Úřad vlády České republiky
Odbor hodnocení dopadů regulace

Záznam z 2. jednání pracovní komise
předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
k lobbingu
konané ve čtvrtek dne 28. ledna 2016 od 9:00 do 10:00 hod.
v budově Úřadu vlády (Strakova akademie), místnost č. 179

Přítomní členové:
Mgr. Radana Kubová, předsedkyně, Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů
regulace, Úřad vlády ČR
PhDr. Radim Bureš, Transparency International
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra
Ing. Petr Vymětal, Ph.D., Katedra politologie, Vysoká škola ekonomická
Náhradníci:
Mgr. Barbora Pečivová, Ministerstvo spravedlnosti za JUDr. Pavlu Belloňovou, Ph.D.,
Ministerstvo spravedlnosti
Vít Šimral, Frank Bold za Mgr. Josefa Karlického, Frank Bold
Zástupce Oddělení boje s korupcí:
Mgr. Markéta Havelková, Oddělení boje s korupcí, Úřad vlády ČR
Průběh jednání:
1) Zahájení jednání
Předsedkyně komise Radana Kubová přivítala přítomné členy komise. Předsedkyně
deklarovala komise za usnášeníschopnou. Byl schválen program 2. jednání. Předsedkyně
zrekapitulovala průběh prvního jednání komise a rozdala členům schválený zápis z tohoto
jednání.
2) Informace ohledně vývoje regulace lobbingu na mezinárodní úrovni
Předsedkyně komise informovala o posledním vývoji na půdě Rady Evropy, resp. o třetím
jednání přípravné skupiny, která připravuje budoucí doporučení pro členské státy k právní
regulaci lobbistické činnosti. Také uvedla, že se plánuje široká konzultace občanské
společnosti a klíčových dotčených subjektů v březnu a dubnu 2016, kde by měl být
přípravnou skupinou vytvořený návrh doporučení předán k připomínkám. V rámci této
konzultace bude návrh doporučení předložen také členům komise.
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R. Bureš (TI ČR) informoval členy komise o pozitivní změně z hlediska „Indexu vnímání
korupce za rok 2015“. Postavení České republiky výrazně zlepšilo, jelikož se posunula z 53.
na 37. místo ve světě. Dále představil nové Mezinárodní standardy pro regulaci lobbingu
připravené Access Info Europe, Open Knowledge, Sunlight Foundation a Transparency
International (2015).
Od 1. 1. 2016 nabyl účinnosti služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu
ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců (13/2015),
kde je v čl. 9 ošetřen lobbing směřovaný na státní zaměstnance – jednání s prvky lobbingu
musí být přítomni alespoň dva státní zaměstnanci a musí vyhotovit z jednání zápis, který
předloží svému představenému.

3) Plán činnosti komise na rok 2016
Hlavním úkolem pracovní komise bude zpracování základního koncepčního dokumentu
(tezí), který představí možnosti a východiska budoucí regulace lobbingu v České republice,
a to na základě Akčního plánu boje s korupcí, který vláda schválila 14. prosince 2015.
Členové komise se vyjadřovali k předsedkyní předloženému návrhu plánu činnosti komise
na 1. pololetí 2016, který doznal drobných úprav. Následně jej přítomní členové komise
jednomyslně schválili.

4) Různé
Další jednání komise se uskuteční 18. března 2016 od 8:30 na Úřadu vlády ČR.

ÚKOLY:
V souladu se schváleným plánem činnosti komise členové komise do konce února
zašlou emailem předsedkyni komise své podněty a návrhy opatření pro přípravu
prvního draftu tezí.

Zapsala a schválila: Mgr. Radana Kubová
Zasláno k připomínkám dne 4. února 2016
Schváleno dne 4. března 2016
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