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PĜedmluva
Lobbing jako zpĤsob zájmové reprezentace je stejnČ starý jako sama zastupitelská
demokracie. V politickém prostĜedí státĤ Visegrádské skupiny (dále V4) se oficiálnČ zaþal
objevovat v 90. letech v kontextu demokratické transformace, kdy se pĜirozenČ zvyšoval
poþet a rozšiĜovalo portfolio zamČĜení zájmových skupin. Do té doby autoritativnČ
potlaþovaným partikulárním zájmĤm se otevĜela možnost prezentovat se na úrovni
rozhodovacího procesu a vĤbec komunikovat s veĜejným sektorem. PĜesto však dodnes
podstatČ lobbingu spousta obþanĤ nerozumí a média ho prezentují v nesprávných
konotacích, což ve výsledku vede k vnímání lobbingu jako nČþeho nelegitimního,
nelegálního a obvykle spjatého s korupcí. Chápání lobbingu tedy závisí pĜedevším
od politické kultury a kvality politického systému v daném státČ. Jeho odmítání nebo
negativní vnímání veĜejným mínČním se obvykle projevuje jako dĤsledek absence
regulace. Což je tristní stav.
Specifický tematický výbČr, kterým je komparace regulatorních pĜístupĤ v rámci
zemí V4 probČhl na základČ nČkolika logických argumentĤ:
-

všechny þtyĜi zkoumané státy si jsou geopoliticky blízké a vykazují
sociokulturní podobnost,

-

socioekonomické podmínky pĜechodu k demokracii byly ve státech V4
relativnČ homogenní, od þehož se odvíjela následná potĜeba vypoĜádat se
s podobnými problémy jako privatizace, expanze politického pluralismu,
hledání rovnováhy mezi veĜejným a soukromým sektorem atd.,

-

politická kultura je ve státech V4 (rovnČž jako v ostatních postkomunistických
zemích) charakteristická atributy jako vysoká míra korupce, slabČ organizovaná
obþanská spoleþnost, zvyk preferovat rodinné vazby apod.,

-

státy V4 spoleþnČ vstoupily v roce 2004 do EU,

-

právní Ĝády státĤ V4 vychází ze stejných pramenĤ kontinentálního právního
systému.

I pĜes naznaþenou vzájemnou blízkost, panují mezi státy V4 podstatné rozdíly.
Projevuje se to i v kontrastním pĜístupu k problematice lobbingu a zpĤsobu Ĝešení
jeho regulace. Zatímco Maćarsko a Polsko jsou jedny z mála þlenských zemí EU,
které pĜistoupily k zákonné formČ regulace lobbingu, ýeská republika a Slovensko
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doposud i pĜes nČkolik pokusĤ vykazují nulovou regulaci. Proto spoleþnČ pĜedstavují
vhodnou konzistentní strukturu pro potĜeby pĜedkládané publikace, jejíž hlavním cílem je
sumarizovat dosavadní aktivity státĤ V4 v oblasti regulace lobbingu, následnČ provést
komparaci pĜijatých legislativních úprav lobbingu v Maćarsku a Polsku a zároveĖ
poukázat na sporné body a nedostatky, které se v praxi objevily. V pĜípadČ ýeské
republiky a Slovenska je prioritní ambicí identifikace dĤvodĤ a pĜekážek, které zabránily
dosavadním regulatorním iniciativám. ZjištČné a v této podobČ zpracované výsledky
mohou posloužit jako podnČt pro veĜejnou i odbornou diskusi na toto téma a rovnČž
jako inspiraþní zdroj k pĜijetí legislativní úpravy lobbingu v ýeské republice nebo
na Slovensku.
K potvrzení aktuálnosti zvoleného tématu slouží i skuteþnost, že regulace lobbingu
je stále více živým pĜedmČtem diskusí jak na akademické pĤdČ na popĜedních univerzitách,
tak v institucích EU, a do budoucna mĤžeme oþekávat zesilování potĜeby pĜijetí alespoĖ
minimálních normativních standardĤ v této oblasti ve všech þlenských státech EU.
Pro zachování nejvyšší možné objektivity je práce hodnotovČ neutrální a z hlediska
vČdeckého zakotvení vychází z empiricko-analytického pĜístupu. Tomu odpovídá i použitá
metodologie, která zahrnuje deskripci, analýzu, syntézu, komparaci a generalizaci.
PĜedkládaná publikace je výsledkem tĜíletého teoretického zkoumání problematiky
lobbingu a je urþena široké veĜejnosti, studentĤm spoleþenskovČdních oborĤ, aktivním
þlenĤm obþanského sektoru, státním úĜedníkĤm, veĜejným þinitelĤm a zkrátka všem,
kteĜí o lobbingu jako nástroji pĜi tvorbČ veĜejné politiky doposud neslyšeli, pochybují
o jeho postavení v rámci demokratického systému nebo o nČm zkrátka chtČjí získat ucelené
informace.
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