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Úvodní slovo
radima bureše
netransparentní lobbing Jako Český problém
V roce 2014 se podle výzkumu Eurobarometru téměř 90 % 
českých  občanů  domnívalo,  že  vazby  mezi  podnikáním 
a politikou  jsou příliš úzké a dvě  třetiny  respondentů  jsou 
přesvědčeny,  že  jediný  způsob,  jak  uspět  v  podnikání, 
je  prostřednictvím  politických  konexí.  Globální  zpráva 
o konkurenceschopnosti za léta 2014/2015 u kritéria „Klien-
telismus  při  rozhodování  vládních  úředníků“  řadí  Českou 
republiku na 106. místo na světě (ze 144 zkoumaných zemí). 
U indikátoru „Transparentnosti veřejného rozhodování“ je na 
tom podle stejného zdroje Česká republika „lépe“ – umístila 
se již na 99. místě. A bez ohledu na mezinárodní výzkumy 
a studie, stačí si  vzpomenout,  jak se na základě nenápad-
ného pozměňovacího návrhu v Parlamentu prudce navýšily 
zisky provozovatelům solárního byznysu, či jak se nedařilo 
přijmout legislativu regulující hazard.

Všechny  příklady  mají  společné  jedno  –  některé  osoby 
(firmy,  skupiny)  prosazují  svůj  zájem  nikoli  v  otevřené 
konkurenci, ale pomocí netransparentního lobbingu a podle 
mínění českých občanů jsou v tom úspěšní. Lze tedy říci, že 
netransparentní  lobbing představuje pro Českou  republiku 
reálný problém, občané ho  jako reálný vnímají a  tyto poc-
ity ovlivňují ještě jedno zdrcující číslo z již zmíněné Globální 
zprávy  o  konkurenceschopnosti  –  v  indikátoru  „Veřejné 
důvěry v politiky“ se nacházíme na „hezkém“ 138. místně 
na světě ze 144 zkoumaných zemích.

To  jsou  hlavní  důvody  proč  Transparency  International 
v letech 2014 a 2015 přistoupila k řešení projektu zabýva-
jícího  se  riziky  netransparentního  lobbingu  a  možnostmi 
jeho zprůhlednění. Zúčastnilo se jej 19 organizací Transpa-
rency  International  ze  zemí  Evropské  unie.  Transparency 
International  Česká  republika  se  do  projektu  zapojila  pod 
názvem „V čím zájmu? Jak  funguje  lobbing“. Podrobnosti 
o  projektu  včetně  infografiky  srovnávající  jednotlivé  země 
jsou uvedeny dále.

všechny příklady maJí spoleČné Jedno – 
některé osoby (firmy, skupiny) prosazuJí 
svůJ záJem nikoli v otevřené konkurenci, ale 
pomocí netransparentního lobbingu a podle 
mínění Českých obČanů Jsou v tom Úspěšní.

Radim Bureš, 
programový ředitel TI 
do 5/2016

Většina diskusí o zprůhlednění  lobbingu se soustřeďuje na 
anglosaské  řešení  spočívající  zejména  v  povinném  regis-
tru  lobbistů,  lobbistických kontaktů a  také ve  zveřejňování 
nákladů vynaložených na lobbování za určitý zájem.

Problém  je  však  širší  a  registr  lobbistů,  jakkoli  důležitý, 
představuje jen jednu část řešení. Důležitý je celkový právní 
a organizační rámec transparentnosti rozhodování na úrovni 
vlády a parlamentu.

Jedním z důležitých opatření je vytvoření tzv. legislativní stopy. 
Tedy určitého dodatku k důvodovým zprávám doprovázejícím 
schvalované zákony, který shrne, jaké externí vstupy a názory 
ovlivnily finální verzi těchto zákonů. Není totiž nic špatného na 
tom, když např. průmyslové svazy prosazují svoje zájmy, jde 
však o to, aby se to vědělo a aby případně mohly stejně silně 
zaznít i hlasy spotřebitelů či ekologů.

