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Záznam z9. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

k lobbingu 

 
konané ve středu dne5. října 2016 od 9:00do11:00 hod. 

v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 201 
 
 

 
Přítomní členové: 
Mgr. Radana Kubová, Ph.D., předsedkyně, Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení 
dopadů regulace, Úřad vlády ČR 
PaedDr. Ivana Dufková, Transparency International 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 
 
Nepřítomní členové: 
JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti 
PhDr. Radim Bureš, odborná veřejnost (omluven) 
 
Hosté: 
Mgr. Zuzana Fišerová, Ministerstvo spravedlnosti, předsedkyně Evropského výboru 
pro právní spolupráci Rady Evropy 
 
 
Průběh jednání: 
 
 
1) Zahájení jednání 
 
Předsedkyně komisepřivítala přítomné členy a zahájila jednání. Komise byla prohlášena 
za usnášeníschopnou.  
 
 
2)Aktuální vývoj v oblasti regulace lobbingu v zahraničí 
 
Předsedkyně komise informovala členy o tom, že Evropská komise předložila návrh 
Interinstitucionální dohody o povinném Rejstříku transparentnosti (lobbistů a zájmových 
skupin) společném pro všechny tři instituce EU, tedy Komisi, Parlament a Radu. Budou 
probíhat jednání mezi dotčenými institucemi, na nichž se bude ladit konkrétní podoba 
dohody. 
 
Ve dnech 21. – 23. září 2016 proběhlo 5. jednání Přípravné skupiny k lobbingu, na němž byl 
finalizován návrh Doporučení Rady Evropy v oblasti regulace lobbingu a Důvodová zpráva 
k tomuto Doporučení. Oba dokumenty byly zaslány k připomínkám členským státům. 
Dokumenty budou předloženy ke schválení Evropskému výboru pro právní spolupráci 
(CDCJ) na jednání, které se bude konat ve dnech 16. – 18. listopadu 2016. 
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3) Diskuze nad pracovním návrhem tezí (verze 2) 
 
Předsedkyně komise představila provedené úpravy a změny oproti původní verzi materiálu. 
Přítomní členové komise hodnotili předloženou verzi materiálu pozitivně. Následně proběhlo 
podrobné čtení materiálu, během něhož zazněly připomínky upřesňujícího či doplňujícího 
charakteru, jež budou dále do materiálu zapracovány. 
 
Členové komise se vyjádřili také k uvedeným variantám řešení. Přítomní členové komise se 
obecně shodli na tom, že z hlediska regulace lobbingu v ČR by bylo účelné přijetí všech 
v materiálu navrhovaných opatření. 
 
 
3) Různé 
 
Další jednání pracovní komise proběhne dle potřeby v souvislosti s přípravou 
materiálu, mezirezortním připomínkovým řízením k materiálu či projednávání materiálu 
Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí. 
 
 
 
12. října 2016 
 
Zapsala a schválila: Mgr. Radana Kubová, Ph.D. 
Zasláno k připomínkám dne 12. 10. 2016 
Schváleno dne21. 10.2016 


