
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 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 Bez připomínek.  

Ministerstvo financí K čl. IV – změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv 
Navržená úprava je v současné podobě legislativního procesu 
v zásadě neproveditelná, neboť není možno vést legislativní 
stopu po celou dobu legislativního procesu. Je například 
možné, že se k zákonu sejde ohledně uplatňovaných 
připomínek náměstek pro řízení sekce z připomínkového místa 
s lobbistou a není v silách předkladatele, aby zjistil, že k takové 
schůzce došlo. Navíc věcná problematika, která může být 
předmětem lobbingu, může být zohledněna v různých právních 
předpisech, popřípadě může být zahrnuta do různých návrhů 
právních předpisů, čímž není zřejmé, jak bude zajištěno řádné 
přiřazování informací o lobbingu ke správnému návrhu 
právního předpisu v rámci lobbistické stopy. 
Není ani zřejmé, jak by procesně tato úprava měla fungovat 
v rámci připomínkových řízení nebo projednávání návrhu 
zákona na vládě, v Poslanecké sněmovně či Senátu, tj. jak a 
kdo a na základě jakých informací by měl povinnost tuto 
lobbistickou stopu vytvářet, zaznamenávat a předávat dále. 
V materiálu zásadně postrádáme alespoň rámcové naznačení 
toho, jak bude právní úprava promítnuta do Jednacího řádu 

ROZPOR 
Neakceptováno.  
Předkladatel setrvává na obecné právní úpravě, 
která zajišťuje fungování legislativní stopy. 
Předkladatel nechce do zákona kasuisticky 
zakotvovat přesný administrativní postup 
zpracování legislativní stopy; detaily budou 
záviset na povaze subjektu, který má lobbistickou 
stopu vytvořit.  
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vlády a Legislativních pravidel vlády, a to zejména z pohledu 
předkladatele (zpracovatele) návrhu z hlediska konkrétního 
postupu a rozsahu odpovědnosti za zpracování legislativní 
stopy. 
Pokud by měly být pro vypracování lobbistické stopy být 
využity zprávy lobbovaných, resp. lobbistů, upozorňujeme na 
fakt, že tyto zprávy se poskytují čtvrtletně, takže čekání na to, 
až budou tyto zprávy, k dispozici by znamenalo zpomalení celé 
přípravy návrhu zákona a následné vyhlášení ve Sbírce 
zákonů. To by u transpozičních předpisů mohlo znamenat 
zásadní problém - již v současné době je legislativní proces v 
ČR značně dlouhý a ČR má problém dodržet závazky EU 
plynoucí z povinnosti transpozice evropských směrnic. Další 
prodlužování legislativního procesu tak považujeme za 
neúnosné. 
Nepovažujeme ani za účelné, aby osobní údaje byly 
uveřejněny ve Sbírce zákonů v zásadě navždy. Takovou 
úpravu nepovažujeme za zcela souladnou s principy, na 
kterých stojí nařízení GDPR. 
Ze všech výše uvedených důvodů máme zásadní pochybnosti 
o tom, že navržené podobě může lobbistická stopa racionálně 
fungovat. Podle našeho názoru bude jen představovat vysokou 
administrativní zátěž a nepřinese přitom žádné vylepšení 
ohledně otázky lobbingu.  Proto požadujeme vypuštění této 
části a vypuštění lobbistické stopy i z dalších částí změnového 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
K čl. III - návrh zákona o střetu zájmů  
V úvodní větě je třeba doplnit za text „zákona č. 190/2016“ 
zkratku „Sb.“. 
Doporučujeme zvážit výši hodnoty oznamovaných darů – 
hranici 5 000 Kč v současné době podle našeho názoru mohou 
v řadě případů překračovat i dary v rámci rodiny (Vánoce, 
narozeniny a podobné příležitosti), přičemž znění takovéto  
dary z povinnosti je oznámit nevylučuje. Je otázkou, zda je 

Akceptováno. 
Doplněna zkratka „Sb.“. 
 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFTWGD)



Stránka 3 (celkem 37) 

 

přiměřené po veřejných funkcionářích požadovat, aby i tyto 
dary uváděli. 
Tato připomínka je doporučující. 

zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Ministerstvo kultury  K čl. III bod 2 a bod 3 
Z těchto novelizačních bodů vyplývá, že do oznámení o 
příjmech podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb., 
resp. do souhrnné částky 100 tis. Kč by neměly být zahrnuty 
dary.  Dále by měl veřejný funkcionář oznámit, že obdržel dar, 
jehož hodnota přesahuje 5 tis. Kč, aniž by byla dána jakákoli 
souvislost s lobbingem, jak jej zavádí návrh zákona o lobbingu. 
Navržené povinnosti v souvislosti s evidencí darů ve snížené 
hodnotě tedy dopadají i na osoby, které nelze podřadit pod 
definici lobbovaného a je diskutabilní nakolik tato úprava ve 
skutečnosti  přispěje k naplnění účelu zákona o lobbingu. 
Navrhované snížení limitní hodnoty pro vznik povinnosti 
oznámit přijetí daru a vytvoření speciálního oddílu znamená 
další administrativní zátěž a i když důvodová zpráva uvádí, že 
„evidence darů přijatých veřejnými funkcionáři představuje také 
určitou alternativu k požadavku na odkrývání finančních 
informací týkajících se lobbingu na straně lobbistů.“, 
domníváme se, že případný užitek z navržených změn je  
natolik diskutabilní, že vzniklé náklady neodůvodňuje 

Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
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U § 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů doporučujeme 
spodní hranici hodnoty jednotlivých darů, u nichž bude veřejný 
funkcionář povinen v oznámení uvést hodnotu, druh a dárce, 
s přihlédnutím k tržní hodnotě věcí, které obvykle bývají 
předmětem darování, jakož i k dosavadní praxi, ponechat v 
dosavadní výši 10 000 Kč. 
Připomínáme také, že veřejný funkcionář vždy nemusí, ba 
někdy ani nemůže, vědět, jaká je hodnota daru, který obdržel. 
Rovněž nemusí vědět, zda dar obdržel v souvislosti s výkonem 
své funkce, anebo bez souvislosti s výkonem funkce. Jestliže 
se například pracovníci odboru krajského úřadu „složí“ na 
zakoupení daru řediteli odboru, a hodnota tohoto daru 
přesáhne 5 tis. Kč, vzniká otázka, zda je dar poskytnut 
v souvislosti s výkonem veřejné funkce, anebo nikoli, zda by jej 
měl daný ředitel odboru uvést v oznámení podle zákona č. 
159/2006 Sb. apod. Zároveň přináší tato konstrukce, z povahy 
věci, zvýšení zátěže pro Ministerstvo spravedlnosti.  
Navrhujeme proto změny zákona č. 159/2006 Sb. z návrhu 
vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

K čl. V 
Navržená doba účinnosti změnového zákona se o rok liší od 
 účinnosti návrhu zákona o lobbování. Domníváme se, že není 
praktické, aby se stanovení účinnosti dvou souvisejících 
právních předpisů časově rozcházelo, neboť tím mohou v praxi 
vyvstat nečekané a zbytečné problémy. Navrhujeme proto 
účinnost obou navrhovaných zákonů sjednotit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 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 o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 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 
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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. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K části první, bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 
V části první, bodu 1, doporučujeme vypustit odkaz na 
poznámku pod čarou č. 19 včetně samotné poznámky pod 
čarou. V § 43 odst. 2 je již obsažen odkaz na příslušný zákon 
a je tudíž nadbytečné tento odkaz de facto opakovat ještě 
v poznámce pod čarou. 
V návaznosti na to doporučujeme též v bodu 2, 4, 5, 6 a 7 
vypustit odkazy na poznámku pod čarou č. 19. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Předkladatel v souladu s čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády využil možnost 
doplnit normativní odkaz na zákon o Sbírce 
zákonů a mezinárodních smluv odkazem na 
poznámku pod čarou, v níž uvedl úplnou citaci 
názvu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv. 
 

