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Návrh

poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce

na vydání

zákona
o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o lobbingu)

Zákon
ze dne …………………….2009
o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o lobbingu)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Lobbing
Základní ustanovení
§1
(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu lobbingu, práva a povinnosti lobbisty a
působnost orgánů veřejné moci týkající se lobbingu.
(2) Tento zákon se vztahuje na lobbing týkající se přípravy, projednávání a schvalování
návrhů obecně závazných právních předpisů (dále jen „návrh předpisu“) a přípravy,
projednávání a schvalování dokumentů plánovací, koncepční a strategické povahy (dále jen
„dokument“); netýká se však návrhů předpisů nebo dokumentů, které jsou schvalovány
krajem, obcí nebo městskou částí.
§2
(1) Lobbing je činnost, jejímž předmětem je
a) lobbistický kontakt nebo
b) pomoc k uskutečnění lobbistického kontaktu, zejména organizování a koordinování
lobbistických kontaktů.
(2) Lobbistickým kontaktem je komunikace, včetně jednostranné komunikace, jejímž
cílem je ovlivnit rozhodování orgánů veřejné moci nebo proces, který rozhodování předchází,
a dosáhnout vypracování, předložení, projednání, schválení, změny nebo doplnění návrhu
předpisu nebo dokumentu.
(3) Za lobbistický kontakt se nepovažuje
a) komunikace mezi veřejnými funkcionáři, orgány veřejné moci a jejich zaměstnanci,
b) komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků,
c) komunikace při výkonu shromažďovacího práva1) nebo komunikace při stávce,
d) uplatnění připomínky k návrhu předpisu nebo dokumentu během připomínkového
řízení a komunikace týkající se takové připomínky v souladu s předpisy upravujícími
připomínkové řízení,
e) podání stížnosti2) nebo petice3),
1
2

) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
) § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

f) žádost o poskytnutí informace podle zvláštního zákona4),
g) komunikace uskutečněná na jednání poradního orgánu vlády.
(4) Veřejným funkcionářem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „poslanec“),
b) senátor Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „senátor“),
c) člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není
člen vlády,
d) předseda a inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů,
e) předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
f) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,
g) člen bankovní rady České národní banky,
h) prezident, viceprezident a člen Nejvyššího kontrolního úřadu,
i) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
j) náměstek člena vlády a zástupce vedoucího Úřadu vlády.
(5) Lobbistou je osoba, která vykonává lobbing na základě živnostenského oprávnění 5)
pro výkon lobbingu.
(6) Spřízněnou osobou je pro účely tohoto zákona
a) osoba blízká6) lobbované osoby nebo
b) právnická osoba, včetně politické strany nebo politického hnutí, v nichž je lobbovaná
osoba nebo její osoba blízká členem, společníkem, akcionářem nebo v jejichž orgánech je
členem.
(7) Klientem je pro účely tohoto zákona osoba, v jejíž prospěch nebo na jejíž žádost
lobbista vykonává lobbing; pokud lobbista vykonává lobbing z vlastní iniciativy nebo ve svůj
prospěch, je klientem tento lobbista.
§3
(1) Pokud je lobbing vykonáván jako poskytování služeb ve prospěch třetích osob v
rámci podnikání, je možné jej vykonávat jen na základě živnostenského oprávnění7) pro
výkon lobbingu.
(2) Pokud není lobbing vykonáván jako podnikání, zejména pokud je vykonáván
bezúplatně nebo výhradně ve prospěch osoby, která ho vykonává, je možné lobbing
vykonávat též bez živnostenského oprávnění7) pro výkon lobbingu; za úplatu se nepovažuje
placení členských příspěvků nebo jiných obdobných příspěvků členy právnické osoby.
(3) Pokud vykoná lobbing podle odstavce 2 právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, podléhá ohlašovací povinnosti podle § 6.
(4) Osoba, která vykoná lobbistický kontakt, je povinna před jeho vykonáním oznámit
lobbované osobě, že jde o lobbistický kontakt. Pokud o to lobbovaná osoba požádá, je osoba,
která vykoná lobbistický kontakt, povinna tuto skutečnost potvrdit písemně.
3

) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5
) § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6
) § 116 občanského zákoníku.
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Seznam lobbistů a práva a povinnosti lobbistů
§4
(1) Seznam lobbistů, kteří vykonávají lobbing týkající se návrhů předpisů a dokumentů
schvalovaných Parlamentem, vládou nebo ústředním orgánem státní správy (dále jen „seznam
lobbistů“) vede Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo zveřejňuje seznam
lobbistů způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo dále zveřejní způsobem podle
věty druhé elektronickou adresu, na niž se zasílají žádosti podle odstavce 2 a informace podle
§ 5 odst. 3 a 4.
(2) Lobbista je povinen do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy poprvé vykoná lobbing
podle odstavce 1 věty první, písemně požádat ministerstvo o zápis do seznamu lobbistů;
zároveň s písemnou žádostí zašle ministerstvu kopii žádosti elektronickou formou.
(3) Obsahem žádosti podle odstavce 2 je obchodní firma nebo název, právní forma, sídlo
a identifikační číslo lobbisty a pokud jde o právnickou osobu, dále jméno, příjmení a místo
trvalého pobytu statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu. Obsahem žádosti podle
věty první je dále jméno a příjmení fyzické osoby, která je s lobbistou v pracovním poměru,
obdobném pracovněprávním vztahu nebo jiném právním vztahu, na základě kterého bude
jménem lobbisty vykonávat lobbistický kontakt. Žádost podle věty první dále obsahuje údaj o
členství v organizacích lobbistů, pokud takové členství existuje.
(4) K písemné žádosti se přiloží ověřená kopie zejména dokladu prokazujícího
živnostenské oprávnění7) vykonávat lobbing.
(5) Lobbista může v žádosti uvést též informace o tom, ve kterých věcech vykonává
nebo plánuje vykonávat lobbing, dále informace o tom, zda vykonává nebo plánuje vykonávat
lobbing na úrovni rozhodování vlády, Parlamentu nebo ústředních orgánů státní správy, jakož
i internetovou adresu, kterou používá k uveřejňování informací o své činnosti.
(6) Obsahuje-li žádost náležitosti podle odstavců 2 až 4, ministerstvo lobbistu zapíše do
seznamu lobbistů a doručí mu potvrzení o zapsání do seznamu lobbistů. Lobbista je povinen
bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému živnostenskému úřadu, že byl zapsán do
seznamu lobbistů; živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku8).
(7) Pokud žádost neobsahuje náležitosti podle odstavců 2 až 4, ministerstvo písemně
vyzve lobbistu, aby žádost ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne doručení výzvy doplnil.
Pokud lobbista nedoplní žádost ve lhůtě podle první věty, ministerstvo lobbistu nezapíše do
seznamu lobbistů; o nezapsání do seznamu lobbistů lobbistu písemně s uvedením důvodů.
(8) V seznamu lobbistů se uvedou
a) identifikační údaje lobbisty v rozsahu podle odstavce 3 a informace podle odstavce 5,
pokud je lobbista uvedl,
b) u každého lobbisty informace předkládané podle § 5 odst. 3 a 4,
c) u každého lobbisty informace o sankcích uložených v souvislosti s výkonem
lobbingu.
7
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) § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
) § 60 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(9) Lobbista je povinen oznámit ministerstvu změny skutečností a údajů podle odstavce
3 do čtrnácti dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(10) Ministerstvo vyškrtne ze seznamu lobbistů lobbistu, jemuž zaniklo živnostenské
oprávnění vykonávat lobbing.
§5
(1) Lobbista zapsaný v seznamu lobbistů má právo na vstup do objektů komor
Parlamentu v souladu s pravidly stanovenými usnesením komory Parlamentu.
(2) Lobbista má právo účastnit se veřejných schůzí výborů, komisí a podvýborů obou
komor Parlamentu a výborů zastupitelstev krajů, obcí a městských částí za stejných podmínek
jako zástupci hromadných sdělovacích prostředků.
(3) Lobbista zapsaný v seznamu lobbistů je povinen pravidelně, vždy do posledního dne
kalendářního čtvrtletí, oznámit ministerstvu za předcházející čtvrtletí písemně i elektronickou
