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Abstrakt
Diplomová práce sleduje případ lobbingu nestátních neziskových organizací v procesu
tvorby zákona o bezplatné právní pomoci. V první části lze nalézt definice lobbingu a jeho
aktérů, dále kategorizuje zdroje, techniky a funkce lobbingu. Součástí práce je shrnutí
problematických míst zákona o bezplatné právní pomoci, systém jejího poskytování před
začátkem lobbingu organizací a organizacemi navrhovaná řešení problému. V kapitole
konceptuálního rámce představuje práce některé teorie občanské společnosti hovořící o
funkci nestátních neziskových organizací hájit zájmy občanů a modely partnerství
občanského sektoru a státu. Ve své výzkumné části práce analyzuje lobbingové
neziskových organizací v procesu tvorby zákona o BPP a důvody jeho neúspěšného
výsledku.

Abstract
The master thesis is focused on the case of lobbying of non-governmental organizations in
the free legal assistance law-making process. In the first part we can find defnitions of
lobbying and its actors, further the categories of resources, techniques and lobbying
function. A part of the thesis summarizes the problematic points of the free legal assistance
law, the situation of the issue before the start of lobbying by organizations and proposed
problem solutions. In the chapter of the conceptual framework presents the thesis some of
the civil society theories on the function of non-governmental non-profit organizations
representing the interests of citizens and the models of partnerships between the civil
sector and the state. The case study analyzes lobbying activities of the non-profit
organizations in the free legal assistance law-making process and the reasons for his
unsuccessful result.

Klíčová slova
Lobbing, ovlivňování politiky, nestátní neziskové organizace, legislativní proces,
advokační funkce, bezplatná právní pomoc

Key words
Lobbying, politics influencing, non-governmental non-profit organizations, legislative
process, advocacy function, free legal assistance
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Seznam použitých zkratek
BPP Bezplatná právní pomoc
ČAK Česká advokátní komora
MS Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MV Ministerstvo vnitra
NNO Nestátní neziskové organizace
PILA Public Interetst Lawyers Association
PS PČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
TI Transparency International
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ÚVOD
Slovo lobbing nemá v dnešní době pro většinu lidí zrovna pozitivní konotace, svou
vinu na tom má jistě častá záměna s pojmem korupce a také nekalé praktiky některých
lobbistů, o nichž se dozvídáme z médií. Dalším důvodem může být jeho existence
v jakémsi právním vakuu, kdy lobbingové aktivity nejsou předmětem regulace a nemají
proto pevné hranice. Zmíněná asociace veřejného mínění je ale mylná, jak ukazuje pasáž
práce věnovaná rozdílům mezi lobbingem a korupcí, lobbing má svá pravidla a
v demokratické společnosti své místo. Ovlivňování politické moci je jedním z nástrojů
prosazení zájmů občanské společnosti.
První kapitola práce se zabývá definicemi lobbingu a popisu aktérů. S pomocí
dostupné literatury představuje kategorizaci lobbingových technik, funkcí a předpokladů
pro jeho úspěch, které potom ve výzkumné části tvoří základní strukturu analýzy dat.
Důvodem pro volbu těchto faktorů je snaha o vznik systematického popisu procesu
lobbingu neziskových organizací, kterou tato struktura umožňuje. Záměrně se v práci
nevěnuji lobbingu na jiné než celorepublikové úrovni vzhledem k tomu, že politici a
úředníci na nižších úrovních státního zřízení nemají, vyjma zákonodárné iniciativy krajů,
vliv na zákon v procesu jeho tvorby.
V další části konceptuálního rámce se věnuji základnímu pojmosloví oboru studia a
představení některých teorií občanské společnosti, které pojímají funkci nestátních
neziskových organizací jako obhajobu zájmu občanů v politickém procesu. Popisuji zde
také základní modely spolupráce neziskového sektoru a státu, který předznamenává
možnosti neziskových organizací vstupovat do legislativního procesu.
Dostupná bezplatná právní pomoc je základem pro přístup k právu a spravedlivému
procesu pro každého, který zajišťuje Listina základních práv a svobod. Důvodem, proč
neziskové organizace začaly v této oblasti lobbovat, byl nesoulad mezi tímto základním
lidským právem a tehdejší právní úpravou této oblasti v ČR. Záměrem třetí části práce je
objasnit předmět sporu při vzniku zákona o bezplatné právní pomoci pro získání kontextu
pro lobbingové aktivity neziskových organizací. Nejdříve zde shrnuji chronologický vývoj
dvou pokusů o vytvoření právní úpravy této služby, dále pak představím výchozí stav
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systému jejího poskytování, o jehož slabých místech se dlouhodobě diskutovalo mezi
zástupci neziskových organizací i advokáty. Rovněž považuji za podstatné analyzovat
věcný záměr zákona o BPP z pera Ministerstva spravedlnosti z roku 2016, vůči němuž se
zvedla kritika neziskových organizací, ale i MŠMT a veřejné ochránkyně práv.
Cílem výzkumu bylo popsat proces lobbingu neziskových organizací v případě
tvorby zákona o bezplatné právní pomoci, empirická část práce se tedy věnuje analýze
tohoto případu. V jejím úvodu popisuji zvolené metody výzkumu a sběru dat. Poté se
zaměřuji na zkoumání zdrojů pro efektivní lobbing, zvolených technik ovlivňování
zákonodárců a veřejného mínění a funkcí, jež neziskové organizace v tomto procesu plnily.
Pro poskytnutí uceleného popisu případu, budu zjišťovat také pohled aktérů z řad
neziskových organizací na důvody neúspěchu svých snah.

1. Lobbing obecně
Termín lobbing se v současné době používá k označení různých místy i odlišných aktivit a
stále se vedou diskuze nad původem výrazu, ale hlavně jaký má toto označení význam, co
zahrnuje a co se již mezi lobbing počítat nedá, diskutuje se jeho místo v současné
společnosti a možnosti případné regulace. Pokusím se v následující kapitole nastínit
definice pro tuto diskuzi, představit aktéry lobbingu a nastínit jejich techniky a
předpoklady pro tyto aktivity.

1. 1. Stručná etymologie
Základ pojmu lobbing můžeme hledat v 16. století, kdy se v latině a němčině
používala označení laubia, lobia a lauba pro zastřešený průchod nebo halu kláštera.
Označení lobby v našem významu slova vzniklo v devatenáctém století podle místa, jímž
procházeli britští zákonodárci před svým jednáním, a místa, kde měli možnost je na
poslední chvíli ovlivnit zástupci nejrůznějších názorových proudů a zájmových skupin
provoláváním svých argumentů, tedy podle vstupní haly. Tímto fenoménem se inspirovali
na počátku dvacátého století ve Spojených státech, kde vznikala lobby jako místa v
parlamentu, do kterých se svolávaly schůze zákonodárců s obhájci různých zájmů, a
docházelo zde k ovlivňování jejich pozdějších rozhodnutí. Odtud je odvozen výraz
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lobbista, tedy ten, který přesvědčuje či ovlivňuje zákonodárce (Müller, Laboutková,
Vymětal, 2010: 18).

1. 2. Definice lobbingu
Někteří autoři lobbing definují na základě znaků, které vykazuje, další se naopak
uchylují k vymezování vůči pojmům jiným, některé definice jsou širší a zahrnují i
významový obsah, který podle jiných autorů již stojí mimo lobbing .
Pokud bychom chtěli termín lobbing přesně definovat, musíme ho podle Marka
Gajdoše vymezit zejména vůči korupci, dále také vůči prosazování zájmů občany volených
zákonodárců a vyhnout se záměně za podplácení. Jde tedy o to zdůraznit jeho
transparentnost, prosazování zájmů nevolených skupin, označit ho jako zdroj informací či
expertiz a určit jeho aktéry a cíle. Toto splňuje mimo jiné Graziánova definice podle které
je lobbing „specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály
prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb; ve své povaze velmi odlišná
od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci“ (Gajdoš, 2004:
42). Cílem takové činnosti je ovlivnění podoby zákona, jeho přijetí či odmítnutí, a aktérem
je reprezentant partikulárních zájmů, lobbista, který „dodává informace a technicko odborné expertizy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní
a správní regulace“ (Graziano 1998 citováno ze Štědroň, 2013: 80).
Obecnější popis volí Griffith, když o lobbingu hovoří jako o „snaze ovlivnit
rozhodovací orgány pro ten směr činnosti, který preferuje lobbista nebo jeho klient“. Jak
totiž uvádím dále ve své práci, aktér lobbingu nemusí být vždy představitel zájmové
skupiny, ale také jeho zástupce, osoba zaměstnaná jen pro tuto práci (Griffith, 2008: 1).
Megan Hodges a Geoffrey Wood definují ve své knize lobbing jako dialog mezi
státem a občany, kteří k němu předstupují s požadavky jako rovnocenní partneři. Přinášejí
mu doporučení, jak by bylo možné věci provést lépe, a poukazují na případnou
nespravedlnost ve společnosti. Za určitých pravidel je tedy potřebný pro fungování
demokracie. Samotným termínem lobbování potom autoři myslí „něco prosazovat a snažit
se někoho ovlivnit prostřednictvím argumentace“ (Hodges, Woods, 1998: 8).
Šířeji naopak vysvětluje lobbing americké Sdružení odborníků na vládní vztahy,
které nevnímá roli lobbisty jen v přesvědčování zákonodárců a úředníků, ale základem
práce lobbisty je podle nich, „průzkum a analýza legislativy nebo dalších regulatorních
11

návrhů, monitoring a informování o vývoji, účast na sněmovních výborech, sdružování
v koalicích, vzdělávání vládních úředníků i zástupců firem o problematice, kterou zkoumal.
Někteří z nich také pracují na ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím reklamních
kampaní a influencerů1 nebo celebrit“ (Association of Government Relations
Professionals, 2017).
V demokracii proti sobě zájmy různých skupin vstupují do soutěže, lobbing je
potom místem, kde se každý z těchto zájmů snaží pro sebe získat co největší prostor
v rozhodovacím procesu. S využitím svých schopností, metod a argumentů přesvědčují
zástupci toho či onoho zájmu své zákonodárce, aby jednal v souladu s tímto zájmem
(Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 18).

1. 3. Aktéři lobbingu
Lobbing je proces dvoustranný, a tyto strany jsou proměnlivé, jak je výše uvedeno
podle definice Hodgové a Wooda, je to dialog mezi státem a občanem, obě strany mohou
být však zastoupeny třetí osobou. Na straně státu, tedy příjemce lobbingu, stojí buď
úředník nebo zastupitel od místní, přes krajskou, národní až po celoevropskou úroveň.
Nás zajímá především strana odesílatele, na které se nachází i námi zkoumané
neziskové organizace. Tou může být jakýkoliv subjekt, který záměrně komunikuje
s institucemi politického systému za účelem dosažení vlastních cílů (Gajdoš, 2004). Tyto
skupiny se souhrnně nazývají zájmové skupiny z anglického „interest groups,“ tedy
kolektivní nositelé zájmu.

1. 3. 1. Odesílatel lobbingu
V odborných textech se objevují dva pohledy na osobu lobbisty, tedy na určení,
koho toto označení ještě zahrnuje. Jedni v něm vidí profesionála v oboru PR zastupujícího
zájem svého klienta, druzí pak tímto pojmem označují i představitele neziskových
organizací, obchodních společností, odborů, církví či jiných zájmových skupin
vstupujících do zákonodárného procesu a interpretujících zde svůj zájem. Aby to rozlišil,
označuje Kalninš první skupinu, tedy ty, kteří nehájí sebe samotné, jako lobbingové
konzultanty, osoby přímo z organizací artikulující zájem svůj nebo skupiny organizací
kolem sebe potom jednoduše jako lobbisty. Lobbingový konzultant pracuje jako spojka
1

Influencer je člověk, který má okolo sebe vybudovanou početnou komunitu lidí na sociálních sítích, kde se
vyjařuje k různým tématům. Výraz pohází z anglického influence=ovlivňovat. Překlad autorka.
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mezi vládou a organizacemi, radí organizacím, jak ke kterému zákonodárci přistupovat,
vytipovává příležitosti pro komunikaci klienta se zákonodárcem, zpracovává návrhy
předkládaných materiálů, nemusí být nutně obhájcem zájmů organizace u veřejné správy
(Kalninš, 2005: 13).
Graziano má za to, že jde o člověka, „který je svým zaměstnavatelem či
zadavatelem v pracovněprávním vztahu pověřen prezentovat a hájit jeho zájmy anebo
zájmy klienta.“ (Gajdoš, 2004: 42).
Laboutková se ve své práci věnuje definování zájmové skupiny jejím vymezením
vůči politické straně. „Zájmová skupina je skupina jednotlivců, kteří jsou spojeni
konkrétními vazbami, jejichž základem je úsilí prosadit své zájmy,“ (Fiala in Müller,
Laboutková, Vymětal, 2010: 137) taková skupina nesestavuje kandidátky do voleb, za
účelem podpory svého zájmu se neúčastní volební soutěže v rámci politického trhu,
nesnaží se dosáhnout moci, ale sleduje pouze oblast svého zájmu a záležitosti týkající se
přímo jejích členů a jde ji o možnost ovlivňovat ty, kteří na tuto moc dosáhli, nesnaží se na
rozdíl od politické strany propojit široké zájmové spektrum napříč společností, ale zajímá
ji většinou velmi úzce vymezená oblast. Zajímavé je, že ne vždy je původním účelem
zájmové skupiny ovlivňování politiky, ale při snaze realizovat zájmy na politické působení
často dojde (Müller, Laboutková, Vymětal 2010: 142 - 143).
V ČR se lobbisté nemusí nikde registrovat ani uvádět zájmovou skupinu, kterou
zastupují. Typický profil lobbisty je jednotlivec, který má zkušenost s politikou a veřejnou
správou a proto se umí v tomto prostředí pohybovat (Kadera, Vlačihová, 2011).
Zajímavý jev takzvaného post-kongresového lobbingu popsal ve své studii Adolfo
Santos. Pojednává o členech amerického kongresu, kteří plánovali po konci svého
funkčního období působit v kongresu jako lobbisté. Tito politici se stávají v posledních
několika měsících svého mandátu zákonodárně aktivnější, čímž vysílají signály možným
budoucím zaměstnavatelům a prezentují jim svoji expertizu a příklon k politickým
zájmům. Vysvětlením hraničícím s korupčním jednáním je snaha těmto zájmovým
skupinám přinést výhody výměnou za svoje osobní budoucí výhody v roli lobbisty (Santos,
2004: 45-47).
McGrath ve svém textu uvádí příklad jednoho v Americe registrovaného lobbisty,
který se setkal s negativní reakcí ze strany neziskovek na označení své profese, které ji
považují za „špinavou práci“ (McGrath, 2002: 2). Podle Valtse Kalninše se kvůli
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negativním konotacím pojmu lobbing někdy užívá pro stejný význam pojmů vládní
vztahy2, veřejné záležitosti či reprezentace zájmů (Kalninš, 2005: 13).
1. 3. 1. 1. Typologie lobbisty
Thomas definuje pět nejobvyklejších typů lobbistů, přičemž je jeho kritériem typ
vztahu lobbisty k zájmové skupině.
1. 3. 1. 1. 1. Smluvní lobbista
Tento typ lobbisty za úplatu prosazuje zájem svého klienta, se kterým má
podepsanou smlouvu o spolupráci na daném tématu. Může pracovat i pro více klientů
zároveň.
1. 3. 1. 1. 2. Interní lobbista
Jedná se o lobbistu zevnitř společnosti, jejíž zájmy zastupuje. Pracuje pro tohoto
jediného klienta v daném čase. Další označení zní „domácí“ nebo „in-house“ lobbista.
1. 3. 1. 1. 3. Osoba pověřená stykem s vládou
Tento typ lobbisty se vyskytuje ve federativních formách státu a označuje osoby,
které zastupují vládní agentury a místní vlády v jednání s ostatními vládami nebo
zákonodárci. Jednáním bývají pověřeni vedoucí a nejvyšší představitelé vládních úřadů,
představitelé místních univerzit nebo volení a jmenovaní úředníci místních vlád.
1. 3. 1. 1. 4. Občanský, na jeden cíl orientovaný dobrovolný lobbista
Do této skupiny Thomas řadí právě zástupce neziskových, sociálně prospěšných a
komunitních

organizací.

V některých

případech

lobbují

dobrovolně

a

bývají

v problematice osobně angažováni, to znamená například, že během své praxe naráží na
nedostatky nebo jim z jejich činnosti vyplyne návrh na řešení určitého problému a obrací
se s tímto na zákonodárce, kteří mají politickou moc věc vyřešit.

2

Volně přeloženo z anglického governance relations, pro což není český výraz. Překlad autorka.
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1. 3. 1. 1. 5. Soukromý samozvaný lobbista
Takové osoby se zasazují proti zákonům a politice, se kterýma osobně nesouhlasí,
nebo usilují o osobní výhody. Podle Thomase se jedná o prominentní bohaté osobnosti,
které se umí pohybovat v politickém prostředí (Thomas, 2004: 152 – 153).

1. 3. 2. Adresát lobbingu
Další diskutovanou otázkou při zkoumání lobbingu je, koho zahrnuje označení
lobbovaný. Obsah pojmu se liší podle právní úpravy této problematiky v různých státech.
Tam, kde nějakým způsobem funguje regulace lobbingu, existují seznamy okruhů
potenciálně ovlivňovaných osob, v New Yorku evidují dokonce konkrétní veřejné činitele,
v Quebecu je považován za adresáta lobbingu představitel neziskové organizace,
představitel některé z komise města, radní či starosta (Ekologický právní servis, 2015).
V České republice působí zájmové skupiny ve snaze ovlivnit podobu vznikajících
právních předpisů ve prospěch svého zájmu v podstatě během celého zákonodárného
procesu, v následující pasáži proto tento proces popíšu, z čehož mi vyplynou potenciální
adresáti lobbingu, a nastíním možnosti zájmových skupin včetně neziskových organizací
do tohoto procesu vstupovat.
Potenciální adresát lobbingu však ještě nemusí znamenat toho nejvhodnějšího.
K realizaci úspěšného lobbingu je podle Van Schendelena potřeba přípravné práce zaměřit,
kromě kvalitní vnitřní organizace zájmové skupiny a správného načasování, také na
analýzu angažovaných hráčů a zhodnocení jejich relevance. Nikdy nelze kontaktovat
všechny zákonodárce osobně, proto je vhodné se obrátit především na ty významné a
aktivní, kteří mají zároveň shodné nebo podobné preference se zájmovou skupinou. Snažit
se ovlivnit zákonodárce či úředníka, který vystupuje dlouhodobě proti našemu zájmu je
iracionální, tato snaha mu naopak může dodat na relevanci (Van Schendelen, 2004: 221222).