K části druhé 
Ve všech novelizačních bodech části druhé doporučujeme 
vypustit odkaz na poznámku pod čarou č. 19. Poznámka pod 
čarou č. 19 je již v platném znění daného zákona a odkazuje 
na § 77 zákona č. 247/1995 Sb. Cílem uvedení odkazů je 
zřejmě po vzoru v části první zavést novou poznámku pod 
čarou ve stejném znění jako v případě části první (zde by tedy 
měla být pod číslem 54 a musela by být znovu zvlášť 
upravena pro dotčenou část). Z důvodů uvedených 
v připomínce k části první však doporučujeme novou 
poznámku pod čarou neuvádět a dané odkazy tedy vypustit 
bez náhrady. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
V souladu s vypořádáním předchozí připomínky. 

K části druhé, bodu 6 
V doplňované větě doporučujeme zvážit použití obdobné 

Neakceptováno. 
Ponechána obdobná formulace, která se 
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formulace jako v § 101 odst. 4 předmětného zákona („musí 
obsahovat“) a případné zařazení dané změny právě do tohoto 
ustanovení. 
Tato připomínka je doporučující. 

vyskytuje u dalších ustanovení návrhu zákona 
(„jsou rovněž údaje pro lobbistickou stopu“). 

K části páté 
Doporučujeme sjednotit datum nabytí účinnosti zákona s 
datem účinnosti návrhu zákona o lobbování a případné 
předpokládané aplikační obtíže, na základě kterých byla 
zvolena pozdější účinnost, řešit pomocí vložení přechodných 
ustanovení. 
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 o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 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 jeho 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. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Připomínky nezaslány.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. IV bodu 3 (§ 19 odst. 2 zákona o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv) 
Předmětným ustanovením jsou do § 19 zákona o Sbírce 
zákonů a mezinárodních smluv doplňovány náležitosti tzv. 
legislativní stopy. Konstatujeme, že je navržený výčet 
náležitostí užší, než je tomu v případě náležitostí uváděných 
ve zprávě lobbisty, resp. ve zprávě lobbovaného, jež mají být 

Neakceptováno. 
Je záměrem předkladatele, že lobbistická stopa 
není zcela totožná s veškerými údaji, které mají 
být uváděny ve zprávě lobbisty nebo zprávě 
lobbovaného. Do lobbistické stopy se mají 
zapisovat pouze ty údaje, které jsou nejdůležitější 
pro vedení ve Sbírce zákonů a mezinárodních 
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do budoucna vyhotovovány podle § 13 a 15 návrhu zákona  
o lobbování. Doporučujeme proto zvážit doplnění § 19 odst. 2 
o další náležitosti předvídané v § 13 odst. 2 a § 15 odst. 2 
návrhu zákona o lobbování, zejména pak o informaci o osobě, 
v jejímž zájmu lobbista lobboval.    
Tato připomínka je doporučující. 

smluv. 

Ministerstvo školství‚ 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra Obecně: 
 Považujeme za nezbytné vyjasnit způsob vedení 
lobbistické stopy. Ta by dle důvodové zprávy i dle 
navrhovaného § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 222/2016 Sb. 
měla být samostatným celistvým dokumentem obsahujícím 
údaje o všech lobbovacích aktivitách, ke kterým ve vztahu 
k danému právnímu předpisu došlo. Jak vyplývá 
z navrhovaných změn jednacích řádů komor Parlamentu, 
přispěvatelů do této lobbistické stopy může být u návrhů 
zákonů celá řada.  
 Postrádáme pro tyto účely jednoznačné stanovení 
odpovědnosti za kompletaci lobbistické stopy na základě údajů 
z různých zdrojů a fází legislativního procesu. Záměr nastíněný 
na str. 4 důvodové zprávy hovořící o tom, že se bude jednat o 
úkol oprávněné osoby ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 
222/2016 Sb., nemá ve vlastním textu návrhu jakoukoli oporu.   
Ostatně i v návrhu novel jednacích řádů komor Parlamentu 
používaná formulace uvést „údaje pro lobbistickou stopu“ 
(nebo že jsou tyto údaje součástí pozměňovacího návrhu) 
doplněná odkazem úpravu náležitosti lobbistické stopy je 
poněkud neurčitá, neboť z ní přímo nevyplývá, kdy by se 
taková povinnost měla uplatnit a v jakém rozsahu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Předkladatel setrvává na obecné právní úpravě, 
která zajišťuje fungování legislativní stopy. 
Předkladatel nechce do zákona kasuisticky 
zakotvovat přesný administrativní postup 
zpracování legislativní stopy; detaily budou 
záviset na povaze subjektu, který má lobbistickou 
stopu vytvořit. 

K čl. IV – k novele zákona č. 222/2016 Sb.: 
Doporučujeme, aby byla definice a náležitosti tzv. 

Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
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legislativní stopy přeneseny do zákona o lobbingu, neboť 
systematicky totiž legislativní stopa zjevně náleží do předmětu 
úpravy zmíněného zákona. Navrhovaný zákon o lobbingu 
legislativní stopu vůbec nezmiňuje, přitom předmětem jeho 
úpravy jsou "podmínky lobbování při přípravě, projednávání 
a schvalování návrhů právních předpisů" a legislativní stopa je 
v tomto ohledu zásadním novým institutem v právním řádu. 
Proto má úprava tohoto institutu místo právě v zákoně 
regulujícím lobbování, zatímco její zařazení do zákona č. 
222/2016 Sb. je nesystémové a činí úpravu zákona o lobbingu 
nekompletní. 

Ostatně ani stanovení podmínky pro uvádění 
legislativní stopy („pokud … došlo k lobbování podle zákona o 
lobbování“) rovněž nepatří do zákona č. 222/2016 Sb., který 
upravuje náležitosti návrhu právního předpisu Tato podmínka 
by měla být spolu s definičními znaky legislativní stopy 
zařazena v zákoně o lobbování. 