Při  přípravě  legislativy  je  potřeba  klíčovou  pozornost 
věnovat kvalitnímu provedení „Hodnocení dopadů regulace“ 
(tzv. RIA). Pravidla realizace tohoto hodnocení počítají  i se 
širokými  veřejnými  konzultacemi.  Jako  technické  opatření 
s  tím  souvisí  i  otevření  knihovny  připravované  legislativy, 
tzv. eKlepu, veřejnosti, jak to ostatně má vláda ve svém pro-
gramovém prohlášení.

Mezi další opatření patří  i moderní  zákon upravující  finan-
cování  politických  stran,  který  ztíží  možnost  „motivovat“ 
některé politiky dary jejich politickým stranám.

Po splnění všech těchto podmínek může přijít na řadu úvaha 
o registru lobbistů. Než přitom vymýšlet složitá byrokratická 
řešení,  je  dobré  si  vzít  za  příklad  Evropskou  komisi  a  její 
dobrovolný  „Transparentní  registr“,  který  ale  doprovází 
rozhodnutí Komise, že eurokomisaři a vrchní ředitelé se mo-
hou setkávat pouze s registrovanými lobbisty a o setkáních 
mají  veřejně  informovat.  Jak  je  možné  s  transparentním  
registrem pracovat, je ukázáno dále.

Za TI jsem rád, že se otázka regulace lobbingu znovu otevřela, 
že se k ní vláda prostřednictvím „Akčního plánu boje s korupcí  
na  rok  2016“  přihlásila.  Věřím,  že  k  nějakému  rozumnému 
zvyšování transparentnosti lobbování snad dospějeme.
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Negativní význam nabývala slova jako 
podnikatel či podnikatelský, v určitých 
kontextech  slovo  privatizace  a  slovo 
developer  se  stalo  synonymem  pro 
uzurpátora  veřejného  prostoru.  Jak-
koliv  tento  trend  ve  vztahu  k  ekono-
mickým jevům je na ústupu, tak i dnes 
jsme svědky toho, že slova  jako poli-
tik  či  politika  nejsou  vždy  přijímána 
hodnotově neutrálně.

Není  to  správné.  Tím,  že  něco 
paušalizujícím způsobem odsuzujeme,  
dáváme  najevo  rezignaci  na  to  něco 
zlepšit.  Snažit  se,  aby  politika  byla 
hodnotově  neutrálním  pojmem  je 
ovšem  těžší,  než  na  ni  nadávat.  To 
platí o každé činnosti. Některé činnosti 
nelze  zakázat,  lze  je  ovšem  regulo-
vat.  Nezakážeme  politiku,  živnostníky 
ani stavbu domů. Můžeme se ovšem 
snažit,  aby  pravidla  byla  nastavena 
tak,  abychom  si  těch,  kdo  se  těmito 
profesemi živí, mohli vážit.

Jedno  ze  slov,  které  má  setrvale 
nevalnou  pověst,  je  lobbing.  Lobista 
je  mnohdy  označení  pro  zločince,  co 
záhadně  uniká  spravedlnosti.  Tento 
sociálně  kritický  mýtus  je  ovšem  
chybou, která nám brání v rozumném 
přístupu k daném problematice. 

Je lobbing zlo?
zaJímavým Jevem transformace spoleČnosti po roce 1989 Je 
připisování negativních významů poJmům doposud neutrálním.

zakázat Jeden z funkČních prvků demokratické diskuse 
není tedy technicky možné. co Je ale možné, Je vytvoření 
pravidel, která Jasně urČí, kdo s Jakým cílem se s kým 
setkává, co prosazuJe, kdo nese odpovědnost za koneČné 
rozhodnutí. pravidla fungování systému Jako celku Jsou 
dána Jak politickou kulturou, tak pravidly vymahatelnými.

Pavel Uhl,
člen správní rady

minuty ti: 
radim bureš – lobbing david ondráČka – státní zastupitelství

Je v  logice  jakékoliv veřejné činnosti, 
že se profesionálové, úředníci i politici 
musí  setkávat  s  těmi,  jichž  se  daná 
rozhodnutí budou týkat. K demokracii 
patří  diskuse,  která  se  neomezuje 
na  parlamentní  projevy,  ale  je  mno-
ho  vrstevnatá,  bohatá  a  otevřená 
každému.  Ti,  kterých  se  jakákoliv 
rozhodnutí  týkají,  pak  přirozeně  své 
názory a potřeby prosazují.