1. 3. 2. 1. Legislativní proces v ČR a adresáti lobbingu v něm
Legislativní proces, neboli proces tvorby zákonů, je zásadním prostorem pro
ovlivňování politik ze strany zájmových skupin, které sledují stav dokumentu po
jednotlivých fázích a kontaktují účastníky dalších fází pro jejich ovlivnění. Jednotliví
aktéři tohoto procesu se liší možnostmi zasahovat do podoby zákona.
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1. 3. 2. 1. 1. Zákonodárná iniciativa
Podle Čl. 15 odst. 1 Ústavy ČR může vykonávat zákonodárnou moc v České
republice pouze parlament, ale návrhy zákonů můžou podávat i další orgány. V iniciační
fázi předkládá oprávněný subjekt, tedy poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek,
krajské zastupitelstvo, zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo vláda, návrh zákona
včetně důvodové zprávy, která zhodnotí platný právní stav dané problematiky, odůvodní
potřebu nové právní úpravy, zasadí ji do kontextu mezinárodních smluv a dohod a
zhodnotí dopad na veřejné rozpočty (Zákon 90/1995 Sb., §86).
V případě návrhu zákona vznikajícího na úrovni vlády, zpracovává příslušný orgán
po identifikaci potřeby tvorby regulace věcný záměr zákona, jehož součástí je i zhodnocení
regulatorního dopadu právního předpisu, takzvaná RIA.3 Teprve po schválení věcného
záměru vládou dochází ke zpracování samotného paragrafového znění zákona (Úřad vlády
ČR, 2018c), který se zasílá do mezirezortního připomínkového řízení, kterého se mohou
účastnit ostatní ministerstva, orgány státní správy, kanceláře obou komor Parlamentu a
další ústřední orgány. Těmto subjektům přijde informace o vstupu zákona do
připomínkového řízení. Volitelně můžou být k připomínkování pozvány i nestátní
neziskové organizace. Mezi připomínková místa patří i jednotlivé rady vlády a jim
podřazené výbory, jejichž členy jsou často zástupci NNO. Po zapracování připomínek a
schválení věcného záměru dochází ke zpracování návrhu příslušným orgánem do
paragrafového znění právního předpisu. Poté následuje druhé kolo připomínkového řízení,
ve kterém se opět mohou vyjádřit výše uvedené subjekty a odkud si paragrafové znění
převezme Legislativní rada vlády, které má 60 dní na projednání. Před předáním
Poslanecké sněmovně hlasuje o návrhu zákona vláda, pokud jej nezamítne nebo nevrátí
předkladateli k přepracování, stává se dokument vládním návrhem (Úřad vlády ČR,
2018c).
Běžnou součástí činnosti zájmových skupin je monitoring agendy orgánů veřejné
moci se zaměřením na své téma, na jehož základě včas zjistí případné rozhodnutí o
přípravě zákona, a mohou na ně reagovat přípravou lobbingové strategie. K tomuto účelu
provozuje například úřad vlády Elektronickou knihovnu připravované legislativy (Úřad
Vlády ČR, 2018b). Vláda svým usnesením vydává Plán legislativních prací na
nadcházející rok a Výhled legislativních prací na další roky (Úřad vlády ČR 2018c), které
vycházejí z Programového prohlášení vlády schvalovaného po sestavení vlády. V iniciační
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fázi přípravy zákona se pro lobbujícího jeví jako vhodné kontaktovat osoby, které mají vliv
na přípravu věcného záměru a RIA, tedy úředníky příslušného ministerstva, členy pracovní
skupiny sestavené pro tvorbu věcného záměru zákona, nebo ministra a zástupce ostatních
připomínkových míst, dále také členy Legislativní rady vlády, která materiál rovněž
projednává. Největší míru možnosti ovlivnění nabízí RIA, do procesu jejíž tvorby by měla
být aktivně zpracovatelem přizvána veřejnost, tedy i organizace působící v oblasti na níž
bude mít připravovaná regulace dopad (Ministerstvo vnitra ČR, 2009).
1. 3. 2. 1. 2. Projednávání zákona
Návrh zákona se předává předsedovi Poslanecké sněmovny, který jej rozešle všem
poslancům. Pokud nejde o vládní návrh, dostane navíc vláda 30 dní na vyjádření k němu,
stanovisko se rozesílá opět všem poslancům. Organizační výbor sněmovny zařadí návrh na
program nejbližšího jednání, určí, kterým výborům se zákon předá k projednání, a vybere
zapisovatele (Zákon č.90/1995, §87 až 89).
Následuje série čtení Poslanecké sněmovny, tedy rozprav, a projednávání ve
sněmovních výborech. V prvním čtení nejprve předkladatel prezentuje návrh zákona,
vystoupí k němu zpravodaj a otevře se obecná rozprava, ve které může kterýkoliv poslanec
navrhnout zamítnutí zákona či jeho přepracování. Pokud v odůvodněných případech
předkladatel nepronese návrh na schválení zákona v prvním čtení, posílá se materiál dále
určeným výborům.
Ve druhém čtení promluví nejprve předkladatel a zpravodajové výborů, následuje
obecná rozprava, v níž mohou poslanci kromě návrhů na zamítnutí či přepracování vrátit
dokument výborům k opětovnému projednání. Pokud toto nenastane, otevře se rozprava
podrobná, v níž už mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, ale také znovu navrhovat
zamítnutí či vrácení materiálu výborům.
Při třetím čtení probíhá rozprava, ve které lze již jen navrhovat opravu technických,
gramatických či tiskových chyb, nebo podat návrh na opakování druhého čtení. Pokud
k opakování nedojde, hlasuje Poslanecká sněmovna o návrhu, přičemž se nejprve hlasuje o
pozměňovacích návrzích, poté o návrhu jako celku. Rozhoduje nadpoloviční většina
přítomných poslanců. Pokud dojde ke schválení PS, návrh zákona přechází do Senátu
(Tamtéž, § 90 až 96).
Na konci celého procesu putuje návrh zákona prezidentu republiky, ten jej buď
přijme, nebo vrátí Poslanecké sněmovně, která jej nyní již musí schválit nadpoloviční
většinou všech členů (Tamtéž, § 97 až 98).
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Během projednávání Poslaneckou sněmovnou se lobbisté obvykle snaží ovlivnit
názor jednotlivých poslanců, předsedů poslaneckých klubů nebo zpravodaje zákona.
Strategické je vybrat si klíčového poslance nakloněného zájmům lobbujícího subjektu,
dodávat mu podklady a skrz jeho zapojení do rozpravy šířit argumenty mezi další poslance
(Kadera, Vlačihová, 2011: 9).
Na půdě Senátu putuje návrh zákona přijatého PS nejprve organizačním výborem
určeným výborům. Návrh je označen za schválený Senátem, pokud se k němu tento orgán
do 30 dnů od přijetí materiálu nevyjádří, usnese se, že se k němu nebude vyjadřovat nebo
pokud s ním vysloví svůj souhlas. Pokud Senát návrh zákona zamítne, vrátí se dokument
Sněmovně k opětovnému hlasování. V případě, že k návrhu Senát v rámci své rozpravy
připojí pozměňovací návrhy, hlasuje o takto upraveném znění Sněmovna, pokud jej
nepřijme, hlasuje se znovu o návrhu v té verzi, v níž opustil PS prvně.
V této fázi legislativního procesu lobbisté působí svými argumenty na předsedy
senátorských klubů či výborů, nebo na jednotlivé členy horní komory Parlamentu. Obvykle
opět dochází k dlouhodobé spolupráci se spřízněným Senátorem, který zájem lobbisty
interpretuje v rozpravě případně pomáhá protlačit téma do médií skrze tiskové konference
na půdě Senátu. Dalším využívaným lobbingovým nástrojem je Veřejné slyšení, tedy
projednání tématu, které spadá do gesce Senátu za účasti veřejnosti, zejména odborníků, na
jehož uspořádání může podat návrh skupina nejméně pěti senátorů. Pozvánku na Veřejné
slyšení, která obsahuje předmět jednání, okruh účastníků a termín konání, zveřejňuje
předseda nebo místopředseda Senátu. (Zákon 107/199, § 144, odst. 1 až 2). Ve spolupráci
s předsedou, místopředsedou, výborem či komisí lze v prostorách Senátu uspořádat
konferenci nebo seminář na aktuálně projednávané téma (Senát Parlamentu ČR, 2018).
1. 3. 2. 1. 3. Vstup zákona v platnost
Přijatý zákon podepisuje předseda Poslanecké sněmovny a Prezident republiky.
Zákon je platný ode dne jeho zápisu ve Sbírce zákonů.
Z výše uvedeného shrnutí legislativního procesu vyplývá, že lobbingové možnosti
při vzniku zákona skýtají jak orgány zákonodárné moci, tak orgány moci výkonné. Právní
předpisy vznikají z většiny na půdě ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy,
věcné záměry a návrhy zákonů projednává na svých jednáních vláda, boj o přijetí těchto
ale i poslaneckých, senátorských a návrzích krajských zastupitelstev potom probíhá v horní
i dolní komoře Parlamentu (Kadera, Vlačihová, 2011: 9).
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1. 4. Typologie lobbingu
V odborné literatuře můžeme narazit na několikero dělení lobbingu podle různých
kritérií. Na základě užitých prostředků se například rozlišuje lobbing přímý od nepřímého.
Přímý lobbing je zacílen přímo na veřejné činitele, kteří mají pravomoc o problému
rozhodovat. Naproti tomu nepřímý se snaží oslovit širokou veřejnost a veřejné mínění o
problematice, nejde tedy o přímý kontakt s rozhodujícím politikem. Tomu odpovídá volba
lobbingové techniky, kterou dělíme na vnější a vnitřní (Müller, Laboutková, Vymětal,
2010: 43). Podle australského akademika Johna Warhusta je práce lobbisty dvojí, uzavřená
a otevřená, první se soustředí na komunikaci a utváření soukromých vazeb

se

zákonodárcem. Druhou cestou je snaha oslovit veřejnost skrze kampaň. Pro dosažení cíle
lobbingu je na místě osvojit si obě tyto metody (Warhust, 2008).
Dalším kritériem může být dopad na participaci a mobilizaci zainteresovaných
osob. Zájmové skupiny by měly dopředu posoudit, zda jim jde především o oslovení široké
veřejnosti, potom nejspíše zvolí formu informační kampaně skrze masová média a
formulovat svůj zájem budou jednodušším jazykem, nebo zda chtějí přesvědčit pouze
vybranou skupinu, či jednotlivé politiky, kde budou efektivnější uzavřená jednání nebo
odborné debaty (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 42)
Lobbing se dělí také podle územního dosahu. Je potřeba si zjistit, na jaké úrovni se
rozhoduje o dané problematice a podle toho zacílit svou činnost. Každá tato úroveň, od
obecní po mezinárodní má své procesy tvorby pravidel a vydávání rozhodnutí, jež lobbisté
sledují a ve vhodný čas do nich vstupují.
Jednorázový lobbing se zaměřuje na konkrétnější dílčí cíle, kterých chce
dosáhnout, zatímco opakující se zpravidla usiluje o nějaký obecnější dopad, například
dodržování lidských práv.
Podle zaměření zájmové skupiny rozlišujeme, zde se jedná o lobbing sledující vlastní zisk
lobbujícího nebo jen výlučné skupiny osob, či zda tato skupina zastupuje zájem celé
společnosti.
V podobném smyslu zní i poslední dělení na obranný, tedy ten, který se snaží
zachovat nějaký stav věci a ubránit tak společnost před negativními dopady zájmů úzké
skupiny osob, a útočný, jehož aktéři se snaží získat skrze kontakty na politiky nějaké
konkurenční výhody. První typ lobbistů volí častěji informační kampaně, demonstrace a
podobné, druhý typ se opět uchyluje k uzavřeným jednáním (Tamtéž: 43).
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1. 5. Lobbingové techniky
V následující pasáži se pokusím představit konkrétní kroky, které činí lobbisté, aby
dostali na svoji stranu zákonodárce či veřejnost a dosáhli tak cíle, o nějž usilují. Užité
techniky, se odvíjí od typu lobbingu, který zájmové skupiny provádějí, avšak některé se
prolínají oběma typy, přičemž mám na mysli dělení lobbingu podle nejčastějšího kritéria,
cílové skupiny.

1. 5. 1. Techniky nepřímého lobbingu
V případech vnějšího lobbingu, tedy prosazení zájmu skrz ovlivňování veřejného
mínění, se nejčastěji používá techniky vzdělávací kampaně, tedy veřejné projevy, letákové
kampaně, semináře a konference, někdy zájmové skupiny otevřou speciální informační
kanceláře pro komunikaci s veřejností či sponzorují výzkum za účelem legitimizace zájmu.
Vedle těchto stojí také informační kampaně, jejichž účelem je představit zájem
skupiny širší veřejnosti a odborníkům, čímž lze zabránit negativnímu vnímání a
dezinterpretacím problému. Cílem této techniky je vytvořit pozitivní obraz o
prosazovaném zájmu, čímž se dostáváme na pole public relations a reklamy. Tyto činnosti
bývají zájmovou skupinou často zadávány externím agenturám, které jsou schopny
vytvořit k tématu kampaň na míru (Tamtéž: 43). Obvyklými nástroji jsou v dnešní době
kromě letákových kampaní, tiskových zpráv a konferencí také videa, kampaně na
sociálních sítí, kampaně v ulicích či semináře.
Další technikou může být utváření koalic a sítí, tedy krátkodobé či trvalejší
seskupování organizací a skupin s podobným zájmem za účelem společného postupu
v dané problematice. V 70. letech 20. století začaly vznikat tzv. sektorové koalice, které
sdružovaly společnosti působící ve stejném oboru, 90. léta přinesla soustředěné koalice,
tedy sjednocení společností z různých oborů se společným zájmem v určité záležitosti, po
roce 2000 pak vznikaly tzv. transverzální koalice, tedy uskupení subjektů různých forem,
například neziskových organizací, firem, ale i jednotlivců, které spojuje stejný problém
(Kadera, Vlačihová, 2011: 60). Častým jevem je vzájemná podpora různých zájmů mezi
lobbisty, tedy výměna a spojování hlasovacího potenciálu. V některých případech může
být prospěšná kooperace zastánců nesouvisejících zájmů před samotným hlasováním.
Takové koalice využívají způsobu schvalování více zákonů pohromadě v tzv. balíčcích,
kdy se lobbisté snaží dostat „svůj zákon“ do skupiny jiných, které mají větší šanci na
schválení, kde už potom lobbisté postupují jako skupina a navzájem si podporují zájmy.
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Další cestou, jak přesvědčit zákonodárce o legitimitě svého zájmu, oblíbenou
zejména v USA, je soudní spor. Přinejmenším je to způsob, jak téma zviditelnit a rozpoutat
o něm diskuzi.
Samotná diskuze v médiích je jednou z technik lobbingu. Média informují a
ovlivňují názory veřejnosti, kterou potřebují politici ke svému zvolení, proto je pro
lobbistu či zájmovou skupinu důležité získat v nich prostor pro komunikaci svých
argumentů. Toho lze dosáhnout buď placenou reklamou, vydáváním tiskových zpráv nebo
vyjadřováním spřízněných odborníků k daným tématům do médií, což je ale bez přímých
kontaktů na novináře obtížné.
Organizace občanského sektoru nejčastěji využívají techniku grassroots lobbingu,
neboli lobbingu zdola. Jedná se o organizování protestů, kampaní ale také sběr podpisů
pod petice, tyto nástroje jsou považovány za základní prvky demokracie. Je to způsob,
jakým mohou občané vyjádřit své mínění v čase mezi volbami a tento hlas by měl být pro
politiky indikátorem spokojenosti s jejich postupy. Funkce těchto aktivit ze strany
zájmových skupin je mobilizace příznivců a nátlak na zákonodárce prezentací jejich počtů
(Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 47-50).

1. 5. 2. Techniky přímého lobbingu
Způsob lobbování, během něhož se nesnažíme ovlivnit názor společnosti, vytvořit
pozitivní obraz své práce ani mobilizovat příznivce, bývá v literatuře označován za vnitřní
neboli přímý. Tento typ lobbingu obrací svou pozornost čistě na zákonodárce či úředníky,
kteří mají rozhodovací pravomoci v určité problematice na sledované úrovni. Jedná se o
náročnou disciplínu, kdy si lobbista musí vhodně rozvrhnout harmonogram zákonodárného
procesu, vést seznamy kontaktů důležitých pro vznik rozhodnutí a zajistit vzájemnou
informační výměnu s lobbovaným, proto bývá nejčastěji provozován profesionálními
lobbisty, kteří mají určitou znalost politického prostředí. Techniky přímého lobbingu se
většinou volí v případech odbornější problematiky, kde se neočekává přílišný zájem
veřejnosti o téma a bývá náročnější vysvětlit postoj, takže by se poselství mohlo během
kampaně vytratit.
Nejčastějšími technikami vnitřního lobbingu jsou:
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•

Osobní jednání – Schůze lobbistů s politiky se domlouvají většinou přes sekretariát
dané osoby, je vhodné si předem stanovit cíl, připravit strukturu jednání a
podkladové materiály k podpoře svých stanovisek. Tato jednání zpravidla trvají 30
minut až hodinu, u časově vytíženějších osob třeba i pouhých 5 minut. Lobbista by
proto měl být schopen představit svojí pozici a přesvědčit zákonodárce v několika
větách o její legitimitě (Kadera, Vlačihová, 2011: 67).

•

Poziční dokument – Cílem této techniky je písemnou formou artikulovat stanovisko
zájmové skupiny k dané problematice. Autor se snaží prezentovat zákonodárci,
často neorientovanému v tématu, aspekty připravovaného legislativního návrhu či
iniciativy, uvádí analýzu problematiky a argumenty podporující stanovisko skupiny
(Tamtéž: 65).

•

Organizované debaty

•

Konzultace vybraných témat

•

Psaní dopisů, emailů

•

Telefonáty vybraným osobám

•

Kontaktování asistentů, konzultantů a poradců – Přímý lobbing může probíhat i
zprostředkovaně skrze tým spolupracovníků, kterými je politik obklopen, kteří mu
zpracovávají podklady pro jeho rozhodnutí a často tak na rozhodnutí mají vliv
(Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 43).

•

Příspěvky na předvolební kampaně

1. 6. Zdroje lobbingu
Na základě rozhovorů s lobbisty v Lotyšsku dal Valts Kalninš (2005: 31-33)
dohromady předpoklady pro úspěšný lobbing, nazývá je zdroji. Jinými slovy se jedná o
východiska, na nichž je vhodné lobbing založit.
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1. 6. 1. Peníze
Finanční zdroje jsou nutností, pokud se nejedná ryze o dobrovolnický projekt, pro
hrazení mzdových nákladů lobbisty ale také provozních nákladů provázejících realizaci
aktivit. Jednou z technik, využívajících velkou měrou tento zdroj, je financování kampaně
politikovi, který se zaváže prosazovat zájem lobbující skupiny. Tato metoda lobbingu je
běžnější u obchodních společností méně pak u neziskových organizací.

1. 6. 2. Znalosti a dovednosti
Základem dobře připravené lobbingové strategie je kvalitně zpracovaná analýza
tématu, informovanost o aktuálním vývoji dané problematiky a znalost časového plánu
projednávání v zákonodárném procesu a pozice ostatních aktérů. Podle Kalninše může být
lobbista tím, kdo přináší politikovi expertizu a informace k projednávaným problémům,
své organizaci či klientovi, pokud jde o externího lobbistu, poskytuje znalost prostředí
politiky a možností zákonodárného procesu. Měl by ovládat kompetence vhodné
komunikace, tedy jasné a stručné vyjadřování, efektivní argumentaci a přesvědčivost.

1. 6. 3. Osobní a obchodní kontakty
Dalším zdrojem jsou kontakty s veřejnými činiteli, jejichž názor chce skupina
ovlivnit, ale také s novináři, případně zástupci velkých společností, přičemž platí, že špatná
předchozí zkušenost s lobbistou či jeho špinavá pověst dokážou znevěrohodnit jeho další
práci. Lobbista by měl být schopen pohybovat se v politických kruzích a navazovat osobní
vztahy s politiky, umět prosadit téma do médií či zorganizovat setkání odborníků.

1. 6. 4. Dobrá organizace
Zejména pro zájmové skupiny z řad neziskových organizací je potom významná
schopnost spolupráce uvnitř organizace a vytváření koalic mezi organizacemi, jež spojuje
stejný zájem. Zájmová skupina by měla být schopna rozdělit si vhodně práci na daném
tématu a kontakty k oslovení, podle sociálního kapitálu spolupracujících organizací či
lobbistů (Kalninš, 2005: 31-33). Pro úspěšný lobbing je podstatná spolupráce subjektů se
stejným zájmem, rozdělení úkolů mezi subjekty a sdílení některých zdrojů (O’Connor,
1997: 15-16)
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1. 7. Lobbingové funkce
V následující pasáži uvedu základní funkce, které plní lobbující subjekt pro své okolí, jak
je uvádí Vymětal.

1. 7. 1. Přesvědčovací funkce
Jde o snahu přesvědčit zákonodárce či úředníka pomocí argumentů a dodaných
informací o správnosti nějakého rozhodnutí. Zpravidla proti sobě stojí různé lobbistické
subjekty a soutěží v přesvědčivosti argumentů.

1. 7. 2. Informační funkce
Úlohou lobbingu je podávat úplné a pravdivé informace jak veřejnému činiteli,
který na jejich základě potom přehodnocuje svá rozhodnutí, tak odborné i laické veřejnosti,
kterou se snaží získat k podpoře svého zájmu. K informování je potřeba zvolit vhodný
komunikační nástroj odpovídající cílové skupině, při komunikaci směrem k zákonodárcům
volí lobbisté nejčastěji formu osobního setkání, písemných podkladů či informativního emailu, pro působení na veřejnost je třeba umět prosadit svoji agendu do masových médií
nebo uspořádat seminář.

1. 7. 3. Funkce nabízení řešení
Správně zpracovaná lobbingová strategie by měla nabízet řešení nějakého
problému, o němž rozhodují politici. Lobbista proto zpracovává na základě znalosti
problematiky poziční dokumenty, které zasílá zákonodárci. V ideálním případě se u
zákonodárce sejde více variant návrhů řešení daného problému a on vybírá podle vlastní
politické orientace a podle předpokládaných preferencí svých voličů.

1. 7. 4. Funkce upozorňování na problémy a jejich medializace
Pokud zájmová skupina či lobbista využívá technik nepřímého lobbingu a obrací se
svými aktivitami k veřejnosti, snaží se především upozornit veřejnost na daný problém.
Zájem publika mu pomáhá vyvinout tlak na politiky. Cílem může být ale i samotné
zveřejnění problému a nastolení diskuze mezi občany. Nejčastěji se jedná o velké masové
kampaně, kterými lobbista obhajuje veřejný zájem.
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1. 7. 5. Funkce vymáhání základních práv, sbírání informací a role hlídacího
psa
O této funkci hovoříme v případech subjektů, které dávají najevo zákonodárcům či
úředníkům, že jejich práci někdo sleduje, aby se cítily pod kontrolou občanů. Veřejnosti
potom tito lobbisté podávají informace o práci politiků a veřejné správy. Zájem lobbisty je
v této situaci zároveň zájmem společnosti, tyto aktivity jsou nejčastěji náplní práce
organizací občanské společnosti.

1. 7. 6. Integrační funkce
Komunikace mezi různými subjekty se stejným zájmem, ale i se subjekty opačného
zájmu a politiky může vést k vytváření koalic, platforem či jiných spojenectví a k dohodám
organizací o dalším postupu či ke společným návrhům řešení problematiky.

1. 7. 7. Funkce „vyšlapávání si cestičky“
Touto funkcí se rozumí poznávání a příprava prostředí k budoucím potřebám.
Zájmové skupiny se zorientovávají v procesech, shánějí důležité kontakty a studují
materiály, avšak zatím nepodnikají aktivity k prosazení zájmu (Müller, Laboutková,
Vymětal, 2010: 38-39).