Na základě výše uvedeného lze akceptovat řešení, kdy 
v zákoně č. 222/2016 Sb. bude pouze uvedena lobbistická 
stopa jako povinná příloha návrhu právního předpisu a co do 
jejích náležitostí bude odkázáno na zákon o lobbování. 
Tato připomínka je doporučující. 

schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která stanovila zavedení 
legislativní (tj. lobbistické) stopy změnou zákona o 
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Zvolené 
řešení je v  souladu i se Stanoviskem Legislativní 
rady vlády k věcnému záměru zákona o lobbingu. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu neuplatňuji zásadní 
připomínky, nicméně si dovoluji doporučit zvážit sjednocení 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona a dne nabytí účinnosti 
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 o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 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 jeho fungování doplnit o další právní 
úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
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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. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka  
 K části čtvrté (zakotvení lobbistické stopy) a souvisejícím 
ustanovením dalších částí 
Požadujeme doplnění odůvodnění týkající se tzv. lobbistické 
stopy a jejího následného zpracovávání v rámci legislativního 
procesu, aby se předešlo níže uvedeným nejasnostem. 
Odůvodnění: 
Návrh zakotvuje povinnost, aby součástí návrhu právního 
předpisu, který se předkládá vládě, Legislativní radě vlády 
nebo jejímu orgánu nebo například Poslanecké sněmovně, 
byla také tzv. „lobbistická stopa“. 
Tato stopa má obsahovat údaje o lobbovaném, lobbistovi, času 
lobbování a vymezení věcí, kterých se lobbování týkalo, a 
podle odůvodnění předkladatele má provázet návrh od jeho 
předložení vládě až po její vyhlášení ve Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv. 
Návrh nepopisuje, jakým konkrétní způsobem bude tato stopa 
tvořena. Na začátku legislativního procesu bude nutné 
organizačně zajistit předávání informací o lobbování tak, 
aby mohli jednotliví předkladatelé (typicky ministerstva 
zasílající své návrhy vládě k projednání) předkládat pokud 
možno úplné lobbistické stopy, kdy bude nezbytné rozlišit, co 
ještě spadá pod samotnou přípravou návrhu v rámci 
legislativního procesu (například uplatnění a následné 
vypořádání připomínky) a co již odpovídá lobbování ve smyslu 
příslušného návrhu zákona (například další schůzky související 
s obsahem připravovaného návrhu, nebudou-li se všechny 

Neakceptováno. 
Předkladatel setrvává na obecné právní úpravě, 
která zajišťuje fungování legislativní stopy. 
Předkladatel nechce do zákona kasuisticky 
zakotvovat přesný administrativní postup 
zpracování legislativní stopy; detaily budou 
záviset na povaze subjektu, který má lobbistickou 
stopu vytvořit. 
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schůzky považovat za jednání k vypořádání jednotlivých 
připomínek, pak bude patrně lobbistická stopa v této fázi 
většinou jen formální náležitostí bez obsahu). 
Dále je otázkou, kdo je zpracovatelem lobbistické stopy 
při postoupení návrhu právního předpisu Senátu (podle 
jednacího řádu Poslanecké sněmovny se postupuje pouze 
samotný návrh zákona) a jak bude příslušný dokument dále 
měněn a doplňován. 
Výše uvedené „procesní“ okruhy by měla důvodová zpráva 
blíže objasnit, aby nehrozilo, že informace uvedené 
v lobbistické stopě budou již před projednáním návrhu vládou 
neúplné. Toto doplnění je žádoucí tím spíš, že za porušení 
povinnosti podání pravdivé a úplné lobbistické stopy nejsou 
stanoveny žádné sankční mechanismy. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 

K části první 
Navrhuje-li se do ustanovení § 63 odst. 3 zákona 
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 
ve znění pozdějších předpisů, doplnit jako náležitost 
písemného pozměňovacího návrhu k návrhu zákona údaje pro 
lobbistickou stopu podle zákona o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv, dáváme na zvážení, zda by kromě 
těchto údajů nemělo být v dotčeném zákoně zakotveno také to, 
že součástí pozměňovacího návrhu má být kromě odůvodnění 
také řádné zhodnocení jeho dopadů. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Předkladatel souhlasí, že řádné zhodnocení 
dopadů (včetně zhodnocení korupčních rizik) 
přikládané ke každému pozměňovacímu návrhu 
zákona by přispělo ke zvýšení kvality legislativy. 
Podobný návrh byl předložen skupinou poslanců 
(sněmovní tisk č. 26, VII. volební období), ale 
v této části nebyl schválen.  
Připomínkovým místem navrhované doplnění nad 
rámec návrhu zákona vyžaduje delší diskuzi, 
politické zadání, odbornou přípravu a 
připomínkové řízení, aby se k němu všechna 
připomínková místa mohla vyjádřit. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Z obecné části důvodové zprávy (str. 4) vyplývá, že povinnost 
uvést lobbistickou stopu nebude právně vymahatelná. Počítá 
se pouze s politickou odpovědností poslance nebo senátora.  
Dáváme ke zvážení efektivitu uvedeného nástroje jako 
takového. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu počítal se 
sankcionováním lobbovaných za nedodržení 
jejich povinností spojených s vedením legislativní 
(tj. lobbistické) stopy. Legislativní rada vlády ve 
svém stanovisku k věcnému záměru zákona o 
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lobbingu uvedla: „Stanovení sankcí v souvislosti s 
vedením tzv. legislativní stopy se jeví jako 
nepřiměřené a nesystémové. Pokud by měla být 
legislativní stopa součástí důvodové zprávy, šlo 
by o jedinou položku v úpravě náležitostí 
důvodové zprávy v zákoně č. 222/2016 Sb. 
chráněnou sankčními prostředky. Navíc není 
zřejmé, vůči komu by sankce měla směřovat 
např. v případě výboru nebo kanceláře komory 
Parlamentu a jakou by mohla mít formu.“ 
Předkladatelem bylo proto zvoleno řešení, že 
v zákoně o lobbování jsou zavedeny povinnosti 
lobbovaných podávat zprávy, jejichž nedodržení 
může být sankcionováno, zatímco nedodržení 
povinností spojených s vedením lobbistické stopy 
je věcí politické odpovědnosti.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace 

V případě části páté článku V s názvem „Účinnost“ je uvedena 
účinnost zákona od 1. ledna 2022, avšak účinnost zákona 
o lobbování by měla být v souladu s jeho § 19 s názvem 
„Účinnost“ stanovena už od 1. ledna 2021 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. 

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 o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 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 jeho fungování doplnit o další úpravu, 
která nabude účinnosti. Rozšíření projektu e-
Sbírka a e-Legislativa o vedení lobbistické stopy 
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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 

Navrhuji přiznat některá procedurální práva lobbisty, např. 
právo vystoupit na zasedání výboru nebo komise Parlamentu 
kdykoliv o to požádá, nerozhodne-li výbor nebo komise jinak. 
(Takové oprávnění může být silnou motivací pro zápis do 
registru lobbistů.)  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh změnového zákona k zákonu 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. 

Agrární komora 
České republiky 

Připomínky nezaslány.  

Akademie věd České 
republiky 

Bez připomínek.  

Asociace krajů České 
republiky  

Připomínky nezaslány.  

Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR  

Pozn.: připomínky zaslány k návrhu zákona o lobbování 
V Části první Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny se doplňuje bod 8, který zní:  
“V § 39 se na konci odstavce 5 doplňuje věta: “Lobbista 
zapsaný do registru transparentnosti dle zákona o 
lobbování má právo na udělení slova nejméně jednou ke 
každému bodu jednání i bez souhlasu výboru, požádal-li o 
to písemně nejpozději v okamžiku zahájení schůze 
výboru.” 
“V § 43 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: “Součástí 
zápisu jsou stanoviska podaná lobbisty zapsanými do 
registru transparentnosti, předloží-li je výboru nejpozději v 
den jednání výboru. Každý lobbista má právo připojit 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh změnového zákona k zákonu 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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jedno stanovisko ke každému bodu jednání.” 
“V § 117 se doplňuje nový odst. 5, který zní: “Lobbisté 
zapsaní v registru transparentnosti dle zákona o lobbování 
mají právo na vstup prostor Poslanecké sněmovny ve 
stejném rozsahu jako novináři - držitelé stálé akreditace. 
Podrobnosti stanoví vnitřní předpis vydaný Kanceláří 
sněmovny.” 
“Doporučuje se změnit Legislativní pravidla vlády 
usnesením vlády následovně:  
V čl. 5, odst. 1 se doplňuje nové písmeno i., které zní: 
“Lobbisté zapsaní v registru transparentnosti dle zákona o 
lobbování, požádají-li písemně orgán, který věcný záměr 
vypracoval o to, aby byli o věcných záměrech 
informováni.” 
V návrhu se zrcadlí trvalý nedostatek všech doposud 
předložených návrhů na regulaci lobbingu v prostředí České 
republiky, které ukládají lobbistům povinnosti, nicméně jim 
nepřiznávají prakticky žádná práva. Vzhledem k tomu, že 
zákon zavádí významné skupině osob, která přichází do 
kontaktu se zákonodárci, omezení jejich doposud volného 
podnikání, doporučuje se proto zvážit rozšíření práv pro 
registrované lobbisty tak, aby byli motivováni k registraci. Tato 
opatření zcela jistě zvýší počet subjektů, které se budou 
jakožto lobbisté registrovat, kromě toho přinesou i další přínos 
v tom, že bude zcela jasné, jací lidé a za jakým účelem se 
pohybují v prostorách Parlamentu. 
 Tato připomínka je zásadní. 
V Části první Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny se doplňuje bod 9, který zní:  
“V § 44, odst. 4 se slovo “neveřejné” mění na “veřejné”. 
 