Zakázat  jeden  z  funkčních  prvků 
demokratické diskuse není tedy technicky 
možné.  Co  je  ale  možné,  je  vytvoření 
pravidel,  která  jasně  určí,  kdo  s  jakým  
cílem se s kým setkává, co prosazuje, kdo 
nese  odpovědnost  za  konečné  rozhod-
nutí.  Pravidla  fungování  systému  jako 
celku  jsou dána  jak politickou  kulturou, 
tak pravidly vymahatelnými. 

V  této  souvislosti  by  bylo  vhodné, 
abychom  si  počali  klást  otázky,  zda 
některé  kabinetní  prvky  politických 
procesů není vhodné pojmout tak, že 
veřejnost má právo  znát  jejich obsah 
a  cíle  některých  aktérů.  Pokud  bude 
zjevné,  že  se  politik  sešel  se  zástup-
cem  někoho,  ale  odmítl  se  sejít  se 
zástupcem  někoho  jiného,  tak  může 
veřejnost  vyvodit  politické  důsledky 
v hodnocení konkrétního politika.

Na  otázku,  zda  je  lobbing  zlo,  tedy 
neexistuje odpověď. Rozhodně by ale 
měl být transparentní.

https://youtu.be/Aor639NGF1M
https://www.youtube.com/watch?v=_b1XyU6_Xmo
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V  České  republice  neexistuje  žádný  právní  předpis,  který  by 
řešil regulaci lobbingu. Vše zhoršuje fakt, že současná vláda do 
svého programového prohlášení  téma lobbingu ani nezařadila. 
Přitom lze zcela logicky říci, že regulační prvek, jako je monitoring  
kontaktů s  lobbisty,  je velmi  jednoduchá záležitost, která navíc 

může  zajistit  vyšší  důvěru  v  rozhodnutí  konkrétních  politiků 
a činí jejich jednání více transparentním. Vláda by dále měla za-
vést  jasnou  definici  lobbingu/lobbisty/lobbovaného  a  přijmout  
pravidla,  která  umožní  registrování  a  monitoring  lobbistické 
činnosti a kontaktů v legislativě, exekutivě a veřejném sektoru.

Počet schůzek

Open Society European Policy Institute

0 2 41 3 5

Microsoft Corporation

European Women’s Lobby

European Network of 
Councils for the Judiciary

Facebook Ireland Limited

Amnesty International 
European Institutions Office

European Law Institute

European Disability 
Forum

AGE Platform Europe

ČEZ

Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs

kdo lobbuJe věru Jourovou (data aktualizovaná k 12. 4. 2016)

Od 9. 12. 2014 – 76 schůzek

1
Think
Tank

8
NEVLÁDNÍCH 

NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ (NGO)

4
KORPORACE

o proJektu
monitoring kontaktů

seznamy schůzek
25/2/2016

Ukraine and access to the legal aid Open Society European Policy Institute (OSEPI)

BSA | The Software Alliance (BSA)EU-US Privacy Shield

4/12/2015

Safe Harbour Facebook Ireland Limited (FB-I)

Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)Digital contracts proposal

23/2/2016 Law Society of England and Wales (LSEW)Equal pay, Work life balance

8/2/2016 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)Future cooperationn with Judicial Networks

10/11/2015 Česká advokátní komora (ČAK)EPPO, Brussels IIa, Matrimonial law, Procedural rights

28/1/2016 Zettabox Czech, s. r. o.Safe Harbour and DSM agenda

18/1/2016 Microsoft CorporationSafe Harbour

4/2/2016 European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris)Radicalization in prisons, Prisons of future, 
Education and training of detainees
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rozhovor s ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím dienstbierem  
se uskuteČnil 14. března 2016. naše spoleČná řeČ se nesla nad tématem regulace lobbingu 
v České republice, Čím dosavadní vláda přispěla a co se naopak nedaří tak, Jak by mělo.

