezesporu minimální. Na regionální a komunální úrovni však 
dochází jak k vydávání právních předpisů (vyhlášky obcí a 
krajů, nařízení krajů), tak k významné exekutivní činnosti 
s celospolečenským dopadem (např. schvalování územně 
strategických materiálů). Má-li zákon přispět k omezení 
korupčního potenciálu a klientelismu, není důvod jej 
omezovat pouze na procesy probíhající na celostátní 
úrovni. Regiony a obce mají značnou autonomii, proto i zde by 
měla být nastavena transparentní pravidla pro výkon 
lobbistické činnosti. Historické návrhy lobbing pojímaly právě 
v celé šíři, například návrh zákona o lobbingu z roku 2012 
pokrýval i představitele územních samosprávných celků. 
I zpráva RIA zdůrazňuje, že nezahrnutím členů obecních a 
krajských zastupitelstev bude pominuta velmi významná 
oblast politických a rozhodovacích procesů, jejichž 
problematičnost veřejnost někdy vnímá palčivěji, než u 
politiky celostátní. Netransparentní lobbing v případě 
územního a stavebního řízení, nepřehlednost, pletichy spojené 
s prodejem obecního majetku či zadáváním veřejných zakázek 
mohou být, dle zprávy RIA, jevem daleko frekventovanějším 
než nekalé ovlivňování legislativy na centrální úrovni. 

• na legislativní proces 
Z důvodové zprávy není ani zřejmé, jaké důvody vedly 
předkladatele k monitorování lobbování právě v případě 

odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování se proto nevztahuje na samotné 
představitele územních samosprávných celků, 
jejichž jednání vůči státu nelze považovat za 
lobbování, ale mezi lobbisty budou spadat 
zájmová sdružení územních samosprávných 
celků jako Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 
ČR atd. Předkladatelem zvolené věcné řešení je v 
souladu s rozhodnutím vlády i stanoviskem 
Legislativní rady vlády. 
V případě regulace lobbování je nutné volit 
postupná řešení, tj. regulovat lobbování na 
centrální úrovni, následně zhodnotit efektivitu 
právní úpravy a poté případně přistoupit k 
extenzivnější variantě spočívající v zahrnutí 
krajských a obecních veřejných funkcionářů mezi 
lobbované osoby.   
 
Ad 3. Neakceptováno - ROZPOR 
K pojmu soustavnost: Záměrem předkladatele je 
v souladu s usnesením vlády č. 114 ze dne 21. 
února 2018, kterým vláda schválila věcný záměr 
návrhu zákona o lobbingu neregulovat lobbování 
jen jednorázové či nahodilé, ale soustavné. Návrh 
zákona považuje za lobbování pouze soustavnou 
činnost, neboť zařazovat sem i jednorázové 
kontakty s cílem ovlivnit lobbované by bylo 
zbytečně zatěžující a omezovalo přístup k nim 
běžným občanům (na základě akceptace 
některých připomínek dojde k rozšíření okruhu 
lobbistů také na nepodnikající fyzické osoby, 
pozn.). Soustavnost tak předkladatel záměrně 
zahrnul do definičních znaků lobbování „aby byl 
vytvořen dostatečný prostor pro uvážení, zda 
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legislativního procesu.  
Je třeba zdůraznit, že k lobbingu dochází na všech úrovních, 
přičemž z důvodové zprávy nevyplývá, že by v oblasti 
legislativního lobbingu docházelo k excesům, které by 
nezbytnost právní úpravy zdůvodnily. Problematické jsou 
jiné oblasti s celospolečenským rozsahem a dopadem na 
veřejné rozpočty, typicky oblast veřejných zakázek či dotací. 
NKÚ ve výroční zprávě za rok 2017 například konstatuje, že 
prostředky (v letech 2013 až 2015 to bylo celkem 2,2 mld Kč) 
určené na podporu sportu byly rozdělovány netransparentně a 
pro žadatele o dotace byly vytvářeny nerovné podmínky. 
Obecně z výroční zprávy NKÚ pro rok 2017 vyplývá, že mezi 
faktory, které dlouhodobě limitují zvyšování efektivity státní 
správy, zajišťování hodnoty za peníze ve prospěch občanů i 
zvyšování konkurenceschopnosti ČR, patří složitá daňová 
regulace (která není dána jen obecně závaznými právními 
předpisy), neefektivní vládní byrokracie, nízká kvalita 
rozpočtového procesu, neschopnost čerpat prostředky 
z rozpočtu EU. Eliminace či alespoň zmírnění těchto jevů by 
měla být priorita jak moci zákonodárné, tak moci výkonné. 
A3.  Nejasné definice  
Definice lobbování obsahuje příliš mnoho neurčitých pojmů, 
které povedou k výkladové nejasnosti. Zmiňme například 
termín soustavnost. Jak bude posuzována? Již v minulosti 
LRV poukázala na problematičnost výkladu termínu 
„soustavně“. Přestože důvodová zpráva jisté vodítko poskytuje 
(nejméně tři lobbistické kontakty v přiměřené časové 
souvislosti), v praxi budou zcela jistě výkladové nejasnosti o 
přiměřené časové souvislosti. 
Předchozí legislativní návrhy pracovaly například s modelem, 
který za soustavný považoval lobbing, při němž se v rámci 
jednoho kalendářního čtvrtletí učiní tři lobbistické kontakty, 
případně v rámci jednoho kalendářního roku pět nebo více 
lobbistických kontaktů. Určitá definice by byla vhodnější z 
hlediska právní jistoty i v současném návrhu. 

konkrétní chování spadá do rozsahu tohoto 
pojmu“ (viz důvodovou zprávu). 
 
Ad 4. Neakceptováno - ROZPOR 
Návrh zákona o lobbování vychází z věcného 
záměru zákona o lobbingu, jenž vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114. 
V materiálu byla zvažována i úprava práv pro 
lobbisty, ale předkladatel vyhodnotil, že výhody 
pro lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 
 
Ad 5. Neakceptováno - ROZPOR 
Předkladatel považuje odhad nákladů předložený 
v RIA za přiměřený. V počáteční fázi účinnosti 
nové právní úpravy zpracování zpráv lobbistů a 
lobbovaných může zabrat více času, nicméně po 
osvojení daných postupů bude pro povinné osoby 
administrace dalších zpráv snazší a rychlejší.  
 
Ad 6. Neakceptováno - ROZPOR 
Věcný záměr zákona o lobbingu vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
včetně preferované varianty, která obsahovala 
čtvrtletní periodicitu zpráv lobbistů. Roční 
frekvenci zpráv lobbistů považuje předkladatel 
za nedostatečnou, neboť řadu informací by se 
veřejnost dozvídala teprve až v době, kdy by 
mnohá témata byla již zcela zapomenuta a nebyla 
by v ohnisku pozornosti. Z hlediska snadnějšího 
dohledání a porovnání informací ve zprávách 
lobbistů a lobbovaných je žádoucí, aby jejich 
frekvence byla stejná.  
Některá připomínková místa (Krajský úřad 
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Není ani jasné, co vše návrh považuje za komunikaci, zda se 
jedná například i o každý jednotlivý e-mail či opakovaný, de 
facto náhodný, osobní kontakt. Není jasné, kde je hranice mezi 
lobbováním a jinou komunikací. 
Z důvodové zprávy rovněž nevyplývá, proč byla zvolena 
nejširší možná definice lobbisty. Problematická je především 
ve vztahu k osobám, které lobují ve vlastním zájmu. 
Předpokládá se, že všechny osoby v závislém postavení vůči 
právnické (potažmo fyzické) osobě jsou do této definice 
zahrnuty? Jak to je se statutárními orgány, prokuristy, poradci, 
právními zástupci? Důvodová zpráva podává vysvětlení pouze 
ve vztahu k zaměstnancům lobbisty. Osobní rozsah definice 
lobbisty dle písm. b) tak může být vykládán různě. Mnohem 
vhodnější by bylo propojit vymezení lobbisty se samotnou 
lobbistickou činností a oprávněními z ní vyplývajícími, což by 
motivovalo lobbisty k dobrovolnému přihlašování. 
A4.  Oprávnění lobbistů  
V předloženém návrhu postrádáme motivační opatření, která 
zajistí, že lobbisté budou pozitivně motivováni k tomu, aby se 
zapsali do registru transparentnosti. Navíc považujeme za 
spravedlivé, že pokud se určité skupině navrhuje velké 
množství nových zákonných povinností, takové skupině 
obyvatel by měla být přiřknuta i nová práva. Návrh věcného 
záměru zákona o lobbingu výslovně předpokládal nastavení 
výhod pro registrované lobbisty: 

1) zaručený vstup do objektů Parlamentu (registrovaný 
lobbista by obdržel oprávnění ke vstupu a pohybu 
bez omezení), 

2) přístup do eKlep (knihovna připravované legislativy, 
která obsahuje veškeré dokumenty k projednávaným 
legislativním i nelegislativním materiálům), 

3) možnost vyjadřovat se na jednáních orgánů 
Parlamentu (výbory, podvýbory). 

Uvedená oprávnění lobbistů však návrh zákona nezavádí. 
Lobbistům jsou tak pouze stanoveny povinnosti a nezískávají 

Karlovarského kraje, Nejvyšší kontrolní úřad) 
požadují ještě kratší frekvenci podávání zpráv (za 
každý měsíc). Ponechání čtvrtletní frekvence se 
jeví jako vhodné kompromisní řešení. 
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žádný nástroj, který jim pomůže legitimně prosazovat zájmy, 
které hájí.  Proto navrhujeme výslovně stanovit alespoň ta 
oprávnění, která vyplývají z věcného záměru zákona. 
Připomeňme, že v historických návrzích regulace lobbistické 
činnosti se objevovaly i výrazně ambicióznější oprávnění – 
například návrh zákona o lobbingu z roku 2010 rozvinul 
možnost vystoupení na jednáních orgánů Parlamentu o 
možnost zveřejnění stanoviska lobbisty na internetových 
stránkách příslušného orgánu veřejné moci. 
A5.  Podhodnocená finanční náročnost 
Důležitým faktorem je i finanční náročnost nové regulace, 
která zahrnuje nejen jednorázové náklady na vytvoření registru 
transparentnosti, ale též fixní náklady na jeho správu a mzdové 
náklady na zaměstnance Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran (dle zprávy RIA se má jednat řádově o 
jednotky milionů korun ročně). Jako značně podhodnocené se 
jeví odhady na zpracování zpráv lobbisty, resp. 
lobbovaného. Zákon totiž předpokládá poměrně detailní 
výstupy, zpráva RIA však odhaduje, že zpracování bude 
průměrně trvat 12,5 hodiny. Vychází přitom z Metodiky měření 
administrativní zátěže. Pokud se blíže podíváme na povinné 
náležitosti zprávy dle navrženého § 13 odst. 2, je zjevné, že 
zpracování vyžadované míry detailu bude významně 
časově, a tudíž i finančně náročnější než předpoklad 
uvedený ve zprávě RIA. Ta například vůbec nepočítá s tím, 
že by zpracovaná zpráva lobbisty, resp. lobbovaného 
procházela vnitřním připomínkovým a schvalovacím procesem. 
Reálně tak zprávu nebude zpracovávat jeden pracovník, ale 
několik, přičemž se nebude jednat pouze o administrativní 
pracovníky, ale též o vedoucí zaměstnance, jejichž mzda je 
logicky výrazně vyšší. Náklady na zpracování zprávy tak zcela 
jistě přesáhnou částku 188,85 Kč za hodinu, resp. 9 446 Kč na 
osobu za rok předpokládanou zprávou RIA. 
A6.  Vysoká frekvence podávaných zpráv 
Vzhledem k délce legislativního procesu i vysoké 
administrativní náročnosti pro lobbisty a lobbované je 
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čtvrtletní periodicita podávání zpráv velmi zatěžující a 
excesivní vůči záměru zákona. Roční zpráva o činnosti je 
podmínkou zápisu např. v registru transparentnosti Evropské 
unie a není důvod, aby Česká republika kladla přísnější 
požadavky. Nehledě na skutečnost, že podnikatelé jsou zvyklí 
na jednoroční frekvenci pro podávání zásadních dokumentů 
(např. účetní výkazy, zpráva o společenské odpovědnosti či 
podrobné přiznání k dani z příjmů) a požadavek častější 
frekvence by měl být ze strany státu dostatečně odůvodněn, 
což v tomto případě není. Rovněž upozorňujeme, že vysoká 
administrativní náročnost může opět odradit některé subjekty 
od registrace, a zvýší se tak pravděpodobnost obcházení 
zákona. Pokud má předkladatel přesto pocit, že je čtvrtletní 
frekvence dodávání zpráv důležitá, může ji ponechat u 
lobbovaných, u lobbistů jako podnikatelů obecně by se 
však měl snažit co nejvíce omezovat jejich administrativní 
zátěž, což je dle Programového prohlášení vlády jeden 
z hlavních cílů předkladatele. 
připomínka k § 2 odst. 2 písm. a) 
Požadujeme doplnit navrhované znění takto: 
„a) komunikace mezi lobbovanými navzájem, mezi 
lobbovanými a orgány veřejné moci  
a mezi orgány veřejné moci navzájem, pokud tato 
komunikace probíhá v mezích daných předmětem jejich 
činnosti a postavením,“  
Odůvodnění:  
Důvodová zpráva k zákonu o lobbování správně uvádí, že pro 
využití výjimky stanovené v § 2 odst. 2 písm. a) je důležité, aby 
osoby zapojené do komunikace spadající pod tuto výjimku 
jednaly v mezích daných jejich postavením a oddělily případné 
další zájmy, které již do této komunikace nespadají. Není tedy 
možné, aby docházelo k nežádoucímu jevu s velkým 
korupčním potenciálem, kdy bude lobbistou osloven lobbovaný 
ve věci, která nespadá do jeho odborné působnosti, lobovaný 
sice o takovéto schůzce sepíše zprávu lobbovaného, ale 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Text navrhovaný k doplnění by v praxi mohl 
působit nemalé obtíže s vytyčením mezí 
předmětu činnosti a postavení lobbovaných  
Pokud bude lobbistou kontaktován lobbovaný, 
tato informace včetně dalších náležitostí by měla 
být zaznamenána jak ve zprávě lobbisty, tak ve 
zprávě tohoto lobbovaného. Vzájemný kontakt 
prvního lobbovaného s dalším lobbovaným 
(věcně příslušným) již zaznamenán nebude. 
Veřejnost však bude mít informace, že lobbista 
byl v kontaktu s prvním lobbovaným (do jehož 
agendy daná problematika ani nemusela spadat), 
což může vyvolat zvýšený její zájem o to, jak 
tento lobbovaný dále postupoval. 
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následně ve stejné věci tento lobbovaný osloví jiného nyní již 
věcně příslušného lobbovaného, pod jehož kompetenci daná 
problematika spadá. Takováto komunikace nemůže spadat 
pod výjimku obsaženou v § 2 odst. 2 písm. a) a její záznam se 
musí objevit ve zprávě lobbovaného, což ostatně vyplývá i 
z předložené důvodové zprávy. Dle našich poznatků v praxi 
dochází velmi často k lobbingu prostřednictvím věcně 
nepříslušného lobbovaného. Aby však bylo najisto postaveno 
výše uvedené, požadujeme, aby se v tomto smyslu upravil i 
samotný text zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
.  

připomínka k § 2 odst. 2 písm. f) 
Požadujeme upravit navrhované znění takto: 
„f) komunikace uskutečněná na jednání poradního orgánu 
vlády a, jsou-li zápisy z těchto jednání a jména účastníků 
zpřístupněny veřejnosti.“  
Odůvodnění:  
Zákon ani žádný jiný obecně závazný právní předpis 
jednoznačně nedefinuje “poradní orgán vlády” ani pravidla 
jejich fungování, včetně aspektů transparentnosti. Navrhujeme 
proto podmínit vyjmutí poradních orgánů z regulace tím, že 
zápisy z jejich jednání, včetně jmen účastníků, budou 
dostupné veřejnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

připomínka k § 2 odst. 2 písm. h) 
Požadujeme doplnit nové písm. h) v tomto znění:  
„h) komunikace soukromého subjektu s lobbovaným 
k odborným otázkám, písemně vyžádaná lobbovaným.“ 
Odůvodnění:  
Předložený návrh zákona v § 2 odst. 2 uvádí katalog výjimek z 
obecné definice lobbování tak, aby byl zajištěn na jedné straně 
svobodný výkon ústavně zaručených práv občanů a 
právnických osob a na straně druhé, aby byl zachován 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Navrhované doplnění by mohlo vést k obcházení 
zákona. V případě lobbování není rozhodující, 
zda si kontakt vyžádal lobbista či lobbovaný, ale 
že vůbec k ovlivňování přípravy a projednání 
návrhu předpisu či strategického dokumentu 
došlo. 
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efektivní tok zejména odborných informací potřebných pro 
řádný výkon regulačních a strategicky plánovacích činností. V 
rámci toho je pod písmenem e) návrhu například zahrnuta 
výjimka pro uplatnění připomínky k návrhu předpisu nebo 
strategického dokumentu a další komunikace týkající se 
takové připomínky. V dokumentu v jeho předložené podobě 
nicméně chybí výjimka pro odborné konzultace vyžádané si 
lobbovaným, při kterých by lobbovaný získával informace 
odborného rázu od profesionálů v daném oboru. Jako příklad 
lze uvést telekomunikační oblast, kde je v České republice 
pravidlem, že nositeli informací o nejmodernějších 
technologiích i aktuálních vědecko-technických trendech jsou 
typicky právě představitelé soukromého sektoru. Bylo by 
přitom nepřiměřené vztahovat právní úpravu lobbování i na 
situace, kdy jsou tyto osoby zvány lobbovanými, aby poskytli 
službu v podobě předání odborných informací, které 
lobbovaný potřebuje k orientaci v často poměrně složitých 
technických otázkách spojených s regulovanými oblastmi. 
Navrhujeme tedy do § 2 odst. 2 návrhu zákona včlenit nové 
písmeno f), kterým bude z definice lobbování vyňata 
komunikace soukromého subjektu s lobbovaným, vyžádaná 
lobovaným k odborným otázkám. 
Tato připomínka je zásadní. 
připomínka k § 6 odst. 2 ve spojení s § 2 
Požadujeme upřesnit začátek lhůty pro podání návrhu na 
zápis do registru a sjednotit lhůtu pro lobbisty a lobbované. 
Odůvodnění:  
Zákon stanoví 10denní lhůtu pro zápis do registru 
transparentnosti, přičemž lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy 
jsou naplněny znaky lobbování. Vzhledem k tomu, že definice 
lobbingu není dostatečně určitá, mohou se lobbisté dostat do 
rozporu se zákonem, neboť termín „naplnění znaků lobbování“ 
nabízí různé výklady. Za porušení povinnosti včasného zápisu 
přitom hrozí pokuta až 100 000 Kč, případně zákaz lobbistické 
činnosti až na 3 roky, což je významná sankce. Právní předpis 

Akceptováno.  
Sjednocení lhůt. 
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musí být srozumitelný a nelze sankcionovat za jeho nejasnost 
a nejednoznačnost nastavených pravidel. Ani důvodová 
zpráva v tomto směru žádnou metodickou podporu nenabízí. 
Dále navrhujeme nahradit 10denní lhůtu lhůtou 15 denní. 
Z pohledu HK ČR je nepřijatelné, aby administrativní břemeno 
nově ukládané podnikatelským subjektům převyšovalo zátěž 
lobbovaných. V § 7 je stanovena povinnost pro lobbované být 
zapsán do registru do 15 dnů, stejnou lhůtu by měl mít také 
lobbista. 
Tato připomínka je zásadní. 
připomínka k § 8 odst. 2 
Požadujeme vyškrtnout písm. b). 
„b) datum narození a adresa místa pobytu lobbujícího 
zaměstnance.“ 
Odůvodnění:  
Jedná se o nepřiměřený zásah do ústavně garantovaného 
práva na soukromí. Je-li součástí pracovní náplně 
zaměstnance výkon lobbistické činnosti, jedná se stále o 
závislou práci ve smyslu zákoníku práce. Zaměstnavatel je 
povinen šetřit oprávněné zájmy zaměstnance. Není dán žádný 
věcný důvod pro to, aby nad rámec jména a pracovního 
zařazení registr transparentnosti obsahoval ryze soukromé 
údaje, a to datum narození a bydliště. Plná identifikovatelnost 
zaměstnance lobbisty jako soukromé osoby je zcela 
nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, kterým je 
identifikace lobbisty. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 
Z § 8 odst. 2 písm. b) vypuštěna adresa místa 
pobytu lobbujícího zaměstnance.  
Zároveň předkladatel uvádí, že nepůjde o zásah 
do práva na soukromí, protože k informacím 
podle § 8 odst. 2 písm. b) nebude mít veřejnost 
přístup (viz § 5 odst. 2 a contrario).  

připomínka k § 10 odst. 1 
Požadujeme předložit návrh prováděcího předpisu společně 
s návrhem zákona. 
Odůvodnění:  
Zákon o lobbingu představuje významnou regulaci, proto by 
měl být projednáván jak návrh zákona, tak všechny prováděcí 

ROZPOR 
 
Vzato na vědomí. 
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předpisy (resp. jejich vzory) současně, aby se adresáti normy 
měli možnost seznámit s kompletním materiálem.  
Tato připomínka je zásadní. 
připomínka k § 13 odst. 2 písm. e) 
Požadujeme slovo „přesné“ zaměnit za slovo „obecné“:  
„e) přesné obecné vymezení, kterých věcí v návrhu předpisu 
nebo strategického dokumentu se lobbování týkalo, a“ 
Odůvodnění:  
Zpráva lobbisty je dle důvodové zprávy klíčovým institutem. 
Vzhledem k tomu, že lobbistická činnost může být ryze 
podnikatelskou činností (vizte § 3 odst. a), je zpráva do jisté 
míry konkurenčním nástrojem i zajímavým informačním 
zdrojem pro média, ale například též pro bezpečnostní služby. 
Neměla by tak být excesivně detailní, aby neohrožovala 
oprávněné zájmy zainteresovaných stran, případně 
bezpečnost státu. Metodiku v tomto směru však důvodová 
zpráva nenabízí. 
Zároveň je třeba zdůraznit, že vytváření zpráv bude 
administrativně i finančně náročné. Důvodová zpráva i zpráva 
RIA bagatelizují tyto dopady, a to jak na straně lobbistů, tak na 
straně lobbovaných. Rámcové předpoklady například 
nezohledňují kolik času a pracovníků bude nutné vyčlenit na 
ověření, zda jednání (schůzky, korespondence, telefonáty), 
k nimž ve vykazovaném období došlo, skutečně mají znaky 
lobbistické činnosti, a dále na připomínkování a schválení 
zprávy, případně na další procesní postupy dle interních 
směrnic lobbistů/lobbovaných.   
Předkladatel vůbec nezvážil možnost existence zápisů 
z jednání, které by byly předkládány pouze za splnění předem 
daných podmínek, a nepodléhaly by tedy automatickému 
zveřejňování. Kombinace povinného registru a povinnosti 
zveřejňování zpráv činí z návrhu zákona o lobbingu razantní a 
robustní regulaci, po které není společenská poptávka. 
Zohledněno též nebylo riziko ohrožení ekonomických zájmů 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Smyslem formulace „přesné“ je to, aby informace 
podávaná lobbistou o předmětu lobbování měla 
pro veřejnost dostatečnou vypovídací hodnotu. 
Neznamená to, že lobbista musí zveřejnit veškeré 
podrobnosti. Míru detailnosti si musí lobbista 
zvážit tak, aby vyhověl požadavku zákona, a 
současně neohrozil zájmy zainteresovaných 
stran, případně významnější veřejný zájem (jako 
je právě bezpečnost státu). Rozšířením definice 
lobbisty na základě připomínek k návrhu zákona 
se nebude jednat o ryze podnikatelskou činnost. 
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klientů lobbistů. Připomeňme, že například rakouská právní 
úprava výslovně vylučuje ze zveřejnění záznamy o 
uskutečněných lobbistických kontaktech profesionálních 
lobbistů z důvodu ochrany soukromí a ekonomických zájmů 
klientů. 
Tato připomínka je zásadní. 
připomínka k § 13 odst. 4 
Požadujeme upravit navrhované znění takto: 
„(4) Zprávu lobbisty je lobbista povinen uložit do registru do 15 
30 dnů“ 
Odůvodnění:  
Není žádný racionální důvod, aby lobbisté měli kratší lhůtu 
k předložení zprávy než lobbovaní. Navíc zde vzniká korupční 
potenciál, kdy lobbovaný může nejprve konzultovat 
zveřejněnou zprávu lobbisty, konstatovat nesrovnalosti (na 
základě svého subjektivního vyhodnocení lobbistického 
kontaktu) a ovlivňovat, či dokonce vydírat lobbistu, např. 
s cílem odradit jej od další činnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Sjednocení lhůt. 

připomínka k § 14 odst. 1 
Požadujeme upravit navrhované znění takto: 
„(1) Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost sám nebo 
prostřednictvím osoby zapsané v registru.“  
Odůvodnění:  
Věta ve znění navrhovaném předkladatelem nedává smysl.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

připomínka k § 14 odst. 2 
Požadujeme doplnit navrhované znění takto: 
„(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 

Neakceptováno - ROZPOR  
Předkladatel nesouhlasí s tím, že by lobbovaný 
měl mít další povinnost písemného odůvodňování 
svého odmítnutí kontaktu s lobbistou. Lobbovaný 
může mít mnoho dalších – nejen věcných – 
důvodů, proč navržené jednání odmítne (celkový 
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zákona považuje za lobbistickou komunikaci. Odmítne-li 
lobbovaný jednání, je povinen lobbistovi písemně sdělit 
věcné důvody.“ 
Odůvodnění:  
Lobbista v zásadě nemá žádné právní prostředky, které mu 
zajistí možnost lobbovat. Případná neochota lobbovaných by 
mohla snadno blokovat lobbistickou činnost. Taková neochota 
může být jak z věcných důvodů (a priori nedostatek vůle 
k seznámení se s širšími souvislostmi problematiky, 
technickými parametry, dopady na další odvětví hospodářství, 
apod.), tak z procesních (přílišná administrativní zátěž při 
zpracování zpráv do registru). Odmítnutí jednání musí proto 
lobbovaný věcně zdůvodnit (formální důvody typu kolize 
s jiným jednáním nelze akceptovat). Doplněná věta je alespoň 
dílčím prvkem práv, která by ve vyvážené normě měla být 
přiřknuta lobbistům ve smyslu obecné připomínky A4. 
Tato připomínka je zásadní. 

nedostatek času, antipatie vůči osobě konkrétního 
lobbisty atd.). I odmítnutí návrhu jednání 
navrženého lobbistou je jednostranným 
kontaktem (§ 2 odst. 1), který budou muset 
lobbista i lobbovaný zaznamenat ve svých 
zprávách do registru transparentnosti. 