1. 8. Lobbing ve srovnání s korupcí
Jedním z předpokladů pro definici lobbingu je podle Marka Gajdoše její vymezení
vůči korupci, pokusím se proto v následující části popsat rozdíly mezi těmito dvěma
fenomény.
Výraz lobbing je často mylně zaměňován s korupcí, tento omyl vznikl kvůli nekalostem a
zákulisnímu chování, které lobbing v minulosti místy doprovázely. Souvisí to s dřívějším
výkladem pojmu lobbing, který jej chápal jako prosazování zájmů jakýmikoliv prostředky,
včetně nelegálních a korupčních praktik. V některých zemích je i dneska lobbing s korupcí
propojen (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 31), což k očištění jeho jména také
nepřispívá. Avšak podle současných definic, jež jsem uvedla výše, musíme tyto pojmy
jasně oddělovat. Korupcí označujeme prosazování zájmů nelegální a neetickou cestou,
v případě lobbingu jde o cestu legální, legitimní a v moderní demokracii očekávanou,
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vedou se však diskuze o tom, co je ještě zájem společnosti a kde už jde o prospěch
jednotlivce (Tamtéž, 29).
Transparency International, nevládní nezisková organizace mapující stav korupce
v České republice, operuje s definicí korupce jako „zneužití svěřených pravomocí za
účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu. Znamená takové
jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úředníky), jímž
se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim
byly svěřeny.” (Transparency, 2018). Na rozdíl od takové osoby adresát lobbingu jedná na
základě vlastního přesvědčení, ve veřejném zájmu, aniž by způsoboval třetí straně škodu,
tedy bez osobního prospěchu. Neupřednostňuje svůj zájem před zájmem veřejnosti v jím
spravované oblasti.
Organizace TI si pro potřeby své práce dále stanovila znaky, jejichž naplnění
odpovídá korupci (Transparency, 2008: 7-8). (1) Jedná se o nepoctivé chování při plnění
svěřených úkolů vyplývajících z postavení korumpovaného, které se projevuje
nestranností. Cílem lobbingu není nepoctivé chování politika, ale ovlivnění jeho
rozhodnutí v rámci zákona a morálky ve veřejném zájmu. (2) Motivace korumpovaného
pro takové jednání je vidina osobního obohacení, zisk či jiný prospěch. Taková výhoda se
nemusí projevit hned, ale ukáže se s odstupem času. Naopak adresát lobbingu ze svého
politického rozhodnutí nemá osobní výhodu ani nesmí žádat protislužbu, svá rozhodnutí
provádí za účelem naplnění veřejného zájmu. (3) Korupční vztah zpravidla probíhá buď
v rovině soukromá osoba – veřejný představitel, ale objevuje se i v obchodních jednáních
mezi dvěma soukromými osobami. V takovém případě nevzniká škoda státu, ale v případě
nevýhodných podmínek jedné ze stran obchodu. (4) Třetí stranou korupce je poškozený,
čili veřejnost nebo občan, kterému vznikne vlivem uplaceného rozhodnutí újma.
Výsledkem lobbingu by naopak mělo být veřejné blaho nikoliv ztráta, dopad svého
rozhodnutí musí posoudit zákonodárce a to s ohledem na slib, který skládá každý poslanec
i senátor při uvedení do funkce, jehož závěrečná část zní: „Slibuji na svou čest, že svůj
mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“
(Ústavní zákon č. 1/1993, Čl. 23, Odst.3) (5) Vlivem korupce se přesouvá orientace
veřejných institucí prostřednictvím jejich činitelů, úředníků nebo politiků, z veřejného
zájmu k zájmu soukromému. Lobbing je vyjadřováním zájmu určité skupiny, ale měl by
být v souladu se zájmem veřejným (Müller, Laboutková, Vymětal, 2010: 19-20).
Hrozícími negativními důsledky korupce jsou kromě neefektivního hospodaření
s veřejnými zdroji zvýšených finančních nákladů pro státní rozpočet, deformace
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hospodářské soutěže v zemi, zhoršení renomé státu v zahraničí a omezení zahraničních
investic, také snížení důvěry občanů v demokratické mechanismy, což může vést k jejich
neochotě podílet se na tvorbě veřejného života a rezignaci na občanskou angažovanost
(Transparency, 2008: 11).

1. 9. Hodnocení dopadu regulace
Při vzniku každého právního předpisu v České republice provádí jeho předkladatel
Hodnocení dopadů regulace, ve zkratce RIA, z anglického Regulatory Impact
Assassement. „Proces RIA je souborem logických kroků, kterými jsou shromažďovány
podklady pro rozhodnutí činěná na politické úrovni o výhodách a nevýhodách zvažovaných
variant řešení, a to na základě vyhodnocení jejich potenciálních dopadů“ (Úřad vlády ČR,
2017: 3). Cílem tohoto procesu je kvalitně zpracovaný zákon, který bere v potaz dopady na
jednotlivé oblasti a subjekty společnosti. Kvalitu procedury RIA hodnotí Pracovní komise
Legislativní rady vlády, koordinaci zapojených subjektů, kontrolu metodiky a koncepce
provádí Odbor hodnocení dopadů RIA Legislativní rady vlády (Tamtéž: 6).
Správně zpracovaná RIA (1) identifikuje problematiku právní úpravy, posuzuje její
rozsah a určuje dotčené subjekty, (2) stanovuje věcné cíle, kterých má regulace dosáhnout,
(3) navrhuje varianty řešení regulace k dosáhnutí stanovených cílů, přičemž nulovou
variantou je stávající stav právní úpravy problému, (4) identifikuje dopady na mezinárodní
konkurenceschopnost ČR, na podnikatelské prostředí, na územní samosprávné celky,
sociální dopady, dopady na spotřebitele, dopady na životní prostředí, zajištění podmínky
nediskriminace a rovnosti žen a mužů, dopady na výkon státní statistické služby, zajištění
ochrany osobních údajů, dopady na bezpečnost státu a na míru korupce, (5) rovněž se RIA
zabývá zhodnocením nákladů a přínosů regulace pro veřejnou správu a ostatní dotčené
subjekty. Celý tento proces je shrnut v závěrečné zprávě, která navíc obsahuje popis
proběhlých konzultací podle fází přípravy regulace (Tamtéž: 8).

1. 9. 1. Konzultační proces k hodnocení dopadu regulace
Povinnou součást procesu RIA představuje konzultační proces zahrnující dotčené
subjekty a širokou veřejnost. Provedení konzultací by mělo vést k nalezení nové
perspektivy při identifikaci problémů i návrhu řešení, zajištění relevance a validity
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získaných dat, čímž lze snížit riziko nepředvídaných důsledků regulace. Přínosem navíc
může být zajištění transparentnosti procesu a lepší přijetí nového právního předpisu ze
strany dotčených subjektů, které mají pocit spoluautorství (Tamtéž: 31). Výběr
oslovovaných subjektů nemá žádná předepsaná pravidla, určuje je předkladatel dokumentu
s ohledem na vyvážené zastoupení všech zájmových skupin a názorových proudů a
v závislosti na míře dopadů připravovaného právního předpisu na dané subjekty.
Konzultovanými subjekty bývají obvykle NNO, zástupci soukromého sektoru z řad malých
i velkých podnikatelů, členové akademické obce, zastoupení mezinárodních institucí v ČR
a odborná i laická veřejnost (Ministerstvo vnitra, 2010: 7-8)
Veřejnost se v konzultačním procesu rozlišuje podle míry organizovanosti a
odbornosti, mezi odbornou organizovanou veřejnost řadíme právě NNO, a od toho se
odvíjí i forma spolupráce s daným subjektem.
1) Nejnižším stupněm zapojení je informování veřejnosti zpracovatelem
dokumentu o probíhajícím procesu pomocí nejrůznějších nástrojů jako jsou
úřední desky, publikace a brožury či e-mailová upozornění.
2) Informace, názory a požadavky putující od subjektů dotčených regulací
shrnujeme společným označením připomínkování a probíhají formou osobních
rozhovorů, dotazníků, panelových diskuzí či dalšími způsoby šetření.
3) Pro oboustrannou výměnu názorů, informací a podnětů volí zpracovatel formu
konzultací, přičemž za nejefektivnější se považuje společné setkání všech
zúčastněných subjektů se zpracovatelem regulace ve stejný čas na stejném
místě. Vhodnými technikami jsou například veřejná setkání, debaty, konference
či semináře.
4) Nejužší formou spolupráce je partnerství a probíhá skrze pracovní skupiny či
workshopy, kdy na tématu pracují dotčené subjekty a zpracovatel právního
předpisu společně (Ministerstvo vnitra, 2010: 5 - 6)
Zapojení veřejnosti do procesu tvorby zákonů probíhá ve všech jeho fázích a vynechání
některé z nich může mít za následek nevhodně zvolené řešení problému.
1) Ve fázi identifikace a popisu problému je účast veřejnosti a zejména subjektů
pohybujících se v praxi dané problematiky nezbytná pro získání lepšího obrazu o
rozsahu a hloubce daného problému, čímž lze zásadně ovlivnit celou koncepci
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řešení. Neoslovení vhodných subjektů již v této fázi může znamenat ztrátu jejich
důvěry a neochotu dalšího zapojení.
2) K navržení nejoptimálnější varianty řešení může přispět pohled organizací
potýkajících se s daným problémem při každodenní práci, protože tyto většinou
mají takové řešení již promyšlené, ovšem takové návrhy můžou být zkreslené
prosazováním zájmů těchto skupin.
3) Potřebným zdrojem dat pro hodnocení nákladů a přínosů je právě zkušenost
konzultovaných subjektů v dané věci. K pochopení nevhodnosti určité varianty
řešení naopak může sloužit představení jejích nákladů ze strany veřejné správy.
4) Konečnou fází procesu je návrh řešení, kdy strana zpracovatele získává zpětnou
vazbu o akceptovatelnosti řešení a konzultované subjekty dostávají komplexní
informace o zvoleném řešení a možnost ovlivnit jeho podobu (Tamtéž: 11–13).

Důvodem začlenění této pasáže do mé práce je fakt, že zapojení veřejnosti do procesu
RIA je jednou z příležitostí ovlivnění budoucí podoby různých právních předpisů předpisů
neziskovými organizacemi. Podle vzdělávacího manuálu Úřadu vlády RIA „posiluje
význam konzultací připravovaných legislativních i koncepčních materiálů s veřejností a
mimovládními subjekty (profesní komory, spolky, spotřebitelské organizace, sdružení
zaměstnavatelů, zaměstnanců a nevládní organizace)“ (Tamtéž: 3). Jak je zřejmé
z kapitoly věnované bezplatné právní pomoci, při tvorbě její právní úpravy proběhlo
hodnocení dopadů rovněž, jakým způsobem do něj byly přizvané NNO je jednou
z výzkumných otázek této práce.
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2. Lobbing v teoriích občanské společnosti
Subjektem zkoumání jsou v mojí práci nestátní neziskové organizace, které se
zapojily do snahy ovlivnit právní úpravu systému poskytování bezplatné pomoci. Je tedy
nyní na místě, definovat si tento typ organizací a vysvětlit jejich roli při ovlivňování
politiky. Občanskou společností rozumíme „prostor jednání a sdružování mezi rodinou,
trhem a státem,“ tento pojem zahrnuje jak neorganizovanou část tedy neorganizované
občany, demonstrace a další neformální sítě a společenství, ale i hodnoty a společenské
normy, tak část organizovanou, kterou nazýváme souborným označením neziskový sektor
(Skovajsa, 2010: 30).

2. 1. Občanský sektor a v něm působící organizace
Pod pojmem občanský sektor, někdy také třetí, neziskový nevládní nebo
dobrovolnický, který získává svůj význam v rámci sektorového rozdělení hospodářství,
rozumíme „prostor mezi státem, státními institucemi, trhem, ziskovými soukromými
společnostmi a jednotlivými občany nebo skupinami občanů“ (Dohnalová, 2005: 4). Jde
tedy o sektror, který se řadí po bok veřejného a soukromého, případně ještě sektoru
domácností. Od obecnějšího pojmu občanská společnost ho odlišuje organizovanost v něm
působících subjektů. Těmito subjekty jsou nestátní neziskové organizace (Skovajsa, 2010:
32).

2. 1. 1. Nestátní neziskové organizace a jejich funkce
Rozhodla jsem se pro účely svojí práce používat termín nestátní neziskové
organizace, který vystihuje fakt, že tyto subjekty nezřizuje stát a jsou nezávislé na trhu. Pro
organizace působící v občanské společnosti existuje mnoho různých označení, většina
z nich se negativně vymezuje vůči jiným subjektům a jsou něčím nepřesná, některé z nich
významově obsáhnou pouze podskupinu těchto organizací.
Salamon a Anheier vytvořili definici organizací působících v občanském sektoru,
čímž se snažili překonat předchozí nevyhovující definice. Strukturálně - operacionální
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definice hovoří o pěti charakteristických rysech, kterým musí organizace odpovídat,
abychom je mohli zařadit do neziskového sektoru (Salamon, Anheier, 1996: 2-3):
1. Organizovanost. Organizace musí být institucializovaná, formální a s jasnou vnitřní
strukturou
2. Soukromá povaha. Organizace jsou odděleny od vládního aparátu
3. Nerozdělující zisk. Pokud organizace generuje zisk, nerozdělují si jej členové mezi
sebou, ale použijí ho opět na realizaci své hlavní činnosti.
4. Samosprávnost. Organizace mají své vnitřní mechanismy řízení a sebeorganizace.
5. Dobrovolnost. Členství v organizaci je dobrovolné. Tato charakteristika znamená
také alespoň částečné zapojení dobrovolníků.

Pospíšil et al. ve své práci shrnují koncepty různých autorů zkoumajících funkce
NNO se závěrem, že tyto funkce lze rozdělit do 3 kategorií, z nichž každá směřuje
k jednomu společenskému subsystému: (1) Servisní funkce (působící v ekonomickém
systému) v rámci níž neziskové organizace distribuují služby a statky. Médiem pro směnu
jsou zde peníze. (2) Advokační funkce, skrz niž NNO prosazují zájmy a přispívají tak do
veřejné a politické diskuze, rozhodování a vládnutí. Pro úspěch je zde klíčová moc
zapůsobit na tvorbu závazných norem, nástroji k tomu lobbing či PR kampaně. (3)
Organizace s funkcí budování komunity se snaží vytvářet a kultivovat vztahy mezi jedinci
a organizacemi s cílem zvyšování sociálního kapitálu – tedy posilování skupiny či sociální
inkluze. Médiem těchto organizací jsou vztahy (Pospíšil, 2009: 10).

2. 2. Advokační funkce organizací
V následující části se pokusím nastínit pohledy některých teoretiků občanské
společnosti na snahy NNO ovlivnit směřování politiky státu a také situaci neziskového
sektoru v této aktivitě. Z advokační funkce plyne neziskovým organizacím role
prostředníka mezi zákonodárci a občany.
NNO, jimiž se zabývá výzkumná část mojí práce, lze zařadit do kategorie
organizací zastávajících advokační funkci. Podle její definice, již uvádí Salamon,
odpovídají neziskové organizace, zastávající ji, zájmovým skupinám provádějícím lobbing.
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Od advokačních neziskových organizací lze podle Salamona „vedle inovací očekávat také
prosazování změn ve vládní politice a ve společnosti. Tato role je rovněž v souladu s
dobrovolným charakterem neziskových organizací a schopností těchto organizací
sdružovat osoby, které sdílejí určitý zájem. Tyto organizace slouží jako prostředník mezi
jednotlivým občanem a širším politickým děním. (Salamon et al., 2000: 6). Stejně jako jiné
zájmové skupiny zastupující soukromé společnosti nebo lobbisté jednotlivci, pracují tyto
organizace jako spojky mezi zákonodárcem a hájenou skupinou osob či organizací, fungují
tedy jako odesílatel lobbingu.
Pokud se podíváme na index advokační schopnosti v posledních letech (Graf č. 1),
vidíme, že se organizacím občanského sektoru daří stále lépe zasahovat do tvorby zákonů.
Podle autorů Souhrnné zprávy USAID hodnotící rozvoj občanského sektoru v České
republice je tento jev způsoben vládní politikou na roky 2010 - 2015 v tomto sektoru,
jejímž cílem bylo zlepšovat spolupráci vlády se sítěmi NNO a střešními organizacemi.
Nástrojem k tomu je dosazování zástupců neziskových organizací do poradních orgánů
vlády a pracovních skupin pro přípravu legislativních dokumentů na ministerstvech
(USAID, 2016). Znamená to, že výsledky lobbingu neziskových organizací nejsou závislé
pouze na jejich iniciativě při kontaktování zákonodárců, ale ovlivňuje je také dlouhodobá
politika vlády a ochota ministrů tyto NNO do své práce zapojovat.

Graf č. 1 (Zdroj: USAID, 2016)
Ondřej Císař ve své práci upozorňuje na zajímavé hodnocení středoevropských
neziskových organizací Petrovy a Tarrowa. Jde o vysokou advokační kapacitu českých
neziskových organizací, tedy „dosažené výsledky NGO při ovlivňování veřejné politiky“
ve srovnání s nízkou mobilizační schopností organizací, kdy se jim nedaří zapojovat
jednotlivce do činnosti, přičemž sledují data za rok 2006. Schopnost organizací vstoupit do
rozhodovacího
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procesu

nevychází

z participačního

aktivismu,

ale

z aktivismu

transakčního, který znamená „spojení – trvalá i dočasná – mezi organizovanými nestátními
aktéry a mezi nimi a politickými stranami, držiteli moci a jinými institucemi.“ Při
posuzování síly neziskových organizací není proto vhodné hodnotit práci organizací čistě
podle kritéria počtu zapojených účastníků či mobilizace veřejnosti (Petrowa a Tarrow,
2007:79 in Císař 2008: 26-27).

2. 3. Vztah neziskových organizací a státu
Pro zkoumání lobbingových možností neziskových organizací je podstatné se
podívat na postavení neziskových organizací ve státě, které může mít vliv na jejich přístup
ke spolupráci při tvorbě legislativních materiálů. Vztah neziskového sektoru a státu
probíhá na různých úrovních, především na bází výměny finančních a dalších zdrojů. Tyto
dva subjekty se vzájemně ovlivňují pomocí regulačních aktivit a politické mobilizace.
Nejčastěji organizace občanského sektoru poskytují veřejnosti služby a statky, které by
měly být v režii státu, ten za ně platí formou dotací a grantů, existují ale také situace, kdy
si navzájem v poskytování služeb konkurují, potom mají neziskové organizace tu
nevýhodu, že zdroje na provoz musejí hledat jinde než ve státním rozpočtu. Svou roli mají
rovněž zájmové skupiny zastupující a mobilizující veřejnost k zapojení do politických
záležitostí. Walker i Salisbury uvádí, že rozvoj státu přímo souvisí s nárůstem počtu
zájmových organizací. Oba tyto sektory jsou zároveň ovlivňovány z dalších stran,
působením ekonomických struktur a soukromých aktivit rodin (Smith, Gronbjerg, 2006:
221-222).
Vztahy veřejné správy a neziskových organizací bývají zřídka konfliktní, převládá
kooperativní přístup, kdy si obě strany uvědomují, že jsou na sobě závislé a vyrovnávají
navzájem své nedostatky. Teorie vzájemné závislosti popisuje stav, kdy „se na obou
stranách vztahu mezi státem a neziskovými organizacemi nacházejí prvky, které předurčují
stát a neziskové organizace ke spolupráci.“ Na straně státu, trhu ale i neziskových
organizací nalezneme limity, které způsobují selhání těchto subjektů v dané roli, ke
správnému fungování a zajištění služeb občanům potřebují partnerství mezi sebou. Stát
selhává v uspokojování poptávky po veřejných statcích a službách, která je tak heterogenní
a preference občanů ovlivněné jejich sociálním postavením, že stát není schopen ji
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uspokojit, aniž by vždy některá skupina obyvatel nebyla nespokojená. (Muhič 2010: 101).
Neziskové organizace mohou státu poskytnout například zkušenosti z praxe ve své oblasti
či expertizu, stát jako protihodnotu nabízí neziskovým organizacím často chybějící zdroje
(Frič, 2000: 22). Ani občanský sektor však není schopen plně nahradit stát v jeho funkcích
z důvodů selhání na své straně, mezi ně patří například nedostatečná odpověď na poptávku
kolektivních statků z důvodu nedostatku finančních zdrojů, přílišný paternalismus
pracovníků NNO a neschopnost sledovat věci pohledem klienta, duplicita poskytovaných
služeb v některých oblastech a naopak absence v jiných, na které se občanský sektor tolik
nezaměřuje či nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců (Muhič, 2010).