rozhovor
ministr Jiří dienstbier
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akČní plán boJe s korupcí na 
rok 2016 předpokládá  
zpracování koncepČního 
dokumentu, který představí 
možnosti a východiska regulace 
lobbingu v České republice. 
proČ považuJete regulaci 
lobbingu za důležitou?
Lobbing je legitimní součástí demokra-
tického  procesu  ve  vyspělých  zemích. 
Prosazování zájmů a působení na před-
stavitele  veřejné  moci  s  cílem  ovlivnit 
jejich rozhodování však neprobíhá vždy 
transparentně a podle jasných pravidel, 
což  s  sebou  přináší  riziko  ohrožení 
veřejného zájmu ve prospěch skrytých 
parciálních zájmů. Nejen v České repu-
blice je tak lobbing často dáván do úzké 
souvislosti  s  korupcí  a  klientelismem. 
Právě  regulace  lobbingu  by  měla  být 
určitým nástrojem, jak tuto skutečnost 
napravit, a to na základě opatření, která 
umožní  odkrytí  vazeb  mezi  lobbisty 
a veřejnými činiteli, a přispějí tak k po-
sílení  transparentnosti  legislativního 
a rozhodovacího procesu.

co považuJete za neJvětší 
dosavadní Úspěch této vlády 
při potírání korupce?
V  roce  2015  bylo  díky  Akčnímu  plánu 
boje s korupcí na rok 2015 nastartováno  
velké  množství  důležitých  protikorup- 
čních opatření,  jejichž  cílem  je  zlepšení 
celkového prostředí, především ve státní 
správě. Mezi zásadní opatření, která byla 
současnou  vládou  přijata,  lze  zmínit 
především  zákon  o  státní  službě,  který 
je účinný od 1.  ledna 2015, přičemž  již 
byla přijata většina prováděcích předpisů 
nezbytných k jeho efektivní aplikaci. 

Dále  byl  schválen  zákon  o  registru 
smluv,  díky  kterému  je  stát  povinen 
zveřejňovat jím uzavřené smlouvy a jeho 
cílem  je  zvýšení  transparentnosti  pro-
cesu veřejného zadávání. V tomto týdnu 
byl  v  Poslanecké  sněmovně  schválen 
také zákon o zadávání veřejných zakázek, 
jehož  cílem  je  snížení  administrativní 
zátěže a zároveň zachování  transparent-
nosti a rovného přístupu. 

vláda v minulém roce schválila zásadní novely zákonů, které 
Jsou v souČasné době proJednávány v poslanecké sněmovně. 
Jedná se zeJména o novelu zákona o střetu záJmů, novelu 
zákona o sdružování v politických stranách a hnutích.

Vláda  v  minulém  roce  schválila  zásadní 
novely  zákonů,  které  jsou  v  současné 
době  projednávány  v  Poslanecké 
sněmovně.  Jedná  se  zejména  o  novelu 
zákona  o  střetu  zájmů,  novelu  zákona 
o  sdružování  v  politických  stranách 
a hnutích či novelu zákona o Nejvyšším 
kontrolním  úřadu.  V  neposlední  řadě 
došlo  k  otevření  elektronické  knihovny 
legislativního  procesu  eKLEP  veřejnosti, 
které umožňuje všem občanům sledovat 
změny v projednávaných zákonech. Došlo 
ke zpřístupnění vládních dokumentů legi-
slativní  i  nelegislativní  povahy,  které  se 
nacházejí ve schvalovacím procesu.

Jak hodnotíte dosavadní 
fungování rady vlády pro 
koordinaci boJe s korupcí?
Dosavadní  fungování  Rady  vlády  pro 
koordinaci  boje  s  korupcí  hodnotím 
jako  úspěšné.  Vnímám,  že  se  podařilo 
vytvořit konstruktivní dialog nejen uvnitř 
státní  správy,  ale  i  navenek  se  zástupci 
profesních komor, neziskového sektoru, 
akademické  obce  a  společně  posuzo-
vat  projednávané  materiály  a  přijímat 
doporučení, která následně mají potenciál 
omezovat  korupční  rizika  u  přijímaných 
legislativních i nelegislativních materiálů. 
Velmi si  vážím práce všech členů Rady 
a  mnou  zřízených  pracovních  komisí, 
kteří se k materiálům, které jsou často ob-
sáhlé, vyjadřují a navrhují možná opatření 
nebo i změny. U složitějších materiálů se 
Rada vlády často schází  i vícekrát. Jako 
jeden ze signálů, že Rada vlády pro koor-
dinaci  boje  s  korupcí,  jejíž  fungování 
patří  mezi  důležité  prvky  vládního  boje 
s korupcí, plní svou úlohu, vnímám i již 
mnohokrát skloňované zlepšení vnímání 
korupce v České republice.