Kancelář Poslanecké 
sněmovny 

Připomínky nezaslány.  

Kancelář prezidenta 
republiky  

Podle § 1 a § 2 odst. 1 návrhu zákona je lobbováním 
soustavná činnost spočívající v komunikaci za účelem 
ovlivnění lobbovaného při přípravě, projednávání a 
schvalování návrhu právního předpisu a dokumentů plánovací, 
koncepční nebo strategické povahy, schvalovaných vládou. 
Podle § 4 odst. 1 písm. g) návrhu zákona je mezi lobbované 
zařazen rovněž vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. 
Kancelář prezidenta republiky považuje za nezbytné z § 4 
odst. 1 písm. g) návrhu zákona slova „ a vedoucí Kanceláře 
prezidenta republiky“ vypustit. 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři 
prezidenta republiky, Kancelář prezidenta republiky zajišťuje 
obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta 
republiky a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností 
prezidenta republiky; Kanceláři prezidenta republiky však 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Jde o funkci, která je takzvanou vstupní branou 
k prezidentovi republiky. Vedoucí Kancléře 
prezidenta republiky patří mezi veřejné 
funkcionáře stejně jako vedoucí Kanceláře 
Poslanecké sněmovny a vedoucí Kanceláře 
Senátu (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o střetu 
zájmů). Předkladatel proto počítá s tím, že na 
vedoucího Kancléře prezidenta republiky se 
zákon o lobbování vztahovat bude.  
Předkladatel si je vědom významu prezidenta 
republiky v legislativním procesu. Prezident sice 
nemá zákonodárnou iniciativu, ale Ústava mu 
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nepřísluší ani příprava a na ní navazující projednávání a 
schvalování právních předpisů ani příprava a projednávání 
dokumentů plánovací, koncepční nebo strategické povahy, 
schvalovaných vládou. Z tohoto důvodu je zařazení vedoucího 
Kanceláře prezidenta republiky mezi lobbované nepřípadné, 
resp. věcně nesprávné. 
Ve zvláštní části důvodové zprávy je zařazení vedoucího 
Kanceláře prezidenta republiky mezi lobbované odůvodněno 
tak, že Kancelář prezidenta republiky připravuje návrhy pro 
rozhodnutí prezidenta republiky, která souvisí s výkonem jeho 
ústavních práv a povinností v legislativním procesu, včetně 
rozhodnutí dle čl. 50 Ústavy ČR, kdy prezident republiky vrací 
zákon schválený Parlamentem zpět k novému projednání. 
Tento argument považuje Kancelář prezidenta republiky za 
účelový, neodpovídající skutečnosti, neboť prezident republiky 
průběh projednávání vybraných návrhů zákonů v Parlamentu 
sleduje, a pokud je vypracováno jeho veto k zákonu, není to 
z podnětu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, ale 
z podnětu prezidenta republiky.  
Tato připomínka je zásadní. 

dává právo veta a navíc disponuje značným 
politickým vlivem. Prezident sám přitom může být 
ovlivňován různými osobami. Předkladatel zvážil 
zařazení prezidenta republiky mezi lobbované 
(v souladu se stanoviskem Legislativní rady vlády 
k návrhu věcného záměru zákona o lobbingu 
a trvá na prezidentově nezařazení. Ústava 
prezidentovi zaručuje, že není z výkonu své 
funkce odpovědný (čl. 54 odst. 3) a nelze 
ho za případný přestupek stíhat (čl. 65 odst. 1).  
Nad rámec upozorňujeme, že Ministerstvo financí 
k návrhu zákona o lobbování vzneslo zásadní 
připomínky, ve kterých navrhuje zařazení 
prezidenta republiky a jeho poradců mezi 
lobbované. Předkladatelem navržené legislativní 
řešení, tj. zařazení pouze vedoucího Kancléře 
prezidenta republiky mezi lobbované, se jeví jako 
adekvátní. 

Nehledě k výše uvedenému Kancelář prezidenta republiky 
doporučuje rovněž zvážit, zda 
a) zákon o lobbování tak, jak je navržen, může skutečně 
zprůhlednit postupy lobbistů či různých zájmových skupin, 
jestliže  
- bude obtížně prokazatelné, kdo lobbing provádí, neboť 
vedle subjektů prosazujících své parciální zájmy 
prostřednictvím lobbistů působí i různé nevládní organizace a 
další instituce občanské společnosti, které provádějí lobbing 
nikoliv ve vlastním zájmu, zájmu svých členů nebo v zájmu 
třetích osob (§ 3), ale v určitém veřejném zájmu, který se týká 
celé společnosti, 
- navíc návrh zákona se nevztahuje na lobbování 
jednorázové, ale týká se pouze soustavné lobbistické činnosti; 
z tohoto hlediska bude rovněž obtížné rozlišit mezi lobbingem 

Vysvětleno. 
Ad a). Veřejný zájem je neurčitý právní pojem. 
Tím, že někdo prosazuje veřejný zájem 
(respektive to, co za veřejný zájem považuje nebo 
čím se zaštiťuje), sleduje zpravidla svůj osobní 
zájem. Tuto činnost je třeba považovat za 
legitimní a často prospěšnou. To platí i v případě 
zmiňovaných nevládních organizací a dalších 
institucí, které patří do občanské společnosti.  
 
Návrh zákona považuje za lobbování pouze 
soustavnou činnost, neboť zařazovat sem i 
jednorázové kontakty s cílem ovlivnit lobbované 
by bylo zbytečně zatěžující a omezovalo přístup 
k nim běžným občanům (na základě akceptace 
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a nejrůznějšími způsoby projednávání připomínek k návrhu 
právního předpisu, které podle návrhu zákona pod lobbing 
nepatří;  
b) navržené rozšíření působnosti Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran a politických hnutí o vedení 
registru transparentnosti a o dohled nad lobbováním je zcela 
nesystémové, neboť jde o činnosti, které spolu vůbec 
nesouvisí. Odhlédne-li se od skutečnosti, že tím dochází k 
nepřímé novele zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách 
a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, vytváří se 
tak předpoklad, že původní působnost tohoto nového úřadu, 
který teprve získává zkušenosti, bude oslabena, a to zvláště, 
když finanční dopad navrhované právní úpravy je v důvodové 
zprávě vyčíslen zcela nedostatečně. 
Tato připomínka je doporučující. 

některých připomínek dojde k rozšíření okruhu 
lobbistů také na nepodnikající fyzické osoby). 
 
Ad b). Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 
114 schválila věcný záměr zákona o lobbingu, a 
to ve znění varianty spočívající ve svěření správy 
evidence lobbistů a projednávání přestupků 
souvisejících s porušením povinností podle 
zákona o lobbingu do působnosti Úřadu pro 
dohled nad hospodařením politických stran a 
politických hnutí. Rozpočtová kapitola tohoto 
úřadu bude navýšena. 
 
 
 
 

Kancelář Senátu Připomínky nezaslány.  

Kancelář veřejného 
ochránce práv 

Připomínky nezaslány.  

Komora auditorů ČR  Připomínky nezaslány.  

Komora daňových 
poradců ČR 

I přes negativní výčet lobbingu v § 2 odst. 2 návrhu zákona o 
lobbingu, považujeme za zcela nezbytné, aby v případě komor 
zřízených ze zákona s povinným členstvím byly tyto komory 
v případě, že působí v rámci působnosti a kompetencí, které 
jsou jim svěřeny, vyňaty z působnosti zákona. Jsme 
přesvědčeni, že postup komor v těchto případech vyplývá 
z příslušných právních norem a je v souladu se smyslem a 
cílem těchto právních norem, legislativní aktivity profesních 
komor tak nelze považovat za lobbing ať již v rámci přípravy 
legislativy, tak i výkladů k ní. V těchto případech také nejsou 
ohroženy cíle navrhovaného zákona. Tato jednání totiž 
probíhají transparentně a za účasti státní správy, kdy stopa 
těchto aktivit je pak jednoduše zachytitelná, neboť připomínky 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností profesních komor lobbování, 
což vyjádřil při vypořádání připomínek k věcnému 
záměru zákona o lobbingu. Vláda schválila věcný 
záměr zákona o lobbingu svým usnesením ze 
dne 21. února 2018 č. 114 včetně zvolené 
varianty, podle které mají být mezi lobbisty 
zařazeny také právnické osoby zřízené zákonem 
za účelem prosazování zájmů svých členů. 
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by měly být součástí vypořádací tabulky k jednotlivým 
návrhům. Je nutné zdůraznit, že v daném případě nejde pouze 
o legislativní činnost, ale také o projednávání různých 
metodických pomůcek nebo dotazy položené podle zákona č. 
106/1999 Sb. a další podobná jednání. Pokud by tento typ 
jednání měl podléhat danému zákonu, jde dle našeho názoru o 
absurdní dopad, kterým by zcela neodůvodněně a neúměrně 
administrativně zatěžoval příslušné komory. Ad absurdum by 
k danému zákonu mohli podléhat různé specializované 
semináře na aktuální otázky. Příkladem by mohl být 
specializovaný seminář k problematice zajišťovacích příkazů, 
který proběhl na podzim minulého roku na půdě NSS za účasti 
KDP ČR, MF ČR, GFŘ a soudců NSS. Co je uvedeno výše, 
platí obdobně i pro účast zástupců těchto komor na uvedených 
jednáních. Pokud by výše uvedené činnosti byly považovány 
za lobbing, mohl by být za lobbistu považován každý občan, 
který se obrátí se svým dotazem např. na obec podle zákona 
č. 106/1999 Sb., čímž by nejen došlo k nepřípustnému 
omezení ve svobodném přístupu k informacím, ale byl by 
popřen i jeden ze základních principů a přístupů 
demokratického státu, tj. že státní správa je zde pro občany a 
měla by být otevřenou státní správou.  
Dne 29. 8. 2017 jsme uplatnili k věcnému návrhu zákona o 
lobbingu stejnou připomínku, tedy aby činnost komor zřízených 
ze zákona v rámci legislativního procesu při připomínkování 
právních norem, metodických pokynů, stanovisek a při řešení 
výkladových problémů právních předpisů byla vyloučena 
z definice lobbingu. Tato připomínka byla tehdy akceptována. 
Současná navrhovaná úprava, zejména obecná definice 
lobbisty v § 3 písm. b) a c) návrhu, kdy profesní komory jsou 
navíc uvedeny pozitivně ve výčtu k tomuto ustanovení 
v důvodové zprávě, je v tomto směru nejednoznačná a přinese 
mnohé výkladové problémy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Tento záměr je dostatečně zjevný ze samotného 
textu návrhu zákona o lobbování (§ 3 písm. c). 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby byla 
vyloučena pochybnost, zda je profesní komora 
zřízená zákonem lobbistou. 
 

Komora patentových Připomínky nezaslány.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 130 (celkem 210) 

 

zástupců ČR 

Komora veterinárních 
lékařů ČR 

Připomínky nezaslány.  

Konfederace umění a 
kultury 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

Sociální partneři, tj. Konfederace zaměstnavatelských svazů 
CŘ, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Českomoravská 
konfederace odborových svazů a Asociace samostatných 
odborů CR se shodli na níže uvedeném stanovisku 
k Návrhu zákona o lobování. 
Sociální partneři požadují, aby se navrhovaný zákon o 
lobbování nevztahoval na činnosti sociálních partnerů 
vykonávané v souladu se zásadou svobody sdružování 
v rámci sociálního dialogu s představiteli státu a jeho úředníky, 
tj. aby se nevztahoval na působení organizací zaměstnavatelů 
a odborových organizací při hájení důležitých zájmů 
zaměstnanců a zaměstnavatelů.  
Odůvodnění: 
Činnosti, při kterých jednají zástupci zaměstnanců (odborové 
organizace, rady zaměstnanců, zástupci pro oblast BOZP) a 
zaměstnavatelů s ústavními činiteli, se státními zaměstnanci i 
zaměstnanci územních samosprávných celků na všech 
úrovních (připomínková řízení k návrhům právních předpisů či 
opatření nelegislativní povahy, jednání Rady hospodářské 
dohody a jejich pracovních týmů, jednání Legislativní rady 
vlády, účast na jednání výborů Poslanecké sněmovny i Senátu 
Parlamentu ČR, jednání s prezidentem republiky, jednání řady 
různých poradních pracovních skupin a týmů svolávaná vládou 
či jednotlivými ministerstvy, institucemi Evropské unie apod.), 
jsou vykonávány na základě mezinárodních úmluv, které 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností organizací zaměstnavatelů a 
odborových svazů lobbing zaměřený na 
předkládané návrhy zákonů a dalších právních 
předpisů (např. zákoník práce apod.). Jedná se o 
zcela standardní, legitimní a předpokládaný 
lobbing, u kterého existuje nicméně veřejný zájem 
na tom, aby veřejnost byla seznámena s tím, jak 
byl ten který právní předpis změněn na základě 
lobbování prováděného organizací 
zaměstnavatelů, odborovým svazem či kýmkoliv 
dalším.  
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Česká republika ratifikovala, a které mají přednost před jejími 
zákony,3 na základě části čtvrté Listiny základních práv a 
svobod, která je součástí Ústavního pořádku České republiky 
a v mezích vymezených zvláštními zákony. 
Nejdůležitějším zvláštním zákonem upravujícím rozsah i obsah 
jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů je 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákoník práce“). Zákoník práce vymezuje 
taxativně v § 320 případy, kdy zástupci zaměstnanců a 
zaměstnavatelů vstupují do jednání s osobami, které jsou 
v návrhu zákona o lobbování vymezeny jako lobbované.  
Tato jednání jsou zpravidla svolávána příslušnými státními 
orgány, tripartitními institucemi či sociálními partnery 
samotnými a lze je doložit pozvánkami, prezenčními listinami, 
popř. písemnými nebo audio či audiovizuálními záznamy. 
Snaha registrovat všechny účastníky uvedených jednání jako 
lobbisty, popř. lobované osoby a vyžadovat duplicitně 
zpracovávání dalších záznamů o jejich obsahu či závěrech 
povede ke zcela zbytečné administrativě a ztrátám času, je 
absurdní a samoúčelná, a vyžádá si podle současných 
zkušeností zřizování dalších úřednických míst a rozpočtové 
výdaje na straně státu i sociálních partnerů, bez jakékoliv 
přidané hodnoty pro společnost jako celek i pro jednotlivé 
účastníky uvedených jednání. Tyto dopady nejsou v návrhu 
zákona hodnověrně analyzovány. 
Podle § 320 odst. 1 zákoníku práce se projednávají návrhy 
zákonů a návrhy ostatních právních předpisů týkající se 
důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, 
výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních 
podmínek, s příslušnými odborovými organizacemi a 

 
 
3 Zejména úmluva Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva se odborové organizovat, 1948 (č. 489/1990 
Sb.), Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 470/1990 Sb.), Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva o ochraně lidských práv a základních 
svobod (č. 209/1992 Sb.), Listina základních práv Evropské unie, Evropská sociální charta ad. 
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příslušnými organizacemi zaměstnavatelů. 
Podle § 320 odst. 2 zákoníku práce ústřední správní úřady, 
které vydávají prováděcí pracovněprávní předpisy, činí tak po 
jejich projednání s příslušnou odborovou organizací a 
s příslušnou organizací zaměstnavatelů. 
Podle § 320 odst. 3 zákoníku práce příslušné státní orgány 
projednávají s odborovými organizacemi otázky týkající se 
pracovních a životních podmínek zaměstnanců a poskytují 
odborovým organizacím potřebné informace. 
Podle § 320 odst. 4 zákoníku práce odborové organizace 
jednající v pracovněprávních vztazích za zaměstnance státu, 
příspěvkových organizacích, státních fondů a územních 
samosprávných celků mají právo zejména 
a) jednat a zaujmout stanovisko k návrhům ve věcech 
podmínek zaměstnávání zaměstnanců a počtu zaměstnanců, 
b) podávat návrhy, jednat a zaujmout stanoviska k návrhům ve 
věcech zlepšení podmínek výkonu práce a odměňování. 
Zvláštní charakter vztahů odborových organizací a organizací 
zaměstnavatelů na straně jedné a ústavních činitelů, státních 
zaměstnanců, popř. zaměstnanců územních samosprávných 
celků na straně druhé, vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů je zcela odlišný od lobbování, jehož podstatou je za 
úplatu prováděné působení k tomu účelu vytvořených 
podnikatelských subjektů prosazující soukromé zájmy 
(především obchodního charakteru) jiných osob na ústavní 
činitele, státní zaměstnance, popř. zaměstnanců územních 
samosprávných celků.  
Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů jednají 
v rámci uvedených právních vztahů jako reprezentanti 
zaměstnanců a zaměstnavatelů. Proto prosazují zájmy, které 
jsou všem zaměstnancům a odborovým organizacím na straně 
jedné a všem zaměstnavatelům a organizacím 
zaměstnavatelů na straně druhé, společné. Jejich požadavky, 
postoje, připomínky či návrhy jsou veřejně známé, publikované 
prostřednictvím moderních informačních a komunikačních 
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technologií. Chybí jim prvek snahy o utajení jednání, jeho 
průběhu a závěrů, které jsou typickým průvodním znakem 
lobování. 
Sociální dialog svojí podstatou není lobbování, a nelze jej 
proto zahrnovat do působnosti připravovaného zákona o 
lobbování. Nejde o soukromé obchodní zájmy klientů 
lobbistů, nýbrž o veřejně potřebnou a ústavně 
garantovanou ochranu základních práv zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. I z toho důvodu se považují podle § 324 
zákoníku práce odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů za veřejně prospěšné právnické osoby. Rys 
veřejné prospěšnosti u lobbování zcela chybí. 
Rozsáhlou agendu sociálního dialogu představují 
transparentní tripartitní jednání sociálních partnerů v rámci 
Rady hospodářské a sociální dohody, jejích pracovních týmů a 
poradních orgánů vlády, státních orgánů a také institucí 
Evropské unie, v jejichž rámci zástupci zaměstnanců a 
zaměstnavatelů jednají s osobami, které jsou v návrhu zákona 
vymezeny jako lobbované o otázkách týkajících se 
hospodářských a sociálních zájmů. I zde lze jejich průběh a 
závěry doložit pozvánkami, prezenčními listinami, popř. 
písemnými nebo audio či audiovizuálními záznamy, které 
bývají často k dispozici nejširší veřejnosti na webových 
stránkách účastníků tripartitního sociálního dialogu.  
Svébytnou součástí působení odborových organizací a 
organizací zaměstnavatelů je jejich zapojení do Evropského 
sociálního dialogu, kde jednají obdobně s představiteli a 
úředníky evropských institucí a podílejí se na tvorbě 
evropského práva. 
Zvláštní charakter postavení odborových organizací a 
organizací zaměstnavatelů respektuje rovněž zákon č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 3025 a § 3046 přiznává odborovým 
organizacím a organizacím zaměstnavatelů postavení 
právnické osoby svého druhu (sui generis) odpovídající 
jejich specifické povaze zástupců zaměstnanců a 
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zaměstnavatelů vymezené v mezinárodních smlouvách, 
kterými je Česká republika vázána a které upravují 
svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se 
sdružovat. 
S ohledem na tento zvláštní charakter odborových organizací 
a organizací zaměstnavatelů nelze aktivity odborových 
organizací považovat za lobování a tyto právnické osoby 
svého druhu (sui generis) považovat za lobbisty. 
Zákon by mohl vést k pochybnostem v neprospěch činností 
zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů garantovaných 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
Tato připomínka je zásadní. 

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Připomínka k navrhované definici lobbování a lobbisty, 
navrhované ustanovení § 2 a § 3. 
Navrhujeme zásadní revizi legální definice lobbování a 
lobbistů. V současné podobě je do lobbování zahrnuta i 
aktivita odborné veřejnosti a některých specifických sdružení, 
zejména sdružení obcí a krajů (což přiznává i sama důvodová 
zpráva), případně různé spolky (myslivci, sportovní oddíly, aj.). 
Navrhované rozpětí je příliš široké, neshoduje se s obecně 
vžitou představou lobbingu, opomíjí odbornou stránku 
připomínek dotčených sdružení, a způsobuje další nárůst 
byrokracie. Nadto opomíjí situace, k nimž běžně dochází, kdy 
lobbované kontaktují řadoví členové některých spolků, kteří by 
se nyní museli registrovat (viz další připomínky). Jihočeský 
kraj důrazně nesouhlasí s tím, aby byla Asociace krajů a jí 
obdobná sdružení či spolky zahrnuta pod pojem lobbisty. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností profesních komor lobbování, 
což vyjádřil při vypořádání připomínek k věcnému 
záměru zákona o lobbingu. Vláda schválila věcný 
záměr zákona o lobbingu svým usnesením ze 
dne 21. února 2018 č. 114 včetně zvolené 
varianty, podle které mají být mezi lobbisty 
zařazeny také právnické osoby zřízené zákonem 
za účelem prosazování zájmů svých členů. 
 
Tento záměr je dostatečně zjevný ze samotného 
textu návrhu zákona o lobbování (§ 3 písm. c). 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby byla 
vyloučena pochybnost, zda je profesní komora 
zřízená zákonem lobbistou. 