Není žádný důvod, aby bylo jednání podvýborů Poslanecké 
sněmovny, na rozdíl od jednání jejích výborů neveřejné. 
Podvýbory jsou významným prvkem netransparentnosti v 

Neakceptováno. 
Předkladatel souhlasí, že připomínkovým místem 
navrhovaná změna by přispěla ke zvýšení 
transparentnosti legislativního procesu. Taková 
úprava vyžaduje delší diskuzi, politické zadání, 
odbornou přípravu a připomínkové řízení, aby se 
k ní všechna připomínková místa mohla vyjádřit. 
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rámci legislativního procesu. Stejně jako u jednání výborů by 
měla platit zásada, že jednání může být veřejnosti uzavřeno 
rozhodnutím podvýboru, nikoli jen z principu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.   

Bezpečnostní 
informační služba ČR 

V části druhé je uvedena nesprávná poznámka pod čarou 
č. 19). 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 

V bodu 7 je nutno opravit změněné číslování odstavců. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Česká advokátní 
komora 

K části čtvrté – změna zákona o Sbírce zákonů  
a mezinárodních smluv  
Navrhuje se ponechat aktuální znění. 
Odůvodnění: Navržený institut lobbistické stopy představuje 
pouze administrativní a finanční zátěž při normotvorbě a jeho 
zamýšlený účinek, tedy zvýšení transparentnosti legislativního 
procesu, je pochybný. Přestože se zavádí nová povinnost, její 
dodržování nebude nijak vymáháno. Lobbistická stopa má 
být součástí každého právního předpisu, její nevyhotovení 
či neúplné vyhotovení však nebude sankcionováno. Dle 
předkladatele může mít nedodržení této povinnosti za 
následek pouze politickou odpovědnost. Předkladatel 
v důvodové zprávě dále poukazuje na skutečnost, že 
legislativní řešení lobbistické činnosti není preferovaným 
řešením a že ke splnění cílů (tedy transparentního lobbingu) by 
sloužily i nelegislativní prostředky (etické kodexy, veřejné diáře 
politiků). Navržená regulace tedy není odůvodněná a povede 
pouze ke zvýšení obecné regulatorní zátěže. Přestože přijetí 
zákona o lobbingu a navazujících úprav dotčených právních 
předpisů vyplývá z programového prohlášení vlády, stejná 
vláda se zavazuje dbát na stabilitu právního řádu a klást 
důraz na kvalitu nově přijímaných norem. Právě s ohledem 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu počítal se 
sankcionováním nedodržení povinností spojených 
s vedením tzv. legislativní (lobbistické) stopy. 
Legislativní rada vlády ve svém stanovisku k 
věcnému záměru zákona o lobbingu uvedla: 
„Stanovení sankcí v souvislosti s vedením tzv. 
legislativní stopy se jeví jako nepřiměřené a 
nesystémové. Pokud by měla být legislativní 
stopa součástí důvodové zprávy, šlo by o jedinou 
položku v úpravě náležitostí důvodové zprávy v 
zákoně č. 222/2016 Sb. chráněnou sankčními 
prostředky. Navíc není zřejmé, vůči komu by 
sankce měla směřovat např. v případě výboru 
nebo kanceláře komory Parlamentu a jakou by 
mohla mít formu.“ 
Bylo proto zvoleno řešení, že v zákoně o 
lobbování jsou zavedeny povinnosti lobbovaných 
podávat zprávy, jejichž nedodržení může být 
sankcionováno, zatímco nedodržení povinností 
spojených s vedením lobbistické stopy je věcí 
politické odpovědnosti.  
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na tento obecný závazek by navržené legislativní řešení přijato 
být nemělo. 
Tato připomínka je zásadní. 

Předkladatel v důvodové zprávě sice uvádí, že ke 
splnění cílů by bylo možné použít nelegislativní 
prostředky, ale dále pokračuje slovy, že „i přes 
několik pokusů v minulosti nebyla nalezena 
dostatečná politická vůle k realizaci. Namísto 
samoregulačních mechanismů tak musí být 
použita forma zákona.“ 

Česká národní banka  Bez připomínek.  
Česká komora 
architektů 

Připomínky nezaslány.  

Česká komora 
autorizovaných 
inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě  

Bez připomínek.  

Česká lékařská 
komora 

Připomínky nezaslány.  

Česká lékárnická 
komora 

Připomínky nezaslány.  

Česká stomatologická 
komora 

Připomínky nezaslány.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

K části páté – Účinnost 
Požadujeme číslo „2022“ nahradit číslem „2021“.  
     Odůvodnění:  
Návrh ustanovení o účinnosti se liší o rok od návrhu 
ustanovení o účinnosti návrhu zákona o lobbování. 
Domníváme se, že není praktické, aby se stanovení účinnosti 

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 
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dvou souvisejících právních předpisů časově rozcházelo, 
neboť tím mohou v praxi vyvstat nečekané a zbytečné 
problémy. Legisvakanční doba bude dostatečná vhledem 
k tomu, že okamžik stanovené účinnosti nastane až za více 
než dva roky. 
Tato připomínka je zásadní. 

(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 jeho 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. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

K části třetí ke změně zákona o střetu zájmů 
K čl. III k bodu 3 (§ 11 odst. 2) 
Požaduji ustanovení ponechat v původním znění, nebo 
přeformulovat tak, aby nad míru nezbytně nutnou 
nezasahovalo do práva na ochranu soukromého a osobního 
života veřejného funkcionáře (např. vyloučením darů od osoby 
blízké a zaměstnavatele). 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava zásadním způsobem a zcela mimo účel 
zákona zasahuje do práva na ochranu soukromého a osobního 
života veřejného funkcionáře. Ustanovení ve znění 
předloženém do meziresortního připomínkového řízení je 
nepřiměřené a povede k nutnosti uvádět zcela zbytečně i dary 
od zaměstnavatele např. z fondu kulturních a sociálních 
potřeb, přesáhnou-li hranici 5000 Kč. 
Zatímco zákon o lobbingu se vztahuje jen na velmi omezenou 
část veřejných funkcionářů, nově navrhovaná úprava dopadá 
úplně na všechny veřejné funkcionáře bez výjimky. Přitom 
značná část veřejných funkcionářů je povinna: 
a)  dle § 303 odst. 2 písmeno c) zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v souvislosti s výkonem zaměstnání 

Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 
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nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo 
výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou 
zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů,  

b)  dle § 77 odst. 1 písmeno j) zákona č. 234/2014 Sb.,  
o státní službě, v souvislosti s výkonem služby nepřijímat 
dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku 300 
Kč, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných služebním 
orgánem, nebo 

c) dle § 16 odst. 1 písmeno i) zákona č. 312/2002 Sb.,  
o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, v souvislosti s výkonem zaměstnání 
nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo 
výhod poskytovaných územním samosprávným celkem, u 
něhož je zaměstnán, nebo na základě právních předpisů 
a kolektivních smluv. 

