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Záznam z 18. jednání pracovní komise 

předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí  

k lobbingu 

 
konané v úterý 4. června 2019 od 9:30 hod. 

v budově Ministerstva spravedlnosti, místnost č. 235 Kolegium 
 

 
 

Přítomní členové: 

Mgr. Matěj Blažek, předseda, Ministerstvo spravedlnosti, Odd. boje proti korupci 

PhDr. Radim Bureš, Ph.D., Ernst & Young 

Mgr. et Mgr. Tomáš Hudeček, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 

Mgr. Radana Kubová, Ph.D., Úřad vlády 

PhDr. Karel Škácha, Nadační fond proti korupci 

Ing. Petr Vymětal, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze 

Omluvení členové s náhradou: 

JUDr. Pavla Belloňová, Ministerstvo spravedlnosti  náhradník Mgr. Jan Broz 

Mgr. Josef Karlický, Frank Bold  náhradník Mgr. et Mgr. Lukáš Kraus 

PhDr. Václav Nekvapil, Ph.D., CECGR  náhradník Bc. Václav Kopecký, MA 

Omluvení členové: 

Mgr. Marcel Wohlgemuth, Ministerstvo vnitra 

Přítomní hosté: 

JUDr. Jiří Kapras, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci 

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, Ministerstvo spravedlnosti, Odd. boje proti korupci 

Ing. Tomáš Obruba, Ministerstvo spravedlnosti, Odd. boje proti korupci 

 

 

 

 

1) Zahájení jednání 

Na úvod přivítal přítomné Mgr. Bc. Dalibor Fadrný, vedoucí Oddělení boje proti korupci 

(Msp), a seznámil členy pracovní komise (poznámka: členy pracovní komise se pro účely 

tohoto zápisu rozumí i jejich přítomní náhradníci) předsedy Rady vlády pro koordinace boje 

s korupcí k lobbingu (dále jen „komise“) se změnou v obsazení pozice předsedy komise. 

Tuto funkci dosud vykonávala Mgr. Radana Kubová, Ph.D. (ÚV), která je nadále členkou 

komise. Novým předsedou byl jmenován Mgr. Matej Blažek (Msp), kterého Mgr. Bc. Dalibor 

Fadrný (Msp) představil a předal mu slovo. 



 

2/3 

Předseda Matej Blažek (Msp) poděkoval za úvod a za účast přítomných a přistoupil 

ke konstatování, že pracovní komise je v počtu 9 přítomných členů, usnášeníschopná. Všem 

přítomným představil již předem rozeslaný program jednání. Cílem jednání je představit 

materiál, který se stává z návrhu zákona o lobbování a návrhu zákona, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování (dále jen „návrh zákona 

o lobbování“ a „návrh změnového zákona“, společně „návrhy“) a představit vývoj 

legislativního procesu od posledního jednání komise. Od členů komise se očekává získat 

k oběma návrhům připomínky, které budou součástí návrhu stanoviska pro jednání Rady 

vlády pro koordinaci boje s korupcí. Proti navrženému programu nikdo nic nenamítl. 

Předseda Matej Blažek (Msp) se dále přítomných dotázal, zda souhlasí s pořízením 

audiozáznamu z jednání pro účel tvorby zápisu, proti čemuž nikdo z přítomných nevznesl 

námitku.  

Předseda Matej Blažek (Msp) předal slovo Daliborovi Fadrnému (Msp), který stručně 

představil základní parametry obou návrhů a jejich legislativní vývoj od posledního jednání 

komise. Dalibor Fadrný (Msp) informoval, že 26. června 2019 jsou oba návrhy plánované 

k projednání na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí; jejím výstupem bude návrh 

stanoviska předložený vládě.  

 

2) Návrh zákona o lobbování  

Předseda Matej Blažek (Msp) poděkoval Daliborovi Fadrnému (Msp) a přistoupil k obecné 

rozpravě návrhu zákona o lobbování. 

