Úřad vlády České republiky
Odbor hodnocení dopadů regulace

Záznam z 8. jednání pracovní komise
předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
k lobbingu
konané v úterý dne 13. září 2016 od 9:00 do 12:00 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
PhDr. Radim Bureš, odborná veřejnost
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
PaedDr. Ivana Dufková, Transparency International ČR
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.

2) Diskuze nad pracovním návrhem tezí
Předsedkyně komise shrnula diskuzi z předchozího jednání. Pracovní návrh tezí (dále
„materiál“) byl zpracován v Odboru hodnocení dopadů regulace jako materiál analytické
povahy a byly v něm rovněž reflektovány četné podněty z předchozích jednání Komise
k lobbingu. Materiál byl zaslán členům Komise před jednáním s možností zaslat připomínky
i písemně v termínu do 16. září 2016 včetně.
Předsedkyně představila materiál členům Komise, vysvětlila jeho strukturu i celkové pojetí.
Cílem je představit možná opatření, která by mohla být v ČR aplikována, jejich případné
využití v zahraničí, shrnutí možných nákladů a přínosů, a doporučení z hlediska aplikace
v ČR. Navrhována jsou tato opatření: registr lobbistů, veřejné diáře, etické kodexy,
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legislativní stopa, registry darů a soubor dalších opatření zaměřených na posílení
transparentnosti legislativního procesu v parlamentu.
Přítomní členové komise kladně zhodnotili předložený materiál z hlediska jeho analytického
zaměření, reflexe mezinárodní praxe a doporučení mezinárodních organizací, i představený
vějíř opatření, která je možná v této souvislosti zavést.
Po obecné rozpravě týkající se materiálu jako celku byly podrobněji diskutovány jednotlivé
části materiálu včetně navrhovaných opatření. Registr lobbistů (legislativní řešení) bylo
doporučeno jako hlavní navrhované opatření.
Po vyhodnocení připomínek bude nová verze materiálu opětovně předložena členům Komise
k projednání.

3) Různé
Příští jednání pracovní komise proběhne v prvním říjnovém týdnu na ÚV ČR.

19. září 2016
Zapsala a schválila: Mgr. Radana Kubová, Ph.D.
Zasláno k připomínkám dne 19. 9. 2016
Schváleno dne 27. 9. 2016
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