Připomínka k zápisu lobbujících zaměstnanců, 
navrhované ustanovení § 8 odst. 2. 
Navrhované ustanovení sice reaguje na profesionální lobbisty, 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
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avšak zcela opomíjí, že existují i lidé, kteří sice lobbing dle 
navrhované definice provádí, avšak činí tak ze svého 
přesvědčení, resp. ze členství v nějakém spolku. Jako příklad 
lze uvést situaci, kdy se spolky z určité oblasti lidské činnosti 
mobilizují své členy, aby kontaktovali poslance a senátory ze 
své volebního obvodu, a sdělili jim svůj názor na určitou věc. 
Tato činnost může probíhat určitou dobu, a může být 
opakována před každým hlasováním v rámci legislativního 
procesu, což by splňovalo navrhovanou definici lobbingu. 
V takové situaci je v praxi neproveditelné, aby se registrovali 
všichni členové (či příznivci) takových spolků do registru. 
Obdobná situace nastává, když by například Asociace krajů 
ČR vyslala svého zástupce na akci, které by se účastnili i 
lobbovaní. Takováto osoba (byť by šlo i o zaměstnance kraje) 
by musela být registrována v registru a před svým 
vystoupením by musela oznámit, že její příspěvek k diskuzi 
může být považován za lobbing dle zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Připomínka k navrhované informační povinnosti, 
navrhované ustanovení § 14. 
Navrhovaný způsob provádění informační povinnosti bude 
v praxi jen obtížně splnitelný, a to zejména v případě 
telefonického či e-mailového kontaktu. Z ustanovení není 
zřejmé, jak by informační povinnost měla být v praxi 
prováděna, zejména v případě, kdy se na lobbované osoby 
obracejí jednotliví členové spolků. Zda má být skutečnost, že 
jde o lobbisty uváděna v samostatném e-mailu zaslaném 
lobbovaným před zasláním e-mailu se samotnou žádostí, zda 
tak má být učiněno v předmětu e-mailu, anebo na začátku 
samotného e-mailu (ad absurdum by tak muselo být činěno 
před samotným oslovením lobbované osoby souslovím vážená 
paní/vážený pane). To, že lobbing tak, jak je návrhem 
definován mohou provádět i řadoví členové spolků není tak 

ROZPOR 
 
Vzato na vědomí. 
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neobvyklé, neboť spolek se může věnovat určité oblasti (třeba 
právě ochrana přírody), a bude lobbované oslovovat při 
projednávání koncepcí, a s tím souvisejících změn zákonů 
(každé ze třech čtení v Poslanecké sněmovně a jednání 
výborů). 
Ve svém důsledku se zde systémově vytváří velké množství 
osob, které se mohou dopouštět přestupku. Stát tak jednak 
vytváří další předpisy, jejichž formální porušení (které postrádá 
společenskou nebezpečnost) vede k udílení sankcí. Na jejich 
řešení je nutné přijmout další pracovníky. 
Tato připomínka je zásadní. 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme, aby návrh zákona 
byl stažen z projednávání k přepracování. V novém návrhu 
bude nutné se opětovně zabývat jeho věcným vymezením a 
přístupem k řešení věci, a to mimo jiné ve vztahu k uvedeným 
připomínkám. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
 

Krajský úřad 
Jihomoravského kraje 

K § 3 písm. c) návrhu zákona – dle zmíněného ustanovení je 
za lobbistu považována i „právnická osoba lobbující ve 
prospěch svých členů“, resp. do této kategorie spadá i 
Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí České 
republiky či Sdružení místních samospráv České republiky. 
S tak širokým pojetím pojmu lobbisty nesouhlasíme 
a požadujeme provést jeho úpravu.     
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
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samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Dle 8 odst. 2 písm. b) návrhu zákona patří mezi zapisované 
údaje do registru transparentnosti o lobbistovi mj. adresa místa 
pobytu lobbujícího zaměstnance; oproti tomu dle § 9 odst. 1 
návrhu zákona adresa místa pobytu lobbovaného mezi 
povinné zapisované údaje do registru transparentnosti nepatří 
– jde tedy o odlišný přístup k osobě lobbujícího zaměstnance 
(resp. lobbisty) na straně jedné a k osobě lobbovaného na 
straně druhé, přičemž z důvodové zprávy není jednoznačně 
zřejmé, z jakého důvodu je tato odlišná úprava navrhována. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

K § 14 odst. 1 návrhu zákona – za slovy „lobbistickou 
činnost“ má být doplněno pravděpodobně slovo „osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K důvodové zprávě: 
Na str. 17 důvodové zprávy se v posledním odstavci uvádí 
„Samotný registr je spojen pouze se zapisováním lobbistů a 
příjmem jejich čtvrtletních zpráv o činnosti, jež budou 
obsahovat základní údaje.“ – není zde uvedeno, že půjde i o 
příjem čtvrtletních zpráv o činnosti lobbovaných.   
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. Vysvětleno.  
Lobbovaní jsou podle § 15 odst. 1 zprávu povinni 
do registru ukládat za uplynulé kalendářní 
čtvrtletí. Z toho mj. vyplývá, že registr bude 
spojen se zapisováním a příjmem čtvrtletních 
zpráv o činnosti jak lobbistů, tak lobbovaných. 
Doplněno do důvodové zprávy.  

Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

§ 1 – týká se lobbování pouze při přípravě dokumentů 
(právních předpisů či strategických dokumentů). Nezohledňuje 
lobbování při rušení výše uvedených dokumentů. 
 
Odůvodnění: 
Lobbování může přijít v úvahu nejen při tvorbě nových 

Akceptováno. 
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dokumentů, ale také při jejich rušení (např. zákon o střetu 
zájmů). 
 
Návrh nového znění: 
Tento zákon upravuje podmínky lobbování při přípravě, 
projednávání a schvalování návrhů či rušení již přijatých… 
Tato připomínka je doporučující. 
§ 13 odst. 1 – frekvence podávání zpráv o lobbistických 
kontaktech za uplynulé období je velmi dlouhé 
§ 13 odst. 4 písm. a) – dlouhá doba pro uložení zprávy 
v registru 
 
Odůvodnění: 
Při navrhované frekvenci podávání zpráv se bude často jednat 
o neaktuálnost zveřejněných informací ve vztahu 
k projednávaným dokumentům a tím pádem o snížení 
transparentnosti projednávání dokumentů, která má být 
zákonem o lobbování nastavena a to i ve vztahu ke lhůtě, kdy 
má být zpráva zveřejněna v registru. 
 
Návrh nového znění: 
§ 13 odst. 1 - … zprávy lobbisty o lobbování za uplynulý 
měsíc… 
§ 13 odst. 4 písm. a) - … uložit do registru do 5 dnů 
 po uplynutí měsíce, za které se zpráva podává, …   
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
včetně preferované varianty, která obsahovala 
čtvrtletní periodicitu zpráv lobbistů. Vyšší 
frekvence zpráv lobbistů a lobbovaných by jistě 
přispěla k lepšímu přehledu veřejnosti o 
aktuálním lobbování, nicméně je zapotřebí 
zohlednit zátěž pro povinné subjekty. Některá 
připomínková místa (Hospodářská komora ČR, 
Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků ČR, Úřad pro ochranu osobních 
údajů) naopak požadují delší frekvenci zpráv, 
např. jeden rok. Ponechání čtvrtletní frekvence se 
jeví jako vhodné kompromisní řešení. 

§ 13 odst. 4 písm. a) + § 15 odst. 4 písm. a) - rozdílná doba 
pro uložení zprávy v registru lobbistou od lhůty lobbovaného 
 
Odůvodnění: 
Neopodstatněnost nastavení rozdílných intervalů pro lobbisty               
a lobbované pro uložení zprávy v registru. 

Akceptováno.  
Sjednocení lhůt. 
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Návrh nového znění: 
§ 13 odst. 4 písm. a) - … uložit do registru do 5 dnů po 
uplynutí měsíce, za které se zpráva podává, …  
§ 15 odst. 4 písm. a) - … uložit do registru do 5 dnů od 
uplynutí měsíce, za které se zpráva lobbovaného podává, … 
Tato připomínka je doporučující. 
§ 14 odst. 1 – „Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
nebo …“  - tak, jak je věta postavena, nedává smysl 
 
Odůvodnění: 
Nesrozumitelnost textu 
 
Návrh nového znění: 
Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost sám nebo… 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

§ 15 odst. 1 – frekvence podávání zpráv o lobbistických 
kontaktech za uplynulé období je velmi dlouhé 
§ 15 odst. 4 písm. a) – dlouhá doba pro uložení zprávy 
v registru 
 
Odůvodnění: 
Při navrhované frekvenci podávání zpráv se bude často jednat 
o neaktuálnost zveřejněných informací ve vztahu 
k projednávaným dokumentům a tím pádem o snížení 
transparentnosti projednávání dokumentů, která má být 
zákonem o lobbování nastavena a to i ve vztahu ke lhůtě, kdy 
má být zpráva zveřejněna v registru. 
 
Návrh nového znění: 
§ 15 odst. 1 - … zprávy lobbovaného o lobbistických 

Neakceptováno. 
Viz vypořádání připomínky k § 13. Aby bylo 
možné zprávy lobbistů a lobbovaných porovnávat, 
je vhodné, aby se týkala stejných časových úseků 
– tj. kalendářních čtvrtletí. 
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kontaktech za uplynulý měsíc… 
§ 15 odst. 4 písm. a) - … uložit do registru do 5 dnů od 
uplynutí měsíce, za které se zpráva lobbovaného podává, … 
Tato připomínka je doporučující. 

Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

Připomínka k § 3 písm. c):  
Navrhujeme v § 3 písm. c) upravit definici lobbisty, aby nebyla 
za lobbisty považována sdružení hájící zájmy svých členů, 
jimiž jsou územní samosprávné celky. 
V návrhu zákona se lobbistou rozumí mimo jiné právnická 
osoba lobbující ve prospěch svých členů. Touto definicí by se 
tak za lobbistu považovaly např. i Asociace krajů, Svaz měst a 
obcí či Sdružení místních samospráv, přičemž Kraj Vysočina 
vyjadřuje přesvědčení, že tato uskupení by postavení lobbisty 
mít neměly. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

K  § 3 písm. c) – vymezení lobbisty - a ke str. 15 důvodové 
zprávy  
Navrhovaná definice lobbisty je dle našeho názoru příliš 
extenzivní, kdy pod takovouto definici lze podřadit velmi široké 
spektrum právnických osob jako např. Asociaci krajů či Svaz 
měst a obcí (což ostatně dokládá i str. 15 důvodové zprávy 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
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k návrhu zákona). Navrhujeme provést úpravu tohoto 
ustanovení tak, že za lobbisty nebudou považovány právnické 
osoby sdružující územně samosprávné celky. Domníváme se, 
že takovéto právní útvary by již z charakteru své činnosti 
neměly být považovány za lobbisty, neboť hájí primárně 
veřejnoprávní zájmy. Navrhujeme též v tomto smyslu upravit 
důvodovou zprávu.   
Tato připomínka je zásadní. 

Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Krajský úřad 
Libereckého kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

K § 3 písm. c), důvodové zprávě a RIA 
Podle tohoto ustanovení se lobbistou podle tohoto zákona 
rozumí  
c) právnická osoba lobbující ve prospěch svých členů. 
 
V materiálu je výslovně uvedeno:  
„Návrh nepočítá s přímým dopadem na územní samosprávné 
celky. Za nepřímý dopad lze označit skutečnost, že Asociace 
krajů ČR a zájmové svazy měst a obcí budou podle návrhu 
považovány za lobbisty s povinnou registrací. Registrovaným 
zájmovým svazům tak vzniknou náklady spojené s registrací a 
s plněním pravidelné informační povinnosti.“ 
 
Navrhujeme provést úpravu tohoto ustanovení tak, že za 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
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lobbisty nebudou považovány právnické osoby sdružující 
územní samosprávné celky (tj. zejména Asociace krajů 
České republiky, Svaz měst a obcí České republiky a Sdružení 
místních samospráv České republiky). Navrhovaná definice 
lobbisty je podle našeho názoru příliš extenzivní, tyto subjekty 
by již z charakteru své činnosti neměly být považovány za 
lobbisty, neboť hájí primárně veřejnoprávní zájmy – tj. zájmy 
územní samosprávy jako klíčového subsystému veřejné 
správy. Navrhujeme v tomto smyslu upravit také důvodovou 
zprávu a RIA.   
Tato připomínka je zásadní. 

prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

K § 3 písm. c): Nesouhlasíme s takto širokým vymezením, 
neboť by v takovém případě mohla být za lobbistu považována 
i Asociace krajů, Sdružení místních samospráv nebo Svaz 
měst a obcí. Podle našeho názoru by tyto osoby neměly mít 
postavení lobbisty. 
Tato připomínka je doporučující. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády 
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Krajský úřad 
Pardubického kraje 

K § 3 písm. c) – vymezení lobbisty 
Pod písmenem c) je v tomto ustanovení za lobbistu 
považována i právnická osoba lobbující ve prospěch svých 
členů. Nesouhlasíme s takto širokým vymezením, neboť 
v tomto případě by byla za lobbistu považována např. i 
Asociace krajů, Svaz měst a obcí či Sdružení místních 
samospráv. Domníváme se, že tyto by postavení lobbisty mít 
neměly.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

K § 14 odst. 1 
V textu tohoto ustanovení je uvedeno: „Lobbista smí vykonávat 
lobbistickou činnost nebo prostřednictvím osoby zapsané 
v registru.“ Pravděpodobně zde za slovem činnost vypadlo 
slovo „osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Připomínka k ustanovení § 2 a § 3 
Navrhujeme jiný rozsah legální definice lobbování a lobbistů. 
Tato definice zahrnuje i aktivitu odborné veřejnosti a některých 
sdružení, zejm. sdružení obcí a krajů (toto přiznává i sama 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
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důvodová zpráva), a dále spolky (myslivci, sportovní oddíly, 
ap.). Navrhovaná šíře definice se neshoduje s obecným 
chápáním lobbování, opomíjí odbornou stránku připomínek 
dotčených sdružení a způsobuje další nárůst byrokracie. Také 
nebere v potaz situace, kdy lobbované kontaktují řadoví 
členové některých spolků, kteří by pak podléhali povinnosti 
registrace (viz níže). Nesouhlasíme se zahrnutím Asociace 
krajů a podobných sdružení či spolků do pojmu lobbisty. 
Tato připomínka je zásadní. 

Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Připomínka ustanovení § 8 odst. 2 
Ustanovení má snahu upravit profesionální lobbisty, ale 
opomíjí lidi, kteří sice lobbing dle navrhované definice provádí, 
ale pouze na základě svého přesvědčení, respektive na 
základě členství v nějakém spolku. Jako příklad lze uvést 
situaci, kdy se spolky z určité oblasti lidské činnosti požádají 
své členy, aby kontaktovali poslance a senátory ze své 
volebního obvodu a sdělili jim svůj názor na určitou věc. Tato 
činnost může probíhat určitou dobu, i opakovaně, což by 
splňovalo navrhovanou definici lobbingu. V praxi není možné, 
aby se registroval každý člen takového spolku do registru. 
Obdobná situace nastává, pokud by se například zástupce 
Asociace krajů ČR účastnil akce, kde by byli přítomni i 
lobbovaní. Tento zástupce (byť by šlo i o zaměstnance kraje) 
by musel být registrován v registru a před svým vystoupením 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
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by musel oznámit, že její příspěvek k diskuzi může být 
považován za lobbování dle zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Připomínka k ustanovení § 14 
Navrhovaný způsob informační povinnosti bude v praxi jen 
obtížně splnitelný, hlavně v případě telefonického či e-
mailového kontaktu. Z navrženého stanovení nevyplývají 
konkrétní náležitosti, které by informační povinnost měla 
splňovat, zejména v případě, kdy se na lobbované osoby 
obracejí jednotliví členové spolků (zda má být např. 
upozornění, že jde o lobbisty, uváděno v samostatném e-
mailu, nebo na začátku samotného e-mailu ap.). Situace, kdy 
lobbování dle navržené definice provádějí i řadoví členové 
spolků, není neobvyklá a vyplývá už ze zaměření spolků na 
určité oblasti, které jsou předmětem právní úpravy, přičemž 
tato úprava se čas od času mění a spolky se k novele vyjadřují 
v průběhu legislativního procesu. 
Takto navrhovanou definicí lobbistů a lobbování by vzniklo 
velké množství osob, které se mohou dopustit přestupku 
s hrozbou sankce, aniž by to naplňovalo podstatu společenské 
nebezpečnosti. Navíc řešení těchto přestupků bude třeba 
personálně zajistit. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Předkladatel trvá na současně navrženém, tedy 
že lobbista bude vždy podle § 14 povinen 
lobbovaného upozornit na to, že je lobbistou a 
uvést v zájmu koho lobbuje. Předkladatel vychází 
ze schváleného věcného záměru, který vláda 
schválila usnesením ze dne 21. února 2018 č. 
114.  

Krajský úřad 
Středočeského kraje 
 

§ 3 písm. c) 
Dle tohoto ustanovení je lobbistou také právnická osoba 
lobbující ve prospěch svých členů. Takováto definice lobbisty 
je dle našeho názoru vymezena natolik široce, že pod pojem 
lobbista lze zahrnout i subjekty, jakými jsou Asociace krajů 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
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České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení 
místních samospráv České republiky nebo různé spolky.  
S tímto definováním lobbisty nesouhlasíme a navrhujeme toto 
ustanovení zredukovat a uvedené sdružení a spolky 
z působnosti zákona vyjmout. 
Tato připomínka je zásadní. 

variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády.  
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Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

K § 3 písm. c) 
Doporučujeme doplnit na konec věty text, „je-li zřízena 
zákonem.“  
 
Požadujeme rovněž doplnění důvodové zprávy a Závěrečné 
hodnotící zpráva RIA v tom smyslu, že se za lobbisty 
nepovažují právnické osoby sdružující výhradně územně 
samosprávné celky. 
 
Odůvodnění:   
Předložený návrh zahrnuje veškeré právnické osoby lobbující 
ve prospěch svých členů, tedy i dobrovolná sdružení či spolky 
samosprávných celků. Ústecký kraj s takovým vymezením 
nesouhlasí. Navrhovaný text stručného vymezení zákona pak 
v důsledku může i vyvolávat nechtěné situace, kdy si jednotlivé 
subjekty rozsah dopadu zákona neuvědomí a nebudou se 
registrovat.  
Závěrečná hodnotící zpráva RIA k návrhu zákona, společná i 
pro návrh změnového zákona, výslovně uvádí na str. 39 
materiálu (v rámci zprávy RIA jde o str. 3), že „Za nepřímý 
dopad lze označit skutečnost, že Asociace krajů ČR a zájmové 
svazy měst a obcí budou podle návrhu považovány za lobbisty 
s povinnou registrací. Registrovaným zájmovým svazům tak 
vzniknou náklady spojené s registrací a splněním pravidelné 
informační povinnosti.“  
Tato připomínka je zásadní.   

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

§ 3 písm. c) 
„(Lobbistou se podle tohoto zákona rozumí) právnická osoba 
lobbující ve prospěch svých členů: Doporučujeme doplnit na 
konec věty text, „je-li zřízena zákonem.“ Požadujeme 
rovněž doplnění důvodové zprávy a Závěrečné hodnotící 
zpráva RIA v tom smyslu, že se za lobbisty nepovažují 
právnické osoby sdružující výhradně územně 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
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samosprávné celky. 
 
Odůvodnění:   
V rámci připomínkování věcného záměru zákona o lobbingu 
uplatnil Zlínský kraj pod č. j. 54063/2017 zásadní připomínku 
č. 1 „Rozdílný přístup k právnickým osobám zřízeným 
zákonem za účelem prosazování zájmů svých členů“. 
Připomínka směřovala proti textu na straně 20 Věcného 
záměru, kde se uvádělo, že „Registrace by byla povinná pro 
všechny profesionální lobbisty a in-house lobbisty (obchodní 
korporace, spolky), vyjma právnických osob zřízených přímo 
zákonem za účelem prosazování zájmů svých členů, jako je 
Hospodářská komora ČR, Agrární komora a profesní komory 
rovněž zřízené zákonem.“ To Zlínský kraj považoval za 
nerovný přístup k různým subjektům s tím, že subjekty zřízené 
přímo zákonem by byly zvýhodněny, a navrhl, aby zákonem 
zřízené právnické osoby měly povinnost registrace. 
Předložený návrh však tento okruh potenciálních lobbistů ještě 
rozšířil tím, že mezi ně zahrnul veškeré právnické osoby 
lobbující ve prospěch svých členů, tedy i dobrovolná sdružení 
či spolky samosprávných celků, s čímž nesouhlasíme. Z textu 
důvodové zprávy k § 3 (str. 24) dále vyplývá, že mlčky na 
základě takto nastavené definice jsou za lobbisty považovány 
také odbory, což nemusí být každému zřejmé, a jeví se to jako 
skrytý nástroj možného „trestání“ odborů, které se nenechají 
jako lobbisté registrovat. Domníváme se, že takto stručně 
formulované ustanovení navrhovaného zákona bude mít 
dalekosáhlé nepředvídané a snad i nezamýšlené dopady.  
Závěrečná hodnotící zpráva RIA k návrhu zákona, společná i 
pro návrh změnového zákona, výslovně uvádí na str. 39 
materiálu (v rámci zprávy RIA jde o str. 3), že „Za nepřímý 
dopad lze označit skutečnost, že Asociace krajů ČR a zájmové 
svazy měst a obcí budou podle návrhu považovány za lobbisty 
s povinnou registrací. Registrovaným zájmovým svazům tak 
vzniknou náklady spojené s registrací a splněním pravidelné 
informační povinnosti.“ Jeví se, že ze strany předkladatele 

schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 
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návrhu zákona jde o záměr, s nímž Zlínský kraj rozhodně 
nesouhlasí.       
Tato připomínka je zásadní.   
§ 4 
Doporučujeme v souladu s připomínkami Zlínského kraje 
k věcnému záměru zákona o lobbingu doplnit mezi osoby 
lobbované také prezidenta republiky.  
 
Odůvodnění:  
Návrh stanoví, že lobbovanými mají být osoby uvedené v § 2 
odst. 1 zákona o střetu zájmů a dále poradci a asistenti 
poslanců, senátorů a členů vlády, zaměstnanci kabinetů členů 
vlády a osoby blízké všech výše uvedených lobbovaných 
osob. Není zřejmé, z jakého důvodu je prezident republiky ze 
seznamu lobbovaných osob vyloučen, když se taktéž podílí na 
legislativní činnosti a teoreticky může docházet k lobbingu, aby 
(ne)uplatnil možnost prezidentského veta.  
Tato připomínka je doporučující.   

Neakceptováno. 
Předkladatel si je vědom významu prezidenta 
republiky v legislativním procesu. Prezident sice 
nemá zákonodárnou iniciativu, ale Ústava mu 
dává právo veta a navíc disponuje značným 
politickým vlivem. Prezident sám přitom může být 
ovlivňován různými osobami. Předkladatel zvážil 
zařazení prezidenta republiky mezi lobbované (v 
souladu se Stanoviskem Legislativní rady vlády k 
návrhu věcného záměru zákona o lobbingu a trvá 
na prezidentově nezařazení. Ústava prezidentovi 
zaručuje, že není z výkonu své funkce odpovědný 
(čl. 54 odst. 3) a nelze ho za případný přestupek 
stíhat (čl. 65 odst. 1).  

Nad rámec návrhu zákona: 
V rámci připomínek k materiálu „Vládní koncepce boje s 
korupcí na léta 2018 až 2022“ jsme doporučovali zahrnout 
do připravovaného návrhu zákona o lobbingu také 
občanská sdružení/spolky především v oblasti ochrany 
životního prostředí tak, aby se eliminovala jejich možnost 
iracionálních obstrukcí s možným korupčním 
potenciálem, a aby jejich právní význam do budoucna více 
odpovídal členské základně. 
Tato připomínka je zásadní.   

ROZPOR 
 
Vysvětleno. 
Pokud činnost kteréhokoliv občanského 
sdružení/spolku naplňuje znaky lobbování, půjde 
o lobbistu (§ 3). Pokud se tedy občanské 
sdružení/spolek působící oblasti ochrany 
životního prostředí bude soustavně pokoušet 
ovlivnit podobu návrhu předpisu nebo 
strategického dokumentu, bude muset plnit 
povinnosti lobbisty. 
 

Ani věcný záměr ani předložený návrh zákona neobsahuje 
žádná ustanovení o právech lobbistů a soustředí se jen na 
jejich registrační a ohlašovací povinnosti, takže hrozí reálné 

Vysvětleno. 
Návrh zákona o lobbování vychází z věcného 
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nebezpečí, že věcný záměr touto formalistickou úpravou 
nebude naplněn.   
Tato připomínka je doporučující.   

záměru zákona o lobbingu, jenž vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114. 
V materiálu byla zvažována i úprava práv pro 
lobbisty, ale předkladatel vyhodnotil, že výhody 
pro lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační 
bezpečnost 
 

K registru transparentnosti (§ 5, § 12): 
Dle navrhovaného zákona by měl být zřízen registr 
transparentnosti, jako informační systém veřejné správy, který 
by měl obsahovat mimo jiné údaje o lobbovaných. V 
souvislosti s tímto nelze neupozornit na to, že téměř totožné 
údaje, nadto s obdobným cílem (transparentnost, eliminace 
střetu zájmů), shromažďuje i registr oznámení o činnostech, 
oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, 
vedený Ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Lze pak považovat za neefektivní nutnost zápisu totožných 
informací paralelně do dvou různých registrů a i s ohledem na 
podobný účel je nutné uvažovat nad jejich propojením, a to 
zejména v případě, kdy je v souvislosti s navrhovaným 
předpisem novelizován i zákon o střetu zájmů. Jen v obecné 
rovině lze také upozornit, že s vedením stejných údajů v 
několika různých a nepropojených systémech je spojeno vyšší 
riziko chybovosti a neúplnosti vedených údajů. 
Jako jedno z možných řešení lze navrhnout alespoň v § 12 
doplnění možnosti využívat údaje z centrálního registru 
oznámení do registru transparentnosti, a to zejména v rozsahu 
informací o orgánu veřejné moci nebo organizační složce 
státu, ve které lobbovaný působí, a dále o jeho funkci nebo 
zařazení. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí. 

