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Záznam z 5. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

k lobbingu 

 
konané ve středu dne18. května 2016 od 8.30 do11.00 hod. 
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 201 

 
 

 
Přítomní členové: 
Mgr. Radana Kubová, předsedkyně, Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů 
regulace, Úřad vlády ČR 
JUDr. PavlaBelloňová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti 
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 
 
 
Nepřítomní členové: 
PhDr. Radim Bureš, Transparency International 
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra 
 
 
 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení jednání 

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a zahájila jednání. Komise byla prohlášena 
za usnášeníschopnou. Byl schválen program jednání. 
 
 
2)Příprava první pracovní verze tezí (možnosti a východiska budoucí regulace 
lobbingu v ČR) 
 
Komise se na svém jednání zabývala možnými definicemi základních pojmů lobbing, 
lobbista, veřejný činitel a jejich vymezením. Z hlediska definic základních pojmů i návrhů 
dalších opatření se shodla, že lze pracovat také s původním vládním variantním návrhem 
zákona o lobbingu z roku 2012. 
 
JUDr. Belloňová navrhla přizvat na jednání Mgr. Zuzanu Fišerovou (MSp), která předsedá  
Přípravné skupině k právní regulaci lobbingu pod Evropským výborem pro právní spolupráci 
Rady Evropy, jež zpracovává návrh doporučení pro členské státy týkající se právní regulace 
lobbistické činnosti. Předsedkyně komise sdělila, že v červnu proběhne poslední jednání této 
skupiny a o výsledku budou členové komise informováni.  
 
Na dalším jednání budou podrobně diskutována konkrétní možná opatření. 
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3) Různé 
 
Členové komise se shodli na dalším pracovním postupu. Příští jednání pracovní komise 
na základě dohody přítomných členů proběhne v pátek10. června 2016 v dopoledních 
hodinách na ÚV ČR. 
 
 
 
 
 
2. června 2016 

 
Zapsala a schválila: Mgr. Radana Kubová 
 
Zasláno k připomínkám dne 3. června 2016 
 
Schváleno dne9. 6. 2016 
 