U výše uvedených veřejných funkcionářů by tedy šlo primárně 
o uvádění darů, které nedostali v souvislosti s výkonem 
zaměstnání nebo služby, tedy zpravidla darů od osoby blízké, 
přátel (např. k narozeninám nebo jiným výročím) nebo darů od 
zaměstnavatele, přesáhnou-li hranici 5000 Kč. Takové dary 
však zcela zjevně nesouvisejí s účelem zákona o střetu zájmů. 
Tato připomínka je zásadní. 
K části páté k účinnosti 
Doporučuji sjednotit účinnost zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování s účinností 
zákona o lobbingu. 
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 o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 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 jeho fungování doplnit o další právní 
úpravu, která nabude účinnosti. Rozšíření 
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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 

Připomínky nezaslány.  

Finanční arbitr Připomínky nezaslány.  

Generální inspekce 
bezpečnostních sborů 

Připomínky nezaslány.  

Grantová agentura 
ČR 

Připomínky nezaslány.  

Hlavní město Praha k čl. II bodu 1 (§ 60 odst. 4): 
- v souladu s čl. 45 odst. 4, čl. 47 a čl. 58 odst. 2 písm. i) 

Legislativních pravidel vlády v úvodní části za slovo 
„který“ vložit slova „včetně poznámky pod čarou č. 54“, 
v textu u odkazu na poznámku pod čarou číslo „19“ 
nahradit číslem „54“ a na konci textu doplnit poznámku 
pod čarou č. 54: 

„54) Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce 
zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv).“ 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

k čl. II bodům 2 (§ 86 odst. 1), 3 (§ 95 odst. 1), 4 (§ 101 odst. 
4), 5 (§ 104) a 6 (§ 109 odst. 1): 

- v souladu s bodem 1 u odkazu na poznámku pod čarou 

Akceptováno. 
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číslo „19“ nahradit číslem „54“. 
Tato připomínka je doporučující. 
K čl. II bodu 7 (§ 120a odst. 3) a čl. IV bodu 2 (§ 19 odst. 1 
písm. c)): 

- v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
za slova „zákona o lobbování“ vložit odkaz na 
poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto 
jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Zákon o lobbování je celý název zákona, na který 
normativní odkaz odkazuje; uvádět ho ještě 
v poznámce pod čarou by bylo nadbytečné (na 
rozdíl od celého názvu zákona o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv). 
  

K čl. IV bodu 3 (§ 19 odst. 2 písm. b)): 
- v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 

čárku na konci nahradit středníkem. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Text pododstavce pod písm. b) není samostatnou 
větou v jazykovém smyslu, a proto se v souladu s 
čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
odděluje čárkou. 

Hospodářská komora 
České republiky 

Připomínka k části čtvrté – změna zákona o Sbírce zákonů 
a mezinárodních smluv 
Požadujeme ponechat aktuální znění. 
Odůvodnění:  
Navržený institut lobbistické stopy představuje pouze 
administrativní a finanční zátěž při normotvorbě a jeho 
zamýšlený účinek, tedy zvýšení transparentnosti legislativního 
procesu, je pochybný. Přestože se zavádí nová povinnost, její 
dodržování nebude nijak vymáháno. Lobbistická stopa má 
být součástí každého právního předpisu, její nevyhotovení 
či neúplné vyhotovení však nebude sankcionováno. Dle 
předkladatele může mít nedodržení této povinnosti za 
následek pouze politickou odpovědnost. Sám předkladatel 
v důvodové zprávě dále poukazuje na skutečnost, že 
legislativní řešení lobbistické činnosti není preferovaným 
řešením a že ke splnění cílů (tedy transparentního lobbingu) by 
sloužily i nelegislativní prostředky (etické kodexy, veřejné diáře 
politiků). Navržená regulace tedy není odůvodněná a povede 
pouze ke zvýšení obecné regulatorní zátěže. Přestože přijetí 

Neakceptováno. 
Věcný záměr zákona o lobbingu počítal se 
sankcionováním nedodržení povinností spojených 
s vedením tzv. legislativní (lobbistické) stopy. 
Legislativní rada vlády ve svém stanovisku k 
věcnému záměru zákona o lobbingu uvedla: 
„Stanovení sankcí v souvislosti s vedením tzv. 
legislativní stopy se jeví jako nepřiměřené a 
nesystémové. Pokud by měla být legislativní 
stopa součástí důvodové zprávy, šlo by o jedinou 
položku v úpravě náležitostí důvodové zprávy v 
zákoně č. 222/2016 Sb. chráněnou sankčními 
prostředky. Navíc není zřejmé, vůči komu by 
sankce měla směřovat např. v případě výboru 
nebo kanceláře komory Parlamentu a jakou by 
mohla mít formu.“ 
Předkladatel v důvodové zprávě sice uvádí, že ke 
splnění cílů by bylo možné použít nelegislativní 
prostředky, ale dále pokračuje slovy, že „i přes 
několik pokusů v minulosti nebyla nalezena 
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zákona o lobbingu a navazujících úprav dotčených právních 
předpisů vyplývá z programového prohlášení vlády, stejná 
vláda se zavazuje dbát na stabilitu právního řádu a klást 
důraz na kvalitu nově přijímaných norem. Právě s ohledem 
na tento obecný závazek by navržené legislativní řešení přijato 
být nemělo. 
Tato připomínka je zásadní. 

dostatečná politická vůle k realizaci. Namísto 
samoregulačních mechanismů tak musí být 
použita forma zákona.“ 

Kancelář Poslanecké 
sněmovny 

Připomínky nezaslány.  

Kancelář prezidenta 
republiky  

Bez připomínek.  

Kancelář Senátu Připomínky nezaslány.  

Kancelář veřejného 
ochránce práv 

Připomínky nezaslány.  

Komora auditorů ČR  Připomínky nezaslány.  

Komora daňových 
poradců ČR 

Připomínky nezaslány.  

Komora patentových 
zástupců ČR 

Připomínky nezaslány.  

Komora veterinárních 
lékařů ČR 

Připomínky nezaslány.  

Konfederace umění a 
kultury 

Připomínky nezaslány.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

Připomínky nezaslány.  