Jaké Úkoly na poli potírání 
korupce považuJete v roce 
2016 za klíČové?
Klíčové  úkoly  pro  tento  rok  jsou  zakot-
veny v Akčním plánu boje s korupcí na 

rok  2016,  přičemž  konkrétní  opatření, 
která  jsou  v  něm  zakotvena,  vyplývají 
z programových dokumentů vlády, mezi-
národních závazků České republiky nebo 
reagují na aktuální společenskou situaci. 
V  Akčním  plánu  boje  s  korupcí  na  rok 
2016 jsou zakotvena také opatření, která 
byla vládou přijata v roce 2015 a na jejichž 
implementaci do praxe bude dohlíženo.

Mezi klíčové úkoly v roce 2016 patří schvá- 
lení novel  zákonů,  jež  jsou nyní projed-
návány  v  Poslanecké  sněmovně.  Jedná 
se například o zákon o střetu zájmů, který 
zavádí  povinnost  podávat  majetkové 
přiznání veřejných funkcionářů již ke dni 
vzniku funkce a který nastavuje přísnější 
sankce  ale  i  možnost  elektronického 
vyplňování přiznání a jejich zveřejňování. 
Dalším úkolem je dokončení legislativní-
ho procesu novely zákona o sdružování 
v  politických  stranách  a  politických 
hnutích a souvisejících volebních zákonů, 
jejichž  cílem  je  posílení  transparentního 
fungování politických stran a hnutí.

Dalším z klíčových opatření bude schválení 
zákona  o  státním  zastupitelství,  zveřej- 
ňování  profesních  životopisů  předsta-
vených  od  úrovně  ředitelů  odboru  výše 
tam,  kde  se  tak  ještě  neděje,  nebo  vy-
pracování analýz k problematice proka-
zování mezinárodní korupce či korupce  
ve  zdravotnictví.  Pozornost  věnujeme  
legislativnímu  řešení  ochrany  oznamo-
vatelů  korupce,  které  má  zaručit 
pracovněprávní  ochranu  osobám,  které 
upozorní  ve  veřejném  zájmu  na  proti-
právní  jednání.  Na  přípravě  návrhu  se 
podílí  specializovaná  pracovní  komise 
předsedy Rady vlády pro koordinaci boje 
s korupcí k whistleblowingu, kterou jsem 
k tomuto účelu zřídil.

Jako  důležitou  vnímám  i  spolupráci 
s mezinárodními organizacemi a iniciati-
vami, se kterými můžeme sdílet příklady 
dobré  praxe.  Jednou  z  nejdůležitějších 
událostí  na  poli  mezinárodní  agendy 
bude přijetí třetího Akčního plánu České 
republiky  Partnerství  pro  otevřené  vlá-
dnutí na období let 2016 až 2018.



CPI hodnotí  země na  základě  vnímání  stupně korupce ve  veřejném sektoru  s použitím stupnice 0-100. Nejvyšší možné 
skóre 100 bodů označuje  zemi  téměř bez  korupce.  Jedná  se o  složený  index,  který  kombinuje  průzkumy a posuzování 
úrovně  korupce,  sebraných  řadou  renomovaných  institucí.  Hodnotí  se  schopnost  vládních  institucí  postihovat  korupci, 
efektivita  protikorupčních  opatření,  míra  korupce  různých  institucí  v  oblastech  veřejné  správy,  transparentnost  orgánů 
a míra zneužívání veřejných prostředků. Konkrétně Česká republika byla hodnocena na základě 9 průzkumů renomovaných 
mezinárodních institucí.

V roce 2014 nová vláda Bohuslava Sobotky schválila Vládní koncepci 
boje s korupcí na roky 2015 až 2017 a důvěra občanů opět vzrostla. Byl 
přijat zákon o státní službě, zákon o centrálním registru smluv, jejichž 

postupné uvádění do běhu je doposud značně komplikované, ale věříme, 
že těmito kroky nekončí období pozitivních změn v českém prostředí.