Salamon a

Anheier představili typologii partnerství státu a neziskových organizací, kdy se pokouší
najít cestu k vzájemnému doplňování, na příkladech z několika zemí (Salamon, Anheier,
1994, 104-105, in Frič, 2000: 28):
1. Korporativní model v praxi funguje v Německu. Jeho principem je kooperační
orgán složený z asociací neziskových organizací, se kterým vláda konzultuje svou
politiku při tvorbě legislativních norem. Neziskové organizace sdružené v těchto
asociacích takto můžou prosazovat svůj zájem ve své oblasti.
2. Druhým typem je model zájmových skupin, fungující v Americe, ve kterém nemají
neziskové organizace možnost ovlivňovat veřejnou politiku skrze žádnou oficiální
platformu. NNO zde vstupují do otevřené soutěže s ostatními zájmovými
skupinami. Oproti předchozímu modelu není tento tolik zakonzervovaný, a proto
do něho můžou vstupovat i neetablované organizace, ale na druhou stranu
komunikace státu a neziskového sektoru nemusí být celistvá, protože zde stát nemá
stálého partnera.
3. Třetí variantou je takzvaný model střední cesty, aplikovaný ve Velké Británii.
Vláda má ustanovený orgán pro komunikaci se zastřešujícími organizacemi
v neziskovém sektoru, ve svém plánu definuje cíle spolupráce s nimi a podmínky
pro možnost účastnit se jejích programů. Spolupráce je tedy částečně
formalizovaná.
Na korporativní model spolupráce navázal model neokorporativismu, tedy systému, ve
kterém mají zájmové organizace skrze artikulaci a agregaci svých zájmů možnost ovlivnit
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směřování politického systému, fungující i v českém politickém prostředí. Lewin definuje
neokorporativismus jako „oficiálně sankcionovanou participaci organizací ve vládním
rozhodování státních záležitostí prováděných organizacemi v zastoupení zájmu státu“
(Lewin, 1994: 66; in Brokl, 1997:47). Reprezentace zájmů je v něm přednostně
umožňována centralizovaným zájmovým sdružením, střešním organizacím a profesním
komorám, některé z nich mají privilegovaný přístup k vládě a dalším ústředním orgánům a
jednání probíhají často formou tripartity, tedy institucializované spolupráce mezi státem,
zaměstnanci a zaměstnavateli. Podstatou systému je vyjednávání a dohadování různých
zájmových skupin jako součást politického procesu, čímž jim vzniká spoluzodpovědnost
(Brokl, 1997: 48).
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2. 4. Veřejný zájem podle Tocquevilla
Alexis de Tocqueville se ve své komparaci demokratického zřízení s monarchickou
vládou zamýšlí mimo jiné nad způsobem, jak přimět občany k prosazování veřejného
zájmu a péči o něj. Domníval se, že fungující stát potřebuje občany, kteří považují svůj
soukromý zájem za slučitelný se zájmem veřejným a to v tom smyslu, že není potřeba lidi
učit potlačovat svůj zájem a konat dobro pro společnost, ale ukázat, že jen v čestném a
spravedlivém státě lze rozvíjet vlastní zájem. „Občan pochopí vliv, který má blahobyt země
na jeho vlastní blahobyt; ví, že zákon mu umožňuje přispívat k vytváření tohoto blahobytu,
a zajímá se o prosperitu země, nejdříve jako něco, co mu přináší užitek, a potom o své
dílo.“ (Tocqueville, 1992a: 179). Cestou pro dosažení rozumného egoismu, jak teorii
propojení veřejného a soukromého zájmu Tocqueville nazývá, je probudit v lidech
vlastenectví a občanský patriotismus.
Tocqueville klade důraz na kontrolu a rovnováhu moci, k čemuž poslouží
sdružování lidí ve spolcích a pomocí nich ovlivňování vlády idejemi, doporučování zákony
a prosazování zájmy skupiny jako zájmy celé veřejnosti. Spolky podle Tocquevilla
umožňují občanům efektivně se podílet na veřejné správě a kontrolovat moc. Občanská
společnost poskytuje prostor pro vyhledávání a formulování společenského zájmu a
poskytuje legitimitu vládě (Tocqueville, 1992b: 83).
Kořenem snahy občanů kontrolovat zákonodárce a ovlivnit jejich rozhodování ze
strany občanské společnosti je tedy podle Tocquevilla snaha o dosažení veřejného blaha,
které determinuje blaho jednotlivce.
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3. Bezplatná právní pomoc

Diplomová práce, kterou držíte v rukou, popisuje lobbingové techniky a metody,
jichž bylo využito ve snaze ovlivnit změny právní úpravy bezplatné právní pomoci a
rozšířit veřejné povědomí o potřebě této změny. V nadcházející kapitole proto nastíním
problematiku bezplatné právní pomoci a získám tak odpověď na otázku po opodstatnění
práce organizací na změně právní úpravy. Na následujících stránkách nejprve definuji tuto
službu, shrnu okolnosti vzniku její nové právní úpravy, popíšu stav věci před těmito
změnami včetně právní úpravy, představím nedostatky, které v tomto systému spatřovaly
neziskové organizace, rozeberu nový návrh zákona včetně připomínek MŠMT a veřejné
ochránkyně práv k němu a představím příklady neziskových organizací poskytujících BPP.
Diskuze o bezplatné právní pomoci probíhají, zejména mezi zástupci neziskových
organizací poskytujících právní zastupování a sociální poradenství, již dlouho, ale během
posledních 10 let se podařilo tento problém dostat dvakrát i mezi zákonodárce.
Bezplatnou právní pomocí rozumíme poskytování právní pomoci všem, kteří z
různých důvodů nejsou schopni si ji sami zajistit. Těchto důvodů je mnoho, ale jedná se
zejména o ekonomické, sociální či kulturní důvody, obzvláště ztížené podmínky pro
obhajobu vlastních práv mají cizinci. Tato pomoc spočívá v poskytování právních porad i
právní asistence v řízení před soudy. Právo na bezplatnou právní pomoc vychází
z mezinárodních dohod, na které Česká republika přistoupila a které uvádím níže, ale již
také ze samotné myšlenky zajistit „všem bez rozdílu možnost participovat na právním
státu, a zabezpečit tak distribuci spravedlnosti podle práva i k těm, pro které zůstává
obvykle nedosažitelná.“ V právním státě mají mít všichni stejný přístup ke spravedlnosti,
úkolem státu je rovnoměrně ji rozdělovat mezi všechny občany. Martin Škop ve svém
textu i z tohoto důvodu upřednostňuje označení „státem zajišťovaná právní pomoc“ (Škop,
2005: 49). Já se ve své práci uchyluji k tomu rozšířenějšímu označení, přestože právní
pomoc nikdy není přímo bezplatná, bezplatnost se zde vztahuje k osobě, která ji přijímá,
ale tento termín užívají neziskové organizace, které tuto službu poskytují. Jisté však je, že
bez fungujícího systému poskytování bezplatné právní pomoci není možné dosáhnout
práva na přístup k soudům, práva na rovné postavení v průběhu soudního řízení ani práva
na spravedlivý proces.
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Nemůžeme tedy mluvit o tom, že by bezplatná právní pomoc byla zadarmo. Vždy je
něčím zaplacená, ať už je to čas advokáta, který ji poskytuje klientovi zadarmo, takzvaně
pro bono, nebo jsou to peníze od státu, který by za tuto službu advokátovi platil, z toho se
odvozuje označení státem zajišťovaná právní pomoc, nebo další zdroje peněz. V některých
případech se na částce za právní službu podílí i sám její příjemce. V různých systémech
poskytování bezplatné právní pomoci, jimiž se inspirovaly i organizace ovlivňující podobu
nové úpravy pro Českou republiku, se spoluúčast na platbě stupňuje podle výše příjmu
žadatele. Souhrnně všem těmto službám říkáme bezplatná právní pomoc. Státy, kde systém
bezplatné právní pomoci funguje, garantují její poskytnutí zejména v případech trestního
řízení, kde hrozí sankce nejvyšší. Právní pomoc určená potřebným ve věcech civilních,
správních a dalších už tak častá nebývá, liší se také její úprava v různých státech.

4. 1. Chronologický vývoj procesu tvorby právní úpravy
bezplatné právní pomoci.
Od roku 2003 se v legislativních plánech vlád objevuje cíl řešit situaci systému
poskytování bezplatné právní pomoci. Až v roce 2009 proběhl první pokus o zpracování
samostatného zákona o bezplatné právní pomoci. Jedním z návrhů bylo zahrnout do
systému státem zajišťované BPP neziskové organizace a další subjekty, nebo zřízení
veřejnoprávního centra právní pomoci, který by tuto službu zastřešoval. Žádný z návrhů
ani samotný zákon však nepřekročil iniciační fázi legislativního procesu. Ministerstvo
spravedlnosti proces ukončilo ve fázi přípravy paragrafového znění z důvodu výměny
ministra Pospíšila ministryní Kovářovou, která se rozhodla nepokračovat (Ježková, 2016:
63).
V roce 2015 navrhla skupina poslanců návrh zákona o zajištění právní pomoci,
sněmovní tisk č. 390/1. Ještě v únoru téhož roku jej projednala vláda a kvůli mnohým
nedostatkům, jak administrativním, tak obsahovým, tento návrh neodsouhlasila (Tamtéž:
64).
Rok 2016 přinesl v této oblasti nový věcný záměr zákona z pera Ministerstva
spravedlnosti, který upravoval některé zákony v souvislosti s rozšířením státem
zajišťované bezplatné právní pomoci, kterému se blíže věnuji na dalších stranách své
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práce. Vláda návrh odsouhlasila a uložila MS zpracovávat jeho paragrafové znění do 31.
10. 2016. V meziresortním připomínkovém řízení však návrh narazil na velké množství
nesouhlasných připomínek. Proti této variantě se postavily jak neziskové organizace dosud
poskytující bezplatnou právní pomoc, tak také například ministr pro lidská práva Jiří
Dienstbier, své negativní připomínky k návrhu připojilo i MŠMT a veřejná ochránkyně
práv, rozporoval ho dokonce Nejvyšší správní soud (Česká justice, 2016). Po kritice
odborné veřejnosti vláda přípravu paragrafového znění pozastavila a pověřila ministra
spravedlnosti vypořádat připomínky neziskových organizací.
Během snah neziskových organizací o ovlivnění podoby poskytované pomoci
vznikl na Ministerstvu spravedlnosti návrh novely zákona o advokacii, do něhož byly na
poslední chvíli zahrnuty pozměňovací návrhy poslankyně Válkové upravující BPP ve
smyslu posledního věcného záměru. Tento návrh byl přijat ve zkráceném desetidenním
připomínkovacím řízení a se zahrnutím neziskových organizací do systému poskytování
BPP nepočítal (Česká justice, 2017).
V této kapitole nejdříve popisuji výchozí stav systému BPP, připomínky
neziskových organizací, a poté stav, který nastal se schválením nového zákona o
advokacii, tedy variantu obsaženou ve věcném záměru zákona z roku 2016.

4. 2. Systém bezplatné právní pomoci – výchozí stav před
novelizací právní úpravy
V době před přijetím novely zákona o advokacii, který právně upravil bezplatnou
právní pomoc, bylo možné získat právní pomoc ve formě úlevy od soudního poplatku,
v lepším případě i přidělení advokáta pro právní asistenci v řízení. Tohoto zástupce
ustanovoval podle občanského soudního řádu, trestního řádu a soudního řádu správního
soud. Pro ostatní řízení pravidla pro ustanovení právního zástupce chyběla. Právní zástupce
mohl být ustanoven buď ještě před zahájením řízení nebo v průběhu řízení, u občanského
soudního řízení však mohl nastat problém s dodržením lhůt řízení, které se na dobu, kdy
probíhalo rozhodování ve věci ustanovení advokáta, nepozastavovaly (Benák, Coufalík,
Dostálová, 2014: 33). Návrh na přidělení právního zástupce, pokud je mu znám institut
bezplatné právní pomoci, podává účastník řízení, důkazní břemeno, tedy doložení
příjmových a majetkových poměrů leží také na něm.
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Podmínky pro přidělení bezplatného zástupce jsou shodné s podmínkami pro
osvobození od soudních poplatků, (1) sociální poměry žadatele, (2) vyloučení svévolného
nebo očividně bezúspěšného uplatňování práva nebo (3) naopak bránění právu (Občanský
soudní řád, § 138 odst. 1 a 3). Navíc se posuzuje, (4), zda je přidělení zástupce nezbytné
k ochraně žadatelových zájmů, tedy podle složitosti sporu a zda je v silách žadatele mu
porozumět (Benák, Coufalík, Dostálová, 2014: 54)
Žadatelem mohou být „všechny subjekty práva s výjimkou státu“, ať jde o fyzické či
právnické osoby, známy jsou případy uznání nároku na bezplatnou právní pomoc
samosprávný celkům či politickým stranám. O žádosti potom rozhoduje soud na základě
informací uvedených v ní, ale i na základě případného vlastního šetření (Tamtéž: 43).
Co se týče osoby zástupce, tím „může být jakákoliv fyzická osoba, která má procesní
způsobilost v plném rozsahu, je způsobilá k řádnému zastupování a se svým ustanovením
souhlasí“, podmínkou naopak není právnické vzdělání. Podmínka souhlasu neplatí pro
advokáty sdružené v ČAK, kteří by pro nesouhlas se svým přidělením žadateli museli mít
důvod ve smyslu § 19 zákona o advokacii. Žadatel může v žádosti uvést preferovaného
zástupce, k čemuž soud přihlíží (Tamtéž: 44).
Pro podání stížnosti k Ústavnímu soudu musí být stěžovatel zastoupen advokátem,
ale soud pro svá řízení nenabízí přidělení bezplatného zástupce. V takové situaci má člověk
možnost obrátit se se žádostí o ustanovení zástupce k České advokátní komoře. V případě
absence právního zástupce je řízení u Ústavního soudu zastaveno (Tamtéž: 35). Žádat
ČAK o přidělení právního zástupce mohou i účastníci správního řízení, kde rovněž není
jiná možnost BPP, ale i ti účastníci soudních řízení, kteří se žádostí neuspěli u soudu.
Advokáti ČAK poskytují pomoc bezplatně, náklady jim proplácí komora bez nároku na
finanční kompenzace ze strany státu (PILA, 2008a: 4).

4. 3. Platná právní úprava – výchozí stav
4. 3. 1. Mezinárodní závazky
Evropská úmluva o dodržování lidských práv a základních svobod ve svém článku
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6 odst. 1 deklaruje právo na spravedlivé projednání věci před soudem, které ovšem bez
právního zástupce není zajištěno.4 Odstavec 3 pís. c) stejného článku potom výslovně
hovoří o právu na bezplatnou právní pomoc v trestním řízení, které je specifické použitím
sankcí zasahujících do práv a svobod pachatele (Benák, Coufalík, Dostálová, 2014: 15).
Žadatel musí splňovat podmínku nedostatku prostředků na zaplacení obhájce, finanční
hranici Úmluva nestanovuje s ohledem na odlišnou úroveň zúčastněných států, nárok na
BPP se posuzuje také podle souladu se zájmem spravedlnosti (Tamtéž: 21).
Stejné podmínky, jako v případě Úmluvy, by měly zajistit právo na bezplatnou
právní pomoc podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je
Česká republika signatářem (PILA, 2008a: 1).
Oporu pro legitimitu bezplatné právní pomoci a její jasnou úpravu v českém
zákoníku poskytuje také Rezoluce 78 Rady Evropy o právním poradenství. Ta o BPP
hovoří jako o nástroji v boji proti chudobě myšleno nikoliv jako aktivita zaměřená na
skupinu nemajetných, ale jako deklarace všem členům společnosti, že nezůstanou bez
pomoci, pokud ji budou potřebovat (Škop, 2015: 50).

4. 3. 2. České kodexy
Obhajoba konceptu bezplatné právní pomoci vychází z Listiny základních práv a
svobod a to z článku 36, který zajišťuje každému nezávislý a nestranný soud, ještě přesněji
z článku 37, který zaručuje každému právní pomoc v řízení před soudy, státními orgány
nebo před orgány veřejné správy.
Z § 30 Občanského soudního řádu vyplývá soudu povinnost přidělit účastníkovi
řízení, který byl osvobozen od soudních poplatků, zákonného zástupce po jeho žádosti a
pokud to vyžadují jeho zájmy. Naopak správní soudní řád nemluví o právním nároku, ale
zmiňuje, že předseda senátu může po návrhu přidělit právního zástupce podle vlastního
uvážení, za podmínek podobných, které jsou obsaženy v občanském soudním řádu.
Podle §33 odstavce 2 trestního řádu ustanovuje advokáta buď soudce, v případě
přípravného řízení, nebo předseda senátu, v případě řízení soudního, a po žádosti

4

Tento výklas pro civilní řízení přiznává Evropský soud pro lidksá práva například svým rozsudkem
v případu Airey proti Irsku ze dne 9.10. 1979
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obviněného, který nemá prostředky na vlastní obhajobu, nebo i bez ní.5 Nárok na
bezplatnou obhajobu v osobě zmocněnce, který nemusí být právnického vzdělání, má i
poškozený (PILA, 2008a: 2).
Soudní řízení s účastí občana Evropské unie probíhající v jiném státě EU podléhá
zákonu o zajištění BPP v přeshraničních sporech. Po žádosti u soudu nebo mezinárodního
odboru ministerstva spravedlnosti posuzují tyto instituce sociální a finanční situaci
účastníka řízení a také případnou bezdůvodnost, svévolnost či bezúspěšnost této žádosti.
V případě, že účastník řízení nesplňuje podmínky, které stanoví uvedené právní
normy, může si podle zákona o advokacii podat žádost o ustanovení advokáta k České
advokátní komoře, pokud byl předtím již odmítnut dvěma předchozími advokáty. V
žádosti se uvádí příjmové a majetkové poměry. V rozhodnutí ČAK je určeno, zda bude
právní pomoc poskytnuta bezplatně nebo za sníženou sazbu, rozsah a předmět pomoci a
kdo ji vykoná (Tamtéž: 3).
Jak je zřetelné, dosavadní právní předpisy hovoří o BPP velmi obecně a nejednotně,
celý systém je nepřehledný. Problém potom nastává v realizaci pomoci, nikde není
definováno, jakým procesem má ustanovení právního zástupce probíhat (Důvodová
zpráva, 2015: 17).

4. 4. Nedostatky výchozího systému poskytování BPP z pohledu
NNO
V následující podkapitole se zabývám problémy, které skýtá systém poskytování
bezplatné právní pomoci, o nichž mluví neziskové organizace, které se zapojily do
lobbingu v této oblasti v období vzniku prvního návrhu zákona, tedy před rokem 2009,
přičemž vycházím z analýzy organizace Public Lawyers Interest Association. Uvádím je
zde proto, že právě tyto nedostatky vedly zmíněné organizace k podniknutí kroků za
účelem ovlivnění budoucí podoby zákona.

5

Bez žádosti se poskytuje bezplatný obhájce v případech nutné obhajoby.
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4. 4. 1. Roztříštěnost legislativy
Jak je evidentní z přehledu právních předpisů výše, neexistuje k tomuto institutu
jednotná právní úprava, která by zpřehlednila uživatelům možnosti, které v této oblasti
mají. Vzhledem k tomu, že se cílovou skupinou BPP bývají lidí sociálně, ekonomicky či
kulturně znevýhodněni (ať už se jedná o cizince s jazykovou bariérou nebo o nemajetné),
bez přístupu k internetu či s nižším vzděláním, tedy skupina, pro níž může být problém
najmout si právníka jen pro zorientování se v legislativě, lze tuto zdánlivou maličkost
považovat za nedostatek, který může být příčinou neefektivnosti dosavadního systému
poskytování BPP.

4. 4. 2. Absence pravidel
Dalším problémem je fakt, že právo na BPP nemá stanovená pravidla ani
podmínky, za kterých k němu mají žadatelé přístup. Není tedy stále jasné, co musí klient
splnit, aby mu byl obhájce bezplatně poskytnut či aby mu byly prominuty soudní poplatky.
Tyto možnosti jsou na uvážení rozhodujících orgánů. Přístup k právu na spravedlivý soud
je potřeba zjednodušit a podmínky ujasnit tak, aby jim uživatel porozuměl.

4. 4. 3. Nepřehlednost financování služby
Jak už zmiňuji výše, bezplatnost institutu BPP poukazuje na nulové výdaje ze
strany příjemce, jelikož se ale jedná o službu jako jakoukoliv jinou, které věnuje někdo
svůj čas a erudici, je potřeba hradit její náklady. Důležitým faktorem poskytování jakékoliv
služby je její financování. V případě bezplatné právní pomoci dosud není úpraven žádný
systém proplácení právním zástupcům, kteří ji tedy provádí buď na vlastní náklady, nebo
na náklady České advokátní komory. Stát tedy přenáší svou povinnost na komoru a
nestátní neziskové organizace, které si musí hledat vlastní finanční zdroje. Část nákladů
nesou jednotlivé soudy, které advokáty přidělují, každý však vyúčtování této služby vede
podle svého, nelze tedy zjistit, kolik činí tyto náklady v souhrnu.
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4. 4. 4. Špatná informovanost cílové skupiny
Cílovou skupinou BPP jsou občané ČR s nedostatkem vlastních prostředků pro
obhajobu a často cizinci s neznalostí zdejšího jazyka. V případě soudního řízení ustanovuje
právního zástupce soud, v ostatních případech je povinnost poskytnout pomoc podle
zákona o advokacii na České advokátní komoře. O tuto pomoc může zájemce podat žádost,
na základě které potom ČAK zhodnotí, zda splňuje podmínky a případně mu přidělí
advokáta. Informování o možnosti být bezplatně hájen u soudu je v gesci soudů a
konkrétních soudcích, kteří ale ne vždy účastníka dostatečně poučí a pokud vůbec, tak toto
probíhá až během řízení. Nedostatečná je informovanost veřejnosti o možnosti požádat o
BPP před zahájením řízení. Žádnou cestou se potenciální příjemce pomoci nedozví o svých
možnostech ještě před zahájením řízení, mnoho z nich se tedy do řízení ani nepustí,
přestože by byli v právu. Ani soudy ani ČAK nemají na větší informovanosti zájem, soudy
jsou už beztak přetížené a komora by musela ve svém rozpočtu hledat ještě vyšší částku
pro poskytování služby.