formou seznam lobbistických kontaktů s uvedením
a) doby a způsobu jejich uskutečnění,
b) orgánu, v němž působí veřejný funkcionář nebo jehož zaměstnancem je osoba,
u nichž uskutečnil lobbistický kontakt,
c) jména a příjmení veřejného funkcionáře, pokud se lobbistický kontakt uskutečnil
s veřejným funkcionářem,
d) návrhu předpisu nebo dokumentu, kterého se lobbistický kontakt týkal,
e) seznamu klientů, pokud klient souhlasí se zveřejněním; na souhlas se zveřejněním
osobních údajů se vztahuje zvláštní právní předpis9).
(4) Lobbista zapsaný v seznamu lobbistů je povinen každoročně do 31. března oznámit
písemně i elektronickou formou ministerstvu za předcházející kalendářní rok výši příjmů,
které získal za výkon lobbingu a výši výdajů, které vynaložil na lobbing, a to ve struktuře
podle druhu příjmů a výdajů.
(5) Oznámení podle odstavců 3 a 4 se podávají na formuláři, jehož strukturu a formát
stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.
§6
Ohlašovací povinnost
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která není lobbistou a vykoná lobbistický
kontakt týkající se návrhů předpisů nebo dokumentů podle § 4 odst. 1 věty první, je povinna
do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy k lobbistickému kontaktu došlo, ohlásit ministerstvu
písemně nebo elektronickou formou, že vykonala lobbistický kontakt, a uvést v rozsahu podle
§ 5 odst. 3 písm. a) až d), jakož i údaj o tom, zda byl lobbistický kontakt vykonán bezúplatně
nebo za úplatu.
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) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Ministerstvo zveřejní ohlášení podle odstavce 1 způsobem podle § 4 odst. 1 věty
druhé. Tato ohlášení se zveřejňují odděleně od seznamu lobbistů a ze zveřejněného ohlášení
musí být zřejmé, že nejde o lobbistický kontakt vykonaný lobbistou.
§7
Povinnosti veřejných funkcionářů a dalších osob
(1) Veřejní funkcionáři nesmí vykonávat lobbing, nesmí být s lobbistou v pracovním
poměru, obdobném pracovněprávním vztahu nebo jiném právním vztahu, na základě kterého
by byl povinen postupovat podle pokynů lobbisty, jednat jeho jménem nebo vykonávat jinou
činnost pro lobbistu za odměnu pro sebe nebo spřízněnou osobu. Veřejní funkcionáři nesmí
vykonávat činnost pro lobbistu za odměnu pro sebe nebo spřízněnou osobu.
(2) Veřejní funkcionáři oznamují ministerstvu písemně i elektronickou formou svůj
pracovní program za předcházející kalendářní čtvrtletí nejpozději do patnáctého dne měsíce
následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.
(3) Pracovním programem se pro účely tohoto zákona rozumí časový rozvrh pracovních
schůzek, na nichž došlo k osobnímu lobbistickému kontaktu, s uvedením místa a data schůzky
a s uvedením předpisu, dokumentu nebo jiné věci, jíž se schůzka týkala. Povinnost zveřejnit
informace o pracovní schůzce se nevztahuje na informace, které se podle zvláštního zákona
nezpřístupňují.10)
(4) Oznámení podle odstavce 2 se podávají na formuláři, jehož strukturu a formát
stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.
(5) Ministerstvo zveřejní oznámení podle odstavce 2 způsobem podle § 4 odst. 1 věty
druhé do patnácti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení doručeno.
§8
Sankce
(1) Na pokuty lobbistovi za porušení ustanovení tohoto zákona a na jejich ukládání se
vztahují ustanovení zákona o živnostenském podnikání.11)
(2) Za závažné porušení podmínek nebo povinností podle tohoto zákona se pro účely
zrušení živnostenského oprávnění12) považuje
a) úmyslné uvedení nepravdivých údajů podle § 5 odst. 3 a 4,
b) porušení zákazu podle § 7 odst. 1 nebo
c) pokud lobbista navzdory pravomocně uložené sankci za nesplnění povinnosti podle §
5 odst. 3 a 4 nesplní tuto povinnost.
(3) Lobbistovi, který neuvedl nebo nezveřejnil ve stanovené lhůtě údaje podle § 5 odst.
3 a 4 nebo uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje, který porušil povinnost
podle § 4 odst. 9 nebo který porušil zákaz podle § 7 odst. 1, se uloží pokuta do 100 000,- Kč.

