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Záznam ze 4. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

k lobbingu 

 
konané v pátek dne 29. dubna 20169:00-10:15 hod. 

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 281 
 

 
Přítomní členové: 
Mgr. Radana Kubová, předsedkyně, Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů 
regulace, Úřad vlády ČR 
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra 
Ing. Petr Vymětal, Ph.D., Katedra politologie, Vysoká škola ekonomická 
 
Náhradníci: 
PhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D., Frank Bold za Mgr. Josefa Karlického, Frank Bold 
 
Omluveni: 
JUDr. PavlaBelloňová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti 
PhDr. Radim Bureš, Transparency International 
 
Zástupce Oddělení boje s korupcí: 
Mgr. Markéta Havelková, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR 
 
 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení jednání 

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a zahájila jednání v 9.15 hod. Komise byla 
prohlášena za usnášeníschopnou. Byl schválen program jednání. 
 
 
2)Příprava první pracovní verze tezí (možnosti a východiska budoucí regulace 
lobbinguv ČR) 
 
Komise diskutovala strukturu tezí a také konkrétní opatření, která by měla být zahrnuta. 
Přítomní členové komise se shodli na podobě osnovy tezí (materiál bude elektronicky 
rozeslán členům komise). Na základě osnovy bude OHR zpracován první předběžný koncept 
tezí, který bude předložen na dalším jednání pracovní komise. 
 
Členové komise se shodli na zohlednění mezinárodních doporučení a závazků ČR v oblasti 
regulace lobbingu a nutnosti zdůraznit význam regulace lobbingu ve vztahu 
k transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu. Jako případná opatření jsou 
zvažována: registr lobbistů, legislativní stopa (navázání na projekt eSbírka a eLegislativa), 
veřejný diář, ošetření tzv. otáčivých dveří, veřejné konzultace, apod.  
 
Zpracované teze budou předloženy Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí v září 2016 
a do konce roku vládě pro informaci. 
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3) Různé 
 
Další jednání pracovní komise na základě dohody přítomných členů komise proběhne 
ve středu 18. května 2016 v dopoledních hodinách na ÚV ČR. 
 
Jednání bylo ukončeno v 10.40 hod. 
 
 
 
 
 
29. dubna 2016 

 
Zapsala: Michala Hašková 
 
Schválila: Mgr. Radana Kubová 
 
Zasláno k připomínkám dne 12. května 2016 
 
Schváleno dne 
 