4. 4. 5. Nedostupnost pomoci před zahájením řízení
Možnost požádat o BPP se vztahuje jen na účastníky řízení, přitom by často
pomohla tato pomoc ještě před jeho zahájením, což by mohlo zabránit zbytečnému soudu
nebo naopak pomoct člověku do takového řízení vstoupit, pokud to advokát uzná za
vhodné. Řešení situace člověka před řízením v dosavadní právní úpravě chybí (Důvodová
zpráva, 2015: 18)

4. 4. 6. Nedostupnost pomoci cizincům
V případě zajištění cizinců v zařízení pro to určeném, například za účelem správního
vyhoštění, předání či průvozu nebo podle zákona o azylu § 46 nesmějí tyto osoby po
určenou dobu zařízení opustit a nemají proto možnost zajistit si právní pomoc. Vzhledem k
zákonem stanoveným lhůtám pro taková řízení je potřeba poskytnout zajištěným právní
poradenství co nejrychleji, aby bylo účinné. V současné době takovou pomoc v zařízeních
provádí Organizace pro pomoc uprchlíkům, jejichž projekty jsou spolufinancované
programem Ministerstva vnitra, ale svými kapacitami nejsou schopni vyhovět všem
žádostem, což má za následek promeškání lhůt některých klientů (Tamtéž: 19).
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4. 5. Nestátní neziskové organizace působící v oblasti bezplatné
právní pomoci
V České republice by se poskytování BPP neobešlo bez spolupráce s neziskovými
organizacemi, které naráží na nefunkčnost dosavadního systému během práce se sociálně
slabými klienty a nahrazují zde funkci státu. Úskalím je nízká podpora ze strany státu a
nízký počet těchto organizací, které nejsou schopny pokrýt poptávku po právní službě.
Jedná se na jedné straně o občanské či právní poradny, pro něž je poskytování této služby
hlavní činností a jedinou činností (Asociace občanských poraden, 2018). Dalšími subjekty
poskytujícími BPP jsou organizace, které se zaměřují především na témata lidských práv,
zaměstnaneckých práv či práv migrantů a dalších diskriminovaných skupin osob.
Problémy, se kterými se tyto organizace setkávaly v praxi, přivedly jejich představitele
k aktivitě na politické úrovni, podrobněji se těmto organizacím věnuji v úvodu analytické
části výzkumu.

4. 6. Další subjekty poskytující BPP
Důležitým aktérem v oblasti poskytování bezplatné právní pomoci je Česká
advokátní komora, kterou pro účely této práce neřadím mezi nestátní neziskové
organizace, neboť nesplňuje jeden z bodů definice NNO podle Salmona a Anheiera, které
uvádím na začátku práce, tedy dobrovolnost, účast v této právnické profesní organizaci je
pro výkon povolání povinná (Zákon č.85/1996 Sb. o advokacii), ČAK je jako subjekt
zřizována státem, ale není na něm rozpočtově závislá, je tedy vykonavatelem veřejné
správy v oblasti advokacie (Česká advokátní komora, 2017).

4. 6. 1. České advokátní komora
ČAK je největší profesní organizací sdružující právníky. V současné době je to
subjekt, který v největší míře nahrazuje roli státu v poskytování BPP a to jak formou
krátkých právních porad tak formou zastupování před soudy, realizuje proces ustanovování
zástupců v řízeních před orgány veřejné moci. Svou činností poskytuje servis svým členům
a zároveň záruku kvality právních služeb advokátů účastníkům řízení. Vydává odborný
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časopis Bulletin advokacie. ČAK poskytuje veřejnosti právní pomoc dvojího typu, na
jedné straně zastupuje klienty před soudy (Zákon č.85/1996 Sb. o advokacii §18), na straně
druhé poskytuje právní poradenství na pobočkách (ČAK, 2017).
Organizace sídlí v Praze, pobočku má v Brně a regionální střediska se nachází ve všech
krajských městech. Nejvyšším orgánem ČAK je sněm sdružující všechny členy, který se
schází jednou za čtyři roky, výkonným orgánem je jedenácti členné představenstvo volené
sněmem, v jeho čele stojí předseda komory. Kontrolním orgánem ČAK je kontrolní rada o
54 členech (Zákon č.85/1996 Sb. o advokacii, §. 42).
Byla to také ČAK, kdo se spolu s dalšími odborníky v rámci pracovní skupiny
podílel na přípravě návrhu nového zákona o poskytování bezplatné právní pomoci.
Připomínky z jejich strany mimo jiné počítaly se zřízením registru poskytovatelů, do něhož
by se mohli nechávat zapsat advokáti, neziskové organizace, právnické vysoké školy, či
jiné osoby vykonávající specializované právní poradenství. Povinně do něho měli být
zapisování právní koncipienti, justiční, právní a notářští čekatelé. Mělo tedy dojít k využití
čerstvých absolventů, kteří tím získají praxi pro advokacii. Registr by byl přístupný
v elektronické podobě a pod správou ministerstva vnitra (Minsterstvo spravedlnosti, 2009),
což by mohl být krok k přehlednosti systému. Těmto připomínkám autoři novely zákona
z roku 2017 nevyhověli.

4. 6. 2. Studentská právní poradna při PF UP Olomouc
Studenti v poradně pomáhají zájemcům z řad veřejnosti zorientovat se v právních
případech pod vedením pedagogů právnické fakulty. „Studentská právní poradna je
určena především těm, kdo si z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta.”
Cílem aktivity je, kromě pomoci, podpora schopnosti studentů využít znalosti nabité
studiem také v praxi (Univerzita Palackého v Olomouci, 2017).

4. 6. 3. Bezplatná právní poradna studentů Právnické fakulty UK
Jedná se o společný projekt PF UK a Magistrátu hlavního města Prahy, kde právní
poradu poskytují studenti v rámci své praxe a dohlíží na ně právník Magistrátu HMP.
Období provozu odpovídá studijním semestrům, prezenční porady probíhají dvakrát týdně
a každý klient má k dispozici 15 minut (Magistrát hlavního města Prahy, 2017).
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4. 7. Věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci
projednávaný vládou v roce 2016
Na základě usnesení č. 1056 z 15. prosince 2014 a usnesení č. 1031 ze 14. prosince
2015 uložila vláda Ministerstvu spravedlnosti zpracovat věcný záměr zákona, který by
změnil dílčí části zákonů hovořících o poskytování bezplatné právní pomoci. Po
meziresortním připomínkování a projednání předloženého materiálu, přijala vláda v říjnu
2016 usnesení č. 873 o jeho přijetí s úkolem ministru spravedlnosti zahrnout mezi
poskytovatele právní pomoci i neziskové organizace (Důvodová zpráva, 2015: 22). Název
nového předpisu je: „Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.“ (PSP ČR, 2018a)
Novela zákona o advokacii, která mimo mnoha změn v oblasti výkonu advokacie
upravila i podobu bezplatné právní pomoci, vstoupila v platnost 1. 9. 2017. Původní návrh
ministryně spravedlnosti Heleny Válkové předložila nově skupina poslanců jako
protinávrh. Novela měla být výsledkem mnohaletého snažení neziskových organizací o
ovlivnění podoby zákona upravujícího bezplatnou právní pomoc, schválená podoba však
nereflektuje průběžné připomínky organizací a obsahuje mnoho problémových míst, která
práci organizací nadále komplikují. Jak je vidět níže z rozboru důvodové zprávy novely
zákona, veškeré kompetence v oblasti poskytování BPP přechází na českou advokátní
komoru s dohledem Ministerstva spravedlnosti, nestátní neziskové organizace v novém
systému nebudou mít roli. Ten na druhou stranu slibuje komplexitu a lepší dostupnost
pomoci nemajetným osobám a tedy posílení jejich práv.
Zákonem jsou vymezeny dvě formy pomoci, o něž může účastník řízení žádat, jde
o poskytnutí právní porady nebo poskytnutí právní služby (Zákon č.258/2017 Sb., o
advokacii, 2017, § 18a, 18c). Časová dotace právní porady na jednoho žadatele je celkem 2
hodiny za rok, ty si může vybrat buď v celku nebo rozdělené na půlhodinové úseky. Půjde
tedy o 1 až 4 právní porady ročně. „Právní porady slouží k prvotnímu poskytnutí právního
nasměrování, vysvětlení situace a poskytnutí informace o možných řešeních.” Takovou
poradu podle předkladatele návrhu není možné poskytnout během 15 minut, jak nabízel
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zákon dosud. Dostačující jsou podle něho 2 hodiny ročně, protože povahou porady nemá
být například zastupování v řízení, ale spíše konzultace a představení možností řešení
případu. Pokud advokát sezná, že případ vyžaduje dlouhodobou pomoc a právní služby
v plném rozsahu, doporučí mu podat žádost o tuto službu k ČAK (Důvofová zpráva: 2015:
36).
Podle autorů se novela věnuje pouze oblastem zákona o advokacii, ve kterých
spatřují nedostatky dosavadní právní úpravy, doplňuje tak stávající systém. Jde tu
především o právní pomoc v řízení před orgány státní zprávy, mimo řízení před orgány
veřejné zprávy a v řízení před ústavním soudem (Důvodová zpráva, 2015: 21). Ústavní
soud pro svá řízení neurčuje účastníkům právního zástupce, tato funkce je zde přenesena
na ČAK, která rovněž nese finanční tíži (Tamtéž: 23). Je podle nich potřeba také doplnit
možnost bezplatné právní pomoci před zahájením jakéhokoliv řízení, která dosud
neexistuje. Rolí ČAK bude také posuzovat oprávněnost žádostí o zastupování v řízeních
(Ministerstvo spravedlnosti: 2016: 20).
Naopak oblasti zákona, které vyhovují potřebám bezproblémového fungování
systému, tvůrci ponechávají. Například dosavadní stav, kdy právníky potřebným určuje
Česká advokátní komora ze svých řad, považují autoři za funkční a není potřeba jej měnit,
členové ČAK se řídí zákony i vnitřními zásadami, jsou odpovědni a pojištěni pro případ
škod vzniklých při výkonu advokacie. ČAK bude žadatel postoupen pouze pokud neuspěje
se žádostí o přidělení zástupce soudem (Důvodová zpráva, 2015: 22). V novém systému
nebude muset žadatel předkládat potvrzení o odmítnutí předchozími právníky, naopak
bude muset dokládat své majetkové poměry k posouzení, zda má na bezplatnost nárok.
Přijatá novela zákona se věnuje i vymezení cílové skupiny příjemců bezplatné
právní pomoci. Příjemcem právní porady může být pouze fyzická osoba, kdežto o
bezplatné zastupování v řízení před orgány veřejné zprávy a v řízení před Ústavním
soudem mohou žádat jak fyzické tak právnické osoby (Ministerstvo spravedlnosti: 2016:
19). Stejně jako obecná definice bezplatné právní pomoci i autoři návrhu hovoří o osobách,
které si z finančních důvodů nemohou sami právní služby zajistit. Daná osoba musí
splňovat přesně vymezené příjmové podmínky. „Žadatel, jehož průměrný měsíční příjem
za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti nepřesahuje trojnásobek
životního minima stanoveného zvláštním zákonem, ani nedisponuje majetkem, jenž by mu
umožnil zajistit si právní služby jinak, a ve věci, v níž žádá poskytnutí právní porady, není
zastoupen jiným zástupcem, má právo na to, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí
právní porady.“(Zákon o advokacii § 18a) odstavec 1). Mluvíme o částce 10 236 Kč, do
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které se musí vejít měsíční příjem žadatele a společně posuzovaných osob, přičemž se
zkoumá lhůta posledních 6 měsíců, aby jeho žádost byla posouzena jako oprávněná, dále
se zkoumají majetkové poměry žadatele. Autoři si od takto stanovených podmínek slibují,
že pomoc bude opravdu poskytována těm, kteří ji potřebují (Důvodová zpráva, 2015: 37).
Novela počítá se zavedením takzvané regulační náhrady pro žadatele, která by měla
zamezit nadužívání služby, ve výši 100 Kč za každou poskytnutou poradu bez ohledu na
délce jejího trvání (Tamtéž: 39)
Speciální skupinou příjemců bezplatné právní pomoci jsou cizinci v zařízeních pro
zajištění cizinců a v přijímacích střediscích. Takové osoby bývají po určenou dobu
omezeni na pohybu, nemohou detenční zařízení opustit a zpravidla v zařízeních pobývají
bez finančních prostředků. Jejich situace často vyžaduje rychlou reakci z důvodu
omezených časových lhůt pro taková řízení. V takových případech podává Správa
uprchlických zařízení žádost o přidělení advokáta, který provede poradu v místě zařízení,
zpravidla více osobám v jeden den, aby se nenačítaly jeho cestovní náhrady vyplácené
státem (Důvodová zpráva, 2015: 40).
Další změnu zaznamenalo určení odměn pro poskytovatele právní pomoci. „Byl-li
advokát určen Komorou podle § 18a a 18b, hradí jeho odměnu stát“ a „Byl-li advokát
určen podle § 18c k poskytnutí právní služby spočívající v zastoupení v řízení před orgány
veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem, hradí jeho odměnu stát, není-li stanoveno
jinak.“ Náklady bezplatné právní pomoci tedy nadále neponese ČAK, finance na odměny
advokátům a případné cestovní náhrady budou vyčleněny z rozpočtové kapitoly
Ministerstva spravedlnosti (Zákon č. 258/2017 Sb., o advokacii, 2017, § 18d). Celkovou
finanční zátěž pro státní rozpočet odhaduje předkladatel na základě dat od ČAK na 32 114
000 Kč, přičemž se braly v úvahu počty poskytnutých porad, počty správních řízení na
obyvatele10 a počty osob pod 1,5 násobkem životního minima ve věku nad 15 let11
v předchozích letech. Na druhé straně se očekává také snížení nákladů samotných soudů za
předpokladu, že ubyde soudních sporů, pokud se některé podaří vyřešit již před zahájením
řízení (Důvodová zpráva: 2015: 32).
Nový systém poskytování BPP počítá se zřízením rejstříku advokátů, ze kterých
bude ČAK přidělovat poskytovatele pomoci žadatelům, při výběru se přihlíží ke
10 Z důvodu absence dat pro celou republiku byl vypočten průměr z údajů obcí různých velikostí a různých
sociálních poměrů. V letech 2013 až 2014 je výsledkem 0, 047% správních řízení na obyvatele (Důvodová
zpráva:
2015).
11 Za roky 2011 až 2014 jde v průměru o 141 675 osob, to je 1, 35% všech obyvatel ČR (Tamtéž).
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specializaci a místní působnosti. Tento systém je založen na dobrovolnosti, ale po zapsání
do seznamu nesmí advokát poskytnutí pomoci odmítnout. Z průzkumu ČAK vyplynulo, že
by se do takového systému zapojil dostatečný počet právníků k pokrytí očekávaného
množství žadatelů (Důvodová zpráva, 2015: 44).

4. 7. 1. Výsledky hodnocení dopadů regulace
Hodnocení dopadů regulace, zkratkou RIA (podle anglického Regulatory Impact
Assessment), jak ho vysvětluje česká vláda na svých webových stránkách, „je souborem
kroků, jejichž cílem je hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných právních předpisů”
(Úřad vády, 2018) Jde o proces, kterým se zkoumá vliv přijetí právního předpisu na různé
oblasti veřejné správy, právní prostředí, životní prostředí, podnikatelské prostředí,
bezpečnost státu a na cílové skupiny předpisu. Mělo by sloužit k seskupení podkladů a
materiálů, poskytnutých odborníky a zúčastněnými subjekty, k tématu.
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o bezplatné právní
pomoci v úvodu definuje problematiku včetně popsání současného stavu legislativy,
popisuje cíl novelizace, rozebírá varianty systémů poskytování BPP, jejich přínosy a
náklady, nakonec přinášení doporučení aplikace jedné z variant.
Zpráva RIA konstatuje, že neschválení nového návrhu a zachování dosavadního
systému poskytování BPP, skýtá mnohá rizika, ať už jde o chybějící pomoc mimo řízení
před orgány veřejné zprávy, která by mohla snížit množství zahájených řízení, nedodržení
čl. 37 Listiny základních práv a svobod při nedostupnosti právní pomoci ve všech typech
řízení nebo omezení možnosti podat stížnost k Ústavnímu soudu, kde je zastupování
advokátem povinné, pro lidi, kteří nejsou schopni si zastoupení zajistit. Tyto nedostatky
dosud vykrývala ČAK, přičemž na sebe brala i finanční náklady této služby, nová regulace
naopak přinese náklady na státní rozpočet (Ministerstvo spravedlnosti: 2016: 20). Ze
zhodnocení RIA vyplývá, že je vhodné využít fungujících mechanismů ČAK pro určování
státem proplácených advokátů pro řízení před Ústavním soudem i správní řízení
(Ministerstvo spravedlnosti: 2016: 33).
Závěrečná zpráva RIA vítá zavedení podmínek pro poskytování BPP do zákona,
podle autorů by bylo neefektivní poskytovat tuto pomoc i lidem, kteří jsou schopni si ji
zajistit sami, mohlo by to naopak znesnadnit přístup osobám, které si ze sociálních důvodů
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právní zastoupení zajistit schopni nejsou, a stoupla by rovněž finanční zátěž pro stát
(Ministerstvo spravedlnosti: 2016: 34).
Zavedení regulačního poplatku za každou využitou právní poradu hodnotí zpráva
RIA jako pozitivní ve smyslu omezení „nadužívání a možného zneužívání“ služby a také
jako, byť minimální, snížení finanční zátěže pro stát. Pro některé příjemce však může být
jakýkoliv poplatek překážkou pro dosažení pomoci, v konečném důsledku potom nelze
mluvit o bezplatnosti. I proto je potřeba nastavit velmi nízkou hladinu finanční spoluúčasti
(Tamtéž: 36).

4. 7. 2. Připomínky veřejné ochránkyně práv k věcnému záměru
Institut veřejného ochránce práv působí jako kontrola činnosti úřadů, zejména
dodržování práv občanů, jako nezávislý subjekt vyřizuje místo státu stížnosti na orgány
veřejné správy. Vedle toho se zabývá také ochranou práv osob omezených na svobodě,
návštěvami věznic a kontrolou životních podmínek vězňů, detenčních zařízení, ale třeba
také zařízení sociálních služeb, kde se snaží dohlédnout na důstojné podmínky a předejít
nelidskému zacházení na těchto místech. Oddělení rovného zacházení se zabývá
informováním a vzděláváním veřejnosti a pomocí obětem diskriminace, na této činnosti
spolupracuje s Pro Bono Aliancí, která poskytuje bezplatnou právní pomoc (Kancelář
VOP, 2018).
Nejdůležitější připomínkou z pera veřejné ochránkyně práv, kterou je v současnosti
Anna Šabatová, pro můj výzkum je ta, které se týká účasti nestátních neziskových
organizací v systému poskytování bezplatné právní pomoci. Jak již uvádím výše na
začátku této kapitoly, podle nového návrhu právní úpravy poskytování BPP by jedinými
poskytovateli státem hrazené pomoci ve správním řízení měli být advokáti určovaní ČAK,
to ovšem vylučuje všechny ostatní subjekty, které jsou toho podle autorů návrhů právní
úpravy BPP z předchozích let rovněž schopny. Dalšími subjekty jsou myšleny právě NNO
a právní kliniky při právnických fakultách. Ty mají, i dle slov svých zástupců, díky
dosavadnímu působení při státem nepodporovaném systému kvalifikaci a odbornost a
mohly by přispět k lepší dostupnosti služby (Klán, Dohnal, 2008: 5). Předkladatel
nejnovějšího návrhu se však obává jejich neprofesionality a nemožnosti tyto organizace
kontrolovat. Ombudsmanka Šabatová v této části odkazuje na návrh věcného záměru
z roku 2011, který předpokládal využití služeb neziskových organizací zvláště ve
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specifických oblastech (například ve věci poskytování právní pomoci uprchlíkům), ve
kterých se organizace na základě dlouhodobé práce dobře orientují. Problematičnost
poskytování BPP těmito subjekty veřejná ochránkyně pokládá za neopodstatněnou a
nepodloženou a navrhuje okruh poskytovatelů rozšířit (Kancelář VOP, 2016: 5)
Veřejná ochránkyně práv nedoporučuje zavádění regulačního poplatku pro
poskytování právních porad mimo řízení před orgány veřejné moci. Regulační efekt má
podle ní již maximální časová dotace 120 minut ročně na žadatele. S vyřizováním poplatku
100 Kč za každou poradu by na stát připadla zbytečná administrativní zátěž vedoucí
k dalším finančním nákladům. Pokud si navíc příjemce právní porady zažádá o proplacení
poplatku ve smyslu zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zaplatí ho opět stát
(Kancelář VOP, 2016: 1).
Další připomínka se týká podmínky nízkopříjmovosti, kdy nejvyšší měsíční příjem
žadatele o právní poradu mimo správní řízení a řízení před soudy nesmí přesahovat
trojnásobek životního minima. Tuto shledává ombudsmanka jako nepřesně vyjádřenou,
neboť není definován výraz „příjem“. Navrhuje také započítávat společně posuzované
osoby, tedy ty, které „s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na
své potřeby”, mezi které se počítají nezaopatřené děti, manželé, druh a družka a případně
rodiče nezaopatřených dětí (Zákon o státní sociální podpoře č. 40/2001 Sb., § 7). Výjimku
by mělo být možné udělit osobě žijící ve společné domácnosti s někým, jehož příjem
nemůže využívat (Kancelář VOP, 2016: 2). Pro řízení před orgány veřejné správy navíc
není stanovena rozhodná výše příjmů (Tamtéž: 4).
Veřejná ochránkyně práv nesouhlasí se zavedením státem podporovaného systému
určování právníků k zastupování v řízení před orgány veřejné správy prostřednictvím
České advokátní komory. Domnívá se, že by předávání informací o rozhodnutí ohledně
přiznání nároku na BPP mezi ČAK a orgány vedoucími řízení bylo zbytečně komplikované
a mohlo by přinést veřejné správě další administrativní zátěž. Tuto zátěž by však neměl
nést ani žadatel. Nejefektivněji se proto jeví nechat kompetence související s přidělováním
advokáta na orgán vedoucí správní řízení. To by mohlo vést i k urychlení přidělení pomoci
a tedy i řízení, což je žádoucí zvláště pro řízení rozhodující o pobytu cizinců, kteří jsou po
dobu rozhodování omezeni na osobní svobodě. Ombudsmanka ve své zprávě také
vyjadřuje pochybnost nad dostupností ČAK, se sídlem v Praze a jedinou pobočkou v Brně,
účastníkům řízení po celé ČR. (Kancelář VOP, 2016: 3).
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4. 7. 3. Připomínky MPSV k věcnému záměru zákona takzvaného zákona o
BPP
Než dojde k vypracování návrhu zákona, předkládá orgán, který právní úpravu
zpracovává, vládě věcný záměr zákona k mezirezortnímu připomínkování. Následně tyto
připomínky s připomínkujícím místem projedná a případně, připomínky, které nejsou
vypořádány se postupují k rozhodnutí vládě (Úřad vlády ČR, 2018c)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) v úvodu své zprávy o
připomínkách upozorňuje, že do věcného záměru nebyla v rozporu s uložením vlády
zapracována připomínka formulovaná ministryní práce a sociálních věcí MarksovouTominovou, aby byl okruh poskytovatelů BPP rozšířen o nestátní neziskové organizace.
MPSV tedy tuto připomínku opakuje.
MPSV rozporuje vyjádření autorů novely zákona v důvodové zprávě ve smyslu, že
právní služby může poskytovat pouze advokát12 (Důvodová zpráva, 2015: 22), a
připomíná, že i v dosavadní právní úpravě NNO, které měly v předmětu hlavní činnosti
uvedeno zastupování klientů v právních úkonech, mohly právní služby vykonávat, často
tak činily na svoje náklady, bez finančních prostředků ze státního rozpočtu, a mělo by se
proto s nimi počítat i v novém zákoně. Právníci NNO mají zkušenosti s cílovou skupinou,
mají povinné vzdělávání podle zákona o sociálních službách, které se zaměřuje
i na specifika práce s touto cílovou skupinou. Zapojení NNO by navíc přispělo ke
zpřístupnění služby cílové skupině, které navrhovaných 120 minut porady u advokáta ČAK
bez právního podání nemusí stačit (připomínky MPSV, s. 3). Samotnou časovou dotaci na
právní poradu 120 minut pro jednu osobu za celý rok považuje MPSV za nedostatečnou.
V případě složitějšího problému žadatele nebo více po sobě jdoucích problémů se tento
časový limit brzy vyčerpá a nemusí dojít k jejich vyřešení. Návrhem MPSV je časovou
dotaci zvýšit (MPSV, 2016: 7)
Problém spatřuje MPSV také ve výlučnosti vymezení podmínek, které musí
splňovat osoby usilující o právní poradu, jako jsou doložení výše příjmů či povinnost
zaplatit regulační poplatek. Takový návrh zákona, který by vyhovoval mezinárodním
dohodám, k jejichž plnění se ČR zavázala, i inkluzivním strategickým materiálům České
republiky, by měl naopak zajistit, aby se právní pomoc dostala všem potřebným osobám
12 Popřípadě jiný profesionál: notář, soudní exekutor, daňový poradce (Důvodová zpráva, 2015: 22).
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bez ohledu na věk, pohlaví, majetkové poměry, národnost či zdravotní stav. Navrhované
znění včetně regulačního poplatku naopak přístup k pomoci omezuje (MPSV, 2016: 4).
Žadatele limituje především nízko nastavená příjmová hranice, která leží na úrovni
trojnásobku životního minima, to znamená osoby pobírající minimální mzdu13 či
nezaměstnané, ty tvoří dohromady 10 % populace. Dalším omezujícím faktorem jsou
majetkové poměry, kde se zjišťuje, zda žadatel nevlastní akcie, nemovitosti, automobil
nebo finanční úspory. Podle Ministerstva celkový počet oprávněných žadatelů tak není ani
10 % z celkové populace České republiky, což považuje za diskriminační zbytku
obyvatelstva. U těch totiž následně není prokázáno, že by si mohlo dovolit právní služby
zaplatit samo (MPSV, 2016: 8).
MPSV se z výše uvedených důvodů nedomnívá, že by se nově přijatým návrhem
novely zákona o advokacii podařilo dosáhnout cílů uvedených v důvodové zprávě
(Tamtéž: 9).