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Připomínka k návrhu v části třetí, čl. III, body 1, 2 a 3, kterými 
se navrhuje snížit výši hranici pro dar, který je nutné uvést  
v oznámení dle zákona č.  159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
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znění pozdějších předpisů, z částky 10 000 Kč na 5 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že navrhované snížení hranice přinese v praxi 
komplikace. S ohledem na aktuální vývoj ekonomiky se 
navrhovaná hranice 5 000 Kč jeví jako nepřiměřeně nízká, 
neboť jí bude podléhat několikanásobně více darů, než je 
tomu nyní. Nadto bude často problematické zhodnotit, zda 
některé dary přesahují uvedenou hranici, anebo nikoli. 
Předkladatel snížení toto hranice nijak neodůvodňuje, když je 
pouze uvedeno, že se hranice 10 000 Kč jeví jako 
nepřiměřeně vysoká. Lze upozornit na to, že v minulosti se 
tato diskuse odehrávala i u novely zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a hranice pro 
dary se následně nikterak neměnila. Není pak podle názoru 
Jihočeského kraje nutné tvořit speciální oddíly v centrálním 
registru jen pro dary, současný systém je již zažitý a funguje a 
není zřejmé, čím by oddělení darů do speciálního oddílu 
přispělo k vyšší transparentnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Krajský úřad 
Jihomoravského kraje 

K části třetí návrhu zákona – „Změna zákona o střetu 
zájmů“ – k novelizačním bodům č. 2 a č. 3, resp. k nové 
úpravě § 11 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o střetu zájmů“): 
V nově navrženém znění § 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu 
zájmů je uvedeno získání daru v hodnotě vyšší než 5 000 Kč, 
přičemž tato výše je vázána na období „výkonu funkce“, nikoliv 
na kalendářní rok (spolu s ostatními příjmy), jako tomu je ve 
stávající právní úpravě dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona  
o střetu zájmů; novou navrženou úpravou dochází tedy na 
straně jedné k navýšení souhrnné výše ostatních příjmů za 
kalendářní rok dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů 
(neboť tyto příjmy byly poníženy o dary) + současně 
k výraznému snížení hodnoty daru vázané na období „výkonu 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
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funkce“; účel a důvod navrhované úpravy – tj. zvýšení 
ostatních příjmů a současně snížení výše darů – nám není 
znám (důvodová zpráva k navrhované úpravě mlčí) a přinese 
s sebou komplikace do stávajícího postupu;  navíc výše daru 
pro povinné oznámení se nám jeví jako nepřiměřeně nízká. 
Doporučujeme tedy ponechat stávající znění zákona o střetu 
zájmů. 
Tato připomínka je zásadní. 

změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

K části páté návrhu zákona - čl. V - počátek účinnosti návrhu 
zákona je stanoven na den 1. 1. 2022, zatímco související 
návrh zákona o lobbování má nabýt účinnosti již dne 1. 1. 
2021 – okamžik nabytí účinnosti obou zákonů doporučujeme 
sjednotit (období jednoho roku je dostatečně dlouhá doba, co 
již bude fungovat nová právní úprava publikace právních 
předpisů – viz připomínka níže).  
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno. 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 
předložila návrh zákona, kterým se má účinnost 
zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
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 jeho 
fungování doplnit o další úpravu. 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. 

Na str. 2 důvodové zprávy je uvedeno, že „Současná právní 
úprava týkající se zveřejňování právních předpisů bude 
nahrazena (s účinností zřejmě od 1. ledna 2021) platným 
zákonem č. 222/2016 Sb.“ – zákon č. 220/2016 Sb. však 
nabývá účinnosti již k 1. 1. 2020.  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 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 
předložila návrh zákona, kterým se má účinnost 
zákona odložit na 1. ledna 2021 (sněmovní tisk č. 
256). Ministerstvo vnitra, které je gestorem 
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projektu e-Sbírka a e-Legislativa, trvá na tom, že 
je zapotřebí doby alespoň jednoho roku účinnosti 
nové právní úpravy, než bude možné jeho 
fungování doplnit o další úpravu. 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. 

Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad Kraje 
Vysočina 

Připomínka k Čl. III bodu 3:  
Navrhujeme v § 11 odst. 2 následující znění písmena b): 
„b) během výkonu funkce získal dar v hodnotě vyšší než 
10 000 5 000 Kč, s výjimkou darů uvedených v oznámení  
o majetku podle § 10,“. 
Předkladatel návrhu zákona v důvodové zprávě uvádí, že 
cílem snížení částky z 10 000 Kč na 5 000 Kč u darů přijatých 
veřejným funkcionářem je zejména zlepšení možností veřejné 
kontroly a zvýšení transparentnosti tak, aby informace  
o přijatých darech ze strany veřejných funkcionářů byly 
koncentrovány na jednom místě, a nebylo tak nutné procházet 
oznámení o střetu zájmů podaná veřejnými funkcionáři 
jednotlivě. 
Navrhujeme opětovné navrácení hodnoty daru na 10 000 Kč, 
jelikož snížení na polovinu by vedlo k naprosto zbytečnému 
zatížení veřejných funkcionářů a navýšení byrokracie při 
oznamování těchto bagatelních částek.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
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lobbingu. 

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

K Části třetí Čl. III. bod 3  
Navrhujeme ponechat hodnotu daru, jež není nutné zapisovat 
do registru oznámení, ve výši 10 000 Kč (tak jak je tomu ve 
stávající právní úpravě). Snížení částky na 5 000 Kč povede 
pouze k nesmyslnému byrokratickému zapisování v dnešní 
době zcela marginálních darů do daného registru a dojde tak 
pouze k nesmyslnému zaplevelování daného registru 
nepodstatnými informacemi.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Krajský úřad 
Libereckého kraje 

Připomínky nezaslány.  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

K části třetí, Změna zákona o střetu zájmů 
V navrhovaném § 11 odst. 2 písm. b) navrhujeme ponechat 
hranici hodnoty daru uvedenou v současném znění § 11 odst. 
2 písm. a), tj. darů v hodnotě 10 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované snížení hodnoty daru, která nepodléhá 
oznamovací povinnosti, na 5 000 Kč, způsobí v praxi 
komplikace pro veřejné funkcionáře, kteří budou muset 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
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oznamovat i dary nepatrné hodnoty. S ohledem na stav 
ekonomiky a růst cen se nejeví jako vhodné snížit tuto hranici 
na 5 000 Kč, neboť tato výše se jeví dle uvedeného jako 
bezvýznamná. Navíc předložený návrh zákona nikterak 
nezdůvodňuje potřebu tuto hranici snížit a ani důvody pro toto 
snížení (např. na základě jakých skutečností dospěl 
navrhovatel k tomu, že hranice 10 000 Kč není „vhodná“ a že 
hranice 5 000 Kč je naopak „vhodná“). Proto navrhujeme 
ponechat současnou výši 10 000 Kč, která v praxi nepůsobí 
obtíže. 
Tato připomínka je zásadní. 

kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

K části třetí, Změna zákona o střetu zájmů 
Navrhujeme reflektovat navrhovanou úpravu § 11 odst. 2 také 
ve vztahu k § 14b odst. 1 písm. d). 
 
Odůvodnění: 
Návrh počítá s vytvořením nové kategorie příjmů. S ohledem 
na to, že bude v § 11 odst. 2 vytvořeno „nové písmeno“, je 
nutné tuto změnu reflektovat také v ustanovení § 14b zákona o 
střetu zájmů, které upravuje nahlížení do registru oznámení 
veřejností, zejména pak u tzv. nepolitických veřejných 
funkcionářů (mezi těmito veřejnými funkcionáři mohou být 
rovněž lobbovaní, se kterými patrně navrhovaná změna rovněž 
souvisí – např. náměstek pro řízení sekce v ministerstvu nebo 
v Úřadu vlády České republiky, místopředseda a ředitel sekce 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády). 
Podle současné právní úpravy je možné u osob uvedených v § 
2 odst. 2 zákona o střetu zájmů nahlížet jen do skutečností 
uvedených v § 11 odst. 2 písm. a), nikoliv již do skutečností v 
nově navrhovaném písmenu b). Pokud to tedy nebylo 
záměrem, tak v případě, kdy by nedošlo k reflexi § 14b zákona 
o střetu zájmů, nebylo by možné u tzv. nepolitických veřejných 
funkcionářů do této části registru nahlížet. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je doporučující. 
Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

K čl. III. - změna zákona o střetu zájmů 
Nesouhlasíme se snížením hodnoty jednotlivého daru (pro 
účely Oznámení o příjmech, darech a závazcích) na nejvýše 5 
000 Kč a doporučujeme ponechání tohoto ustanovení beze 
změn. Hodnotu 10 000 Kč považujeme ve vztahu k tržní 
hodnotě obvyklých věcí, které bývají předmětem daru, za 
adekvátní.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Účinnost právního předpisu zavádějícího povinnou legislativní 
stopu považujeme za zbytečně odloženou. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 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 
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 
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nové právní úpravy, než bude možné jeho 
fungování doplnit o další úpravu. 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. 