Tomáš Hudeček (ÚDHPSH) se dotázal na různé verze předkládaných dokumentů v rámci 

legislativního procesu. Reagoval Jiří Kapras (Msp), který vysvětlil, že stanoviska Legislativní 

rady vlády či jejího předsedy vždy reagují na původní návrhy normativních textů návrhů, 

paragrafované znění předložené komisi je aktuální verzí reflektující poslední připomínky 

předsedy Legislativní rady vlády.  

Dále se Karel Škácha (NFPK) tázal, zda ze strany Ministerstva spravedlnosti dojde ještě 

k dalším úpravám textu návrhů. Reagoval předseda Matej Blažek a Jiří Kapras (oba Msp), 

že změny mohou nastat v návaznosti na připomínky členů komise z dnešního jednání 

za předpokladu, že je Rada vlády pro koordinace boje s korupcí schválí. 

Václav Kopecký (CECGR) se dotázal na navrženou účinnost návrhů. Předseda Matej Blažek 

(Msp) odpověděl, že ta zůstává stanovena k 1. 1. 2021 u zákona o lobbování, respektive 

k 1. 1. 2022 u návrhu změnového zákona. 

Vzhledem k tomu, že další připomínky v rámci obecné rozpravy nevyvstaly, přešel předseda 

Matej Blažek (Msp) k podrobné rozpravě, v rámci níž si členové komise ujasnili některé 

pojmy. Jednotliví členové uplatnili dotazy na vyjasnění některých konkrétních situací 

i specifických případů, ke kterým může v rámci lobbování docházet; do diskuze se zapojili 

všichni členové komise; předseda Matej Blažek, Jiří Kapras a Dalibor Fadrný (všichni Msp) 

průběžně na otázky členů reagovali. 



 

3/3 

K § 4 a § 7 byly ze strany členů komise uplatněny připomínky navrhující doplnit do výčtů 

i vedoucí správních úřadů s celostátní působností tak, aby byly výčty odpovídající znění 

§ 2 návrhu zákona o lobbování.  

K § 6 a § 8 komise dále doporučila doplnit požadavek na plnou svéprávnost lobbisty 

a lobbujícího prostředníka jako podmínky nutné ke vzniku oprávnění lobbování.  

V rámci rozpravy k § 12 nechal předseda Matej Blažek (Msp) v návaznosti na návrh Václava 

Kopeckého (CECGR) hlasovat o prodloužení lhůty pro ukládání zpráv lobbistů 

a lobbovaných do registru lobbistů a lobbovaných ze současně navrhované čtvrt roční lhůty 

na 1 rok. Pro návrh hlasoval jen jeden člen komise, tudíž návrh nebyl přijat. Předseda Matej 

Blažek (Msp) nechal následně hlasovat o prodloužení lhůty pro ukládání zpráv lobbistů 

a lobbovaných do registru lobbistů a lobbovaných na půl roku, což navrhnul Tomáš Hudeček 

(ÚDHPSH). Ani tento návrh nebyl přijat, pro přijetí hlasovali dva členové komise.  

 

3) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o lobbování  

Návazně na projednání návrhu zákona o lobbování vyzval členy komise předseda Matej 

Blažek (Msp) k uplatnění případných připomínek k návrhu změnového zákona.  

V rámci rozpravy a prezentaci institutů a jednotlivých ustanovení návrhu nikdo z přítomných 

neuplatnil žádnou připomínku.  

 

4) Závěr jednání 

V závěru jednání se komise se usnesla, že považuje předložené návrhy zákona 

o lobbování a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o lobbování za přínosné a značně posilující míru transparentnosti v legislativním 

procesu.  

Členové komise se zároveň shodli, že aktuální verze obou návrhů představují 

významný pozitivní posun oproti verzím předkládaným na jednání Legislativní rady 

vlády (dne 7. 3. 2019).  

Komise doporučila schválit oba návrhy zákonů; závěr byl všemi členy komise 

aklamací přijat.   

Předseda Matej Blažek (Msp) jednání komise v 12:09 hod. ukončil a všem přítomným 

poděkoval za účast.   

 

 

 

Zapsáno: 7. června 2019 

Zapsal: Ing. Tomáš Obruba  

Schválil: Mgr. Matej Blažek 