5. Empirická část
5. 1. Metodologie
5. 1. 1. Cíle výzkumu
Cílem výzkumu diplomové práce bylo popsat proces lobbingu nestátních
neziskových organizací k prosazení zájmů při vzniku právní úpravy bezplatné právní
pomoci. Vzhledem k definicím, které označují lobbing jako prosazování skupinových
zájmů na veřejnosti či u veřejných představitelů, jsem zkoumala, jaké aktivity vyvíjely
organizace pro ovlivnění veřejného mínění o problému bezplatné právní pomoci, a jaké
zvolily aktivity vedoucí k prosazení změny systému poskytování bezplatné právní pomoci
mezi politiky a úředníky, kteří měli na vznik právní úpravy vliv. Zaměřila jsem se na
příležitosti k oficiálnímu předložení připomínek ke vznikajícímu zákonu, jichž organizace
využily. Jako nástroje k získání komplexního pohledu na lobbingový proces jsem na

13 V roce 2016 šlo o 115 000 osob, tedy 3, 2% ze všech zaměstnaných (Körner, Pícl, 2016, s. 6.)
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základě odborné literatury zvolila kategorizaci zdrojů, technik a funkcí lobbingu.
V neposlední řadě mě zajímalo, jak hodnotí úspěšnost svého úsilí zúčastněné organizace.
Případnou

využitelnost

výsledků

bádání

spatřuji

v možnostech

zlepšení

lobbingových procesů dalších organizací občanského sektoru, které mají zájem podílet se
na tvorbě politik a ovlivňování veřejného mínění za účelem prosazení zájmů. V případě
bezplatné právní pomoci se organizacím nepodařilo prosadit své požadavky do konečné
podoby právní úpravy, ale dílčí úspěchy v procesu zaznamenatelné jsou.

5. 1. 2. Výzkumné otázky
1. Jaké zdroje lobbingu využily nestátní neziskové organizace usilující o ovlivnění právní
úpravy bezplatné právní pomoci?
2. Jaké techniky přímého a nepřímého lobbingu zvolily nestátní neziskové organizace
usilující o ovlivnění právní úpravy bezplatné právní pomoci?
3. Jaké funkce plnil lobbing nestátních neziskových organizací usilujících o ovlivnění
právní úpravy bezplatné právní pomoci?
4. V čem spočívají důvody neúspěchu NNO ve snahách ovlivnit podobu zákona o
bezplatné právní pomoci?

5. 1. 3. Design výzkumu
Vzhledem k tomu, že jsem chtěla prozkoumat podrobnosti procesu lobbingu
neziskových organizací v oblasti bezplatné právní pomoci, zvolila jsem kvalitativní
výzkumný design, nešlo mi o měření ani statistické analyzování, což jsou metody
kvantitativního výzkumu. Podle Glasera a Corbinové jde o takový výzkum, který
nekvantifikuje a nevyužívá statistických metod. Kvalitativní metody se užívají k odhalení a
porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme (Hendl, 1997: 53).

5. 1. 3. 1. Výzkumná metoda – Případová studie
Pro svoji práci jsem zvolila výzkumný přístup případovou studii. Jde o přístup, při kterém
nám jde o nasbírání velkého množství dat o jednom případu, neboli rozbor případu, tím se
liší od statistického šetření, kde se pracuje s menším množstvím dat o více případech. Tuto
metodu jsem zvolila proto, že jsem chtěla detailně prostudovat lobbingové procesy
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neziskových organizací. Výzkum jsem vedla pomocí deskriptivní případové studie, jejímž
účelem je „dodat kompletní popis jevu“ (Hendl, 1997: 104).
Výběr případu proběhl před zahájením výzkumu a stal se jím lobbing v rámci
prosazování zákona o bezplatné právní pomoci. Tento případ zahrnuje obě fáze tohoto
procesu, které ač se liší zapojenými organizacemi a příležitostmi, vykazují společné znaky
jako stejné zkušenosti organizací s nefunkčním systémem a podobný konečný neúspěch.
Kritériem pro výběr případu byla aktuálnost. V čase začátku výzkumu byla problematika
systému poskytování BPP velmi diskutovaným tématem a to nejen mezi poskytovateli
z neziskového sektoru, ale také mezi právníky a veřejností. S nefungujícím nastavením
poskytování této pomoci se potýkají především neziskové organizace pracující s migranty
nebo organizace poskytující sociální služby. Dalším kritériem byla schopnost organizací
prosadit se v procesu vzniku zákona, což lze hodnotit jako dílčí úspěch, přestože celý
proces skončil nezdarem.
Zkoumaný případ ohraničuji aktéry případu, tedy organizacemi zapojenými do snah
ovlivnit podobu zákona o bezplatné právní pomoci. Jak již uvádím v kapitole zabývající se
lobbingem obecně, jde o dvoustranný proces, vzhledem k oboru studia, tedy občanského
sektoru, je pro účely této diplomové práce podstatná strana odesílatele lobbingu, kterou zde
zastávají neziskové organizace.
Při zkoumání případu jsem se zaměřila na strategie, které organizace zapojené do
platformy usilující o změnu systému poskytování bezplatné právní pomoci využívaly.
Zkoumala jsem, jaké činnosti organizace prováděly k dosažení cíle a zda zvolené postupy
odpovídají lobbingovým zdrojům, technikám a funkcím o nichž hovoří literatura. Zajímaly
mě také důvody neúspěchu těchto procesů. Cílem bylo do hloubky popsat okolnosti
lobbingových aktivit u neziskových organizací, vybraný případ je k tomu prostředkem.
5. 1. 3. 2. Sběr dat a jejich analýza
Hlavní metodou sběru dat, kterou jsem použila, je obsahová analýza dokumentů
zkoumaných organizací. Za dokumenty se považují taková data, která vznikla v minulosti,
byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum
(Hendl, 1997: 204). Pracovala jsem s úředními dokumenty, jako jsou výroční zprávy,
propagační a informační materiály organizací, dále tiskové zprávy a výstupy v masových
médiích. Pokračovala jsem analýzou informací uvedených na webových stránkách
organizací.
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Přístup k dokumentům byl zajištěn kontaktováním pracovníků organizací,
účastníků lobbingu a rešerší webových stránek. Zúčastněné aktéry jsem o své práci
informovala, byli obeznámeni s tématem a cíli výzkumu prostřednictvím informačního
mailu. Dokumenty sesbírané a využité pro analýzu dokumentů byly podrobeny
identifikační analýze a uloženy a očíslovány pro lepší orientaci.
Pro úplnost dat a především získání odpovědí na otázku po hodnocení výsledku procesu
lobbingu ze strany aktérů jsem provedla 5 polostrukturovaných rozhovorů se zástupci
neziskových organizací, které se vyznačují „definovaným účelem, určitou osnovou a velkou
pružností celého procesu získávání informací,” (Hendl, 2008: 164) se zástupci organizací
realizujících lobbingové aktivity, z nichž 3 byly vedeny distančně prostřednictvím telefonu
a 1 z důvodu časové vytíženosti respondentky písemně prostřednictvím mailu. Rešerší
tématu bezplatné právní pomoci jsem narazila na nespočet organizací tuto pomoc
poskytujících, ale pouze některé z nich se aktivně účastnili lobbingu ve zkoumaném
případě, těch bylo zjištěno v obou sledovaných fázích lobbingu celkem 9, z nichž jedna se
účastnila obou fází.14 Na základě následné komunikace se zástupci organizací jsem zjistila,
že 2 z původně vybraných organizací se lobbingu neúčastnily a 2 aktéři ani přes opakované
urgence na žádost o rozhovor nereagovali, data o jejich aktivitách tedy byla získána pouze
analýzou dokumentů. Uvědomuji si, že tato okolnost může snížit kvalitu výzkumu.
Z provedených rozhovorů byl pořízen zvukový záznam a následně doslovná
transkripce. Pro lepší zorganizování dat jsem využila techniku otevřeného kódování, které
znamená „operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a složeny
novým způsobem“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 211). Rozhovor přepsaný do textu jsem si
rozdělila na jednotky, kterým jsem přidělila kódy, které vyjadřovaly významu jednotky ve
vztahu k mým výzkumným otázkám, například kontakty, seminář, připomínky, kapacity,
zdroje, schůzky, které jsem následně seskupila do kategorií podle podobnosti, například
lobbingové funkce, techniky přímého lobbingu, příčiny neúspěchu. Takto roztříděná data
jsem potom porovnávala s kategoriemi lobbingových zdrojů, technik, funkcí a příčin
neúspěchu lobbingu vzešlými z konceptuálního rámce, které mi vytvořily strukturu
analytické části.

14 Organizace pro pomoc uprchlíkům se účastnila lobbingu první fáze jako partnerská organizace v jednom
zjištěném projektu, při druhé fázi se účastnila jako členská organizace Konsorcia nevládních organizací
pracujícíchs migranty.
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Metodologickou triangulací, tedy kombinací různých metod získávání dat, byla
zajištěna validizace získaných výsledků a jejich doplnění.
Pomocí analýzy dokumentů a několika rozhovorů s přímými aktéry lobbingu v
případě snahy ovlivnit podobu právní úpravy bezplatné právní pomoci jsem se pokusila
zmapovat aktivity organizací, které ve své práci narážely na nefunkčnost systému
poskytování této pomoci a usilovaly o jeho zlepšení, a důvody jejich neúspěchu v tomto
procesu.
Výsledky svého výzkumu jsem rozdělila podle zásadních mezníků ve vývoji
lobbingových aktivit ze strany neziskových organizací. Různé pokusy o vyřešení situace
s právní úpravou bezplatné právní pomoci se v plánech legislativních prací vlády objevují
již od roku 2003. Snahy o ovlivnění její podoby ze strany neziskových organizací
za posledních 10 let zesílily vždy ve chvíli, kdy se začínal na Ministerstvu spravedlnosti
připravovat nový zákon, který by tuto pomoc upravoval. První fáze vyvrcholila rokem
2009, kdy vzniklo paragrafové znění zákona o bezplatné právní pomoci, a probíhala před
tímto rokem, poté snahy na chvíli utichly, druhá fáze lobbingu probíhala pár let před rokem
2016, kdy opět zákonodárným procesem putoval nový zákon, jehož podobu se snažily
neziskové organizace ovlivnit. Následující kapitola bude proto sledovat jak strukturu
teoretické části práce týkající se lobbingu, tak rozdělení na tyto dvě fáze vývoje
problematiky vyplývající z teoretické části práce zabývající se tématem BPP.

5. 2. Analýza výzkumu
5. 2. 1. Aktéři lobbingu
5. 2. 1. 1. Organizace první fáze lobbingu s cílem ovlivnit podobu zákona o BPP
Public Interest Lawyers Association/Pro Bono Aliance
Důležitým aktérem aktivit majících za cíl ovlivnit podobu zákona o bezplatné
právní pomoci připravovaného před rokem 2009 byla organizace Public Interest Lawyers
Association15 (dále PILA), jejímž úkolem připomínky neziskových organizací, které se
v problematice dostupnosti BPP angažovaly. PILA, nyní fungující pod názvem Pro Bono
15
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V překladu

znamená

název

organizace

Sdružení

advokátů

veřejného

zájmu.

Aliance, sdružuje právníky, kteří mají zájem se podílet na poskytování BPP a zároveň jsou
členy ČAK. Do druhé fáze nezasahovala, podle své současné ředitelky Veroniky Ježkové
věnovala svou činnost spíše rozšiřování sítě advokátů ochotných poskytovat BPP a starat
se o klienty (Rozhovor 2).
PILA byla přizvána ke spolupráci na formulaci tezí k věcnému záměru zákona na
základě svých předcházejících aktivit. „Asi prvním impulsem bylo, že jsme se dozvěděli o
tom návrhu, nebo návrhu nějaké ideje, co se má dělat, a nelíbilo se nám, co Ministerstvo
chystá, takže jsme napsali otevřený dopis za neziskovky a Ministerstvo nás vyzvalo,
abychom spolupracovali a dali dohromady naši představu nebo naše výhrady.“ (Rozhovor
3).
V dnešní době je Pro Bono Aliance právní formou zapsaný spolek, který sdružuje
právníky usilujících o vyšší účinnost právního systému při ochraně lidských práv, ti věří,
že toho lze dosáhnout skrze „větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný
výkon právnických profesí.“ Pro naplnění svého poslání realizuje organizace svůj
dlouhodobý projekt Pro bono centra, v jehož rámci zprostředkovává kontakt mezi
neziskovou organizací hledající právní pomoc pro svého klienta a advokátem, který je
schopný a ochotný bezplatně pomoci v různých oblastech práva od ochrany spotřebitele,
přes pracovněprávní spory, diskriminaci až po ochranu životního prostředí. Tímto svým
prostřednictvím chtějí zaručit, že klient, který získá pomoc, bude skutečně potřebným a
jeho případ odůvodněným pro získání pomoci (Pro Bono Aliance, 2018a). V provozu je
také
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právní

dostupnosti,

ke

které

byly
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www.potrebujipravika.cz s cílem zorientovat veřejnost v systému právní pomoci v ČR,
nabídnout jim vzory dokumentů a možnost emailového kontaktu pro další právní pomoc.
Dalším dlouhodobou snahou organizace je společensky odpovědná výuka práva, k čemuž
se snaží přispět nabídkou workshopů pro vyučující k „začlenění otázek odpovědného
výkonu právnických profesí do výuky“ a vzdělávací aktivity pro studenty právnických
fakulty s cílem „přispět ke zvýšení počtu právníků, kteří se aktivně věnují ochraně lidských
práv a veřejného zájmu”(Pro Bono Aliance, 2018b).
Partnerskými organizacemi v projektu Bezplatné právní pomoci v letech 2008 až
2009 byly neziskové organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva,
Organizace pro pomoc uprchlíkům a Asociace občanských poraden (PILA, 2018).
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Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Poradna pro občanství byla založena v roce 1999 jako občanské sdružení sociálních
pracovníků a právníků, její náplní je jak přímé poskytování sociálních služeb a právní
pomoc klientům tak lobbing zaměřený na přípravu zákonů souvisejících s lidskými právy a
diskriminací. Právní formou organizace je zapsaný spolek. V jejím čele stojí ředitel,
kterým je aktuálně Miroslav Dvořák, zaměstnanci jsou strukturování podle oblasti
působení do Sociální oblasti, Úseku financí a administrativy, Úseku PR, Fundraisingu,
Analytického úseku právních programů a mezinárodní spolupráce a Regionálních poboček.
Na poli sociálních služeb poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální
poradenství, terénní sociální programy a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Centra
této pomoci lze najít v Ústeckém, Středočeském, Jihomoravském, Olomouckém a
Moravskoslezském kraji a ročně je využije 5 000 klientů. Realizováno bylo i několik
projektů zaměřených na integraci cizinců či sociálně vyloučených občanů do společnosti.
Druhou oblastí působení jsou lidská práva, kde se organizace angažuje jak v odhalování
diskriminačního jednání, v přímé pomoci klientům, tak i v úsilí o systémové změny.
Organizace má za sebou řadu lobbingových aktivit jejichž cílem je zlepšit postavení lidí
ohrožených chudobou. Poradna tak již od svého založení usiluje o systémové změny,
jejichž finálním cílem je obrana důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. Posláním
organizace je sledovat legislativy věnující se lidským právům, skrze podněty přispívat
k reflexi českých právních předpisů na mezinárodní dohody a úmluvy o lidských právech,
k nimž se stát zavázal. Organizace nabízí právní poradenské služby a vzdělávací aktivity
v oblasti uplatňování občanských a lidských práv a iniciuje dialog pro spolupráci NNO a
veřejného sektoru pro zlepšení podmínek na tomto poli. (Poradna pro občanství, občanská
a lidská práva, 2015).