Zpráva lobbisty a lobbovaného (§ 13 a 15) Akceptováno.  
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V navrhovaném textu je uvedeno, že do registru 
transparentnosti budou vkládány zprávy o proběhlém 
lobbování, jak ze strany lobbisty, tak lobbovaného. Je uvedena 
dvojí lhůta, pro lobbisty 15 dní po skončení čtvrtletí, pro 
lobbované 30 dní. Dle důvodové zprávy je lhůta rozdílná 
záměrně, nicméně nejsou dále rozvedeny konkrétní důvody 
této odlišnosti. Lze se pak domnívat, že pokud bude jedna 
zpráva (lobbisty) zveřejněna v registru dříve, může to vést ke 
zkreslení autenticity zprávy lobbovaného, která bude moci být 
sepsána podle prvé jmenované. Pro účely transparentnosti, 
která je ostatně cílem navrhované úpravy, by bylo vhodné 
nastavit lhůtu pro oba subjekty stejnou. V opačném případě 
požadujeme uvedení konkrétních relevantních důvodů pro 
rozdílnost lhůt.  
Lze pak také doporučit, aby ke zveřejnění obou zpráv došlo až 
po uplynutí stejné lhůty, a tedy byly zveřejněny současně, aby 
byla míra transparentnosti maximální. 
Tato připomínka je doporučující. 

Sjednocení lhůt. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Obecně 
Legislativní úprava lobbování by měla zdůraznit povinnost 
dodržování etických zásad jak pro lobbisty, tak pro lobbované. 
Předkládaný návrh podle našeho názoru rovněž ne zcela 
dostatečně zakotvuje některá doporučení mezinárodních 
organizací. Dáváme ke zvážení upřesnění právní úpravy 
následujících institutů, které jsou doporučeními OECD a jsou 
uváděny také v důvodové zprávě k návrhu zákona:  
a) vytvoření určité organizační struktury, která by podporovala 
otevřenost a integritu v každodenní praxi; 
b) sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující; 
c) orgánu dohledu by měla být stanovena povinnost vydávat 
zprávu o své činnosti v oblasti dohledu nad lobbováním za 
příslušný kalendářní rok, případně zahrnovat tyto údaje do své 
zprávy vydávané podle jiného zákona (srov. § 19f písm. b) 
zákona č.  424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a 

Vzato na vědomí.  
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v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů). 
Tato připomínka je doporučující. 
K § 2 odst. 1  
Vymezení lobbování podle navrhované úpravy vychází z přímé 
komunikace mezi lobbistou resp. jeho zaměstnancem, 
a lobbovaným. Nejsou však podchyceny situace, kdy lobbista 
resp. jeho zaměstnanec provádí lobbování komunikací nikoli 
přímo s lobbovaným, ale se zaměstnancem orgánu, v němž 
lobbovaný působí, na nižším stupni řízení, jenž však může 
rozhodování lobbovaného výrazným způsobem ovlivnit (např. 
s ředitelem příslušného odboru ústředního správního úřadu). 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Předkladatel považuje vymezení okruhu 
lobbovaných za přiměřené a odpovídající 
věcnému záměru zákona o lobbingu, který 
schválila vláda svým usnesením ze dne 21. února 
2018 č. 114. Zahrnutí dalších vedoucích 
zaměstnanců (ředitelů odborů nebo dokonce 
vedoucích oddělení) by pro ně bylo příliš 
zatěžující. Působit na lobbované lze přes mnoho 
dalších osob, které nelze zákonem upravit (např. 
přes příbuzné, přátele, partnery atd.). 

K § 4 odst. 1 písm. j) 
Text pod písm. j), který mezi lobbované zahrnuje prezidenta, 
viceprezidenta a člena Nejvyššího kontrolního úřadu, žádáme 
vypustit. 
Zákon podle navrhovaného znění ustanovení § 1 upravuje 
podmínky lobbování při přípravě, projednávání a schvalování 
návrhů právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv a dokumentů plánovací, koncepční 
nebo strategické povahy schvalovaných vládou. Prezident, 
viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen 
„NKÚ“) se nepodílí na přípravě, projednávání a schvalování 
návrhů právních předpisů ani dokumentů plánovací, koncepční 
nebo strategické povahy schvalovaných vládou.  
NKÚ rovněž není ústředním správním úřadem, ale nezávislým 
orgánem sui generis, jehož postavení je samostatně upraveno 
v článku 97 Ústavy ČR a v zákoně č. 166/1993 Sb. 
V důvodové zprávě k návrhu zákona (bod 2. na straně 6) se 
uvádí, že „Nezávislost soudní moci je ovšem garantována a 
nelze z principu připustit, že by její představitelé mohli být 
legitimně ovlivňováni lobbisty. Obdobné platí i v případě 
státních zástupců (coby součásti moci výkonné).“. Zastáváme 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 153 (celkem 210) 

 

názor, že obdobně jako u představitelů soudní moci a státních 
zástupců nelze z téhož principu připustit, aby prezident, 
viceprezident a členové NKÚ mohli být ve své činnosti 
legitimně ovlivňováni lobbisty. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 7 
Ustanovení stanoví pro zápis lobbovaných do registru lhůtu 15 
dnů ode dne zahájení výkonu funkce nebo činnosti. Do návrhu 
zákona doporučujeme v uvedené souvislosti doplnit přechodné 
ustanovení upravující zápis do registru těch lobbovaných, kteří 
budou funkci nebo činnost vykonávat ke dni nabytí účinnosti 
zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 9 odst. 2 písm. e) 
Text pod písm. e) doporučujeme s ohledem na naši zásadní 
připomínku k ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) vypustit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 13 odst. 4   
Toto ustanovení stanovuje, že lobbista je povinen uložit zprávu 
lobbisty do registru do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí 
nebo po oznámení skončení své činnosti. Uveřejňování zpráv 
jednou za čtvrt roku však nezaručuje transparentnost a dosti 
výrazně znemožňuje zajistit aktuální kontrolu a včasný postih 
nesprávných či protiprávních postupů lobbistů. Lobbista by 
podle našeho názoru měl zprávu zveřejňovat maximálně do 30 
dnů od skončení lobbování, neboť jedině tak bude zaručeno 
získání všech podstatných, aktuálních a průkazných 
skutečností, potřebných k ověření pravdivosti, úplnosti a 
přesnosti předkládané zprávy. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
včetně preferované varianty, která obsahovala 
čtvrtletní periodicitu zpráv lobbistů. Vyšší 
frekvence zpráv lobbistů a lobbovaných by jistě 
přispěla k lepšímu přehledu veřejnosti o 
aktuálním lobbování, nicméně je zapotřebí 
zohlednit zátěž pro povinné subjekty. Některá 
připomínková místa (Hospodářská komora ČR, 
Asociace malých a středních podniků a 
živnostníků ČR, Úřad pro ochranu osobních 
údajů) naopak požadují delší frekvenci zpráv, 
např. jeden rok. Ponechání čtvrtletní frekvence se 
jeví jako vhodné kompromisní řešení. 

K § 14 odst. 1  Akceptováno. 
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Věta „Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost nebo 
prostřednictvím osoby zapsané v registru.“ nedává 
jednoznačný věcný význam. Navozuje myšlenku, že lobbista 
může být nahrazen jinou osobou zapsanou v registru. 
Doporučujeme ustanovení upřesnit tak, aby povinnost lobbisty 
zapsat se do registru byla stanovena jednoznačně. 
Tato připomínka je doporučující. 

„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

K § 14 odst. 2 
V druhé větě doporučujeme slova „lobbistickou komunikaci“  
nahradit slovem „lobbování“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 17 odst. 3  
Podle předkládaného návrhu má být za přestupky podle odst. 
1 písm. a) nebo f) možné uložit zákaz lobbistické činnosti do 3 
let. Vzhledem ke skutečnosti, že výkon lobbistické činnosti 
podle předkládaného návrhu vychází z evidenčního a nikoli 
povolovacího principu, není zřejmé, jakými prostředky má být 
pokračování v uvedené činnosti zamezeno. Návrh rovněž 
neupravuje postih pro osoby, které se dopustí obcházení 
zákazu činnosti například registrací pod jinou firmou. V 
ustanovení rovněž absentuje postih pro osoby, které se 
dopustí přestupků opakovaně.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí.  

K § 19 
Datum nabytí účinnosti zákona o lobbování a zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
lobbování, doporučujeme sjednotit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
K nabytí účinnosti činnost zákona č. 222/2016 
Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má 
podle platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; 
vláda však předložila návrh zákona, kterým se má 
účinnost zákona odložit na 1. ledna 2021 
(sněmovní tisk č. 256). Ministerstvo vnitra, které 
je gestorem projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá 
na tom, že je zapotřebí doby alespoň jednoho 
roku účinnosti nové právní úpravy, než bude 
možné její fungování doplnit o další právní 
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úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
projektu e-Sbírka a e-Legislativa o vedení 
lobbistické stopy se především z tohoto důvodu 
navrhuje až od 1. ledna 2022. Současně je 
vhodné, aby nejdříve nabyl účinnosti zákon o 
lobbování (lobbisté a lobbovaní budou zapsáni a 
začnou podávat zprávy), a až poté se systém 
regulace lobbování doplní o vedení lobbistické 
stopy. 

Nejvyšší soud 
 

Obecná připomínka zásadní povahy: 
Níže rozvedená podstata obecné připomínky zásadní povahy, 
tzn. ústavněprávní aspekt zamýšlené zákonné úpravy 
lobbingu, nebyla ze strany Nejvyššího soudu doposud 
vznesena, a to ani v dřívějších souvisejících materiálech, 
jakými byly Návrh opatření na posílení transparentnosti 
legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k 
lobbistické činnosti (2016) a Návrh věcného záměru 
zákona o lobbingu (2017). Jelikož byla nastolena teprve v 
mezičase, je na ni reagováno alespoň v připomínkách až v 
Návrhu zákona o lobbování (dále jen „návrh“). 
 
Z nově navrhované definice lobbingu, lobbování (viz § 2 odst. 
1 návrhu) ve své podstatě vyplývá, že lobbista (tj. osoba 
ovlivňující a prosazující návrh legislativního řešení …; viz níže 
„klíčové aspekty činnosti lobbisty“), na rozdíl od jiných osob, 
které návrh právního předpisu připravovaly [tj. osoby 
připomínkující návrh legislativního řešení …; viz standardní 
připomínkové řízení externí a § 2 odst. 2 písm. e) návrhu, 
podle nějž nejde o lobbování], vstupuje de facto jako další 
subjekt do zákonodárného procesu v České republice 
celkem razantně tím, že různými způsoby komunikuje 
s lobbovaným [viz § 4 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k), 
l), m) návrhu], tedy že s ním takto komunikuje za účelem 
ovlivnění jednání lobbovaného při přípravě, projednávání a 
schvalování návrhu (právního) předpisu nebo strategického 

Vzato na vědomí. 
Využito pro dopracování důvodové zprávy.  
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dokumentu. 
 
S ohledem na tuto novou skutečnost je nabíledni jako primární 
otázka, otázka konformnosti – nekonformnosti návrhu 
zákona o lobbování s Ústavou České republiky (dále i 
„Ústava“).  
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
k návrhu zákona o lobbování se otázkou ústavnosti 
předloženého návrhu zákona o lobbování vůbec nezabývá.  
 
V důvodové zprávě k samotnému návrhu zákona o lobbování 
(bod 4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s ústavním pořádkem České republiky) se uvádí, že „… návrh 
zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.“ 
Ovšem jako referenční kritérium ústavnosti (aspekty 
ústavnosti) se v tomto bodu důvodové zprávy neobjevují 
základní atributy právě zmíněné moci zákonodárné, jak je 
upravena v Ústavě, v hlavě druhé; viz dále. Z pohledu 
ostatních aspektů ústavnosti, rozebraných v bodu 4. důvodové 
zprávy, tu je samozřejmě ústavní konformita návrhu 
nepochybná. 
 
V této návaznosti nabízí zmínku o Ústavě i důvodová zpráva k 
Návrhu změnového zákona k zákonu o lobbování, když říká: 
„Podle čl. 41 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
se návrhy zákonů podávají Poslanecké sněmovně, přičemž 
návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, 
vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného 
celku. Návrh zákonného opatření Senátu navrhuje Senátu 
vláda (čl. 33). K provedení zákona a v jeho mezích je vláda 
oprávněna vydávat nařízení (čl. 78) a ministerstva, jiné správní 
úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v 
mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu 
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zákonem zmocněny (čl. 79 odst. 3).“  
 
Je ovšem evidentní, že tato poznámka otázku ústavní 
konformnosti návrhu zákona o lobbování viděnou optikou moci 
zákonodárné nijak neřeší, resp. neřeší ji odpovídajícím 
způsobem, neboť kontext, v němž je tu Ústava důvodovou 
zprávou zmiňována, je věcně zcela jiný; viz dále. 
 
Ze zmíněné Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) k návrhu zákona o lobbování plyne, že: „ … klíčovými 
aspekty činnosti lobbisty jsou:  

• reprezentace – lobbista zastupuje členy zájmové 
skupiny před orgány veřejné správy při formulaci 
politických cílů a přijímání relevantních politických 
rozhodnutí; 

• participace – lobbista zefektivňuje účast osob s 
podobnými zájmy na politické činnosti; 

• komunikace – lobbista poskytuje veřejnému 
funkcionáři informace za účelem ovlivnění přijímaných 
rozhodnutí; 

• formulování politiky – úsilím lobbisty je postavit do 
středu politického zájmu otázky a problémy jím 
zastupované skupiny, aby byly politicky řešeny; 

• sledování politiky – lobbista sleduje vládní programy, 
které jsou relevantní pro jím zastupovanou skupinu, a 
upozorňuje na jejich nedostatky. 

 
Lobbing je důležitý především z hlediska informační výměny, 
jelikož přináší těm, kteří rozhodují, informace a vhled do 
problematiky. Umožňuje ale také přístup zájmových skupin 
a lobbistů k tvorbě a implementaci veřejných politik.“ 
 
Výše zmíněné aspekty lobbování, zejména pak poslední 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 158 (celkem 210) 

 

podtržená věta citace, se tak výrazně a z podstaty věci 
dotýkají, jak již naznačeno, moci zákonodárné obsažené 
v Ústavě, v její hlavě druhé, vycházející tu z vybraných 
ustanovení též hlavy první: 
 
Hlava první Ústavy v daném kontextu uvádí:  
Podle čl. 2 odst. 1 Ústavy lid je zdrojem veškeré státní moci; 
vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 
výkonné a soudní.  
 
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy státní moc slouží všem občanům a 
lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které 
stanoví zákon. To znamená, že státní moc, a tedy i moc 
zákonodárnou, lze uplatňovat jen v případech, v mezích a 
způsoby, jak o nich primárně hovoří hlava druhá Ústavy (čl. 
15 až 32), které musí v podrobnostech upravit zákon; 
podrobněji viz dále. 
 
Podle čl. 5 Ústavy politický systém je založen na svobodném a 
dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran 
respektujících základní demokratické principy. 
 
Podle čl. 6 Ústavy politická rozhodnutí vycházejí z vůle 
většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování 
většiny dbá ochrany menšin. 
 
Podle čl. 10b Ústavy odst. 3 zákon o zásadách jednání a styku 
obou komor mezi sebou, jakož i navenek, může svěřit výkon 
působnosti komor podle odstavce 2 společnému orgánu 
komor; k tomu více viz níže. 
 
Hlava druhá Ústavy reglementuje případy, meze a způsoby 
uplatňování moci zákonodárné, které může následně co do 
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jejich podrobností upravit zákon, takto: 
 
Podle čl. 15 odst. 1 Ústavy zákonodárná moc v České 
republice náleží Parlamentu.  
Ve smyslu čl. 15 odst. 2 Ústavy je Parlament tvořen dvěma 
komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. 
Poslanci a senátoři jsou do svých pozic voleni (čl. 16 Ústavy). 
Podle čl. 26 Ústavy poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát 
osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni 
žádnými příkazy (neexistence imperativního mandátu, tzv. 
mandát reprezentativní).  
 
Podle čl. 31 odst. 1 Ústavy obě komory zřizují jako své orgány 
výbory a komise. Poslanecká sněmovna podle § 32 zákona o 
jednacím řádu Poslanecké sněmovny obligatorně zřizuje 
mandátový a imunitní výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, 
kontrolní výbor, organizační výbor, volební výbor a výbor pro 
evropské záležitosti. Ostatní výbory Poslanecká sněmovna 
zřizuje podle svého uvážení, a proto se jejich počet v každém 
volebním období liší. Výbory a komise představují orgány 
Poslanecké sněmovny a Senátu, které se významným 
způsobem podílejí na činnosti komor. Ustanovení čl. 31 Ústavy 
je ústavněprávním základem pro zřizování těchto orgánů; 
jejich výčet a další podrobnosti jejich činnosti jsou stanoveny 
v jednacích řádech obou komor. 
 
Vedle výborů a komisí působí v obou komorách Parlamentu 
rovněž poslanecké, resp. senátorské kluby. Mezi orgány 
Parlamentu České republiky je třeba neformálně počítat i 
delegace, které reprezentují stát v orgánech parlamentního 
charakteru významných mezinárodních organizací.  
 
Konečně Ústava umožňuje v ustanovení čl. 10b odst. 3 zřízení 
společného orgánu komor, jehož úkolem by bylo vyjadřování 
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se k připravovaným rozhodnutím mezinárodní organizace 
nebo instituce (tou se rozumí Evropská unie), na kterou byly 
přeneseny pravomoci orgánů České republiky. V této 
souvislosti není jasné, proč je uveden odkaz právě na toto 
ustanovení Ústavy uvozující Návrh změnového zákona 
k zákonu o lobbování, když smysl citovaného článku na straně 
jedné, jakož i účel změnového zákona, to na straně druhé, se 
věcně míjí.  
 
Z vyjmenovaných ustanovení Ústavy a dostupných komentářů 
k nim se tudíž podává, že coby subjekty zákonodárného 
procesu vystupují a mohou vystupovat jen ty, které jsou shora 
označeny tučnou kurzívou.  
 
Z toho je potom zřejmé, že lobbista a lobbování mezi nimi 
nefiguruje. To ovšem znamená, že navrhovaná pouze a jen 
zákonná úprava jejich činnosti (tj. lobbování, lobbingu), bez 
ústavněprávního základu, právě s ohledem na reálné dopady 
lobbingu zvláště na zákonodárnou činnost Parlamentu, sama o 
sobě nemůže stačit a jako taková, stojící jen na jednoduchém, 
nikoliv i na ústavním právu, ani dost dobře obstát. 
 
Onen ústavně právní deficit lobbingu by mohl co do jeho 
odstranění navazovat na již citovaný text čl. 26 Ústavy, 
s následujícím doplněním (viz kurzíva):  
 
„Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu 
se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. 
V rozporu s tím není ovlivnění a prosazování jimi přijímaných 
rozhodnutí lobbováním. Podrobnosti stanoví zákon.“ 
 
Nejvyššímu soudu, jakožto připomínkovému místu, je 
jasné, že dosavadní „divoký lobbing“ vyžaduje nezbytný 
právní rámec, proto iniciativu Ministerstva spravedlnosti 
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v tomto směru nepochybně a jednoznačně vítá a 
podporuje. Zároveň však cítí povinnost upozornit v rámci 
připomínkového řízení na relativně nově se objevivší 
aspekt, který nelze pominout. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Další povinnosti lobbisty 

(1) Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost sám 
nebo prostřednictvím osoby zapsané v registru. 

Připomínka: 
Jde o doplnění výpadku zákonného textu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

Navržené změny jsou vyznačeny červeně, jejich odůvodnění 
proloženým textem. 

§ 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, 

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

b) komunikace na jednání orgánů a organizačních jednotek 
politických stran a politických hnutí, 

c) komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel nepovažuje za vhodné rozšiřovat 
rozsah lobbování o komunikaci mezi lobbovanými 
navzájem především proto, že taková činnost 
většinou plyne z jejich povinnosti plnit úkoly 
orgánů veřejné moci.  
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prostředků, 
d) 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, 

e) komunikace uskutečněná na jednání poradního orgánu 
vlády a 

komunikace s orgánem nebo představitelem cizího státu nebo 
mezinárodní organizace. 
 
U § 2 předkládaného zákona navrhujeme vypustit text uveden 
pod odst. 2 písm. a). Důvodová zpráva k tomuto ustanovení 
uvádí, že „za lobbování nelze považovat komunikaci mezi 
lobbovanými osobami a orgány veřejné moci. Lobbovaní jsou 
sami představitelé nebo členové orgánů veřejné moci a 
vzájemná komunikace mezi těmito orgány je nezbytnou 
součástí jejich činnosti. Proto např. meziresortní spolupráce na 
znění právního předpisu nebo strategického dokumentu ze své 
podstaty není lobbováním, ale činností plynoucí z plnění úkolů 
orgánů veřejné moci. Je však důležité, aby osoby zapojené do 
této komunikace jednaly v mezích daných jejich postavením a 
oddělily případné další zájmy, které již do této komunikace 
nespadají.“ Text předpisu však nejen, že není potřebný 
k zachování nezbytné komunikace mezi vyjmenovanými 
subjekty v rámci jejich činnosti, ale naopak ztěžuje dosažení 
účelu samotného zákona, když z jeho působnosti vyjímá 
jakoukoli komunikaci a umožňuje tak realizaci lobbingu 
zprostředkovaného samotnou osobou lobbovaného, který by 
nebyl nikterak regulován. V tomto ohledu lze poukázat i na 
jistou „přidanou hodnotu“ prosazování zájmů třetí osoby, je-li 
tak učiněno prostřednictvím osoby lobbovaného (poslancem, 
senátorem apod.), které by lobbista sám nedosáhl.  
Tato připomínka je doporučující. 

§ 3 Vypořádáno jinak. 
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Lobbista 
Lobbistou se podle tohoto zákona rozumí  

a) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba lobbující 
ve prospěch třetí osoby za odměnu nebo jakýkoli jiný 
prospěch či výhodu, 

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

c) právnická osoba lobbující ve prospěch svých členů. 
Připomínkované ustanovení vymezuje osobu lobbisty. 
Důvodová zpráva uvádí, že vymezení je poměrně široké a 
rozlišuje lobbisty podle toho, zda motivací jejich činnosti je 
dosažení zisku, prosazení vlastního zájmu právnické osoby 
prostřednictvím fyzické osoby, která je k lobbistovi v určitém 
právním vztahu nebo prosazení zájmů svých členů. Opomíjí 
však, že lobbista může být ke své činnosti motivován a obdržet 
tak i jiný prospěch než zisk ve smyslu peněžité odměny 
(členství v orgánu právnické osoby, služby apod.). Proto 
navrhujeme stávající text rozšířit.  
Tato připomínka je doporučující. 

Na základě zohlednění některých připomínek 
bude § 3 písm. a) zahrnovat všechny osoby (tj. i 
nepodnikající fyzické osoby) bez ohledu na to, 
zda lobbují za odměnu (nebo jakýkoli jiný 
prospěch či výhodu). 

§ 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. Lobbista je povinen předložit zprávu 
lobbisty i v případě, že za uplynulé kalendářní čtvrtletí nevyvíjel 
žádnou činnost ve smyslu tohoto zákona. 

(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 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel v tomto ohledu nepovažuje za nutné 
do ustanovení zasahovat, poněvadž lobbista 
bude vždy povinen ukládat zprávy do registru i 
v případě, že k žádnému lobbování za uplynulé 
kalendářní čtvrtletí ve smyslu zákona nedošlo, 
dokud bude jako lobbista v registru uveden.   
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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. 
Z připomínkovaného ustanovení plyne povinnost lobbisty 
předkládat zprávu za jakýchkoli okolností (důvodová zpráva 
např. i poukazuje na to, že tato „povinnost se vztahuje i na 
necelé čtvrtletí; pokud např. dojde k zápisu údajů o lobbistovi 
do registru transparentnosti, a tím nabytí právní moci 
rozhodnutí, 30. prosince, bude lobbista povinen podat do 15. 
ledna následujícího roku zprávu i za čtvrté čtvrtletí předchozího 
roku“). Považujeme však za vhodné v textu zákona zdůraznit, 
že i osoba, která ve vymezenou dobu nevykonávala lobbing ve 
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smyslu tohoto zákona, má povinnost předložit zprávu o své 
činnosti. 
Tato připomínka je doporučující. 