10

) § 7 až 12 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
) Část pátá zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12
) § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která poruší povinnost podle § 3
odst. 4 nebo podle § 6 odst. 1, se uloží pokuta do 5 000,- Kč.
(5) Řízení o uložení pokuty za správní delikt podle odstavce 3 a 4 lze zahájit do jednoho
roku ode dne, kdy se živnostenský úřad o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do tří
let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(6) Pro řízení o správním deliktu podle odstavce 3 a 4 je věcně příslušný živnostenský
úřad. Na řízení o správním deliktu podle odstavce 3 a 4 se vztahuje správní řád.13)
§9
(1) Živnostenský úřad je povinen informovat o sankci uložené lobbistovi do patnácti dnů
ode dne právní moci rozhodnutí o uložení sankce ministerstvo.
(2) Ministerstvo zveřejní v seznamu lobbistů uloženou sankci s informací, za porušení
jaké povinnosti byla uložena. Ze zveřejnění podle věty první musí být zřejmé, kterého
lobbisty se uložená sankce týká.
(3) Pokud ministerstvo zjistí porušení ustanovení tohoto zákona, informuje o tom orgán,
který je oprávněn rozhodovat o uložení sankce podle § 8.
(4) Výnosy z pokut uložených podle § 8 jsou příjmem státního rozpočtu.
§ 10
Společné ustanovení
Na řízení ministerstva ve věcech vedení seznamu lobbistů se správní řád nepoužije.

13

) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o střetu zájmů
§ 11
V § 23 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.,
se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písm. e) až h), která včetně poznámky pod
čarou č. 9a znějí:
„e) nezveřejnil ve stanovené lhůtě pracovní program podle zvláštních předpisů o
lobbingu9a) nebo v něm uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,
f) vykonává lobbing podle zvláštních předpisů o lobbingu9a),
g) je s lobbistou v pracovním poměru, obdobném pracovněprávním vztahu nebo jiném
právním vztahu, na základě kterého by byl povinen postupovat podle pokynů lobbisty, jednat
jeho jménem nebo vykonávat jinou činnost pro lobbistu za odměnu pro sebe nebo spřízněnou
osobu podle zvláštních předpisů o lobbingu9a),
h) vykonává činnost pro lobbistu za odměnu pro sebe nebo spřízněnou osobu podle
zvláštních předpisů o lobbingu.9a)“
_________________
9a)

§ 9 zákona č. …/2009 Sb., o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
lobbingu).“.

ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
§ 12
V příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., se na konec textu doplňuje bod 81, který zní:
„81. Lobbing“
ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost
§ 13
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Lobbing, neboli působení na představitele státní moci s cílem ovlivnit jejich
rozhodování, je v České republice každodenní praxí. Sám o sobě je legitimní participací
občanů na rozhodování státních orgánů, může však s sebou nést rizika korupce a klientelismu.
Lobbing dosud není českým právem regulován, což tato rizika zvyšuje. Naproti tomu v řadě
zemí, např. v USA, Kanadě či Polsku, regulován je, a to i na úrovni zákona (srov. studii
parlamentního institutu č. 1181 Úprava činnosti lobbistů ve vybraných státech).
Cílem navrhované právní úpravy je zakotvit právní regulaci lobbingu, práva
a povinnosti lobbistů a veřejných funkcionářů, a zabezpečit tak transparentnost lobbingových
aktivit. Lobbing bude volnou živností podle živnostenského zákona. Návrh zákona je
s určitými úpravami převzat z vládního návrhu zákona o lobbingu, který byl jako tisk 1212
předložen v roce 2005 v Národní radě Slovenské republiky. Slovenská vláda návrh připravila
na základě úpravy platné v USA a konzultací s podnikateli v oblasti lobbingu.
Návrh zákona definuje lobbing a stanovuje lobbistům povinnost registrovat se
ve zvláštních seznamech vedených Ministerstvem vnitra. Registrovaní lobbisté budou mít
zaručen vstup do objektů Parlamentu v zásadě za stejných podmínek jako zástupci
hromadných sdělovacích prostředků. Veřejní funkcionáři jsou povinni evidovat své kontakty
s lobbisty. Za porušování povinností lobbistou hrozí pokuty od živnostenského úřadu a odnětí
živnostenského oprávnění, za porušování povinností veřejných funkcionářů hrozí pokuty
podle zákona o střetu zájmů.
Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem ČR i s mezinárodními
smlouvami podle čl. 10 Ústavy. Neodporuje rovněž právu Evropské unie, neboť regulace
lobbingu na úrovni členského státu je plně v kompetenci členského státu.
Navrhovaný zákon představuje nepatrné navýšení administrativních nákladů
v souvislosti s vedením seznamu lobbistů. Tyto náklady, nepřesahující desítky tisíc Kč, jdou
k tíži státního rozpočtu. Na rozpočty krajů a obcí nebude mít navrhovaný zákon dopad.
Návrh dopadá na podnikatelské prostředí v ČR tím, že zavádí regulaci lobbingu.
Administrativní zátěž lobbistů podle navrhovaného zákona je však nevýznamná a plně
odůvodněná intenzivním veřejným zájmem na transparentnosti rozhodování orgánů veřejné
moci. Lobbing bude volnou živností. Návrh nemá sociální dopady ani dopady na životní
prostředí. Návrh nemá vliv na rovnost mužů a žen.

Zvláštní část
K § 1:
V § 1 se stanovuje předmět úpravy; zákon se bude vztahovat výlučně na lobbing ve
vztahu k návrhům předpisů a dokumentů plánovací, koncepční a strategické povahy podle
odst. 2 na úrovni celostátních orgánů.
K § 2:
V § 2 jsou definice pojmů; včetně klíčových pojmů lobbingu a lobbistického kontaktu,
které jsou pozitivně i negativně vymezeny. Dále jsou zvláště definováni veřejní funkcionáři a
spřízněné osoby, včetně politických stran.