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Organizace poskytuje právní pomoc, sociální poradenství, terénní sociální práci a
sociální rehabilitaci uprchlíkům a dalším cizincům. Právní formou Organizace pro pomoc
uprchlíkům (dále OPU) je zapsaný spolek, založena byla roku 1991 jako občanské
sdružení. Organizaci vede ředitel JUDr. Martin Rozumek a je strukturována podle místní
působnosti poboček, sídlo je v Praze, ale pobočky působí v Brně, Plzni, Ostravě a Hradci
Králové. Každá pobočka má svoje právní a sociální oddělení, koordinace vzdělávacích
aktivit, PR, fundraising, dárcovství, dobrovolnictví, finanční řízení a administrativa
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probíhá v Praze (OPU, 2017b). Financování pochází z největší části ze zahraničních zdrojů
dále v pořadí podle objemu financí z vlastních zdrojů, ze státního rozpočtu, z nadací a
fondů, z darů, z krajských a obecních rozpočtů, z úhrad klientů a ostatních výnosů (OPU,
2017b).
Svého cíle, tedy boje proti rasové a národnostní nesnášenlivosti se snaží dosáhnout
skrze poskytování sociálního poradenství, poskytování bezplatné právní pomoci
účastníkům řízení o pobytu na území ČR, žadatelům o azyl z důvodu politického,
etnického, náboženského nebo rasového a cizincům v České republice a skrze své
vzdělávací aktivity pro veřejnost. Aktuálně16 probíhající projekt Komplexní poradenství
pro žadatele o mezinárodní ochranu, nabízí cílové skupině právní a sociální podporu
v záležitostech souvisejících s řízením ve věci mezinárodní ochrany, ve věci vyhoštění,
povinnosti opustit území, zajištění nebo uložení zvláštního opatření, dále poskytuje pomoc
při komunikaci s úřady, služby tlumočníka, materiální pomoc a konzultace dalších
problémů. Specifickým cílem projektu je „posílení a rozvoj všech aspektů společného
evropského azylového systému stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. A) ve spojení s čl. 5 nařízení
evropského parlamentu a rady (eu) č. 516/2014“. Projekt financuje Evropská unie. Ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR probíhal do září roku 2017 projekt nazvaný SIRIUS
(Support-Information-Return-Immigration-Undocumented-Security) zaměřený na obecné a
právní poradenství při rozhodnutí o nuceném návratu, zajištění, vyhoštění, nuceném
opuštění území, ale i v řízeních o mezinárodní ochraně. Tato pomoc probíhá buď na
pobočkách nebo v zařízeních pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové, Drahonicích a Vyšších
Lhotách. Cílovou skupinou jsou osob, které nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na
území ČR, cizincům v zařízeních a zejména zranitelným skupinám z nich. Po skončení
realizace SIRIUS převzal jeho agendu projekt ARES (aid-return- efficiency-support) s
realizací až do 30. září 2018. Další projekty podporují snadnější integraci cizinců a
zvýšení jejich šancí na uplatnění na trhu práce. Od roku 2006 působí OPU v Gruzii ve
městě Khashuri, kde realizuje svůj zahraniční projekt Denního stacionáře pro seniory,
kterým přináší volnočasové aktivity, sociální aktivizační službu, sociální a právní
poradenství a centrum osobní hygieny (OPU, 2017b).
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5. 2. 1. 2. Organizace druhé fáze lobbingu ve zkoumaném případě
Impulzem pro tuto fázi lobbingu byla, po letech nefunkčnosti stávajícího systému,
tvorba nového poslaneckého návrhu zákona o zajištění bezplatné právní pomoci z roku
2015, který ovšem vláda zamítla (Ježková, 2016: 77). Poté Ministerstvo spravedlnosti
předložilo do připomínkového řízení návrh věcného záměru, kterým se měla zavést
bezplatná právní pomoc, s jehož podobou však NNO nesouhlasily: „A samozřejmě do
tohoto záměru, který Ministerstvo spravedlnosti předložilo, se obuly všechny neziskové
organizace. My jsme potom ještě psaly nějaký dopis s Českým helsinským výborem, protože
v podstatě to obcházelo celý smysl té bezplatné právní pomoci jako takové“ (Rozhovor 2).
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
Z hlediska práce s oběťmi trestných činů se tématem mezi roky 2015 a 2016
zabývala nezisková organizace proFem a to v rámci svého dlouhodobého projektu
AdvoCats for Women, který v tomto období zaměřila na „identifikaci a odstranění
legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a problémů při aplikaci
těchto zákonů v praxi.” Cílem celého projektu bylo, aby se ženám dostalo komplexní a
bezplatné pomoci v jejich tíživé situaci (proFem, 2018). Jednou z kritických oblastí, které
pracovníci identifikovali byla právě absence BPP obětem násilí na ženách, které se často
ocitnou bez finančních prostředků (Rozhovor 2). Součásti projektu byl i aktivní lobbing.
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, z.s.
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty (dále jen Konsorcium)
do těchto aktivit vstoupilo potom, co její členové zjistili, že na MS vzniká věcný záměr
zákona o BPP a že představa ministra se v této problematice rozchází s představami NNO.
„My si prostě myslíme, že ta role nevládních organizací je tam klíčová, a že ten systém je
potřeba zafinancovat a zavést opravdu přístupnou právní pomoc, a to podle nás ten zákon
negarantoval“ (Rozhovor 4).
Organizace sdružuje 18 neziskových organizací, pracujících s migranty nebo jinak
zapojených do integrace cizinců, včetně OPU či Poradny pro občanství/Občanská a lidská
práva, organizací zapojených i do první fáze lobbingu. Hlavní činností této zastřešujcí
organizace je sdílení informací a koordinace společných aktivit, advokační činnost týkající
se problematiky migrace a integrace cizinců, zprostředkování komunikace mezi politiky,
odbornou veřejností, a vzdělávacími institucemi, a v neposlední řadě propagace témat
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spojených s migrací, vydávání publikací a pořádání školení (Konsorcium, 2017a: 8).
Finančními zdroji Konsorcia jsou členské příspěvky, granty a dotace z veřejných i
soukromých zdrojů, individuální dary právnických i fyzických osob, případně výtěžek
z činnosti (Konsorcium, 2017b) . V roce 2016 byla organizace podpořena z fondů Nadace
NROS, Nadace Partnerství, Americké ambasády, Open Society Fundations, Evorpského
sociálního fondu a z Norských fondů (Konsorcium, 2017a).
Český helsinský výbor, z.s.
Společnou výzvu neziskových organizací premiérovi a ministru spravedlnosti
koordinoval Český helsinský výbor (dále jen ČHV), organizace založená v roce 1988
významnými osobnostmi tehdejšího disentu. Posláním ČHV je usilovat „o respektování
principů lidských práv stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, na ni
navazujících paktů, smluv a a dohod a jejich uplatňování ve společenském životě, zejména
v právním systému ČR.” Své poslání vidí organizace v monitorování stavu lidských práv
v ČR a vydávání zpráv o něm, sledování zákonodárné činnosti v této oblasti, poskytování
BPP osobám, jejichž lidská práva byla porušena, a vzdělávací aktivity ve své oblasti
působení (ČHV, 2017: 3).
Důvodem pro zapojení organizace byla zkušenost s dostupností BBP ze strany
klientů, kteří se na organizaci obracejí v případech, kdy jsou porušována jejich lidská
práva. Podle ředitelky organizace Lucie Rybové naráží ČHV na limity své činnosti, kdy
jako NNO nemají možnost ani finance svým klientům poskytovat (Rozhovor 5).

In Iustitia, o.p.s.
Činnost obecně prospěšné společnosti In Iustitia se dělí mezi přímou práci
s uživateli služeb, kde působí jako poskytovatel právních informací a poskytovatel
sociálních služeb. Oblastí působení je násilí z nenávisti, což znamená „verbální nebo
fyzické útoky motivované předsudky útočníka vůči napadeném z důvodu jeho skupinové
příslušnosti.” Snahou je těmto útokům předcházet, pokud k nim již dojde, poskytuje
organizace servis jejich obětem v podobě právního poradenství, odborného sociálního
poradenství, právního zastoupení a zprostředkování terapie (In Iustitia, 2016: 5). Služby
jsou poskytovány bezplatně a jsou finacovány z individuálních darů i z veřejných dotací
(Tamtéž: 20).
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5. 2. 1. Cíle lobbingu v případě právní úpravy bezplatné právní pomoci
Hlavními cíli první fáze bylo podle tehdejšího právníka organizace Theodora Klána
„transparentnost, poskytnutí více spravedlnosti do českého systému a přehlednost“
(Rozhovor 1). K dosažení těchto cílů realizovala nezisková organizace dva projekty (1)
Bezplatná právní pomoc jako součást politického diskurzu a (2) Bezplatná právní pomoc –
Nová vize, nový zákon, jejichž náplní bylo na jedné straně přesvědčit veřejné činitele o
legitimitě připomínek neziskových organizací k systému BPP, na straně druhé obeznámení
veřejnosti s problémy systému a s návrhy na jeho zlepšení.
„Ministerstvo připravovalo jakýsi návrh, kde by měly možnost se do toho systému zapojit i
neziskové organizace s nějakými garancemi kvality, měl vzniknout nějaký registr
poskytovatelů, do kterého by se mohli přihlásit jak advokáti, tak další subjekty, ale Komora
dosáhla toho, že oficiálně tu pomoc mohou poskytovat jen advokáti (Rozhovor 1).
Jedním z dílčích cílů, jehož nástrojem byly především Bulettiny bezplatné právní
pomoci, bylo, „aby se otázka bezplatné právní pomoci dostala do širšího povědomí.“ Jejich
autoři se snažili informovat novináře, odbornou veřejnost včetně neziskových organizací,
ale například i soudce a advokáty o příkladech fungování z jiných států a možnostech pro
systém v České republice (PILA, 2008a)
Druhá fáze se soustředila především na možnost neziskových organizací podílet se
na státem garantovaném systému poskytování bezplatné právní pomoci. „Lobbovali jsme
v podstatě za to, aby neziskové organizace, to co tam je teď přiřčeno advokátům, těch 120
minut a podobně, tak aby takovéhle právní poradenství mohly poskytovat neziskové
organizace, aby mohly zastupovat oběti trestných činů, aby neziskové organizace, které se
věnují migrantům, mohly poskytovat právní pomoc vlastně těm migrantům, a bylo to
dotované se strany státu.“ (Rozhovor 2)

5. 2. 2. Zdroje lobbingu
Předpokladem pro úspěšné zahájení lobbingu jsou zdroje pro tuto činnost. V této
části vycházím z vymezení Valtse Kalninše (2015), jak jsem jej popsala v kapitole věnující
se lobbingu.
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5. 2. 2. 1. Finanční zdroje
Finanční zdroje pro lobbing neziskových organizací s cílem ovlivnit podobu právní
úpravy bezplatné právní pomoci ve své první fázi, tedy v letech 2007 až 2009, kdy
probíhaly první pokusy o vytvoření takového zákona, pocházely především z grantu
nadace Open Society Fund a jejího programu Posilování role práva, který čerpala asociace
PILA, koordinujcí tehdejší lobbingové aktivity neziskových organizací. Z tohoto zdroje
financovala organizace projekt Bezplatná právní pomoc – nová vize, nový, jehož aktivitami
byla účast v pracovní skupině připravující návrh zákona, koordinace dalších zapojených
NNO, informování o průběhu legislativního procesu zákona, vydávání Bulettinů BPP a
mediální výstupy (PILA, 2018d).
Nedostatek finančních zdrojů, ale i dalších zdrojů, byl pro asociaci PILA jedním
z důvodů, proč se nezapojila do druhé fáze lobbingových aktivit v této problematice.
Ve druhé fázi lobbingu, před rokem 2016, byly do lobbingu v této oblasti zapojeny
NNO, pro něž tyto aktivity představovaly vedlejší činnosti. Jak uvádí Lucie Rybová
z Českého helsinského výboru „Nejednalo se o projekt – neměli jsme na tuto aktivitu
zvláštní prostředky či lidi.”(Rozhovor 4). Organizace se snažily ovlivnit podobnu právní
úpravy za účelem zefektivnění práce s klienty, tedy své hlavní činnosti. Přímo na lobbing
tedy neměly vyčleněné finanční prostředky a k jeho realizaci využívaly zdroje určené na
hlavní činnost.
Organizace proFem zahrnula lobbingové aktivity do svého dlouhodobého projektu
AdvoCats for Women - právem proti násilí na ženách, který byl finančně „podpořen
Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaného
z Norských fondů“, z těchto prostředků pracovníci organizace „analyzovali současnou
legislativu, upozornili formou legislativních doporučení na její nedostatky a předložili
nová koncepční řešení určitých institutů,“ vydána byla publikace shrnující tuto činnost
určená odpovědným resortům (Ježková, 2016: 9).

5. 2. 2. 2. Znalosti a dovednosti
Úspěšná zájmová skupina potřebuje ke své práci také znalosti a dovednosti jak
v oblasti, která je předmětem jejího lobbingu, tedy v našem případě systém poskytování
bezplatné právní pomoci, tak v oblasti lobbingových technik, postupů a komunikace.
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Každý lobbista či zájmová skupina musí sledovat dění v problematice, aktuální vývoj
situace a znát všechny aktéry případu a jejich zájmy. Tyto informace musí být schopen
získat včas pro schopnost aktuálně reagovat. Zájmová skupina dále všechny získané
informace analyzuje. Zde je důležitý jak rozbor aspektů, které ovlivňují vývoj problému,
tak také dopad tohoto vývoje na aktéry (O’Connor, 1997) Specifické pro organizace
obsažené v mém výzkumu bylo, že všechny kromě snahy o systémovou změnu působily
v oblasti bezplatné právní pomoci jako její poskytovatelé a měly přímou zkušenost z práce
s cílovou skupinou pomoci. Proto mohly být politikům zdrojem odbornosti při tvorbě
zákona.
I z tohoto důvodu byli zástupci organizací první vlny lobbingu přizváni k účasti
v pracovní

skupině

Ministerstva

spravedlnosti,

která

zpracovávala

první

verzi

paragrafového znění zákona (PILA, 2009c).
Konsorcium narozdíl od ostatních zapojených organizací do druhé fáze lobbingu,
jejichž zástupci vypovídali, že nemají speciálně určeného člověka pro vztahy se
zákonodárci, soustavně udržuje vztahy s politiky skrze svou advokační skupinu a
zaměstnává člověka, jehož náplní je „příprava odborných analýz a stanovisek,
připomínkování legislativy, komunikace priorit s politiky a dalšími aktéry,” což znamená
značnou výhodu oproti organizacím, které věnují svoji hlavní činnost práci s klienty a
lobbingové aktivity jsou pro ně nad rámec této činnosti, mnohdy jej vykonávají ve svém
volném čase. Máme advokační skupinu, kde jsou zástupci některých členských organizací,
kteří se tomu věnují i v rámci svých organizací, plus teda Konsorcium má policy officera,
člověka, který koordinuje ty advokační věci. Já a Martin Rozumek (ředitel OPU – pozn.
autorky) se dlouhodobě věnujeme kontaktu s politikama a jejich aktivnímu oslovování.
Konsorcium poskytuje svým členským organizacím servis v podobě vzdělávání a
zprostředkovávání sdílení zkušeností. 10. února proběhlo školení v advocacy a lobbingu,
které vedl Matin Šimáček, bývalý vedoucí Agentury pro sociální začleňování, který se
zúčastněnými sdílel své poznatky z ovlivňování politiků a pomohl jim zamyslet se nad
jejich lobbingovými příležistostmi (Konsorcium, 2017a: 11).

5. 2. 2. 3. Kontakty
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Celý proces přímého ale i nepřímého lobbingu je založen na kontaktech, pokud se
organizaci nepodaří oslovit vhodné zákonodárce nemusí snahy i při sebelepší přípravě
argumentů uspět.
Jedním ze zdrojů asociace PILA pro aktivity, v rámci nichž komunikovala
s politiky a úředníky, byly kontakty, které si přinesla z předchozí spolupráce. Byly jimi
především kontakty na členy Strany zelených, případně Občanské demokratické strany,
v té době vládních stran, z nichž někteří se sami pohybovali v neziskovém sektoru
(Rozhovor 1). Avšak samotná spolupráce na vzniku návrhu věcného záměru zákona
probíhala především s úředníky na ministerstvu, tedy s náměstkem ministra spravedlnosti
Františkem Korbelem, který byl jejich myšlence nakloněn, a Martinem Škopem, který
zpracovával text návrhu (Rozhovor 3).
Zásadní z tohoto hlediska ale byl fakt, že ČAK, které obhajovala opačný zájem,
měla kontakty přímo s novou ministryní spravedlnosti, členkou Komory, která měla ve fázi
vzniku věcného záměru zákona před jeho posunutím vládě největší vliv na vývoj situace.
Organizace proFem se věnuje lobbingu za ženská práva od roku 1993, takže má,
podle Veroniky Ježkové, velkou síť spřízněných podporovatelů z řad zákonodárců. „Třeba
paní inženýrka doktorka Seitlová, senátorka, to je naše příznivkyně, hodně nás podporuje,
hodně se snaží tlačit, kde se dá, to co vytváříme. Zaštiťuje plno akcí, které pořádáme. Ze
Senátu je to jedna z nejaktivnějších osob v téhle oblasti. Do určité doby to byla i paní
profesorka Válková, myslím, že tím krokem, který udělala překvapila všechny neziskové
organizace, protože se dlouho tvářila, že podporuje ten vstup neziskových organizací na
ten právní trh.“ (Rozhovor 2)
Rovněž Konsorcium pracovalo v této fázi lobbingu se svými zdroji kontaktů
z předchozích aktivit, komunikovaly především s poradci ministryně školství mládeže a
tělovýchovy a poradci ministra pro lidská práva, které se jim podařilo přesvědčit k podání
rozporu ve znění připomínek neziskových organizací k připravovaného věcného záměru
zákona.
To naše téma je problematika lidských práv, práv migrantů, takže ta naše cílová
skupina se částečně překrývá, takže jsme využívali kontakty, které standardně používáme
(Rozhovor 4).

5. 2. 2. 4. Organizace a spolupráce
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Jedním z předpokladů lobbingu je také dobrá organizace a spolupráce uvnitř
zájmové skupiny.
V první fázi přípravy zákona probíhala fungovala PILA jako spojka mezi ostatními
organizacemi a Ministerstvem spravedlnosti. Jejich úkolem bylo sdělovat Ministerstvu
výhrady, námitky a návrhy, které předtím shromáždily organizace mezi sebou. Ta naše
pozice byla taková, že my jsme přímo jako PILA neprosazovali konkrétní znění, nějakou
představu, co určitě chceme, ale hlavně jsme se snažili z těch neziskovek dostat nějaké
principy, co by to rozhodně mělo být, jaké parametry by ta právní úprava měla mít. Aby to
třeba zajistilo právní pomoc v trestním řízení, to byla dlouhou dobu oblast, která nebyla
upravena vůbec. Aby se sjednotila kritéria, aby bylo možno získat právní pomoc v nějaké
předprocesní fázi. Spíš nám šlo o to, že je potřeba tyto problémy řešit a není
nejpodstatnější, kdo to bude dělat, kdo o tom bude rozhodovat a tak. (Rozhovor 3) Tato
první vlna lobbingu před rokem 2009 tedy šla spíš po obsahové stránce, čímž se liší od
druhé vlny, pro kterou byla důležitá možnost zapojení neziskových organizací do systému
poskytování BPP.
Organizace se znali z předchozí spolupráce, spolupracovaly při předávání kontaktů,
ale neměly příliš mnoho společných aktivit. „Spolupráce probíhala se zainteresovanými
neziskovými organizacemi při vytváření jednotných stanovisek. Neziskové organizace,
které nejsou členy pracovní skupiny, PILA v rámci projektu informovala o dosažených
výsledcích.“ (PILA, 2009c)
„My jsme věděli, že ty výhrady byly různého charakteru, a snažili jsme se, aby ze
strany neziskovek šel nějaký konsolidovanější názor, abychom neměli pět různých představ,
ale abychom byli co nejjednotnější, alespoň v těch základních parametrech.“ (Rozhovor 3)
Spolupráce probíhala na neformální úrovni a s cílem generovat společné argumenty a
stanoviska.
Organizace angažující se ve druhé fázi lobbingu za zlepšení právní úpravy BPP
nespolupracovala na základě žádné formálně ustavené platformy. Většinu aktivit prováděly
organizace nezávisle na sobě nebo na základě neformálních vztahů mezi pracovníky
organizací. Pouze v situaci, kdy v rámci zákonodárného procesu vstupoval návrh zákona
ministryně Válkové do Poslanecké sněmovny, spojily se organizace ke společnému
postupu a vytvořily dopis zákonodárcům.
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V ostatních případech spolupráce probíhala na základě předchozích kontaktů mezi
organizacemi. „Tak my spolu spolupracujeme. Zaprvé, já sedím ve správní radě Pro bono
aliance s Magdou Faltovou ze SIMI, ale my s nimi spolupracujeme i přes klientelu.
Například, když má OPU klientku cizinku, která je stižena domácím násilím, tak ji posílá
k nám. A my se setkáváme na různých interdisciplinárních setkáních. Navíc ta Praha je
dost malá, setkáváme se tedy průběžně pořád.“ (Rozhovor 2, 15:57)
„Konsorcium je samo o sobě síť organizací, kde se advokační cíle, výstupy a
strategie domlouvají mezi zástupci těchto organizací. Navíc jsem byla v kontaktu
s Veronikou Ježkovou (proFem-pozn. autorky), tím, že se známe z Pro bono, tak jsme si na
to téma pár věcí posílaly, nebo jsme spíš zjišťovaly a ladily, co dělají oni.“(Rozhovor 4).