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

K čl. III, body 1, 2 a 3 
Dle návrhu se má snížit výše hranice pro dar, který je nutné 
uvést v oznámení dle zákona č.  159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, z částky 10 000 Kč na 5 000 Kč. 

 
Navrhovaná hranice 5 000 Kč se nám vzhledem k ekonomické 
situaci jeví jako nepřiměřeně nízká. Také bude někdy 
problematické určit, jestli některé dary přesahují uvedenou 
hranici. V minulosti se tato diskuse ohledně výše darů 
odehrávala i u novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, a tato hranice se následně 
neměnila. Plzeňský kraj zastává názor, že je zbytečné tvořit 
speciální oddíly v centrálním registru jen pro dary. Současný 
systém je funkční a není zřejmé, čím by oddělení darů do 
speciálního oddílu přispělo k vyšší transparentnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Krajský úřad 
Středočeského kraje 
 

Změna zákona o střetu zájmů 
§ 11 
S navrhovaným snížením hranice hodnoty daru pro účely 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
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oznámení o příjmech, darech a závazcích nesouhlasíme a 
navrhujeme ponechat toto ustanovení v dosavadní výši beze 
změny.  
 
Odůvodnění:  
Hodnotu daru ve výši 10 tis. Kč lze považovat z tržního 
hlediska za odpovídající. Navrhované snížení této hranice by 
přineslo v praxi komplikace. Vzhledem k vývoji ekonomiky se 
nejeví hranice 5 tis. Kč 
jako adekvátní a bylo by často obtížné posoudit, zda 
předmětný dar přesahuje tuto hodnotu či nikoli. Změnou této 
úpravy by také došlo ke zvýšení počtu takto posuzovaných 
případů, což není účelné.  
Tato připomínka je zásadní. 

schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

K části třetí – změna zákona o střetu zájmu, čl. III. 
Nesouhlasíme se snížením hodnoty jednotlivého daru, který je 
nutné uvést v oznámení o příjmech, darech a závazcích podle 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších 
předpisů, z částky 10 000 Kč na 5 000 Kč. 
 
Odůvodnění:   
Nově navrhovaná hranici hodnoty daru ve výši 5 000 Kč je 
příliš nízká. Hodnotu daru ve výši 10 000 Kč považujeme 
vzhledem k tržní hodnotě obvyklých věcí za adekvátní. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
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lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Návrh zákona, čl. V a zvláštní část DZ, str. 10: Doporučujeme 
sjednotit účinnost navrhovaného zákona o lobbingu a 
změnového zákona.   
 
Odůvodnění:   
Účinnost změnového zákona se předpokládá od 1. ledna 2022, 
zatímco u zákona o lobbování se předpokládá účinnost od 1. 
ledna 2021. Důvodová zpráva na str. 10 uvádí, že „Bude tak 
existovat dostatečně dlouhá doba, po kterou bude fungovat 
nová právní úprava publikace právních předpisů, a teprve poté 
bude doplněna účinností změn jednacích řádů komor 
Parlamentu, zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a 
zákona o střetu zájmů. Jedná se o datum, které lze považovat 
s ohledem na standardní legislativní proces za reálné, přičemž 
lze očekávat i dostatečně dlouhou legisvakanční lhůtu pro 
seznámení dotčených subjektů s novou právní úpravou.“ Autor 
textu má „novou právní úpravou publikace právních předpisů“ 
pravděpodobně na mysli zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce 
zákonů a mezinárodních smluv, jehož účinnost má nastat 
k datu 1. ledna 2020, ačkoli se to v textu důvodové zprávy 
výslovně neuvádí. Nicméně není zřejmé, proč je také 
legisvakanční lhůta, či spíše diskrepance v datu účinnosti, 
mezi zákonem o lobbování a zákonem změnovým. Je možné, 
že se jedná o chybu v psaní. Závěrečná zpráva RIA k oběma 

Neakceptováno. 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 
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 jeho 
fungování doplnit o další úpravu. 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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFTWGD)



Stránka 30 (celkem 37) 

 

návrhům zákonů hovoří o jediném datu účinnosti, a to o lednu 
2021.   
Tato připomínka je zásadní. 
Návrh zákona, čl. III. – změna zákona o střetu zájmů: Shodně 
s připomínkami k věcnému záměru zákona o lobbingu 
nesouhlasíme se snížením hodnoty jednotlivého daru (pro 
účely Oznámení o příjmech, darech a závazcích) na nejvýše 
5000 Kč a doporučujeme ponechání tohoto ustanovení 
beze změn. 
 
Odůvodnění:  
Hodnotu 10 000 Kč považujeme ve vztahu k tržní hodnotě 
obvyklých věcí, které bývají předmětem datu, za adekvátní. 
Opětovně připomínáme ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 
99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podle nějž se nepřipouští odvolání proti rozsudku, 
jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 
10 000 Kč. Jedná se tedy o bagatelní částku.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační 
bezpečnost 
 

Propojení registrů zákona o lobbingu a zákona o střetu zájmů: 
Dle navrhovaného zákona o lobbingu by měl být zřízen registr 
transparentnosti, jako informační systém veřejné správy, který 
by měl obsahovat mimo jiné údaje o lobbovaných. Nelze však 
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 

Vzato na vědomí. 
Bude zváženo, jak lze technicky řešit propojení 
registru transparentnosti a registru oznámení o 
činnostech, oznámení o majetku a oznámení o 
příjmech a závazcích.  
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oznámení o příjmech a závazcích, vedený Ministerstvem 
spravedlnosti podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů, který je navrhovaným předpisem, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o lobbování, měněn. Nicméně změna zákona o střetu zájmů 
probíhá pouze v rovině snižování finanční hranice darů, které 
je nutno zapisovat, a o možnostech propojení registrů či 
eliminaci duplikovaných údajů v obdobných registrech mlčí. 
Lze pak považovat za neefektivní nutnost zápisu totožných 
informací paralelně do dvou různých registrů. 
V této souvislosti tak lze navrhnout úvahu o propojení registrů 
či úpravu stávajícího registru v zákoně o střetu zájmů, jelikož 
účelem obou je transparentnost, v mnoha bodech se prolínají, 
a duplicita údajů je neefektivní a znamená nadbytečnou zátěž 
pro povinné subjekty.  
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. 
Tato připomínka je doporučující. 
Změna zákona o střetu zájmů (ČÁST TŘETÍ, Čl. III) 
V rámci změny zákona o střetu zájmů dochází ke stanovení 
nižší spodní hranice hodnoty daru, uváděného v oznámení o 
příjmech a závazcích. Tento čin lze z hlediska transparentnosti 
považovat za pozitivní, nicméně je otázkou, nakolik bude 
efektivní, a to i s ohledem na obecný růst platů, mezd apod. 
Další otázkou je, nakolik jsou dary v této výši spojeny 
s lobbingem, aby mohla být tato změna dostatečně 
odůvodněna. 
Lze dále uvést, že zákon o střetu zájmů je takto měněn 
v souvislosti se zákonem o lobbování, přičemž okruh adresátů 
zákona o lobbování (lobbovaných) je nepoměrně užší než 
v případě zákona o střetu zájmů (veřejných funkcionářů). 
V případě změny zákona o střetu zájmů je tak nutno alespoň 
řádně a dostatečně odůvodnit snížení hranice hodnoty 
oznamovaného daru, a to nejen s ohledem na zatížení 