§ 14 
Další povinnosti lobbisty 

 (1) Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
samostatně 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. 
Současně s upozorněním adresovaným lobbovanému lobbista 
oznámí Úřadu, že zahájil lobbování. V oznámení uvede osobu 
lobbovaného a v zájmu koho lobbuje.  
 (3) Pokud o to lobbovaný požádá, je lobbista je povinen 
lobbovanému obsah upozornění podle předchozího odstavce 
potvrdit písemně, a to bezprostředně poté, kdy byl o potvrzení 
lobbovaným požádán bez zbytečného odkladu.  
 (4) Povinnosti lobbisty uvedené v odstavcích 2 a 3 platí 
obdobně pro lobbujícího zaměstnance.  
 (5) Lobbista je povinen Úřadu oznámit ukončení své 
činnosti. 
V odstavci prvním pravděpodobně nedopatřením chybí slovo 
„samostatně“. 
S ohledem na snížení možnosti lobbistů a lobbovaných 
vyhnout se povinnosti informovat ve svých zprávách o 
proběhnuvším lobbingu navrhujeme do zákona zahrnout 
povinnost lobbisty informovat o svém jednání úřad již předtím, 
než k samotnému lobbingu dojde, tedy ve chvíli, kdy upozorní 
lobbovaného ve smyslu § 14 odst. 2 předpisu. Usnadní se tak 
následná kontrola činnosti lobbisty a zprávy lobbovaného. 

Akceptováno částečně.  
Ad 1. Akceptováno.  
Ad 2. Neakceptováno. Vzhledem k požadavku 
zachování rozumné míry administrativní 
náročnosti jak pro lobbisty, tak pro lobbované 
k tomuto předkladatel uvádí, že nepovažuje za 
nutné tuto povinnost nad rámec povinností již 
stanovených ukládat.  
Ad 3. Neakceptováno. Dtto.  
Ad 4. Akceptováno. 
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Z obdobného důvodu navrhujeme, aby bylo potvrzení o 
upozornění poskytováno lobbovanému automaticky. Obě 
strany tak budou disponovat písemným potvrzením o činnosti 
lobbistou vyvíjené. 
Jelikož jsou s okamžikem ukončení lobbisty svázány další jeho 
povinnosti (§ 13 odst. 4), považujeme za vhodné, aby byl 
lobbista ukončení své činnosti Úřadu povinen oznámit. 
Tato připomínka je doporučující. 

§ 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 nevystaví ve 
stanovené lhůtě 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 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Ad 1. Předkladatel považuje současné znění za 
přiléhavé, naopak navržené znění vzhledem 
k pojmu „ve stanovené lhůtě“ za nesprávné, 
protože § 14 odst. 3 lhůtu pro vydání písemného 
potvrzení pro lobbistu nestanoví (viz dikci 
„bezprostředně poté“).  
Ad 2. Předkladatel má za to, že ze současného 
znění vyplývá, že je pro přestupky podle § 17 
odst. 1 písm. a) nebo f) možné uložit pokutu a 
současně zákaz lobbistické činnosti. Proto není 
podle názoru předkladatele nutná žádná 
formulační změna. 
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uložit též 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.   
S ohledem na navrhovanou změnu § 14 odst. 3 je třeba upravit 
i znění odst. 1 písm. h) připomínkovaného ustanovení. 
U přestupků dle odst. 3 považujeme za vhodné umožnit Úřadu 
lobbistu potrestat zákazem činnosti ale též uložením pokuty. 
Tato připomínka je doporučující. 
Rozsah údajů podle § 8 odst. 2 písm. c) ve srovnání s § 9 odst. 
1 – podle § 8 odst. 2 písm. b) se do registru zapisuje mimo jiné 
i adresa místa pobytu lobujícího zaměstnance. Pokud jde  
o údaje lobovaného, což je zpravidla společensky významnější 
osoba (vyšší zájem na veřejné kontrole), pak u něho se místo 
pobytu do registru nezapisuje. Považuji za vhodné zvážit, jestli 
s ohledem na GDPR je vůbec nutné, aby zákon ukládal 
povinnost k ukládání údaje o místu pobytu lobujícího 
zaměstnance do registru, a pokud je to opravdu nezbytně 
nutné, pak by takový údaj měl být evidován v rámci rovného 
přístupu i u lobovaného, když navíc podle § 5 odst. 2 není údaj 
o datu narození a místu pobytu lobujícího zaměstnance 
v registru veřejně přístupný, což snižuje riziko zneužití 
takového údaje ze strany třetích osob (veřejnosti). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Z § 8 odst. 2 písm. b) vypuštěna adresa místa 
pobytu lobbujícího zaměstnance.  
Zároveň předkladatel uvádí, že k informacím 
podle § 8 odst. 2 písm. b) nebude mít veřejnost 
přístup (viz § 5 odst. 2 a contrario). 

§ 10 odst. 1 – navrhuji za slova „správního řádu“ umístit 
poznámku pod čarou, kde bude uveden odkaz na konkrétní 
ustanovení správního řádu, které má zákonodárce na mysli. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

§ 10 odst. 2 – stávající znění obsahující větu, „který splňuje 
předepsané náležitosti“, umožňuje oddalovat zápis lobisty do 
registru tím, že opakovaně budou podávány neúplné návrhy. 
Stávající znění totiž vede k výkladu, že lobista je zapsán až 
v okamžiku splnění předepsaných náležitostí. Za opakované 
podávání neúplných návrhů není žádná sankce. 

Neakceptováno. 
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Tato připomínka je doporučující. 
§ 11 odst. 3 – ustanovení řeší výmaz údajů o lobistech, jejich 
zaměstnancích a lobovaných. Není však zcela zřejmé, které 
údaje se tím přesně rozumí, a zda se to týká i výmazu 
(osobních) údajů ze zpráv lobisty nebo lobovaného, které 
povinně obsahují osobní údaje těchto subjektů (viz § 13 a § 
15). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vzato na vědomí.  
Bude v tomto směru doplněna důvodová zpráva. 

§ 13 odst. 6 a současně § 15 odst. 6 – navrhuji omezit lhůtu 
k podání námitky např. na 6 měsíců, což by mohlo vést 
k aktivitě obou stran, aby se zajímaly, jaký obsah zprávy mají. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Lobbista a lobbovaný mají mít právo reagovat na 
zprávy druhých stran námitkami bez časového 
omezení, resp. tak dlouho, dokud mají platné 
přihlašovací údaje do registru transparentnosti. 

§ 14 odst. 1 – formální připomínka, kdy navrhuji za slovo 
„činnost“ vložit slovo „sám“. Taková věta se mi jeví stylisticky 
vhodnější. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

Nejvyšší správní soud Bez připomínek.  

Nejvyšší státní 
zastupitelství  

Bez připomínek.  

Notářská komora ČR  1. Obecně k návrhu zákona 
Předložený návrh zákona reguluje lobbování nikoli komplexně, 
avšak pouze jeho určitý segment, kde svou roli může sehrávat 
vliv osob za účelem získání výhod při přípravě, projednávání a 
schvalování návrhů právních předpisů či jiných strategických 
dokumentů, schvalovaných vládou. I když částečně ze zprávy 
RIA plyne, že důvod pro toto je patrně ekonomický, 
domníváme se, že z materiálů dostupných v elektronické 
knihovně eKLEP neplyne, že by se celou šíří, kde mohou 
lobbisté ovlivňovat svou činností výsledek, někdo důsledně 
zabýval a zhodnotil např. ekonomické dopady při zpracování 
územních plánů různých stupňů.  

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která představuje kombinaci 
legislativních a nelegislativních řešení dané 
problematiky. Zaměření právní regulace na 
přípravu, projednávání a schvalování návrhů 
právních předpisů a strategických dokumentů 
schvalovaných vládou, tj. na centrální úroveň, 
nutně vychází ze schváleného věcného záměru 
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Sama důvodová zpráva uvádí, že např. rozbory a analýzy, 
předkládané lobbisty, mohou sloužit ke zkvalitnění předpisu, 
k lepšímu pochopení úpravy a že tedy činnost lobbistů není 
pouze negativní, ale v uvedeném smyslu velmi pozitivní, 
vedoucí ke zvýšení úrovně legislativních návrhů. Přesto je 
návrh zákona koncipován tak, aby ukázal pouze regulatorní a 
sankční nástroje, nenabízí žádnou výhodu (např. přístup do 
kuloárů pro registrované lobbisty) a jak bude uvedeno dále, 
nejasně definuje lobbování a nechává na správním orgánu, 
který má udělovat sankce, aby si sám svou rozhodovací 
činností vytvářel rozsah toho, co lze a co už nikoli podřadit pod 
lobbování.  
 
Návrh nerespektuje postavení profesních komor zřízených 
zákonem. Ač tyto profesní komory nejsou výslovně zmíněny 
ani v důvodové zprávě, lze mít za to, že velmi pravděpodobně 
všechny, nebo některé z nich, návrh zákona mezi lobbisty řadí 
– to je v rozporu s účelem, pro jaký byly zřízeny a v očích 
veřejnosti to tyto organizace, které z vůle státu nahrazují 
činnosti státu, dehonestuje (lobbování není v České republice 
chápán veřejností ani částečně jako pozitivní činnost). Pokud 
by skutečně tyto profesní organizace, vykonávající přeneseně 
působnost státu, měly být zařazeny do působnosti uvedeného 
zákona, je zcela nezbytné zřídit pro ně zvláštní úpravu, včetně 
oddělené evidence a jiného označení.  
 
Návrh zcela opomíjí skutečnost, že právě oblast lobbování, víc 
než kterákoli jiná, je obtížně regulovatelná zákonem a samotný 
zákon bez dodržování etických pravidel, nemůže lobbování 
účinně regulovat.  
Tato připomínka je zásadní. 

zákona.  
 
 
Návrh zákona o lobbování nezavádí zvláštní 
práva pro lobbisty. Ve věcném záměru zákona o 
lobbingu sice byla zvažována i úprava práv pro 
lobbisty, ale předkladatel vyhodnotil, že výhody 
pro lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel souhlasí s obecnou připomínkou, že 
oblast lobbování je obtížně regulovatelná 
zákonem. V souladu s preferovanou variantou ve 
věcném záměru zákona o lobbingu se proto 
počítá také s  přijetím nelegislativních opatření: 
“Zákonná úprava bude fakultativně podpořena 
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exekutivním opatřením předsedy vlády či 
usnesením schváleným vládou, jímž by byli 
členové vlády vyzvání, aby se nestýkali s lobbisty, 
kteří nebudou evidováni v registru lobbistů. Stejné 
opatření by bylo ideálně provedeno i na úrovni 
Poslanecké sněmovny a Senátu, kde by byl 
vydáno usnesením komory.“ 

K § 1 
Požadujeme důsledně odůvodnit, proč lobbing není upraven 
na všech stupních veřejné správy, kde mohou být ovlivněny 
rozhodovací procesy; případně navrhujeme předložit 
komplexní úpravu lobbingu, tedy včetně dopadu např. na kraje 
a obce. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
představitele obecních a krajských samospráv. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona včetně preferované 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni.  
Možnosti regulace na úrovni krajů a obcí tedy byly 
ve věcném záměru zákona o lobbingu podrobněji 
zpracovány, nicméně vláda tento rozsah regulace 
nevybrala, a proto se následně neobjevil  
v návrhu zákona o lobbování. 
Dále je vhodné upozornit, že podle Stanoviska 
Legislativní rady vlády k věcnému záměru zákona 
o lobbingu “ve vztahu územních samosprávných 
celků ke státu je pak třeba pro účely vymezení 
lobbingu odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů 
veřejné moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování se proto nevztahuje na samotné 
představitele územních samosprávných celků, 
jejichž jednání vůči státu nelze považovat za 
lobbování, ale mezi lobbisty budou spadat 
zájmová sdružení územních samosprávných 
celků jako Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 
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ČR atd.  
V případě regulace lobbování je nutné volit 
postupná řešení, tj. regulovat lobbování na 
centrální úrovni, následně zhodnotit efektivitu 
právní úpravy a poté případně přistoupit k 
extenzivnější variantě spočívající v zahrnutí 
krajských a obecních funkcionářů mezi lobbované 
osoby.   

K § 2 odst. 1 
Požadujeme zpřesnit definici lobbování, která není 
jednoznačná.  
 
Odůvodnění: 
Sama důvodová zpráva připouští nejednoznačnost definičního 
znaku lobbování a to soustavnosti. Tento definiční znak je 
přitom klíčový a odkaz v důvodové zprávě na judikatorní tradici 
nejméně tří lobbistických kontaktů učiněných v přiměřené 
časové souvislosti nedává žádné vodítko. Nelze se přitom 
odkazovat na případnou judikaturu týkající se podnikání, tato 
byla velmi často tvořena v souvislosti s porušováním zákona 
v souvislosti s tzv. švarcsystémem. Bude přiměřenou časovou 
souvislostí v případě lobbování celý legislativní proces, 
mnohdy trvající léta či minimálně měsíce, nebo (např.) tzv. 
druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR? Kdy se 
pak podle této definice stane lobbista lobbistou – po třetím 
kontaktu?   
Gramatický výklad definice obsažené v § 2 odst. 1 rovněž není 
jednoznačný – z textu návrhu jednoznačně neplyne, že 
lobbování by byla soustavná činnost „lobbisty“, ten je zmíněn 
pouze u jednostranného kontaktu.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Záměrem předkladatele je v souladu s usnesením 
vlády č. 114 ze dne 21. února 2018, kterým vláda 
schválila věcný záměr návrhu zákona o lobbingu 
neregulovat lobbování jen jednorázové či 
nahodilé, ale soustavné. Návrh zákona považuje 
za lobbování pouze soustavnou činnost, neboť 
zařazovat sem i jednorázové kontakty s cílem 
ovlivnit lobbované by bylo zbytečně zatěžující a 
omezovalo přístup k nim běžným občanům (na 
základě akceptace některých připomínek dojde k 
rozšíření okruhu lobbistů také na nepodnikající 
fyzické osoby, pozn.). Soustavnost tak 
předkladatel záměrně zahrnul do definičních 
znaků lobbování „aby byl vytvořen dostatečný 
prostor pro uvážení, zda konkrétní chování spadá 
do rozsahu tohoto pojmu“ (viz důvodovou 
zprávu).  

K § 2 odst. 2  
Požadujeme ve stávajícím písmenu f) slovo „a“ nahradit 
čárkou, ve stávajícím písmenu g) tečku nahradit slovem „a“ a 

ROZPOR 
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na konci odstavce vložit nové písmeno h), které zní: „h) 
komunikace mezi lobbistou a lobbovaným provedená na 
žádost lobbovaného.“. 
 
Odůvodnění: 
Jak bylo uvedeno, lobbing velmi často zkvalitňuje předkládané 
návrhy zákonů a nezřídka se stává, že mimo formalizovaná 
legislativní pravidla, si orgány veřejné moci vyžádají stanoviska 
od osob, které mohou být podle tohoto návrhu zákona 
považovány za lobbisty. Tato okolnost by měla být zohledněna 
i v návrhu zákona; konzultací může být více a při nejasné 
definici lobbování zde existuje riziko pro konzultanta. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Smyslem právní regulace lobbování je zveřejnit, 
zda lobbisté určitým způsobem ovlivnili návrh 
předpisu či strategického dokumentu. Pro podobu 
materiálu, kterého se lobbování týká, je vedlejší, 
zda byl při navázání lobbistického kontaktu 
iniciativnější lobbista či lobbovaný. V praxi by bylo 
velmi obtížné zjišťovat, z čí strany iniciativa 
vzešla (každá ze stran to může chápat odlišně, 
ale také se mohou dohodnout tak, aby obešly 
zákon tvrzením, že o kontakt požádal sám 
lobbovaný).  
 

K § 3  
 
VARIANTA 1 
 Požadujeme stávající text označit jako odstavec 1 a 
vložit nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Za lobbisty se podle tohoto zákona nepovažují profesní 
organizace zřízené zákonem.“. 
 
Odůvodnění: 
 Je třeba na jisto postavit, že profesní organizace 
zřízené zákonem se nepovažují za lobbistu. Bližší odůvodnění 
vizte připomínku č. 1. Dalším důvodem je to, že činnost, kterou 
tyto samosprávné profesní organizace vyvíjí na základě 
zvláštních zákonů, jim nelze zakázat, jak předpokládá § 17 
odst. 3 návrhu zákona (neboť jim ji jiný zákon ukládá). 
 
VARIANTA II 
Požadujeme zavést speciální kategorii pro profesní organizace 
zřízené zákonem. Úpravu včlenit do samostatného ustanovení, 
zřídit jim samostatné označení např. zájmový zástupce, omezit 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
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jejich povinnosti podle návrhu zákona, vše po konzultaci 
s těmito profesními komorami. Pro profesní komory více než 
pro jakoukoli jinou skupinu platí, že jejich připomínky a návrhy 
směřují ke zkvalitnění legislativního procesu. Inspiraci lze najít 
v rakouském zákoně o lobbingu. Zřízení samostatné kategorie 
by bylo nezbytné zohlednit ve všech následujících 
ustanoveních (např. je zcela nemožné profesní komoře 
zakázat činnost podle § 17 odst. 3 návrhu zákona).  
Tato připomínka je v obou variantách zásadní. 

Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

K § 8 odst. 2 písm. b) 
Požadujeme bez náhrady vypustit § 8 odst. 2 písm. b) návrhu 
zákona. 
 
Odůvodnění: 
Z hlediska ochrany osobnosti tzv. lobbujícího zaměstnance 
navrhujeme bez náhrady vypustit jako zcela nadbytečný údaj o 
datu narození a adrese místa pobytu lobbujícího zaměstnance. 
Lobbující osobou je zapsaný lobbista a tento by měl být 
kontaktní; zveřejnění osobních údajů lobbujícího zaměstnance 
v takto citlivé a veřejností negativně vnímané činnosti 
považujeme pro lobbujícího zaměstnance za ohrožující, bez 
ohledu na skutečnost že toto poskytnutí údajů je vázáno na 
souhlas lobbujícího zaměstnance (§ 8 odst. 4 návrhu zákona), 
je zde totiž vazba na možnost vykonávání činnosti dle § 14 
odst. 1. 
Návrh zákona řádně neodůvodňuje, proč by tyto údaje měly 
být zveřejněny a k čemu jsou potřebné, pouze uvádí, že 
zpracování je v souladu s GDPR, protože údaje jsou 
zpracovávány na základě zákona. Zákon by však měl 
odůvodnit, k čemu jsou takové údaje potřebné. Jaký je důvod 
k tomu, aby se např. údaj o místě pobytu lobbovaného 
nezapisoval do registru (§ 9 odst. 1) a u lobbujícího 
zaměstnance ano? 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Částečně akceptováno. 
Z § 8 odst. 2 písm. b) vypuštěna adresa místa 
pobytu lobbujícího zaměstnance.  
Zároveň předkladatel uvádí, že k informacím 
podle § 8 odst. 2 písm. b) nebude mít veřejnost 
přístup (viz § 5 odst. 2 a contrario). 
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K § 8 odst. 4   
Požadujeme upřesnit otázku zápisu údajů o lobbujícím 
zaměstnanci ve vztahu k zápisu lobbisty do registru.  
 
Odůvodnění: 
Z návrhu § 8 odst. 4 vyplývá, že zápis údajů o lobbujícím 
zaměstnanci je vázán na souhlas lobbujícího zaměstnance, 
patrně ale není povinnou součástí zápisu údajů o lobbistovi do 
registru. Z návrhu zákona však není zcela jasně zřejmé, zda 
dojde k platnému zápisu lobbisty do registru, i když nenavrhne 
lobbujícího zaměstnance k zápisu. Není zcela zřejmé, zda je 
lobbující zaměstnanec (§ 8 odst. 2) tentýž subjekt jako osoba, 
prostřednictvím které lobbista lobbing vykonává (§ 14 odst. 1), 
a která v registru zapsána být musí 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Ad 1. Zápis údajů o lobbujícím zaměstnanci není 
povinnou součástí zápisu údajů o lobbistovi do 
registru.  
 
Ad 2. K platnému zápisu lobbisty do registru 
dojde i v případě, pokud nenavrhne lobbujícího 
zaměstnance k zápisu.  
 
Ad 3. Lobbující zaměstnanec je FO odlišná od 
lobbisty, prostřednictvím níž lobbista lobbování 
vykonává. 
 
Předkladatel má za to, že výše uvedené vyplývá 
z textu zákona.  

K § 13 odst. 6 a § 15 odst. 6 
Požadujeme upravit povinnost, aby byl lobbovaný upozorněn 
registrem, na skutečnost, že jeho jméno se nachází v uložené 
zprávě lobbisty (§ 13 odst. 6), obdobně tak, aby byl lobbista 
upozorněn, že jeho jméno se nachází v uložené zprávě 
lobbovaného (§ 15 odst. 6). 
Odůvodnění: 
Nebude-li mít lobbovaný informaci o tom, že jeho jméno je 
uvedeno ve zprávě, ztíží se jeho možnost podat námitky. Po 
lobbovaném nelze spravedlivě požadovat, aby procházel 
všechny uložené zprávy a zjišťoval, zda v nich není uveden. U 
lobbisty je tomu obdobně. Na obou stranách nelze vyloučit jak 
omyl, tak úmysl. I když by se jednalo o přestupky, je nezbytné 
mít reálnou možnost je zjistit.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Podrobné technické řešení registru 
transparentnosti a jeho fungování nemusí být 
předmětem zákona. Údaje v registru budou 
snadno dohledatelné – např. lobbovaný zadá do 
vyhledávače v registru své jméno a objeví se mu 
všechny zmínky o sobě, případně zadá jméno 
lobbisty a zjistí, že lobbista lobbovaného ve své 
zprávě neuvedl. Po technické stránce bude také 
zvážena možnost, aby lobbistovi či lobbovanému 
chodila z registru automaticky upozornění, 
kdykoliv ho někdo uvedl ve své zprávě nebo 
námitce. 
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K § 14 odst. 1 
Požadujeme upřesnit otázku zápisu údajů osoby, 
prostřednictvím které lobbista vykonává svoji činnost ve vztahu 
k zápisu lobbisty do registru.  
 
Odůvodnění: 
Návrh zákona v 14 odst. 1 návrh zákona upravuje osobu 
zapsanou v registru, prostřednictvím které lobbista vykonává 
lobbing. Není zcela zřejmé, zda je lobbující zaměstnanec (§ 8 
odst. 2) tentýž subjekt jako osoba, prostřednictvím které 
lobbista lobbing vykonává (§ 14 odst. 1), nebo jde v případě § 
14 odst. 1 o „třetí“ osobu.  Návrh zákona přitom zjevně počítá 
s povinným zápisem takovéto osoby do registru, neboť v tomto 
smyslu zavádí sankci (přestupek podle § 17 odst. 1 písm. f/ 
návrhu zákona), avšak v § 8 návrhu zákona, upravujícím 
údaje, které se do registru o lobbistovi zapisují, však není jako 
povinný údaj uveden údaj o osobě podle § 14 odst. 1 (pouze 
údaj o lobbujícím zaměstnanci, kterého lze ale zapsat pouze 
s jeho souhlasem). Dojde tedy k zápisu lobbisty do registru, i 
když nebude mít zapsánu osobu, jejímž prostřednictvím bude 
lobbing vykonávat? 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Ad 1. Lobbující zaměstnanec je FO odlišná od 
lobbisty, prostřednictvím níž lobbista lobbování 
vykonává.  
 
Ad 2. Zápis údajů o lobbujícím zaměstnanci není 
povinnou součástí zápisu údajů o lobbistovi do 
registru. K platnému zápisu lobbisty do registru 
dojde i v případě, pokud nenavrhne lobbujícího 
zaměstnance k zápisu.  
 

K § 14 odst. 1 
Stávající text § 14 odst. 1 je nesrozumitelný, patrně by mělo 
být za slovo „činnost“ doplněno slovo „osobně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

K § 17 odst. 2 
Požadujeme upravit výši pokuty. Navržená částka je – i kvůli 
naprosto nejednoznačné definici lobbování a absenci bližšího 
odůvodnění v důvodové zprávě – podle našeho názoru zcela 
nepřiměřená.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Nastavení horní hranice pokuty na výši 100 000 
Kč považujeme za adekvátní. Úřad pro dohled 
nad hospodařením politických stran a hnutí, který 
má vykonávat dohled nad lobbováním a ukládat 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFR2KP)



Stránka 176 (celkem 210) 

 

pokuty za přestupky, uplatnil k návrhu zákona 
zásadní připomínku, ve které požaduje zvýšit 
horní hranici pokuty u všech přestupků na 
200 000 Kč. V zásadní připomínce Bezpečnostní 
informační služby je dokonce návrh na zvýšení 
horní hranice pokut alespoň na 500 000 Kč, 
neboť nízká sankce příliš snižuje odstrašující 
funkci možného trestu. Vzhledem k uvedenému 
se ponechání navržené výše pokuty jeví jako 
vhodné kompromisní řešení. 

