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Záznam z 6. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

k lobbingu 

 
konané v pátek dne 10. června 2016 od 8.30 do11.30 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. Pavla Belloňová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti 
PhDr. Radim Bureš, odborná veřejnost 
PaedDr. Ivana Dufková, Transparency International ČR 
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: 
Bc. Václav Mlynařík, Ministerstvo vnitra 
 
Hosté: 
Mgr. Zuzana Fišerová, Ministerstvo spravedlnosti, předsedkyně Evropského výboru 
pro právní spolupráci Rady Evropy 
 
 
Průběh jednání: 
 
 
1) Zahájení jednání 
 
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a zahájila jednání. Komise byla prohlášena 
za usnášeníschopnou. Byl schválen upravený program jednání. 
 
Předsedkyně informovala o změnách ve členství komise. Přivítala novou zástupkyni 
Transparency International ČR v pracovní komisi - PaedDr. Dufkovou. 
 
 
2) Informace k přípravě Doporučení Rady Evropy k právní regulaci lobbingu 
 
Mgr. Fišerová z Ministerstva spravedlnosti, která je předsedkyní Evropského výboru 
pro právní spolupráci a také Přípravné skupiny k právní regulaci lobbistické činnosti, jež 
připravuje návrh Doporučení k právní regulaci lobbingu, informovala členy komise o vývoji 
příprav textu a dalším postupu. Přípravná skupina dokončuje návrh Doporučení a Důvodové 
zprávy. Čtvrté setkání této skupiny proběhne ve dnech 15. – 17. června 2016. Oba texty mají 
být projednány na podzim tohoto roku (listopad) na plenární schůzi Evropského výboru 
pro právní spolupráci. Mezi klíčová témata patřily mimo jiné definice pojmů, registrace a také 
problematika kontroly/dohledu. 
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3) Příprava první pracovní verze tezí (možnosti a východiska budoucí regulace 
lobbingu v ČR) 
 
Komise vedla podrobnou diskuzi nad návrhy konkrétních opatření jako vytvoření registru 
lobbistů, zřízení veřejných diářů členů vlády, zavedení legislativní stopy v rámci hodnocení 
dopadů regulace, apod. 
 
V rozboru dalších možných opatření bude komise pokračovat na příštím jednání. 
 
 
4) Různé 
 
Členové komise se shodli na dalším pracovním postupu. Příští jednání pracovní komise 
proběhne ve středu 20. července 2016 v dopoledních hodinách na ÚV ČR. 
 
 
 
 
 
7. července 2016 

 
Zapsala a schválila: Mgr. Radana Kubová 
 
Zasláno k připomínkám dne 8. července 2016 
 
Schváleno dne 18. července 2016 
 