Za hlavní důvody růstu důvěry občanů v instituce považujeme razantnější přístup orgánů činných v trestním řízení proti 
korupčním trestním činům, úspěch v rozbití klientelistických sítí, sílící tlak na legislativní a systémové změny, důraz na 
hospodárné nakládání s veřejnými prostředky a v neposlední řadě také vstup angažovaných občanů do komunální politiky.

V rámci zemí Visegrádské čtyřky 
si ČR polepšila ze všech států nejvíc,
a to o 16. příček nahoru.

Následovalo Polsko s posunem o 5 míst.

Dále Slovensko o 4 místa.

Naopak Maďarsko zaznamenalo 
propad o 3 místa dolů.

MAĎARSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA

POLSKO

index vnímání korupce (corruption perception index, cpi) se měří od roku 1995. výsledky 
každoroČně zveřeJňuJe mezinárodní sekretariát nevládní organizace transparency international.

cpi 2015:
index vnímání korupce 2015

v letošním roce bylo 
hodnoceno 168 zemí,

•  Česká republika 
se umístila na 37. místě.

•  Tím se stala „skokanem“ 
roku díky svému posunu z 53. místa.

•  Bodový zisk ČR činil 56 bodů.
•  V rámci Evropské unie jsme 

se posunuli z 25. na 22. místo.
Nutno však podotknout, že k evropskému 
průměru 67 bodů máme stále daleko.

Od roku 2011 zaznamenává ČR 
postupný růst důvěry občanů v instituce 

a kvalitní správu věcí veřejných, což 
vyplývá z výsledků CPI v jednotlivých 

letech. Tento růst trval až do roku 2013, 
kde došlo k mírnému poklesu z důvodu 

pádu vlády Petra Nečase.

5

4

3

16
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Posun ČR vnímáme velmi pozitivně, avšak neměli bychom usnout na vavřínech a snažit se zapracovat i na dalších tématech 
v protikorupční agendě. Transparency International dlouhodobě prosazuje přijetí zákonů, které jsou, dá se říci, „zaparkované“ 
v Poslanecké sněmovně. Jedná se o zákon o financování politických stran a hnutí, zákon na ochranu oznamovatelů korupce 
(whistleblowerů) a zákon o prokazování původu majetku. Zákon na ochranu whistleblowerů je stále ve fázi příprav. V září 2016 
by měl být předložen vládě ke schválení, avšak vzhledem k nečinnosti v tomto směru jsou na místě jisté obavy.

Neméně důležitá bude  i úspěšná  implementace služebního zákona nebo registr smluv. Palčivým problémem v ČR  je  také 
nedostatečná regulace hazardu, problematika anonymních firem a teritorialita exekutorů. Na světě samozřejmě nenajdeme 
zemi, která by fungovala bez korupce, ale měli bychom směřovat k tomuto ideálu.

Ve světovém měřítku si nejlépe vede 
Dánsko a celkově skandinávské 
země se skóre kolem 90 bodů. 
Světový průměr činí 43 bodů.

Nejhorší výsledky CPI zaznamenáváme v Severní 
Koreji a v Somálsku. Ze všech hodnocených zemí 
jich celkem 68% nedosahuje ani 50 bodů ze 100. 
Pokud bychom se zaměřili na země G20, více jak 

polovina zemí také nedosahuje ani 50 bodů ze 100.

V rámci všech hodnocených 
států si v roce 2015 nejvíce 
polepšily Česká republika, 

Rakousko, Jordánsko a Kuvajt.

Největší propad 
zaznamenaly Brazílie, 
Guatemala a Lesotho.

Velmi nás překvapil výsledek Kypru 
se ziskem 61 bodů a umístěním na 

32. místě, který je považován za jeden 
z daňových rájů, kde firmy vydělávají 
velké peníze, ale již neodvádí žádné 

daně. Takový model státu nevnímáme 
jako vzor transparentnosti.