K§3
V § 3 se stanovují podmínky výkonu lobbingu. Lobbing jako podnikání, tj.
vykonávaný soustavně, za úplatu a ve prospěch třetích osob, vyžaduje živnostenské oprávnění
a registraci ve zvláštních seznamech. Jiný lobbing lze vykonávat bez živnostenského
oprávnění, právnická osoba a podnikající fyzická osoba však musí lobbistické kontakty
ohlašovat.
K§4
V § 4 se zřizuje seznam lobbistů a stanovuje se povinnost lobbistů registrovat se
v seznamu. Navrhuje se zřídit seznam lobbistů, vedený Ministerstvem vnitra. Slovenský
návrh počítal zde s působností kanceláře Národní rady, avšak Ministerstvo vnitra, registrující
například občanská sdružení, má lepší předpoklady pro výkon této působnosti. Lobbista bude
povinen informovat o svých lobbistických kontaktech a o svých příjmech a výdajích
spojených s lobbingem; tyto informace, jakož i celý seznam, budou veřejně přístupné na
internetu.
K § 5:
V § 5 jsou stanovena práva a povinnosti lobbisty. Registrovaní lobbisté mají zaručen
vstup do objektů Parlamentu v zásadě za stejných podmínek jako zástupci hromadných
sdělovacích prostředků; podrobnosti upraví každá komora Parlamentu svým usnesením.
Lobbista bude povinen čtvrtletně informovat o svých lobbistických kontaktech a ročně o
svých příjmech a výdajích spojených s lobbingem.
K § 6:
V § 6 se ukládá ohlašovací povinnost právnickým osobám a podnikatelům, kteří
nevykonávají lobbing jako podnikání. Své lobbistické kontakty budou povinni ohlásit a i tyto
kontakty budou z důvodu transparentnosti zveřejňovány na internetu.
K § 7:
V § 7 odst. 1 se dalekosáhle zakazuje lobbing veřejných funkcionářů. V § 7 odst. 2 se
dále ukládá veřejným funkcionářům povinnost zveřejňovat pracovní program, opět v zájmu
transparence rozhodování o věcech veřejného zájmu.
K § 8 a 9:
Tato ustanovení upravují sankce za závažná porušení tohoto zákona, které bude
uplatňovat živnostenský úřad a v případě lobbistů budou zveřejňována na internetu.
K § 10:
Správní řád se nebude vztahovat na zapisování lobbistů do seznamů, bude se však
vztahovat na rozhodování o sankcích.
K § 11:
Krátkou novelou zákona o střetu zájmů se sankcionuje porušení povinností podle § 7
odst. 1 a 2 veřejným funkcionářem; může mu být uložena pokuta do 50 000 Kč podle zákona
o střetu zájmů.
K § 12:
Krátkou novelou přílohy č. 4 k živnostenskému zákonu se doplňuje lobbing do
seznamu volných živností.

K § 13:
Návrh zákona počítá s poměrně dlouhou legisvakancí v délce několika měsíců.
V Praze dne 7. května 2009
Bohuslav Sobotka, v. r.

Jeroným Tejc, v. r.

Znění § 23 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění,
s vyznačením změny
§ 23
(1) Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který
a) nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8,
b) nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě,
c) uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12
odst. 2,
d) vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem
funkce veřejného funkcionáře.,
e) podle zvláštních předpisů o lobbingu9a) nezveřejnil ve stanovené lhůtě pracovní
program nebo v něm uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje,
f) podle zvláštních předpisů o lobbingu9a) vykonává lobbing,
g) podle zvláštních předpisů o lobbingu9a) je s lobbistou v pracovním poměru, obdobném
pracovněprávním vztahu nebo jiném právním vztahu, na základě kterého by byl
povinen postupovat podle pokynů lobbisty, jednat jeho jménem nebo vykonávat jinou
činnost pro lobbistu za odměnu pro sebe nebo spřízněnou osobu,
h) podle zvláštních předpisů o lobbingu9a) vykonává činnost pro lobbistu za odměnu pro
sebe nebo spřízněnou osobu.
_______________________
9a)

§ 9 zákona č. …/2009 Sb., o lobbingu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o lobbingu).

(2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění
případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z
údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti
nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v
registru,
c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru
v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Znění přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), v platném znění, s vyznačením změny
Příloha 4
ŽIVNOST VOLNÁ
(K § 25 odst. 2)
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Obory činností náležející do živnosti volné
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a
konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a
lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb

48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
81. Lobbing