K § 17 odst. 3 
Pokud nebude přijata zásadní připomínka č. 5 – VARIANTA I, 
požadujeme z toho ustanovení zcela vyjmout profesní komory, 
zřízené zákonem. 
 
Odůvodnění: 
Profesní komoře zřízené zákonem nelze rozhodnutím 
správního orgánu zakázat činnost, kterou jí svěřuje jiný zákon. 
To samozřejmě pro případ, že předkladatel bude trvat na tom, 
že profesní komory jsou lobbisté.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády.  

Rada pro rozhlasové Připomínky nezaslány.  
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a televizní vysílání 

Správa státních 
hmotných rezerv 
 

K § 2 odst. 2 
Doporučujeme vypustit písm. b), c), g). Bod f) doporučujeme 
vypustit v případě, že s poradním orgánem vlády komunikuje 
registrovaný lobbista. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Komunikace na jednání orgánů veřejné moci, 
komunikace na jednání orgánů a organizačních 
jednotek politických stran a politických hnutí a 
komunikace s orgánem nebo představitelem 
cizího státu nebo mezinárodní organizace jsou 
z lobbování vyloučeny – viz. důvodová zpráva. 
Smyslem vypuštění komunikace uskutečněné na 
jednání poradního orgánu vlády je to, že 
z takových jednání se pořizují zápisy, k nimž má 
veřejnost přístup, a není zapotřebí kontakty ještě 
evidovat v registru transparentnosti. 

K § 14 odst. 1 
Doporučujeme za slovo „činnost“ doplnit slovo „samostatně“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

K § 14 odst. 1: 
Doporučujeme zvážit úpravu znění odstavce 1 a doplnit 
chybějící slovo „osobně“ za slova „lobbistickou činnost“, aby 
věta jazykově i věcně dávala smysl. Ostatně takto to vyplývá i 
z důvodové zprávy k tomuto ustanovení. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
„Lobbista smí vykonávat lobbistickou činnost 
osobně nebo prostřednictvím osoby zapsané v 
registru.“ 

Svaz měst a obcí ČR K § 2 odst. (1) a (2) 
Vymezení pojmu lobbování je příliš extenzivní a bude v praxi 
působit výkladové problémy. 
V odst. (2) písm. f) požadujeme doplnit „na jednání poradního 
orgánu ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, 
v jejichž čele nestojí člen vlády“.  
 
Odůvodnění: 
Vymezení pojmu lobbování v odstavci (1) je založeno na 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Předkladatel trvá na současně navrženém a 
vychází při tom z věcného záměru, který schválila 
vláda usnesením č. 114 ze dne 21. února 2018.  
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několika definičních znacích – obsah činnosti, účel činnosti, 
zacílení činnosti a znak soustavnosti této činnosti. Obsahem 
činnosti je dle definice komunikace, což je pojem velmi široký. 
Odstavec (2) pak obsahuje negativní vymezení komunikace 
spočívající v činnostech a aktivitách, které dle uvážení 
předkladatele vzhledem ke své povaze není nutné regulovat.  
Důvodová zpráva v obecné části, u bodu 10. Zhodnocení 
korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) pod písmenem B) 
Jednoznačnost uvádí, že vymezit zcela jednoznačně 
lobbování, lobbisty a lobbované zákonem je velmi obtížné. 
Navrhované definice se o to pokouší co nejracionálnějším 
způsobem, nicméně nelze vyloučit sporné případy vzniklé při 
aplikační praxi, kdy bude záležet na přístupu Úřadu při 
rozhodovací činnosti. 
Rovněž ve zvláštní části důvodové zprávy k § 2 odst. (2) je 
uvedeno, že může působit aplikační nejasnosti, že v řadě 
případů nelze dostatečně ostře určit hranice mezi jednotlivými 
aktéry lobbování. Návrh je tak v rozporu s požadavkem na 
určitost a srozumitelnost normy. Tento přístup nelze s ohledem 
na poměrně vysoké sankce spojené s nedodržováním zákona 
akceptovat.  
U Svazu měst a obcí ČR bude složité rozlišovat, kdy zástupce 
Svazu, který je současně starostou, a tedy orgánem veřejné 
moci, jedná z pozice „lobbisty“ a kdy z pozice „orgánu veřejné 
moci“, když zájmy, které bude prosazovat v obou pozicích, 
jsou shodné. Rovněž je nedostatečně ošetřeno ve výjimkách 
jednání poradních orgánů, které nejsou poradními orgány 
vlády. Jedná se zejména o různé pracovní skupiny zřizované 
při ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy. 
Jednání těchto pracovních skupin rozhodně nelze považovat 
za netransparentní a zákulisní. Některé pracovní skupiny jsou 
zřizovány ad hoc přímo k přípravě legislativních návrhů. V DZ 
není uveden racionální důvod k tomu, aby tyto poradní orgány 
měly jiné postavení než poradní orgány vlády.  Rovněž se 
domníváme, že písemná komunikace, která je prokazatelně 
doložitelná, by neměla být považována za lobbování. Jako 
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příklad můžeme uvést, že Svaz měst a obcí ČR 
prostřednictvím emailu oslovuje poslance a senátory zejména 
při projednávání právních předpisů, které mají dopad na 
činnost obcí. Činí tak veřejně a neměl by být za svojí 
transparentní činnost postihován nepřiměřenou administrativní 
zátěží.  
Tato připomínka je zásadní.  
K § 3 
Požadujeme doplnit odst. (2) v tomto znění: 
(2) Za lobbistu se nepovažuje právnická osoba hájící zájmy 
územně samosprávných celků.  
Odůvodnění: 
Existence územní samosprávy je vyjádřením vertikální dělby 
moci ve státě. V České republice navíc v důsledku existence 
tzv. smíšeného modelu veřejné správy patří územní 
samosprávné celky mezi nejpočetnější vykonavatele veřejné 
správy. Ostatně právní řád komunikaci se zástupci územní 
samosprávy přímo předvídá (srov. § 13 odst. 1 zákona o 
obcích, čl. 4 odst. 6 Evropské charty místní samosprávy). 
Praktická realizace je při vysokém počtu obcí reálná 
v podstatě právě prostřednictvím právnických osob, v nichž se 
sdružují. Navíc jak již bylo uvedeno v předchozí připomínce při 
výkonu činnosti Svazu měst a obcí ČR nebude možné odlišit 
jednání „zaměstnance“ lobbisty od jednání orgánu veřejné 
moci. Někteří představitelé členů Svazu měst a obcí ČR jsou 
současně poslanci či senátoři. Bude-li kancelář Svazu měst a 
obcí ČR komunikovat s těmito představiteli svých členů, jedná 
tak v duchu zákona jako lobbista nebo jedná v rámci své 
organizační struktury? Z uvedeného je zřejmé, že bez 
doplnění výjimky bude návrh zákona v předloženém znění 
vyvolávat neřešitelné aplikační problémy a podstatným 
způsobem ztěžovat naplňování účelu, pro který jsou územně 
samosprávné celky se oprávněny sdružovat. Svaz měst a obcí 
ČR se veřejně hlásí k tomu, že je partnerem pro vládní i 
parlamentní politickou reprezentaci a podílí se na přípravě a 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 
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tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v 
oblastech týkajících se kompetencí obcí. Svaz měst a obcí ČR 
se nebrání případné registraci v Registru transparentnosti, ale 
považuje za fakticky nemožné podávat do registru zprávy o 
lobbování. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 8 odst. (4) 
Uvedené ustanovení stanoví podmínku, za které je lobbista 
oprávněn uvést fyzickou osobu jako lobbujícího zaměstnance. 
Tou je výslovný písemný souhlas fyzické osoby s tím, že její 
osobní údaje budou zveřejněny v registru v rámci zápisu o 
lobbistovi.  
V této souvislosti vyvstává otázka, co bude pro lobbistu 
znamenat, pokud fyzická osoby – lobbující zaměstnanec 
odmítne souhlas poskytnout. S ohledem na skutečnost, že se 
bude ve většině případů jednat o zaměstnance, musí jít o 
souhlas svobodný a nelze jej vynucovat z pozice 
zaměstnaneckého vztahu. Zaměstnanci nejsou téměř nikdy v 
postavení, aby mohli dát souhlas svobodně nebo ho odmítnout 
či odvolat, což je dáno závislostí vyplývající ze vztahu 
zaměstnavatel/zaměstnanec. Vzhledem k nerovnováze sil 
mohou zaměstnanci udělit svobodný souhlas jen za 
výjimečných okolností, kdy souhlas nebo odmítnutí nevyvolá 
žádné následky.  Zaměstnavatel lobbista se tak dostává do 
neřešitelné situace, nemůže naplnit povinnost stanovenou 
zákonem, pokud neobdrží svobodný souhlas lobbisty 
zaměstnance a vystavuje se tak riziku spáchání přestupku.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Vzato na vědomí.  
Pokud lobbující zaměstnanec odmítne souhlas 
poskytnout nebo souhlas odvolá, nebude moci 
lobbista prostřednictvím něj vykonávat lobbování.  

K § 13 a 15  
Nebudou-li právnické osoby zastupující zájmy územních 
samosprávných celků vyjmuty z povinnosti registrace, 
požadujeme zrušení § 13 a § 15.  
Odůvodnění: 
Veřejný registr lobbistů a lobbovaných považujeme za 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
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dostatečný k naplnění účelu regulace, tj. zvýšení 
transparentnosti lobbingu. Podávání zpráv považujeme za 
nadbytečnou regulatorní zátěž pro lobbisty, kteří se chovají 
transparentně a ke své činnosti se veřejně hlásí. Lobbovaný si 
bude moci snadno ověřit, že subjekt, s nímž jedná je lobbistou 
(pokud bude registrován). Lze předpokládat, že povinnost 
registrace splní lobbisté, kteří již dnes i bez regulace tuto 
činnost provádějí transparentně a veřejně. Naopak lze 
předpokládat, že ti, kteří jednají netransparentně, tak budou 
činit i nadále a právní regulace nebude to, co je donutí chování 
změnit. Lobbovaní by měli mít takový morální kredit a mravní 
zásady, aby v rámci vymezené definice lobbingu jednali pouze 
s registrovanými lobbisty. Mravní normy nelze nahrazovat 
normami právními.  
Mimo výše uvedené dále poznamenáváme některé další 
nedostatky uvedených ustanovení. Podávání námitky 
lobbovaného či lobbisty ke zprávě druhé strany nemá význam, 
pokud není dále procesně řešeno. Na druhou stranu, pokud by 
bylo řešeno, bude se pravděpodobně vždy jednat o tvrzení 
proti tvrzení. Není nám tedy zřejmý účel tohoto ustanovení, a 
naopak je zjevné, že podávání zpráv bude generovat jen další 
nejasnosti a degradovat tak smysl zákona.  
Odstraněním povinnosti podávat zprávy bude rovněž 
eliminována problematika vymezení toho, zda uskutečněnou 
komunikace lze považovat za lobbování či nikoliv. Je třeba 
zvažovat rozumnost úpravy a jejich dopadů na administrativní 
zátěž. Lze si představit typ setkání či jednání, při kterých 
mohou mít lobbovaní i lobbisté problém určit, zda se jedná o 
komunikace podléhající definici lobbování či nikoliv (např. 
konference, odborně zaměřená setkání, slavnostní akce).  
Tato připomínka je zásadní. 

Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

K § 17 a 18 
V případě vypuštění povinnosti podávat zprávu lobbisty a 
lobbovaného bude nutné návazně provést změny i ustanovení 
§ 17 upravujícím přestupky lobbistů a § 18 upravujícím 

ROZPOR 
 
Vzato na vědomí.  
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přestupky lobbovaných.  
Tato připomínka je zásadní.  
K registru transparentnosti 
K registru transparentnosti obecně uvádíme, že by již předem 
měla být zajištěna provázanost dat, která jsou k dispozici 
v informačních systémech veřejné správy. Nelze akceptovat, 
aby uživatel byl nucen opět zadávat údaje, kterými veřejná 
správa již disponuje. 
Tato připomínka je doporučující.  

Vzato na vědomí. 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

K § 2 odst. 2 návrhu 
Podle čl. 8 a čl. 99 a násl. Ústavy ČR se zaručuje samospráva 
územních samosprávných celků. Podle smíšeného modelu 
veřejné správy uplatňovaného v ČR územní samosprávné 
celky vykonávají též státní správu v přenesené působnosti. 
Máme za to, že případnou komunikaci, hájení a prosazování 
zájmů těchto územních samosprávných celků, nelze 
považovat za lobbování, ale za výkon veřejné správy a 
samosprávy zaručené jim Ústavou ČR. 
Žádáme o rozšíření negativního vymezení lobbování v tom 
smyslu, že za lobbování se nepovažuje hájení a prosazování 
zájmů územně samosprávných celků.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

K§ 3 návrhu 
V návaznosti na předchozí připomínku žádáme o doplnění 
negativního vymezení lobbisty v tom smyslu, že lobbistou 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
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nejsou územní samosprávné celky ani právnické osoby hájící 
zájmy územních samosprávných celků, kteří jsou jejími členy. 
Máme za to, že právnické osoby sdružující územní 
samosprávné celky (např. Asociace krajů ČR, Svaz měst a 
obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR) nemají a 
nemohou být považovány za lobbisty, neboť hájí pouze zájmy 
těchto samospráv, kdy právo na územní samosprávu je 
zaručeno Ústavou ČR. Z toho vyplývá legitimita činnosti těchto 
právnických osob a organizací.  
Tato připomínka je zásadní. 

zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 

K § 5 odst. 2 návrhu 
Správcem registru transparentnosti je navrhován Úřad pro 
dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
(dále jen „Úřad“). Máme za to, že výkon státní správy na úseku 
lobbování a správa registru dle návrhu zákona tomuto úřadu 
nemá příslušet a nespadá do jeho působnosti, neboť se 
v žádném případě lobbováním nijak neřeší hospodaření 
politických stran a hnutí. 
S ohledem na skutečnost, že podle § 1 návrhu zákona se 
návrh dotýká lobbování při přípravě, projednávání a 
schvalování návrhů právních předpisů vyhlašovaných ve 
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a dokumentů plánovací, 
koncepční nebo strategické povahy schvalovaných vládou, 
máme za to, že jako vhodnější státní úřad pro výkon státní 
správy na úseku lobbování a správy registru je Úřad vlády ČR, 
a to zejména s ohledem na činnost Legislativní rady vlády. 
Případně za vhodné považujeme též Ministerstvo vnitra, které 

Neakceptováno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval 
variantní řešení, pokud jde o volbu úřadu, který by 
měl být pověřen správou registru lobbistů (resp. 
transparentnosti). Zvažovány byly Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Úřad vlády 
České republiky nebo Úřad pro dohled nad 
hospodařením politických stran a politických 
hnutí. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
spravedlnosti a Úřad vlády České republiky 
v meziresortním připomínkovém řízení k věcnému 
záměru zákona odmítly, aby správa registru 
lobbistů a související správní činnosti byly 
svěřeny právě jim.  
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu a 
rozhodla o svěření správy evidence lobbistů do 
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zajišťuje činnost a publikaci Sbírky zákonů a mezinárodních 
smluv. 
Tato připomínka je zásadní. 

působnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí a svěření 
projednávání přestupků souvisejících s 
porušením povinností podle zákona o lobbingu do 
působnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením 
politických stran a politických hnutí.  
Návrh zákona o lobbování se nemůže od 
uvedeného rozhodnutí vlády odchýlit. 

K § 8 odst. 2 návrhu 
Ohledně ustanovení o lobbujícím zaměstnanci žádáme o 
vyjasnění návrhu v tom smyslu, zda lobbista může mít pouze 
jednoho lobbujícího zaměstnance, nebo zda jich může 
ustanovit a zapsat do registru i více. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Lobbista může mít více lobbujících zaměstnanců.  

K § 14 odst. 1 návrhu 
Věta v ustanovení § 14 odst. 1 návrhu nedává smysl, máme 
za to, že před slovem „nebo“ chybí slovo „osobně“ a 
navrhujeme jeho doplnění, případně navrhujeme jinak změnit 
formulaci věty tak, aby dávala smysl a byl naplněn účel tohoto 
ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

K § 14 odst. 2 návrhu 
Máme za to, že slova „lobbistickou komunikaci“ je vhodné 
zaměnit slovem „lobbování“, které již je vymezeno v § 2 
návrhu zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

K § 17 odst. 1 písm. c) návrhu 
Upozorňujeme, že údaje do registru zapisuje Úřad na základě 
návrhu lobbisty, nikoliv lobbista sám. Lobbista tedy nemůže 
ovlivnit, zda údaj bude či nebude do registru zapsán, a v tomto 
směru jej nelze sankcionovat za zápis údajů v rozporu s § 8 
odst. 4. Vymezení jednání lobbisty, které má být postihováno 

Akceptováno.  
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jako přestupek, je třeba přeformulovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 19 návrhu 
Žádáme o vyjasnění a sjednocení data účinnosti návrhu 
zákona o lobbování a návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (návrh 
předkladatele č.j. 27104/2018-OHR). Zatímco v návrhu zákona 
o lobbování je uváděna účinnost od 1. ledna 2021, v návrhu 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o lobbování, je účinnost uváděna až od 1. ledna 2022. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
K nabytí účinnosti činnost zákona č. 222/2016 
Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má 
podle platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; 
vláda však předložila návrh zákona, kterým se má 
účinnost zákona odložit na 1. ledna 2021 
(sněmovní tisk č. 256). Ministerstvo vnitra, které 
je gestorem projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá 
na tom, že je zapotřebí doby alespoň jednoho 
roku účinnosti nové právní úpravy, než bude 
možné její fungování doplnit o další právní 
úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
projektu e-Sbírka a e-Legislativa o vedení 
lobbistické stopy se především z tohoto důvodu 
navrhuje až od 1. ledna 2022. Současně je 
vhodné, aby nejdříve nabyl účinnosti zákon o 
lobbování (lobbisté a lobbovaní budou zapsáni a 
začnou podávat zprávy), a až poté se systém 
regulace lobbování doplní o vedení lobbistické 
stopy. 

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky  
 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
SP ČR souhlasí s tím, že lobbování má probíhat za 
srozumitelných a jasných pravidel, ale domnívá se, že cesta 
zvolená předkladatelem, tj. nová zákonná úprava, není 
nezbytná a navíc navrhovaná právní úprava tato pravidla zcela 
nenastavuje. Podle našeho názoru je plně dostačující 
samoregulace ve formě etických kodexů, se kterými počítal i 
věcný záměr.  Pro tento názor svědčí i výsledky veřejné 
konzultace k přípravě věcného záměru zákona o lobbingu 
z dubna 2017 uvedené ve zprávě RIA, z nichž vyplývá, že 
většina respondentů preferuje nelegislativní řešení (např. 
etické kodexy, otevřené diáře, metodiky). Dále ani z důvodové 
zprávy nevyplývá, že by v oblasti legislativního lobbingu 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která představuje kombinaci 
legislativních a nelegislativních řešení dané 
problematiky. Ve vládou zvolené variantě je mj. 
problematiky. Ve zvolené variantě je uvedeno: 
“Zákonná úprava bude fakultativně podpořena 
exekutivním opatřením předsedy vlády či 
usnesením schváleným vládou, jímž by byli 
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docházelo k excesům, které by nezbytnost právní úpravy 
zdůvodnily. Problematické jsou jiné oblasti 
s celospolečenským rozsahem a dopadem na veřejné 
rozpočty, ev. rozpočty samospráv, (typicky oblast veřejných 
zakázek, rozhodování na komunální úrovni či dotací.)   
Legislativní proces na všech jeho úrovních již dnes probíhá 
podle daných formálních pravidel, která přispívají k jeho 
transparentnosti. Například v rámci zákonodárného procesu 
existují zřetelné kontrolní mechanismy (mechanismus tří čtení 
zákonů v Poslanecké sněmovně, existence Senátu - další 
komory Parlamentu, veto prezidenta republiky). Posilovány 
jsou i informační mechanismy: s účinností nového zákona č. 
222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o 
tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv bude zavedena nová informační 
povinnost, kdy k návrhu právního předpisu bude přikládán 
stručný obsah (tzv. citizen summary), který má sloužit ke 
zběžnému seznámení se s návrhem.  
Ani uváděné zkušenosti ze zahraničí nevyznívají přesvědčivě, 
že v zemích, kde je zákonná úprava lobbingu by vykazovaly 
nižší míru korupce (např. Polsko).   
Navrhovaná právní úprava obsahuje řadu nejasností již ve 
vymezení  základních pojmů - lobbování, lobbisté, lobovaní, ve 
vztahu k lobbistům je nevyvážená, protože zavádí pouze 
povinnosti, aniž by obsahovala původně ve věcném záměru 
deklarované výhody.  
Vzhledem ke všem výše uvedeným výhradám SP ČR navrhuje 
předložený materiál stáhnout z projednávání v dalším 
legislativním procesu a problematiku řešit nelegislativní formou 
(soft law).  
Tato připomínka je zásadní. 

členové vlády vyzvání, aby se nestýkali s lobbisty, 
kteří nebudou evidováni v registru lobbistů. Stejné 
opatření by bylo ideálně provedeno i na úrovni 
Poslanecké sněmovny a Senátu, kde by byl 
vydáno usnesením komory.“ Předkladatel 
návrhem zákona o lobbování a změnou dalších 
zákonů neuzavírá cestu nelegislativním řešením, 
ale naopak očekává jejich doplnění výše 
uvedenými nelegislativními opatřeními. 
Dobrovolná samoregulace nad rámec zákona je 
možná také prostřednictvím etických kodexů, 
otevřených diářů, metodik atd. 
Zmíněná polská právní úprava lobbování se 
potýká mj. s nedostatky definic a decentralizací 
registrů pod více orgánů státní správy, což 
ztěžuje vyhledávání informací, a nebyla inspirací 
pro předložený návrh zákona (respektive 
předkladatel se snažil z jejích nedostatků a 
problémů poučit). 
Návrh zákona o lobbování nezavádí zvláštní 
práva pro lobbisty. Ve věcném záměru zákona  
sice byla zvažována i úprava práv pro lobbisty, 
ale předkladatel vyhodnotil, že výhody pro 
lobbisty by v prostředí ČR nebyly účinné a 
motivační. 
Najít zcela jednoznačné a nezpochybnitelné 
definice pojmů „lobbování, lobbisté, lobovaní“ je 
téměř nemožné; předkladatel definice v návrhu 
zákona vytvořil s ohledem na předchozí pokusy o 
regulaci lobbování a postoje připomínkových míst, 
případně stanovisko Legislativní rady vlády. 

SP ČR požaduje, aby se navrhovaný zákon o lobbování 
nevztahoval na činnosti organizací zaměstnavatelů a 
odborových organizací při hájení důležitých zájmů 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, aby tak byly respektovány 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
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příslušné Úmluvy mezinárodní organizace práce a zejména § 
320 zákoníku práce zákoníku práce. Připojuje se 
k podrobnému odůvodnění ze strany Konfederace 
zaměstnavatelských svazů CŘ a Českomoravské konfederace 
odborových svazů.    
Tato připomínka je zásadní.   

Dle přesvědčení předkladatele je jednou ze zcela 
legitimních činností organizací zaměstnavatelů a 
odborových svazů lobbing zaměřený na 
předkládané návrhy zákonů a dalších právních 
předpisů (např. zákoník práce apod.). Jedná se o 
zcela standardní, legitimní a předpokládaný 
lobbing, u kterého existuje nicméně veřejný zájem 
na tom, aby veřejnost byla seznámena s tím, jak 
byl ten který právní předpis změněn na základě 
lobbování prováděného organizací 
zaměstnavatelů, odborovým svazem či kýmkoliv 
dalším.  

Z důvodu opatrnosti SP ČR uvádí, pokud by mělo dojít k přijetí 
navrhovaného zákona, tyto konkrétní připomínky, které vzešly 
z členské základny: 
K § 2 odst. 2 -  SP ČR navrhuje doplnit nové písm. h), které 
zní:   
„h) komunikace s lobbovaným uskutečněná za účelem 
poskytnutí odborného stanoviska či konzultace.“ 
 Odůvodnění: Navrhované znění neřeší situaci, kdy při tvorbě 
zákona či důležitého rozhodnutí je naprosto nutné intenzivně 
komunikovat se soukromou a podnikatelkou sférou, protože se 
jedná o běžnou formu vyjasňování záměrů a jejich odraz 
v praxi nebo běžném životě. Obě strany pak mohou 
disponovat odborným kapitálem, jejichž sdílení by skutečně 
nemělo čelit jakýmkoliv bariérám. 
Navíc upozorňujeme na to, že tento návrh by vyvrátil 
pochybnosti o tom, zda „normální konzultace“ v rámci návštěv 
poslance nebo senátora uskutečněná voličem v poslaneckých 
nebo senátorských dnech by vlastně nemohla být označována 
jako lobbing, na který by se vztahoval tento zákon. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Takto široce formulovaná výjimka z lobbování by 
popírala smysl regulace.  