Příklad by si ČR mohla vzít z výsledku Botswany, 
která spadá do subsaharské oblasti Afriky a její 
výsledek je o 7 bodů vyšší než zisk ČR. Přitom 

v subsaharské oblasti je průměrný zisk 33 bodů.

www.transparency.cz/cpi2015/
www.transparency.cz/index-vnimani-korupce-2015-corruption-perceptions-index-cpi/
www.transparency.cz/minuty-ti-radim-bures-cpi-2015/

pokud se chcete o tomto tématu dovědět více, můžete využít následuJících odkazů:
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http://www.transparency.cz/index-vnimani-korupce-2015-corruption-perceptions-index-cpi/ 
http://www.transparency.cz/cpi2015/ 
http://www.transparency.cz/minuty-ti-radim-bures-cpi-2015/ 
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„Těsně po studiích a na začátku mé právní kariéry byl přijat zákon č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, který mne nadchl. S kolegy z tehdejšího EPS (dnes Frank 
Bold) jsme se jím začali zabývat, získali jsme projekt, jehož výstupem byla první reálná 
praxe  a  sepsaný  komentář  k  zákonu. Se  zákonem žiji  dodnes  jako  žadatel,  dlouholetý 
úředník povinného subjektu, advokát, učitel. TI je toto téma blízké, proto jsme si blízcí i my. 
Zákon potřebuje své obhájce, neboť má i po 15 letech existence mnoho nepřátel.“ 

František Korbel, právník

vnímáte lobbing Jako nutné zlo, anebo  
Jako legitimní způsob prosazení záJmu?
Myslím, že lobbing je přínosný, obzvláště při znalosti know-
how našich poslanců. Ale měla by se lépe definovat pravidla 
a  jejich  dodržování.  Bez  toho  to  nepůjde  –  jinak  si  stále 
budou  všichni  plést  lobbisty  s  tzv.  politickými  podnikateli 
neboli  kmotry,  kteří  s  normálním  lobbingem  nemají  nic 
společného. Veřejnost pak nebude věřit nikomu.
 

co vidíte Jako neJvětší nedostatky  
v boJi proti korupci?
Neochota  k  transparentnosti  veřejné  kontroly  veškerých 
veřejných výdajů. Pro stát  je například evidentně problém 
zajistit  kvalitní  a  funkční  systém  pro  zadávání  veřejných 
zakázek.  Dalším  nedostatkem  jsou  trafiky  ve  státem  kon-
trolovaných společnostech, ať už na řídících pozicích nebo 
v dozorčích radách. A podobný problém je i na straně druhé 
– jde především o pomalé fungování policie a soudů.

viděl Jste vaše produkty v seriálu house of 
cards? máte v plánu další rozšíření vašich 
podnikatelských aktivit?
Ano. Jde o velmi prestižní seriál a pomáhá nám to v prodeji 
našich produktů hlavně v USA. Novináři se nás ptají, kolik 

jsme  zaplatili,  aby  na  našich  postelích  ležel  v  tom  seriálu 
i  americký  prezident.  Odpověď  každého  překvapí:  nic. 
My  totiž  na  americkém  trhu  nekonkurujeme  cenou,  ale 
špičkovou kvalitou v nejvyšším segmentu. Linet stále roste 
a stává se nadnárodní korporací. A to tempem 20% ročně.

proČ podporuJete transparency international 
a naše aktivity?
V  transparentní  společnosti  se  dá  dělat  férový  byznys.  
TI se o to snaží a s podporou z podnikatelské sféry bude více 
důvěryhodná a efektivní. Mohu porovnávat s  řadou  jiných 
zemí celého světa a věřte, že v České republice má Transpa-
rency International stále ještě velké pole působnosti. Nechci 
však být pesimistický, jak je zvykem, pokud se mluví o ko-
rupci. Mám pocit, že se situace v posledních letech zlepšuje. 
Kdyby to bylo ještě rychleji, vůbec bych se nezlobil.

klubaři individuální

klubaři ti

klubaři firemní

rozhovor: 
na dotazy odpovídá zbyněk frolík,
maJitel firmy linet spol. s r. o.

Zbyněk Frolík,
majitel firmy 
LINET Group



otevřený lobbistický diář
V srpnu 2015 jsme na našem webu www.transparency.cz/otevreny-lobbisticky-diar/ spustili otevřený lobbistický diář. Naším 
zájmem je být pro naše podporovatele co nejvíce transparentní, a proto zveřejňujeme veškeré naše schůzky se zástupci 
veřejné správy. Seznam subjektů, se kterými jednáme, tak i účel našich schůzek, pravidelně aktualizujeme v přehledném 
chronologickém kalendáři.

www.transparency.cz
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