Akceptováno.  
Rozšířeno odůvodnění navrhované změny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB7UFTWGD)



Stránka 32 (celkem 37) 

 

povinných subjektů. Je nutno odůvodnit, v čem je tato změna 
vyvolána přijetím zákona o lobbování a také zdůvodnit dopad 
této změny na širší okruh adresátů, než jaký pokrývá zákon o 
lobbování. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

K čl. III bodu 3. - § 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu 
zájmů 
Spodní hranici hodnoty jednotlivých darů, u nichž bude veřejný 
funkcionář povinen v oznámení uvést hodnotu, druh a dárce, 
doporučujeme s přihlédnutím k tržní hodnotě věcí, které 
obvykle bývají předmětem darování, jakož i k dosavadní praxi, 
ponechat ve výši 10 000 Kč. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

K čl. V 
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 zákona č. 222/2016 Sb., o 
Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, má podle 
platné právní úpravy dojít 1. ledna 2020; vláda 
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 
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nové právní úpravy, než bude možné jeho 
fungování doplnit o další úpravu. 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 Bez připomínek.  
Nejvyšší správní soud Bez připomínek.  

Nejvyšší státní 
zastupitelství  

Bez připomínek.  

Notářská komora ČR  Připomínky nezaslány  

Rada pro rozhlasové 
a televizní vysílání 

Připomínky nezaslány  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR ČÁST TŘETÍ, Změna zákona o střetu zájmů 
Požadujeme vypustit návrh na změnu zákona o střetu zájmů, 
která spočívá ve snížení hodnoty daru, který podléhá evidenci 
v centrálním registru oznámení z částky 10 000 Kč na částku 
5 000 Kč. Nesouhlasíme se zavedením samostatné evidence 
darů v § 11.  
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě v části A. Obecná část, bod 2. je uvedeno: 
V tomto kontextu pak evidence darů přijatých veřejnými 
funkcionáři představuje také určitou alternativu k požadavku 
na odkrývání finančních informací týkajících se lobbingu na 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
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straně lobbistů. V této souvislosti se lze dále setkat s 
omezeními přijímání darů či protislužeb, resp. ohlašovací 
povinností ve vztahu k darům od určité výše. Je proto 
navrhováno, že v zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v oznámení o 
příjmech a závazcích, a dále zrušeno započítávání darů do 
celkové hodnoty příjmů v kalendářním roce, která je v 
současné době stanovená ve výši 100 000 Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
centralizovaném registru oznámení, zřízeném dle zákona o 
střetu zájmů, a do něj se budou zaznamenávat veškeré dary, 
přesahující hodnotu 5 000 Kč. 
Povinnost evidence darů ve snížené hodnotě, a navíc 
v samostatné části, dopadne i na osoby, které nelze podřadit 
pod definici lobbovaného. Snížení limitní hodnoty pro vznik 
povinnosti oznámit přijetí daru a vytvoření speciálního oddílu 
znamená další administrativní zátěž bez racionálního 
odůvodnění. Limitní hodnotu daru ve výši 5 000 Kč pro vznik 
oznamovací povinnosti považujeme vzhledem k tržní hodnotě 
obvyklých věcí za adekvátní. Toto naše stanovisko lze opřít i o 
ustanovení § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu, dle 
kterého odvolání není přípustné proti rozsudku, vydanému v 
řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozsudku peněžité 
plnění nepřevyšující 10 000 Kč. Plnění nepřevyšující částku 
10 000 Kč je považováno z pohledu řízení za bagatelní.  
Tato připomínka je zásadní.  

jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Připomínky nezaslány.  

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky  

Připomínky nezaslány.  

Technologická 
agentura 

Bez připomínek.  

Unie Připomínky nezaslány.  
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zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Úřad národní 
rozpočtové rady 

Bez připomínek.  

Úřad pro dohled nad 
hospodařením 
politických stran a 
hnutí 

Připomínky nezaslány.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Článek I, II a IV se zrušují.  
Odůvodnění: 
Jak předkladatel sám přiznává: „Lobbistická stopa jako 
materiál publikovaný ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
bude trvalá, tj. nebude podléhat skartaci nebo vymazání (i s 
časovým odstupem bude možné např. pro akademické účely 
identifikovat osoby, které právní předpis připravovaly).“ Takové 
zpracování osobních údajů nelze považovat za účelné, zvláště 
ve srovnání s justicí. Rozsudky také neuvádějí jména těch 
asistentů, kteří se na jeho přípravě podíleli. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která má upravit legislativní 
(resp. lobbistickou stopu) jako další součást 
návrhu právního předpisu, který má být 
publikován ve Sbírce zákonů a mezinárodních 
smluv. Takový dokument má zůstat v systému e-
Legislativy natrvalo. Jedná se o opatření 
bezprostředně se týkající problematiky lobbování 
– na rozdíl od justice, kde z podstaty věci 
k lobbování docházet nesmí. 

V článku III se body 2 a 3 zrušují.  
Odůvodnění: 
Není důvodné dvojnásobně snižovat spodní hranici 
oznamované hodnoty daru. Podle § 202 odst. 2 OSŘ jsou věci 
pod 10 000 Kč bagatelní; je neúčelné to zde vidět jinak. 
Důvodová zpráva tuto změnu nijak neodůvodňuje, jen 
parafrasuje normativní text. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 
Neakceptováno. 
Vláda usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114 
schválila věcný záměr zákona o lobbingu včetně 
preferované varianty, která mj. uváděla: „V 
zákoně o střetu zájmů bude stanovena nižší 
spodní hranice hodnoty daru, uváděného v 
oznámení o příjmech a závazcích, a dále zrušeno 
započítávání darů do celkové hodnoty příjmů v 
kalendářním roce, která je v současné době 
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stanovená ve výši 100 000,- Kč. Pro evidenci 
jednotlivých darů bude vytvořen speciální oddíl v 
registru oznámení, zřízeném dle zákona o střetu 
zájmů a do něj se budou zaznamenávat veškeré 
dary, přesahující hodnotu 5 000,- Kč.“  Návrh 
změny zákona o střetu zájmů pouze odpovídá 
vládou schválenému věcnému záměru zákona o 
lobbingu. Lze podotknout, že záměr snížit hranici 
hodnoty darů na 5 000 Kč nebyl předmětem 
rozporu ze strany žádného z připomínkových míst 
vyjadřujících se k věcnému záměru zákona o 
lobbingu. 

Úřad pro přístup k 
dopravní 
infrastruktuře 

Bez připomínek.  

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.  
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V Praze 20. 12. 2018 

Vypracoval: 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný 

Mgr. Michal Švec 

Mgr. Matej Blažek 

        Podpis: 
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