K § 3 – SP ČR navrhuje upřesnit definici lobbisty  
Odůvodnění: Z důvodové zprávy nevyplývá, proč byla zvolena 

ROZPOR 
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nejširší možná definice lobbisty. Problematická je především 
ve vztahu k osobám, které lobbují ve vlastním zájmu. Z návrhu 
vyplývá, že by do definice měly být zahrnuty všechny osoby 
v závislém postavení vůči právnické (potažmo fyzické) osobě, 
rovněž není jasné postavení statutárních orgánů, prokuristů, 
poradců, právních zástupců. Důvodová zpráva se omezuje 
pouze na vysvětlení ve vztahu k zaměstnancům lobbisty. 
Osobní rozsah definice lobbisty podle písm. b) tak může být 
vykládán různě. 
V této souvislosti je třeba respektovat, že například osoby 
uvedené v § 4 odst. 1 pod písm. k) jsou v pracovněprávním 
vztahu k lobovaným a nejsou to osoby odpovědné za zásadní 
rozhodnutí, na které označení lobbovaný cílí. Zejména u 
pracovníků sekretariátů by to znamenalo výrazné ztížení jejich 
každodenní činnosti. Problematické je i zahrnutí do výčtu 
lobbovaných osob b § 4 odst. 1 pod písm. m) odborníky 
poskytující poradenské a konzultační služby. Při tvorbě 
legislativního procesu jsou informace od odborníků z praxe, 
včetně expertních analýz velmi důležité, a to z hlediska 
praktického dopadu připravované normy na uživatele a 
nepřiměřená regulace potřebných informací by naopak mohla 
tvorbu legislativních norem poškodit.     
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  
Předkladatel odkazuje na věcný záměr, který 
schválila vláda usnesením ze dne 21. února 2018 
č. 114. Předkladatel trvá na rozsahu definice 
lobbisty, jakož i jejich rozdělení.  

K § 6 – SP ČR navrhuje upřesnit začátek lhůty pro podání 
návrhu na zápis do registru a nahradit číslovka “10” 
číslovkou “15”. 
Odůvodnění: Předložený návrh stanoví 10denní lhůtu pro 
zápis do registru, přičemž lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy 
jsou naplněny znaky lobbování. Nejasné vymezení samotného 
lobbování v § 2 nabízí různé výklady, zda a kdy jsou naplněny 
znaky lobbování a mělo by tedy dojít k registraci. Důvodová 
zpráva v tomto směru žádnou metodickou podporu nenabízí. 
Povinnosti ukládané lobbistům a lobbovaným by měly být 
vyrovnané. V § 7 je stanovena povinnost pro lobbované být 
zapsán do registru do 15 dnů, stejnou lhůtu by měl mít také 

Akceptováno.  
Sjednocení lhůt.  
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lobbista. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 8 odst. 2 – SP ČR navrhuje vypustit písm. b) 
Odůvodnění: Z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu by se 
citlivé osobní údaje, jakými jsou datum narození a adresa 
místa pobytu, měly v případě tzv. lobbujících zaměstnanců 
zapisovat do registru. Jedná se o extenzivní požadavek, který 
neslouží k naplnění cíle návrhu a představuje nepřiměřený 
zásah do soukromí zaměstnanců.  
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno. 
Z § 8 odst. 2 písm. b) vypuštěna adresa místa 
pobytu lobbujícího zaměstnance.  
Zároveň předkladatel uvádí, že nepůjde o zásah 
do práva na soukromí, protože k informacím 
podle § 8 odst. 2 písm. b) nebude mít veřejnost 
přístup (viz § 5 odst. 2 a contrario). 

K § 10 odst. 1 – SP ČR navrhuje předložit návrh 
prováděcího předpisu společně s návrhem zákona. 
Odůvodnění: Předložený návrh právní úpravy lobbingu 
představuje významnou regulaci, proto by měly být navazující 
prováděcí předpisy, které úpravu dále zpřesňují současně,  
aby se adresáti normy měli možnost seznámit s kompletním 
řešením lobbování.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí. 

K § 13 odst. 2 písm. e) SP ČR navrhuje se slovo „přesné“ 
zaměnit za slovo „obecné“ 
Odůvodnění: Lobbistická činnost může být ryze 
podnikatelskou činností (viz § 3 odst. a), a zpráva lobbisty 
může být do jisté míry konkurenčním nástrojem i zajímavým 
informačním zdrojem pro média, ale například též pro 
bezpečnostní služby. Pro naplnění účelu zákona postačí 
obecná informace lobbisty o jeho činnosti, aby nebyly 
ohroženy oprávněné zájmy zainteresovaných stran, případně 
bezpečnost státu.  
Tato připomínka je zásadní.  

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Smyslem formulace „přesné“ je to, aby informace 
podávaná lobbistou o předmětu lobbování měla 
pro veřejnost dostatečnou vypovídací hodnotu. 
Neznamená to, že lobbista musí zveřejnit veškeré 
podrobnosti. Míru detailnosti si musí lobbista 
zvážit tak, aby vyhověl požadavku zákona, a 
současně neohrozil zájmy zainteresovaných 
stran, případně významnější veřejný zájem (jako 
je právě bezpečnost státu). Rozšířením definice 
lobbisty na základě připomínek k návrhu zákona 
se nebude jednat o ryze podnikatelskou činnost. 
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K § 13 odst. 4 - SP ČR navrhuje číslovku „15“ nahradit 
číslovkou „30“. 
Odůvodnění: Povinnosti ukládané lobbistům a lobbovaným by 
měly být vyrovnané. V § 15 je stanovena povinnost pro 
lobbované uložit zprávu do registru do 30 dnů, stejnou lhůtu by 
měl mít také lobbista. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Sjednocení lhůt. 

K § 14 odst. 1- SP ČR navrhuje doplnit za slovo „činnost“ slovo 
„osobně“. 
Odůvodnění: Bez tohoto doplnění nedává ustanovení smysl. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Technologická 
agentura 

Bez připomínek  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Obecná připomínka: 
Chápeme snahu odlišit standardní a legitimní lobbování od 
toho zákulisního a netransparentního, podle našeho názoru 
ale zákon nezabrání zákulisnímu lobbování a zároveň legitimní 
lobbisty, stejně jako lobbované, zatíží neúměrnou 
administrativou. 
Pokud by zákon vstoupil v účinnost, musel by se každý 
lobbista i lobbovaný nejen registrovat a registraci aktualizovat, 
ale také pravidelně formulovat a vkládat své zprávy do 
registru, a navíc pravidelně kontrolovat a číst v registru zprávy 
všech osob, se kterými jednal. Jen tak se bude moci ujistit, že 
popis jednání formulovaný oběma stranami ve zprávě je 
stejný. Pokud zjistí nesrovnalosti, bude muset vznést námitku 
a začne důkazní řízení. Hovoříme tedy o opravdu velké 
administrativní zátěži.  
Funkčnost zákona závisí na poctivosti lobbisty i lobbovaného. 
Pokud se oba dohodnou, že registr obejdou, nikdo jim v tom 
nezabrání. Zákulisní lobbista si vždy najde cestu mimo systém 
a tedy i mimo tento zákon.  
Navrhujeme problematiku řešit nelegislativní cestou, zejména 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
O možnostech řešení problematiky lobbování byly 
vlády ČR informovány opakovaně (např. vládě 
vzešlé z voleb v roce 2013 byl předložen 
nelegislativní materiál „Návrh opatření na posílení 
transparentnosti legislativního a rozhodovacího 
procesu ve vztahu k lobbistické činnosti“ a poté 
legislativní materiál „Věcný záměr zákona o 
lobbingu“). Již nová vláda usnesením ze dne 21. 
února 2018 č. 114 schválila věcný záměr zákona 
o lobbingu včetně preferované varianty, která 
představuje kombinaci legislativních a 
nelegislativních řešení dané problematiky. Návrh 
zákona o lobbování odpovídá tomuto rozhodnutí 
vlády včetně zohlednění Stanoviska legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu. 
Ve vládou zvolené variantě je mj. problematiky. 
Ve zvolené variantě je uvedeno: “Zákonná úprava 
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otevřením společenské diskuze o potřebnosti přijetí 
elementárních etických zásad lobbování, veřejných diářů a 
jejich používání zejména ze strany vrcholných reprezentantů 
zákonodárné a výkonné moci. Jsme přesvědčeni, že postupný 
proces vedoucí k zažití etických zásad může spíše vést ke 
hlubším a trvalejším změnám. Naproti tomu legislativní 
varianta představuje pokus řešit problematiku rázněji a silově. 
Zákon pevně stanoví povinnosti, které lobbisté a lobbovaní 
budou muset plnit, aby se vyhnuli sankcím. Formální plnění 
požadavků zákona bude důležitější než sledování smyslu a 
cílů, které tato pravidla odrážejí a sledují. Bez skutečného 
osvojení si zásad transparentního a etického lobbingu a jejich 
široké akceptace však k zamýšleným pozitivním změnám 
v této oblasti nedojde. 
Tato připomínka je zásadní. 

bude fakultativně podpořena exekutivním 
opatřením předsedy vlády či usnesením 
schváleným vládou, jímž by byli členové vlády 
vyzvání, aby se nestýkali s lobbisty, kteří nebudou 
evidováni v registru lobbistů. Stejné opatření by 
bylo ideálně provedeno i na úrovni Poslanecké 
sněmovny a Senátu, kde by byl vydáno 
usnesením komory.“ Předkladatel návrhem 
zákona o lobbování a změnou dalších zákonů 
neuzavírá cestu nelegislativním řešením, ale 
naopak očekává  jejich doplnění výše uvedenými 
opatřeními. Dobrovolná samoregulace nad rámec 
zákona prostřednictvím etických kodexů, 
otevřených diářů, metodik atd. je vítána. 
 

K § 1 
Předmět zákona není zcela jasný. Z ustanovení nevyplývá, 
které materiály se považují za dokumenty plánovací koncepční 
nebo strategické povahy, důvodová zpráva obsahuje pouze 
příkladmý výčet takových dokumentů. 
S ohledem na rozsáhlé povinnosti, které se k zákonu vztahují, 
navrhujeme strategické dokumenty, tak jak jsou v § 1 
definovány, z předmětu regulace zákona vypustit. 
Odůvodnění: 
V praxi nebude zřejmé, které materiály definici naplňují a které 
nikoliv.  
U mnoha dokumentů není až do poslední chvíle zřejmé, zda 
budou předloženy vládě ke schválení nebo pouze pro 
informaci. Lobbista tedy nemůže předem vědět, jaká činnost 
naplňuje znaky lobbování a kterou činnost má do své čtvrtletní 
zprávy zahrnout a kterou nikoliv.  
Lobbista nemůže být odpovědný za splnění povinností dle 
zákona, když nemá jasnou informaci o tom, zda v souvislosti s 
jeho činností vznikne či nevznikne strategický materiál, který 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Z ustanovení § 1 vyplývá, že se jedná 
o „dokumenty plánovací, koncepční nebo 
strategické povahy schvalované vládou“. Zvláštní 
část důvodové zprávy dále vyplývá další 
specifikace zmiňovaných dokumentů. A contrario 
se nejedná o dokumenty projednávané vládou 
např. jmenovacího či informativního charakteru.  
Zahrnutí strategických dokumentů do předmětu 
regulace lobbování vyplývá z věcného záměru 
zákona o lobbingu schváleného usnesením vlády 
ze dne 21. února 2018 č. 114. 
Strategické dokumenty schvalované vládou 
představují poměrně efektivní možnost, jak 
ovlivnit podobu budoucích legislativních návrhů. 
Cílem navrhovaného zákona je mimo jiné 
eliminovat nežádoucí způsoby obcházení právní 
úpravy. 
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bude předložen vládě ke schválení.  
Navíc lobbista nemůže splnit informační povinnost podle § 14 
zákona vůči lobbovanému, když neví, zda jeho činnost 
v okamžiku, kdy ji provádí, je či není lobbováním dle zákona. 
Lobbovaný navíc nemá dle zákona žádnou povinnost 
informovat lobbistu o tom, jaké materiály vytváří a zda nějaký 
z nich nenaplní definici strategického dokumentu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

K § 3 „Lobbista“ 
Navrhujeme písmeno b) z návrhu vypustit. 
Odůvodnění: 
Pokud by měla být za lobbistu označena právnická osoba či 
podnikající fyzická osoba, která uplatňuje svá politická práva u 
svých volených zástupců, docházelo by k výraznému omezení 
základním práv a svobod garantovaných Ústavou. 
Každý má mít přístup ke svým voleným zástupcům tak, aby je 
mohl informovat o svých problémech, potřebách a případných 
návrzích řešení. Právnická osoba může mít velice konkrétní 
problém související například s jejími právy na spravedlivý 
proces nebo právy týkajícími se vlastnictví. Možnosti právnické 
osoby obrátit se v těchto věcech na volené zástupce by 
neměla být regulována. 
Regulací, kterou zavádí zákon, je jednak porušována rovnost 
právnických a fyzických osob, jednak dochází 
k bezprecedentnímu omezení politických práv. Ústavní soud 
několikrát judikoval, že existují oblasti práv zaručených 
ústavním pořádkem, kde nelze rozlišovat mezi fyzickými a 
právnickými osobami – např. práva na spravedlivý proces a 
majetková práva. Právnické osoby jsou však tímto zákonem 
zcela jednoznačně omezeny v uplatňování svých práv 
prostřednictvím kontaktu s volenými zástupci, když jejich 
činnost podléhá regulaci, zatímco jednání osob fyzických 
(nepodnikajících) nikoliv. 
Navíc si lze pouze stěží představit, že právnická osoba bude 

ROZPOR 
 
Akceptováno. 
Z § 3 písm. b) vypuštěno slovo „podnikající“. 
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zbavena svých práv kontaktovat své volené zástupce, dopustí-
li se přestupku (§ 17 odst. 3). 
Dále je potřeba zvážit, že definici lobbisty naplní i právnické 
osoby s majetkovou účastí státu např. Správa železniční 
dopravní cesty, jednotlivá Povodí, všechny státní podniky atd. 
Při styku těchto organizací se svými zřizovateli bude docházet 
k lobbování. I tyto styky tedy budou muset být zaznamenávány 
do zpráv zveřejňovaných v registru, protože se jedná o 
prosazování vlastních zájmů těchto právnických osob. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 3 „Lobbista“ 
Definice obsažená v písmeni c) nepokrývá situace, kdy 
právnická osoba lobbuje nikoliv pouze za zájmy svých členů, 
ale za zájmy celospolečenské – např. zájem na zachování 
určité přírodní lokality. Nelze přitom identifikovat konkrétní 
členy, v jejichž prospěch je lobbováno. Právnická osoba navíc 
může lobbovat v zájmu třetích osob například nemocných dětí 
nebo zdravotně postižených, aniž by tito byli jejími členy. 
Pokud má tedy definice uvedená pod písmenem c) zahrnovat 
organizace, které lobbují za určitý konkrétní zájem, který 
přitom není ryze její vlastní (jde o zájem osob sdružených 
v právnické osobě nebo jiný konkrétní zájem), je potřeba 
definici výrazně upravit. 
Navrhované znění dále nepostihuje lobbisty, kteří nejsou 
zaměstnanci právnické osoby ani nepodnikají. Takovými 
lobbisty však jsou např. aktivisté, kteří lobbují za zájmy 
neziskových organizací nebo občanských iniciativ. Jedná se o 
osoby, které lobbistickou činnost vykonávají dobrovolně a 
často bez jakkoli formalizovaného vztahu k organizaci / 
iniciativě, kterou zastupují. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
zastupitele územních samosprávných celků. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona se zvolením 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování proto nezahrnuje orgány územních 
samosprávných celků, jejichž jednání vůči státu 
nelze považovat za lobbování, ale mezi lobbisty 
budou spadat zájmová sdružení územních 
samosprávných celků jako Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí ČR atd. Předkladatelem 
zvolené řešení je v souladu s rozhodnutím vlády i 
stanoviskem Legislativní rady vlády. 
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K § 4 
Návrh pomíjí sféry krajské a komunální politiky, kde je rovněž 
velký korupční potenciál a kde by z logiky věci měly být 
dodržovány stejné standardy jednání. Dále návrh pomíjí oblast 
veřejných zakázek a dalších zadávacích řízení, kde je riziko 
neetického ovlivňování zastupitelů či úředníků rovněž vysoké. 
Pokud jde o souběh funkcí, který zmiňuje důvodová zpráva 
(např. hejtmana či starosty a senátora), není podle nás v praxi 
možné oddělovat, v jaké roli kdy dotyčný vystupuje. Bude tudíž 
docházet ke sporům, kdy se na něj povinnosti vyplývající ze 
zákona vztahují a kdy ne. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Věcný záměr zákona o lobbingu obsahoval také 
variantu vztažení regulace lobbování na 
představitele obecních a krajských samospráv. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona včetně preferované 
varianty, která má regulovat lobbování pouze na 
centrální úrovni. Podle Stanoviska Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu 
“ve vztahu územních samosprávných celků ke 
státu je pak třeba pro účely vymezení lobbingu 
odlišit jednání jejich orgánů coby orgánů veřejné 
moci od lobbistického vystupování osob 
prosazujících jejich zájmy.“ Návrh zákona o 
lobbování se proto nevztahuje na samotné 
představitele územních samosprávných celků, 
jejichž jednání vůči státu nelze považovat za 
lobbování, ale mezi lobbisty budou spadat 
zájmová sdružení územních samosprávných 
celků jako Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí 
ČR atd. Předkladatelem zvolené věcné řešení je v 
souladu s rozhodnutím vlády i stanoviskem 
Legislativní rady vlády. 
V případě regulace lobbování je nutné volit 
postupná řešení, tj. regulovat lobbování na 
centrální úrovni, následně zhodnotit efektivitu 
právní úpravy a poté případně přistoupit k 
extenzivnější variantě spočívající v zahrnutí 
krajských a obecních veřejných funkcionářů mezi 
lobbované osoby.   
Poklud lobbovaný podle zákona o lobbování bude 
zastávat funkcí v krajském nebo obecním orgánu, 
měl by tyto funkce co nedůsledněji rozlišovat. 
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Neměl by např. obcházet zákon o lobbování tím, 
že by prosazoval návrh zákona přes 
zastupitelstvo kraje 

K § 4 odst. 1 
Pokud konkrétní úřad nesplní povinnost zaregistrovat osoby 
uvedené v § 4 odst. 1 písm. k) až m) v registru jako lobbované, 
nemá lobbista možnost zjistit, že komunikuje s lobbovaným. 
Navrhujeme vázat naplnění skutkové podstaty přestupku 
lobbisty vždy na to, zda byl lobbovaný uveden v registru 
transparentnosti či nikoliv. Pokud lobbovaný v registru ke dni, 
kdy mělo lobbování probíhat, uveden nebyl, nemůže se 
lobbista dopustit přestupku podle § 17 odst. 1 písm. a), d) e) g) 
h) ve vztahu k takovému lobbovanému. 
Dále je zapotřebí vyřešit případné porušení advokátní 
mlčenlivosti, mlčenlivosti daňového poradce atd. v případě, že 
osobou podle § 4 odst. 1 písm. l) je takováto osoba. 
Odůvodnění: 
Lobbovaný by sice měl být uveden v registru, nicméně sám 
lobbovaný tuto povinnost nemá – činí to za něj jeho úřad, a 
navíc za nedodržení povinnosti registrace nehrozí u 
lobbovaného sankce. 
Lobbista je naopak sankcionován vždy, pokud neuvede ve 
zprávě kontakt s lobbovaným nebo vůči němu nesplní 
informační povinnost. Lobbista však mnohdy nemá možnost 
zjistit, že jedná s lobbovaným, pokud ten není v registru 
zapsán. Proto navrhujeme úpravu sankčních stanovení tak, 
aby lobbista nemohl být sankcionován v případech, kdy 
lobbovaný není v registru uveden. 
Zákon dále neřeší situace, kdy jsou členu vlády poskytovány 
konzultace profesemi, které musí dodržovat zákonnou 
mlčenlivost o své činnosti (advokáti atd.). I takové osoby by 
musely podávat zprávu lobbovaného a musely by podávat 
informace o lobbistických kontaktech. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Je v zájmu lobbisty (lobbujícího zaměstnance), 
aby si potřebné informace o tom, s kým má 
jednat, předem zjistil. V rámci vzájemného 
představení při zahájení komunikace se může 
dotyčného jednoduše zeptat přímo (i proto, aby 
případně neporušil svoji povinnost podle § 14 
odst. 2 a 3).  
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K § 5 „Registr transparentnosti“ 
Nesouhlasíme s tím, aby byl registr transparentnosti veřejně 
přístupný. 
Odůvodnění: 
Sami autoři v Předkládací zprávě připouští, že lobbing je 
v České republice často vnímán velmi negativně. Zveřejněním 
jmen lobbistů a dalších údajů budou lobbující osoby vystaveny 
riziku negativního vnímání veřejností, rodinnými příslušníky i 
okolím. Požadujeme proto, aby byl Registr transparentnosti 
přístupný pouze vymezenému okruhu osob, či institucí. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Cílem návrhu zákona o lobbování je zvýšení 
transparentnosti takovým způsobem, aby kdokoliv 
mohl do registru transparentnosti nahlížet a 
získané informace používat. Neveřejné jsou jen 
určité osobní údaje uvedené v zákoně. Kontrola 
veřejnosti tak výrazně zvyšuje efektivitu 
nastaveného systému regulace lobbování. 
K negativnímu vnímání lobbingu lze podotknout, 
že je tomu právě proto, že se jedná o procesy 
veřejnosti převážně skryté. Zákulisní a 
netransparentní lobbování, které bývá rovněž 
spojováno s korupcí v mnoha formách, vede k 
postupné erozi demokracie, právního státu a 
zejména důvěry občanů v instituce a volené 
zástupce. Transparentně provozované lobbování 
by mělo zvýšit důvěryhodnost lobbistů a zvýšit 
jejich kredit v očích veřejnosti včetně lobbovaných 
a klientů, jejichž zájmy lobbisté pomáhají 
prosazovat. 

K § 6, 7, 13 a 15 
Není zřejmé, proč má být veřejný sektor preferován oproti 
soukromému sektoru. Návrh zákona vytváří neodůvodněné 
rozdíly ve lhůtách platících pro lobbisty a lobbované.  
Navrhujeme zachovat rovný přístup k oběma stranám a lhůty 
sjednotit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Sjednocení lhůt. 

K § 8 
Z textu návrhu není jasné, jak postupovat, když daná osoba 
písemný souhlas neposkytne. Znamená to, že lobbistickou 
činnost nesmí vykonávat? Stejně tak není jasné, zda tuto 

Vysvětleno.  
Ad 1. V takovém případě nesmí lobbista danou 
osobu do registru uvést.   
Ad 2. Lobbista v takovém případě nebude 
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činnost smí dále vykonávat po odvolání souhlasu? 
Tato připomínka je zásadní. 

oprávněn vykonávat lobbování právě 
prostřednictvím této osoby. 
Ad 3. Po odvolání souhlasu nebude lobbista 
oprávněn vykonávat lobbování právě 
prostřednictvím této osoby, na jeho další činnost 
tato skutečnost nebude mít vliv.  

K § 13 a 15 
Navrhujeme upustit od zpracování duplicitních zpráv; zprávu 
pro účely registru transparentnosti by jako zástupce veřejného 
sektoru měl vypracovat lobbovaný a lobbista by měl mít právo 
požadovat úpravu údajů v takové zprávě. 
Ze strany lobbistů by povinnost vypracovat zprávu měla 
postihnout pouze lobbisty podle § 3 písm. a), tedy lobbisty, 
kteří tuto činnost vykonávají profesionálně, tedy za odměnu. 
Ostatní lobbisté by měli být povinnosti zpracovávat zprávu 
zproštěni, případně by jejich zpráva měla být mnohem méně 
podrobná. 
Odůvodnění: 
Vypracovávání podrobných zpráv o lobbování s uvedením 
konkrétních fyzických osob, které lobbing provádějí, je velkým 
zásahem do soukromí těchto osob. Pokud například 
společenství vlastníků bytů v určité lokalitě soustavně 
komunikuje se svým poslancem či senátorem o problému, 
kterému čelí ve vztahu k obci a který navrhne legislativně 
podchytit nebo uvést ve strategickém dokumentu, bude nutně 
čelit zveřejnění obsahu své komunikace s voleným zástupcem 
včetně jmen osob, které za ně vyjednávaly. V daném kontextu 
to může být pro jednotlivce značně poškozující. 
Navíc by zpracování takových zpráv vedlo k nadměrné 
administrativní zátěži zejména lobbistů podle § 3 písm. c).  
Lze si například pouze stěží představit, že takový lobbista 
bude ve své zprávě detailně identifikovat všechny své členy 
nebo všechny osoby, v jejichž prospěch lobbuje (například 
všechny členy HK ČR, všechny členy Advokátní komory nebo 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Předkladatel trvá na současně navrženém a 
odkazuje na věcný záměr, který vláda schválila 
usnesením dne 21. února 2018 č. 114, v jehož 
rámci bylo mj. doporučenou variantou zavést 
podávání pravidelných zpráv pro všechny 
kategorie lobbistů.  
Na základě zohlednění některých připomínek 
bude § 3 písm. a) zahrnovat všechny osoby (tj. i 
nepodnikající fyzické osoby) bez ohledu na to, 
zda lobbují za odměnu (nebo jakýkoli jiný 
prospěch či výhodu). 
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například všechny obyvatele určité lokality apod.).  
Zpracování zpráv v této podrobnosti a rozsahu je pro lobbisty 
podle § 3 písm. c), kterými budou zájmové organizace a 
sdružení nepřiměřenou povinností, která omezuje jejich 
činnost, a tedy tím i právo občanů na spolčování a výkon práv 
s tím spojených. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 13 (6) a 15 (6) 
Návrh počítá s tím, že se námitka pouze zobrazí. Z hlediska 
uživatele tak vznikne pouze zmatek. Navíc není v praxi 
proveditelné, aby lobbisté a lobbovaní kontrolovali všechny 
zprávy o vzájemných schůzkách. Hrozí tak i zneužívání zpráv 
k publikování záměrně nepravdivých informací. 
Věcnou správnost vložených zpráv nebude patrně ani jinak 
nikdo posuzovat. Přitom v důvodové zprávě se mluví o tom, že 
za zveřejňování nepravdivých informací budou hrozit sankce. 
Navrhujeme úpravu i s odkazem na předchozí připomínky 
přehodnotit. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Možnost námitky lobbisty a lobbovaného ke 
zprávám lobbovaného a lobbisty je nástrojem, 
díky němuž lze rychle a jednoduše upozornit 
autora zprávy, ale i každého nahlížitele do 
registru transparentnosti, na nesprávnost nebo 
neúplnost údajů ve zprávě. Dále bude už na 
dotčených osobách, zda rovněž podají podnět k 
Úřadu, aby autorovi takové zprávy uložil pokutu. 
Není vyloučeno, že se budou cítit natolik 
poškozeny nepravdivými údaji ve zprávě, že 
dokonce zvolí soudní cestu (žalobu na ochranu 
osobnosti).  

Úřad Národní 
rozpočtové rady  

Bez připomínek.   

Úřad pro dohled nad 
hospodařením 
politických stran a 
hnutí 

K § 2 odst. 1: S ohledem na ústavní zásadu proporcionality, 
kdy je do jisté míry regulována svoboda projevu, žádáme o 
zpřesnění definice lobování tak, aby tato zněla následovně: 
„Lobbování je soustavná činnost, za kterou se poskytuje 
nebo obvykle poskytuje úplata, spočívající v komunikaci, 
…“. Dle názoru Úřadu má takové zpřesnění oporu jak ve 
schváleném věcném záměru zákona4, tak i ve stávající 

Neakceptováno. 
Lobbování za úplatu není součástí samotné 
definice lobbování, neboť by ji příliš zúžilo. Je 
součástí definice lobbisty (§ 3 písm. a) vedle 
případů spadajících pod písm. b) a c). 

 
 
4 Usnesení vlády ze dne 21. února 2018 č. 114.   
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důvodové zprávě. Navrhovaná regulace lobbingu míří zejména 
na profesionální výkon této činnosti, což je dále zřejmé 
z definice lobbisty dle § 3, a nemělo by být ambicí 
navrhovaného zákona regulovat běžný kontakt a komunikaci 
mezi občany a jejich volenými zástupci, poslanci a senátory. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 2 odst. 2 písm. c): Za účelem zpřesnění výjimky 
z lobbování, která chrání přílišnému zasahování do interních 
poměrů politických stran a politických hnutí, navrhujeme 
následující znění výjimky: 
„komunikace mezi členy na jednání orgánů a organizačních 
jednotek politických stran a hnutí,“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Podmínka členství v politické straně nebo hnutí 
pro výjimku z pojmu lobbování je diskriminační; 
lobbisté – nečlenové by tak měli nerovné 
postavení oproti členům dané strany nebo hnutí. 
V ČR navíc nemohou být členy politické strany 
nebo hnutí cizinci. Je proto vhodnější, aby zákon 
neomezoval možnost kohokoliv komunikovat na 
jednání orgánů a organizačních jednotek 
politických stran a hnutí (jsou-li jednání uzavřena 
nečlenům, je to ryze věcí daného politického 
subjektu).  

K § 3 písm. a): Žádáme změnu definice lobbisty tak, aby 
regulace lobbingu dopadala na osoby, které vykonávají 
lobbistickou činnost dle definice v § 2, kdy stávající návrh 
zásadním způsobem zužuje okruh lobbistů výhradně na 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Definice lobbisty 
by tak v písm. a) měla znít: 
„právnická osoba nebo podnikající fyzická nebo právnická 
osoba lobující ve prospěch třetí osoby za odměnu,“. 
S odkazem na navrhované doplnění definice lobbisty 
v připomínce č. 1. necháváme ke zvážení vypuštění „za 
odměnu“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
§ 3 písm. a) bude zahrnovat všechny osoby (tj. i 
nepodnikající fyzické osoby) bez ohledu na to, 
zda lobbují za odměnu (nebo jakýkoli jiný 
prospěch či výhodu). 

K § 6: Současná formulace zavádí do regulace lobbingu 
několik prvků nejistoty jak pro lobbisty samotné, tak i pro 

Akceptováno částečně.  
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lobbované. Zatímco, potenciálně lobbovaným se fyzická osoba 
stává dnem zahájení výkonu funkce nebo činnosti5, povinnost 
lobbujícího lobbisty podat návrh na zápis do registru je 
stanovena až do 10 dnů od zahájení činnosti. Další povinnosti 
pro lobbujícího následují v § 14, jejichž nedodržení je 
současně přestupkem dle § 17 návrhu zákona. S ohledem na 
transparentnost regulace a právní jistotu povinných subjektů, 
se jeví nanejvýše vhodné, aby lobbista mohl zahájit činnost 
naplňující znaky lobbování nejdříve po podání návrhu na zápis 
do registru.6 Tomu odpovídá následující navrhované znění § 6: 

„Právnická osoba nebo podnikající fyzická Fyzická 
nebo právnická osoba je povinna podat návrh na zápis do 
registru nejpozději do 10 dnů ode dne dnem 
předcházejícímu dni, kdy její činnost naplnila znaky 
lobbování podle tohoto zákona.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Z § 6 bylo vypuštěno slovo „podnikající“.  
Předkladatel trvá na současně navrženém. 
Povinnost registrovat se jako lobbista je uloženo 
těm, jejichž činnost naplnila znaky lobbování a je 
jim k tomu určena desetidenní lhůta. 
Tato konstrukce se jeví předkladateli jako 
vhodnější než ta, kterou navrhuje připomínkové 
místo, a to především z důvodu prevence 
administrativní zátěže a volnosti pro ty, jejichž 
činnost ve výsledku nemusí naplnit všechny 
znaky lobbování – nebudou tak a priori nuceni 
k registraci.  

K § 8: V souladu s navrhovanou definicí lobbisty [§ 3 písm. a)] 
je nutné upravit rozsah zapisovaných údajů o lobbistovi, tak 
aby na základě těchto údajů mohl být registrovaný lobbista 
identifikován. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vzato na vědomí. 

K § 10 odst. 2: S odkazem na zásadní připomínku č. 4 žádáme 
o následující znění navrhovaného odstavce: 

„Úřad zapíše lobbistu do registru do 10 dnů ode dne 
podání na základě podaného návrhu, který splňuje 
předepsané náležitosti, …“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  
Předkladatel postrádá odůvodnění předkládané 
změny v daném ustanovení.  

K § 15 odst. 4: S ohledem na zásadu rovnosti žádáme, aby pro 
lobbované platila stejná 15denní lhůta pro uložení zprávy 

Akceptováno.  

 
 
5 Typicky vznikem mandátu, jmenováním nebo začátkem smluvního vztahu. 
6 Obdobně např. § 16e odst. 1 a 4 in fine zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
v platném znění. 
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lobbovaného, jako v případě povinnosti uložení zprávy lobbisty 
podle navrhovaného ustanovení § 13 odst. 4. 
Tato připomínka je zásadní. 

Sjednocení lhůt. 

K § 16: S ohledem na malý počet zaměstnanců a jednoduchou 
organizační strukturu Úřadu žádáme, po vzoru zákona č. 
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v 
politických hnutích, v platném znění a volebních zákonů, o 
doplnění odst. 4 v následujícím znění: 
„Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej 
přezkoumat v přezkumném řízení.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Vyloučení rozkladu a přezkumného řízení by 
omezilo opravné prostředky proti rozhodnutí 
Úřadu. U přezkumného řízení jde pouze o podnět 
Úřadu, který o provedení případného přezkumu 
rozhodne.  

K § 17 odst. 1: Žádáme o doplnění o následující znění: „i) v 
rozporu s § 19 odst. 2 nepodá ve stanovené lhůtě návrh na 
zápis do registru transparentnosti.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno.  
Navrženou změnu předkladatel neshledává 
odůvodněnou a trvá na současně navrženém.  

K § 17 odst. 2: S ohledem na závažnost přestupků žádáme o 
zvýšení horní hranice pokuty a žádáme o následující znění: 
„Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 
200 000 Kč“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Nastavení horní hranice pokuty na výši 100 000 
Kč považujeme za adekvátní a případná úprava 
by měla nastat až po určité době účinnosti zákona 
podle poznatků z aplikační praxe. Notářská 
komora ČR uplatnila k návrhu zákona připomínku 
s požadavkem na úpravu výše pokuty, protože 
považuje částku 100 000 Kč za zcela 
nepřiměřenou. Naopak Bezpečnostní informační 
služba v zásadní připomínce požaduje zvýšit 
horní hranici pokuty alespoň na 500 000 Kč. 
Vzhledem k uvedenému se ponechání navržené 
výše pokuty jeví jako vhodné kompromisní řešení. 
Dále lze za některé přestupky uložit další správní 
tresty (§ 17 odst. 3 a 4). 

K § 17 odst. 3: Žádáme o následující znění:  Neakceptováno.  
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Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo f) lze uložit 
zákaz lobbistické činnosti do 3 let.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Navrženou změnu předkladatel neshledává 
odůvodněnou a trvá na současně navrženém 
rozsahu přestupků, za které lze uložit zákaz 
lobbistické činnosti do 3 let.  

K § 17 odst. 4: Žádáme o následující znění:  
„Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), nebo e), g) nebo 
h) lze uložit též správní trest zveřejnění rozhodnutí o 
přestupku.“  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  
Navrženou změnu předkladatel neshledává 
odůvodněnou a trvá na současně navrženém 
rozsahu přestupků, za které lze uložit správní 
trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku.  

K § 18 odst. 1: Žádáme o doplnění o následující znění:  
„c) v rozporu s § 19 odst. 2 nepodá ve stanovené lhůtě 
návrh na zápis do registru transparentnosti.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Je povinností organizační složky státu, aby do 
registru lobbovaného zapsala. Viz § 9 odst. 2. 
Lobbovaný žádný návrh na zápis do registru 
nepodává. 

K § 18: Uložení správního trestu zveřejnění rozhodnutí o 
přestupku považujeme za vhodnou formu trestu i v případě 
lobovaných, a proto žádáme o doplnění o následující znění: 
„(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit též správní 
trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
zveřejnění rozhodnutí o přestupku je možné podle 
zákona č. 250/2016 Sb. uložit jen PO nebo 
podnikající FO.  
  

K § 18 odst. 2: S ohledem na závažnost přestupků žádáme o 
zvýšení horní hranice pokuty a žádáme o následující znění: 
„(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
100 000 200 000 Kč“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Nastavení horní hranice pokuty na výši 100 000 
Kč považujeme za adekvátní a případná úprava 
by měla nastat až po určité době účinnosti zákona 
podle poznatků z aplikační praxe.  

Návrh zákona nijak neupravuje činnost stávajících lobbistů a 
lobbovaných, a proto navrhujeme přidat přechodné 
ustanovení, kde by se zakotvila lhůta ode dne účinnosti 
zákona, v níž budou osoby, které ke dni účinnosti zákona 
naplňují zákonné znaky lobbisty a lobbovaného, povinny 
požádat o zápis do registru transparentnosti. S ohledem na 
tuto skutečnost jsou navrhována doplnění skutkových podstat 

Akceptováno. 
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přestupku ve znění připomínky č. 9. a 13. Žádáme o doplnění 
o následující znění: 

§ 19 Přechodná ustanovení 
(1) Ustanovení tohoto zákona se ode dne jeho 

účinnosti vztahují i na osoby, které ke dni účinnosti 
tohoto zákona naplňují znaky lobbisty podle § 3 
zákona a lobbovaného podle § 4 zákona. 

(2) Osoby uvedené v odst. 1 jsou povinny požádat o 
zápis do registru transparentnosti dle § 6 zákona 
nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 10 odst. 2 a 3: Doporučujeme, aby došlo ke sjednocení 
terminologie a místo „uživatelské jméno a přístupové údaje“ 
bylo použito pouze „přístupové údaje“ neboť tento pojem 
v sobě obsahuje i uživatelské jméno. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

K § 19: Doporučujeme navázat účinnost zákona na pravidelný 
parlamentní cyklus a s ohledem na předpokládané ukončení 8. 
volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
stanovit účinnost zákona na 1. ledna 2022, což bude ve shodě 
s nabytím účinnosti také změnového zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno.  
K nabytí účinnosti činnost zákona č. 222/2016 
Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má 
podle platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; 
vláda však předložila návrh zákona, kterým se má 
účinnost zákona odložit na 1. ledna 2021 
(sněmovní tisk č. 256). Ministerstvo vnitra, které 
je gestorem projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá 
na tom, že je zapotřebí doby alespoň jednoho 
roku účinnosti nové právní úpravy, než bude 
možné její fungování doplnit o další právní 
úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
projektu e-Sbírka a e-Legislativa o vedení 
lobbistické stopy se především z tohoto důvodu 
navrhuje až od 1. ledna 2022. Současně je 
vhodné, aby nejdříve nabyl účinnosti zákon o 
lobbování (lobbisté a lobbovaní budou zapsáni a 
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začnou podávat zprávy), a až poté se systém 
regulace lobbování doplní o vedení lobbistické 
stopy. 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část 8 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
dopracovat.  
Po nabytí účinnosti GDPR musí mít DPIA novou kvalitu. V 
souvislosti s článkem 35 odst. 10 GDPR je nezbytné se 
zabývat i způsoby využití nových nástrojů ochrany osobních 
údajů jako jsou pověřenci, kodexy chování apod. DPIA je 
vhodné zejména dopracovat o vyhodnocení zpracování 
osobních údajů lobbujícího zaměstnance, zejména jejich 
účelnosti, když odpovědnost stejně ponese jeho 
zaměstnavatel, a dobu uchování zpráv. 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 
Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 
nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 
uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho 
částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 
regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 
uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, 

ROZPOR 

 

Vzato na vědomí.  
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pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných 
kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. 
Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje 
zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu 
údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V 
popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně 
používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné 
označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo 
dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo 
souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má 
být dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 
vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 
zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 
osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 
použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména 
ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 
podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry 
specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou 
se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních 
údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle GDPR. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 
projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud 
navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování 
osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. 
Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních 
údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních 
údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; 
není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí 
záruky a opatření podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní 
úpravu, kterou je třeba převzít. 
Tato připomínka je zásadní. 
V § 1 se slova „dokumentů plánovací, koncepční Neakceptováno. 
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nebo strategické povahy schvalovaných vládou (dále jen 
„strategický dokument“)“ nahrazují slovem „koncepcí“. 
Kasuistický výčet není vhodný a patří do důvodové zprávy. 
Tato připomínka je doporučující. 

Výčet „dokumentů plánovací, koncepční nebo 
strategické povahy schvalovaných vládou“ 
vystihuje, že rozhodující je obsahové vymezení 
dokumentu bez ohledu na jeho formální označení. 
Navrhované nahrazení slovem „koncepce“ by 
budilo pochybnosti, zda sem spadají i dokumenty  
pojmenované jinak (plán, strategie apod.). 

V § 4 odst. 1 se písmena c) až f), h) až j) l) a m) a odstavec 2 
 zrušují.  To promítnout do § 9. Alternativa: V § 4 odst. 1 písm. 
c) se zrušují slova: „a vedoucí ústředního správního úřadu, v 
 jehož čele není člen vlády“ a zrušuje se písmeno f), h) až j) a 
odstavec 2. 
Regulace lobbyingu by se měla vztahovat čistě jen na 
legislativu, tj. Sněmovnu, Senát a presidenta republiky 
(argument neodpovědností není případný, neboť nejde o 
sankcionování, ale o transparentnost). Není důvodu působnost 
zákona rozšiřovat na arbitrárně vybrané části exekutivy, když 
je zcela vynechána samospráva, územní i profesní, a 
významné části veřejného sektoru, které mají značný význam 
pro veřejný prostor, jako jsou veřejné ústavy typu České 
televise, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. 
Jako alternativu si lze představit zahrnutí vlády jako vrcholného 
orgánu výkonné moci, neboť ministři mají politickou 
odpovědnost. Nedůvodné však je zahrnutí odborných úřadů, 
kde o politickém rozhodování nemůže být řeči. V opačném 
případě by musela být zahrnuta i justice. Je-li definičním 
znakem lobbyingu ovlivnění jednání lobbovaného, pak 
lobbovaná může být i justice, neboť amicus curiae brief je 
standardní a legitimní nástroj ovlivnění soudního rozhodování. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Nezahrnutí představitelů justice do lobbování již 
bylo vysvětleno v důvodové zprávě (kap. 2): 
„Lobbování je v právních předpisech států (i podle 
současné mezinárodní praxe) vymezováno jako 
aktivita směřovaná především na legislativní a 
exekutivní složku moci. Soudní moc není v žádné 
doposud platné právní úpravě zahrnuta, přestože 
rozhodování (zejména vyšších) soudů má 
zásadní význam pro řádné fungování právního 
státu. Nezávislost soudní moci je ovšem 
garantována a nelze z principu připustit, že by její 
představitelé mohli být legitimně ovlivňováni 
lobbisty. Obdobné platí i v případě státních 
zástupců (coby součásti moci výkonné).“ 
Zmiňovaný „amicus curiae brief“ není v českém 
právním řádu upraven (jedná se o institut 
angloamerického práva, který se objevuje také 
v mezinárodním a evropském právu). 

V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „popřípadě jména, příjmení 
a funkce nebo pracovní zařazení“ a písmeno b) zrušují.  
Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění 

Akceptováno.  
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této kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné, a právě 
proto se tato regulace zaváděla. 
Není důvodu registrovat funkci a pracovní zařazení a každou 
její změnu. Rovněž tak se nejeví jako účelné registrace data 
narození a adresy místa pobytu, přičemž druhý osobní údaj je 
nesrozumitelný. Má se tím na mysli bydliště, anebo místo 
trvalého pobytu? Místo těchto kasuistických identifikátorů lze 
doporučit povinnost ztotožnění se základními registry. 
Tato připomínka je zásadní. 
V § 8 se odstavec 4 zrušuje.  
Je podivné, že by zaměstnanec měl souhlasit s právními 
důsledky svého druhu práce, s kterými se ztotožnil již tím, že 
uzavřel pracovní smlouvu. Důvodová zpráva tento institut 
neobjasňuje, pouze parafrasuje normativní text. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
 
Neakceptováno. 
Podmínka explicitního souhlasu s uvedením 
lobbujícího zaměstnance v registru lobbistů je 
nezbytná pro to, aby byl dotčený zaměstnanec 
srozuměn se skutečností, že je takto registrován. 
Bez podmínky explicitního souhlasu by 
zaměstnavatel mohl registrovat lobbující 
zaměstnance bez jejich vědomí, čímž by nebyla 
dostatečně chráněna práva dotčených 
zaměstnanců. Jakkoliv navržená konstrukce 
může působit komplikovaně, tak vychází 
z vyvažování ochrany oprávněných zájmů a práv 
zaměstnavatele a zaměstnance.  
Pro lobbované je nezbytné mít informaci o tom, 
zda dotyčný lobbující zaměstnanec je skutečně 
zaměstnancem lobbisty a zda je skutečně 
registrován. Bez možnosti okamžité kontroly 
relevantních informací o lobbujícím zaměstnanci 
v registru transparentnosti by existovalo nemalé 
riziko uvedení lobbovaného v omyl apod. 

V § 10 odst. 1, § 13 odst. 5 a § 15 odst. 5 se slova „stanoví 
Úřad vyhláškou a formulář zároveň“ nahrazují slovem „Úřad“. 
Je nedůvodné zaplevelovat právní řád dalšími kasuistickými 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předkladatel je proti tomu, aby zákon stanovoval 
oprávnění Úřadu stanovovat náležitosti formuláře 
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předpisy, když plně postačí formulář prostě zveřejnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

jinou cestou než prostřednictvím vyhlášky (srov. 
nález Pl. ÚS  32/15, kdy Ústavní soud shledal za 
protiústavní obdobnou úpravu podávání tzv. 
„kontrolního hlášení“). Poznámka: alternativou, je 
varianta, kdy by všechny údaje stanovil zákon a 
Úřad by pouze vydal formulář, ve kterém by 
nebyly stanoveny další náležitosti (tuto alternativu 
předkladatel nepovažuje za vhodnou); není však 
možné, aby Úřad stanovil podrobnosti a 
náležitosti formuláře.  
 

V 10 odst. 2 a 3 se slova „, uživatelské jméno a přístupové 
údaje do registru“ zrušují.  
V době NIA se jedná o anachronismus. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Vypuštěn termín „uživatelské jméno“, neboť 
pojem „přístupové údaje“ v sobě obsahuje i 
uživatelské jméno. 

V § 12 se odstavec 6 zrušuje.  
V době GDPR jde o anachronismus. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

V §§ 13 a 15 odst. 1 se slova „uplynulé kalendářní čtvrtletí“ 
nahrazují slovy „uplynulý kalendářní rok“. To promítnout i do 
odstavce 4. Alternativa: Slova „uplynulé kalendářní čtvrtletí“ se 
nahrazují slovy „uplynulý kalendářní půlrok“. 
Lhůta k předkládání zpráv je nepřiměřeně krátká a znamenala 
by značnou zátěž. Důvodová zpráva zcela mlčí, proč byla 
zvolena tak nepřiměřeně krátká doba. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu vláda schválila 
svým usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
včetně preferované varianty, která obsahovala 
čtvrtletní periodicitu zpráv lobbistů. Roční 
frekvenci zpráv lobbistů považuje předkladatel 
za nedostatečnou, neboť řadu informací by se 
veřejnost dozvídala teprve až v době, kdy by 
mnohá témata byla již zcela zapomenuta a nebyla 
by v ohnisku pozornosti.  
Některá připomínková místa (Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Nejvyšší kontrolní úřad) 
požadují ještě kratší frekvenci podávání zpráv (za 
každý měsíc). Ponechání čtvrtletní frekvence se 
jeví jako vhodné kompromisní řešení. 
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Do §§ 13 a 15 je nezbytné doplnit, že zprávy se uchovávají 3 
roky; poté jsou vymazány.  
Zásada minimalisace zpracování osobních údajů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  

Úřad pro přístup 
k dopravní 
infrastruktuře 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Připomínky nezaslány.   

Úřad pro zahraniční 
styky a informace ČR 

Bez připomínek.  

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Ústav pro studium 
totalitních režimů 

Připomínky nezaslány.  

Ústavní soud Připomínky nezaslány.  

   

   

 
V Praze 20. 12. 2018 

Vypracoval: 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný 
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Mgr. Michal Švec 

Mgr. Matej Blažek 

        Podpis: 
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