5. 2. 2. 5. Shrnutí
Lze říci, že organizace první fáze lobbingu měly z hlediska zdrojů větší
předpoklady pro úspěšný lobbing. Organizace PILA čerpala finanční prostředky přímo
určené na zvyšování povědomí o problematice a na aktivity jejích pracovníků v pracovní
skupině Ministerstva spravedlnosti. Také spolupráce s dalšími organizacemi uvnitř
zájmové skupiny využívala funkční struktury, kdy se organizace setkávaly za účelem
konsolidování názorů a generování jednotného stanoviska, které pak prezentovala PILA
před ostatními subjekty podílejícími se na tvorbě věcného záměru zákona. Asociaci PILA
se však nepodařilo navázat kontakty s dostatečně silnými hráči v politickém prostředí.
U organizací druhé fáze spíše platilo, že lobbing prováděly vedle své jiné hlavní
činnosti a neměly přímo na něj vyčleněny zvláštní finanční prostředky. Výjimku tvoří
Konsorcium, které má advocacy jako jednu z náplní hlavní činnosti, což se projevilo i
seminářem ke zlepšení lobbingových strategií pro jeho členské organizace. Spolupráce
organizací uvnitř zájmové skupiny neměla pevnou strukturu a probíhala spíše sporadicky,
výměnou kontaktů případně sladěním společných kroků. Na druhou stranu organizace
využívaly různorodé zkušenosti s praxí poskytování bezplatné právní pomoci napříč
zájmovou skupinou od práce s cizinci, přes oběti domácího násilí až po oběti násilí
z nenávisti či jiné diskriminace. Organizaci proFem se podařilo využít svých kontaktů
z předešlých aktivit mezi poslanci i senátory, pro prosazení zájmu NNO do zákona to
nestačilo.
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5. 4. Techniky lobbingu
5. 4. 1. Techniky přímého lobbingu
Techniky přímého lobbigu se vyznačují tím, že cílí přímo na veřejné činitele
rozhodující o problematice, a to jak na samotné politiky, tak na zaměstnance jejich týmů,
které politikům dodávají podklady pro rozhodování (Müller, 2010: 43).
5. 4. 1. 1. Techniky přímého lobbingu v 1. fázi
Kontaktování politiků
Po definování problému a určení lobbingového cíle, se pracovníci PILA rozhodli
rovnou obrátit na politiky. „To byl ten hlavní bod, který my jsme si řekli: ‚Jo, to se dá
prodat u politické elity.‘ Prostě jim řeknete: Podívejte se, když jako politik prosadíte toto,
tak Vám to může přinést politické body‘, protože to je jediná věc, na kterou politici slyší.“
Prvním krokem, bylo oslovení politiků poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem
s dílčím cílem zjistit jejich názor na problematiku poskytování BPP. Reakce politických
stran však nevyšla podle představy tazatelů: „Tam většinou byly jenom zdvořilostní
odpovědi, ‚Ano věnujeme se tomu, máme obrovský zájem,‘ ale k ničemu zde nedošlo“
(Rozhovor 1).
Organizace

proto

využila

předchozích

bližších

kontaktů

na

Občanskou

demokratickou stranu a Stranu zelených, tito lidé se pohybovali v neziskových
organizacích, tudíž této problematice byli nakloněni, a také se na ně, podle mého
respondenta, podařilo zapůsobit argumentem o zpřehlednění systému, který zněl
konkrétněji než, že se po navrhovaných změnách lidé budou mít líp (Rozhovor 1).
Účast v pracovní skupině
To vedlo na jaře roku 2008 k založení pracovní skupiny při Ministerstvu
spravedlnosti pro přípravu tezí a připomínkování věcného záměru s účastí politické
reprezentace, zástupců neziskového sektoru, advokátů, soudců a úředníků ministerstva.
„Pracovní skupina má poradní funkci a má za úkol poskytovat širší odborné zázemí pro
přípravu zákona.” (PILA, 2018c).
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“Členy pracovní skupiny jsou zástupci:
Ministerstva spravedlnosti
soudců
České advokátní komory
Úřadu ombudsmana
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Poradny pro občanství, občanská a lidská práva
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Open Society Fund Praha
Public Interest Lawyers Association” (Tamtéž)
Pracovní skupina se během své roční existence sešla dvakrát, poprvé k definování
základů budoucího systému BPP, podruhé se již probíraly jeho dvě navržené varianty,
které byly mezitím vydány formou tezí (Tamtéž).
Úředníci měli k připomínkám NNO despekt, politiky se, podle slov respondenta,
podařilo organizacím alespoň částečně získat na svoji stranu. Theodor Klán spolu
s kolegou z Asociace občanských poraden připravili paragrafové znění zákona, to se však
mezi úředníky neujalo a uvnitř pracovní skupiny vznikla nová verze, které dále putovala do
vnějšího připomínkového řízení v rámci zákonodárného procesu (Rozhovor 1). 9. dubna
2009 zveřejnilo MS věcný záměr zákona, včetně zapracovaných připomínek NNO, tedy
rozšíření řad subjektů poskytujících BPP v základní úrovni a vytvoření registru
poskytovatelů, na program jednání vlády se měl dostat v červnu téhož roku, avšak nová
ministryně jej jako návrh nepodala.
Výsledkem činnosti pracovní komise bylo tedy vydání tezí, čímž splnila svůj účel.
Neziskovým organizacím v čele s Theodorem Klánem se do nich podařilo prosadit
požadavky především na zřízení centrálního registru poskytovatelů BPP a zahrnutí
neziskových organizací mezi poskytovatele (Ministerstvo spravedlnosti, 2008).

5. 4. 1. 1. Techniky přímého lobbingu ve 2. Fázi
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Jednání se zákonodárci
Pracovníci organizace ProFem během svých lobbingových aktivit kontaktovali
různé zákonodárce napříč orgány vykonávající zákonodárnou moc i orgány moci výkonné.
Hlavním osobou na půdě Poslanecké sněmovny, se kterou konzultovali svoje připomínky
byla poslankyně Jana Pastuchová z politického hnutí ANO 2011, které předložili konkrétní
koncepční návrhy BPP, podle Veroniky Ježkové byla vždy tématu lobbingu nakloněna.
„Ona to samozřejmě konzultovala s Ministerstvem spravedlnosti, které jí řeklo, že to vůbec
není potřebné. Nebýt toho, že to ministerstvo se k tomu vyjádřilo negativně, tak ta
Pastuchová by to taky více tlačila. Jsou poslanci, kteří mají právní vzdělání a nepotřebují,
aby jim to ministerstvo posvěcovalo, a ti druzí, kteří k rozhodnutí potřebují vyjádření
těchto odborníků“ Důležitými kontaktními osobami pro organizaci byly také ministryně
práce a sociálních věcí za ČSSD Michaela Marksová – Tominová: „Ona v té oblasti
lidských práv byla jednou z mála, kteří se angažovali,“ a také místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Jaroslava Pokorná Jermanová také z ANO 2011. Avšak tato metoda
neměla příliš výrazný efekt, protože, jak poukázala i pracovnice proFem, pro poslance není
BPP atraktivním tématem, jehož osvojením by mohli získat přízeň voličů (Rozhovor 2).
Na půdě Senátu s hnutím proFem nejvíce spolupracovala senátorka Jitka Seitlová.
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v počátcích svého
zapojení do lobbingových aktivit v této oblasti konzultovat svoje připomínky především
s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, avšak po počáteční dobré komunikaci se
podle slov respondentky spíš odmlčel (Rozhovor 4). „My jsme se snažili být v kontaktu
s těmi lidmi, kteří to na Ministerstvu spravedlnosti měli v gesci, a komunikovat směrem
k nim naši připomínky s tím, že to prostě neřeší problematiku přístupu k bezplatné právní
pomoci.“
Zástupci ProFem otevírali téma BPP ve Vládním výboru pro prevenci násilí a násilí
na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, ten
předkládá Radě, tedy poradnímu orgánu Vlády návrhy opatření k prevenci násilí a sdružuje
zástupce neziskových organizací, zástupce odborné veřejnosti a orgány veřejné správy za
účelem koordinace v této otázce tam ale hovořili především o možnosti neziskových
organizací zastupovat oběti domácího násilí a aby byly placené státem (Rozhovor 2,
18:49), ale ani tuto záležitost se nepodařilo prosadit.
Organizace proFem nevyužila k vyjednávání s politiky služeb žádného externího
lobbisty či agentury, veškeré schůzky se zákonodárci prováděli zaměstnanci organizace
(Rozhovor 2).
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Kontaktování asistentů zákonodárců
Velká část komunikace zástupců proFem s poslankyní Janou Pastuchovou
probíhala prostřednictvím její asistentky pro Prahu Dany Žákové. Podle Vymětala (Müller,
2010) je toto také jednou z cest, jak ovlivnit rozhodnutí politika, tedy poskytnout
informace asistentovi, který je zapracuje do podkladů.
Psaní dopisů, e-mailů
Jako vyjádření nesouhlasu s věcným záměrem zákona o bezplatné právní pomoci,
který měla vláda na programu jednání 21. září 2016 sepsaly neziskové organizace společný
dopis adresovaný předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi a ministrovi spravedlnosti
Robertu Pelikánovi, ve němž upozornily na nedostatky návrhu. Kritizovaly především
neefektivitu navrhované varianty právních porad v maximální délce 120 minut za rok pro
jednoho žadatele a výlučné postavení České advokátní komory v poskytování BPP,
poukázaly také na fakt, že návrh nereflektuje potřeby osob, jejichž lidská práva byla
porušena a domáhají se odškodnění, řešení jejich situace doporučil Výbor ministrů Rady
Evropy a vláda se k němu již v minulosti zavázala. Organizace v dopise připomněly, že
proti tomuto návrhu se vyjádřilo i MŠMT, Ministr pro lidská práva a Veřejná ochránkyně
práv, čímž se snažily posílit relevanci svých výtek, a společně doporučily vládě návrh
nepřijímat a vrátit ho Ministerstvu spravedlnosti k přepracování (Český helsinský výbor,
2016).
Dopis zaštítil ČHV a podepsali ho Táňa Fisherová a Lucie Rybová za tuto
organizaci, Martin Rozumek za OPU, Miroslav Dvořák za Poradnu pro občanství,
občanská a lidské práva, Kateřina Hodická z Genderové informační centrum NORA Mark
Martin za Amnesty International, Magda Faltová za SIMI, Helena Grundmanová za Most
pro o.p.s. - poradna pro cizince a zástupci organizací sdružených v České ženské lobby.
ČHV dopis doprovodil tiskovou zprávou.

Poziční dokumenty
Jedním z výstupů projektu AdvoCats for Women, jenž byl součástí lobbingu ve
mnou zkoumaném případě, byla studie s názvem Právem proti násilí na ženách: Bílá místa
české legislativy, která vyšla ve formě tištěné publikace. Během její tvorby proběhla
analýza současné legislativy problematiky, která zahrnovala jak rozbor existujících a
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připravovaných právních předpisů tak výsledky dotazníkového šetření zkoumajícího reálné
kazuistiky z praxe organizace proFem. Součástí textu jsou také koncepční návrhy zákonů a
legislativní doporučení (Ježková, 2016: 10). Ve druhém bodě druhé kapitoly autorka
Veronika Ježková popisuje výchazí stav právní úpravy BPP, se kterým se neziskové
organizace potýkají, proces vzniku nového návrhu věcného záměru i jeho obsah a dává
zákonodárcům legislativní doporučení, které by mohly vést ke zlepšení systému z hlediska
práce s obětmi násilí na ženách (Tamtéž: 61 – 83). Autorka se tedy obrací přímo na aktéry
zákonodárného procesu, kteří disponují mocí situaci zlepšit.

Organizování debat a konferencí
Organizace proFem uspořádala v rámci svého projektu AdvoCats for Women 24.
listopadu 2015 v souvislosti s Mezinárodním dnem proti násilí na ženách konferenci s
názvem Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe? Čas na nové právní nástroje
inspirované zahraničím na půdě Senátu jejíž cílovou skupinou byli zákonodárci. Jeden
z bloků se zabýval právě i slabými místy systému poskytování BPP. Přednášející David
Oplatek, právník proFem, mluvil především o roztříštěnosti a nesystematičnosti právní
úpravy, nejednotných kritériích posuzování nemajetnosti a špatné informovanosti cílové
skupiny. Cílem bylo na tyto nedostatky upozornit a projednat je se zákonodárci. Výstupem
z konference byl sborník (proFem, 2015)

Informační balíček
V květnu roku 2016 rozeslala organizace proFem všem poslancům shrnutí
veškerých informací k problematice legislativních nedostatků z hlediska problematiky
násilí na ženách pohromadě v jedněch deskách. Srozumitelnou formou se v něm snažili
vysvětlit principy, které chtěly změnit, jedním z nich byl právě i systém poskytování BPP.

5. 4. 2 Techniky nepřímého lobbingu
Nepřímý lobbing míří jak na odbornou veřejnost, tedy v našem případě například
na další neziskové organizace pohybující se v oblasti bezplatné právní pomoci a advokáty
sdružené v České advokátní komoře, ale i na veřejnost laickou, jejíž názor na problematiku
se lobbisté snaží ovlivnit, aby zvýšili veřejné povědomí o problému a zintezivnili tak tlak
na zákonodárce.
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5. 4. 2. 1. Techniky nepřímého lobbingu v 1. Fázi
Vzdělávací kampaně
Organizace v našem případě použily techniku vzdělávací kampaně, jejímž cílem je
vysvětlit veřejnosti pozadí argumentů pro nějaký zájem a seznámit je hlouběji
s problematikou. PILA přišla s takzvanými Bulettiny bezplatné právní pomoci, kterých
během let 2008-2009 vydala 10 čísel, a představila v nich fungující systémy bezplatné
právní pomoci z různých zemích celé Evropy, o nichž se domnívala, že by mohly
poskytnout řešení pro český systém a problémy, kterým čelí organizace pomoc poskytující.
Lobbisté tak chtěli rozšířit povědomí o tomto problému a upozornit, že není koncepčně
řešen (Rozhovor 1). Po vydání posledního čísla vytvořila PILA ze všech vydaných textů
dva sborníky, jeden obsahoval rozhovory se zástupci dotčených subjektů, druhý příklady
systémů BPP fungujících v zahraničí (PILA, 2009a, 2009b).
Bulletin rozesílala PILA celkem 250 subjektům od neziskových organizací, přes
novináře a advokátní kanceláře (PILA, 2009c). My jsme vydávali takový newsletter k tomu,
jmenoval se Bulettin bezplatné právní pomoci, který jsme rozesílali různě novinářům a
poslancům a dalším zainteresovaným organizacím a dělali jsme diskuzní fóra, asi dvě,
tuším. A dělali jsme kulatý stůl, jednou to bylo s Komorou a jednou v Senátu (Rozhovor 4).
1. První číslo Bulettinu BPP shrnuje historii tohoto institutu a současný stav systému
jejího poskytování, představuje Slovenský systém, kterým se NNO inspirovaly při
návrhu věcného záměru zákona zejména v bodě zavedení centrální zastřešující
instituce pro poskytování služby (PILA, 2008b).
2. Ve druhém čísle čtenář nalezl rozhovor s místopředsedou ČAK JUDr. Michalem
Račokem a ředitelem Asociace občanských poraden Mgr. Hynkem Kalvodou, a
také příklad systému fungujícího v Anglii a Walesu (PILA, 2008c).
3. Třetí číslo přineslo rozhovor se zástupcem soudcovské unie a předsedou Poradny
pro občanství/Občanská a lidská práva RNDr. Mgr. Ladislavem Zambojem.
Uvedený příklad systému byl z Holandska (PILA, 200d).
4. Ve čtvrtém čísle byl k přečtení rozhovor s JUDr. Martinem Rozumkem, ředitelem
Organizace pro podporu uprchlíků a místo příkladu z jiného státu rozbor

75

mezinárodních dohod, které nás zavazují k určitým standardům bezplatné právní
pomoci (PILA, 2008e).
5. Páté číslo přineslo rozhovor s místopředsedkyní Českomoravské konfederace
odborových svazů JUDr. Marcelou Kubínkovou o poskytování právní pomoci
členům její organizace a o jejím pohledu na státem poskytovanou BPP. Příkladem
zahraničního systému byla BPP v Rakousku (PILA, 2008f).
6. Šesté číslo uvedlo odpovědi poslanců za KDU-ČSL JUDr. Cyrila Svobody a za
ČSSD JUDr. Stanislava Křečka na anketní otázku k názoru na stávající a chystaný
systém poskytování BPP. Oba dotazovaní souhlasili s právní úpravou ve znění,
které navrhla pracovní skupina pro tvorbu věcného záměru zákona, Stanislav
Křeček navrhnul zřídit státem financované organizace poskytující výhradně BPP,
ale i zapojení již poskytujících neziskových organizací do systému. Pro inspiraci je
v čísle uveden polský systém poskytování BPP (PILA, 2008g).
7. V sedmém čísle představila Mgr. Veronika Kristková služby Pro bono centra PILA,
které poskytovalo právní pomoc jak jednotlivcům, tak NNO. Toto číslo také
obsáhle analyzuje Maďarský model BPP (PILA, 2008h).
8. První číslo roku 2009 představilo návrh věcného záměru zákona od k jeho tvorbě
určené pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti a také modely pro bono
organizací. (PILA, 2009d)
9. Ve druhém čísle 2009 vydaném v květnu téhož roku informovalo o vývoji situace s
přípravou nového zákona a o službách právních klinik, kde poskytují své služby
potřebným studenti právnických fakult. (PILA, 2009e).
10. Poslední číslo Bulletinu BPP z listopadu 2009 obsahovalo stručný přehled aktualit
z oblasti a shrnutí aktivit Pro bono centra organizace PILA za jeho první rok
fungování. (PILA, 2009f).
Informační kampaně
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Ku příležitosti semináře pořádaného v Senátu vydala PILA Informační list
Bezplatná právní pomoc – čas na změnu, s jehož pomocí informovala veřejnost o
důvodech, proč je potřeba bezplatná právní pomoc, popsala současný stav systému s jeho
problémy a navrhla možná řešení (PILA, 2008).

Vytváření sítí a koalic
Za jednu z forem ovlivňování veřejné politiky je považováno sjednocování
subjektů se stejným nebo podobným zájmem, utváření koalic a sítí (Kadera, Vlačihová,
2011:60). Za účelem vytvoření preciznější lobbingové strategie byla snaha sjednotit nejen
organizace aktivně usilující o prosazení změn v systému, ale i organizace, které ve své
praxi také na jeho nedostatky narážely, ale v lobbingu se neangažovaly. Jedním z prvních
kroků, které ve svém projektu Public Interest Lawyers Association provedla, bylo
kontaktování dalších organizací, které se zabývaly poskytování bezplatné právní pomoci.
„My jsme kontaktovaly tady tyto subjekty a chtěly jsme od nich vědět, jakým způsobem
poskytují právní pomoc a jakým problémům čelí, což samozřejmě, co si budeme povídat, to
jsou většinou peníze“ (Rozhovor 1). Získané informace se staly náplní již zmíněných
Bulettinů.
Když asociace PILA zaregistrovala na MS iniciativu k vytvoření zákona o
bezplatné právní pomoci, sepsala za skupinu již v minulosti kontaktovaných NNO
společný dopis adresovaný MS shrnující výhrady organizací. Během účasti NNO
v pracovní skupině Ministerstva proběhlo několik setkání této skupiny organizací s cílem
shodnout se na společné variantě řešení problému, artikulovat pozici a sjednotit
argumentaci pro vyjednávání s ostatními subjekty podílející se na tvorbě věcného záměru
zákona. Na základě této spolupráce vznikla neformální síť NNO, které spolu sdílely
kontakty a koordinovaly společný postup. Úkolem PILA bylo přenášet dohodnutá
stanoviska a jednotné požadavky k jednacímu stolu pracovní skupiny pro tvorbu zákona na
MS (Rozhovor 3).
Seminář
V Senátu Parlamentu ČR se 9. Prosince 2008 konal seminář s názvem Státem
zajišťovaná právní pomoc v ČR (tzv. bezplatná právní pomoc) pro veřejnost. Organizující
organizací byla Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva. Cílem bylo informovat o
současném stavu systému, jeho problémech a návrzích řešení (PILA, 2018b)
77

Kulatý stůl
Organizace PILA ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti uspořádala 29.
dubna za účelem konzultace nově vydaného věcného záměru zákona s odbornou veřejností
kulatý stůl o bezplatné právní pomoci. Se svými příspěvky vystoupil náměstek ministra
spravedlnosti František Korbel, tvůrce věcného záměru Martin Škop, zástupce Asociace
občanských poraden Hynek Kalvoda a soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem
Markéta Lehká. Akce se zúčastnilo také 30 zástupců odborné veřejnosti různých
právnických profesí (PILA, 2018c)
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5. 4. 2. 2. Techniky nepřímého lobbingu ve 2. Fázi

Vzdělávací kampaně
Za nástroj této techniky lze považovat brožuru Právem proti násilí na ženách: Bílá
místa české legislativy, kterou zmiňuji v části věnující se přímým technikám lobbingu v
této fázi. Kapitola v ní, která se věnuje BPP, se snaží nastínit problematiku i osobám, které
na vznik zákona nemají vliv, ale mohou se ocitnout v situaci, kdy tyto informace využijí,
tedy pracovníkům dalších organizací, případně samotným klientkám (Rozhovor č. 2).
Stejným případem je také konference pořádaná organizací proFem na půdě Senátu, jejíž
hlavní cílovou skupinou byli samotní senátoři, ale akce byla otevřená veřejnosti, pro kterou
měla mít vzdělávací efekt. Je zde tedy patrné prolínání nástrojů mezi různými typy technik.
Informační kampaně
Rozdílný postoj k realizaci nepřímého lobbingu zaujali zástupci organizací
sdružených v Konsorciu, kteří si uvědomovali nepopulárnost svojí práce, tedy pomoci
cizincům, ve společnosti a proto se rozhodli nespojovat veřejně tuto činnost s bezplatnou
právní pomocí. „Na veřejnosti jsme to nepublikovali, vzhledem k tomu, že organizace
zabývající se migrací mají teď velmi problematický obraz, tak tý samotný věci by určitě
nepřispělo, kdybychom řikali, že chceme, aby cizinci měli přístup k bezplatné právní
pomoci.“ (Rozhovor 4).
Seminář
Navazující aktivitou na vydání studie Právem proti násilí na ženách - Bílá místa
české legislativy byl seminář v prostorách Úřadu vlády se stejným názvem, kde byla tato
publikace představena. Seminář pořádala organizace proFem 29. 9. 2016 v budově Úřadu
vlády. Na místě byly představeny poznatky studie, která zahrnovala i nedostatky právní
úpravy BPP (proFem, 2017)
Vytváření sítí a koalic
Za účelem ovlivnění zákona vznikajícího během roku 2016 nevytvářely organizace
přímo sítě pro tuto příležitost, podnikly sice společný krok, když zaslaly dopis předsedovi
vlády a ministru spravedlnosti, ale jinak pracovaly na svých lobbingových aktivitách
nezávisle na sobě. Sítě utvořené mezi nimi vznikly již před řešením tohoto tématu, skrze
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práci se stejnou klientelou a neformální vztahy zaměstnanců (Rozhovor 5). Na základě
předchozích kontaktů oslovila organizace ČHV zástupce České ženské lobby, OPU a
Poradnu pro občanská a lidská práva, s žádostí o podporu zasláním dopisu (ČHV, 2016)

5. 4. 3. Shrnutí
V lobbingu nestátních neziskových organizací se častěji vyskytují aktivity nepřímého
lobbingu, které jsou typické pro neprofesionální lobbisty. Techniky vnějšího lobbingu
prováděly organizace především za účelem informovat veřejnost, že probíhají změny
v systému poskytování BPP a s cílem poskytnout podporu organizacím, které tuto službu
poskytují. Lobbujícím se podařilo prosadit své názory do několika článků v médiích i
reportáže České televize, ale většinou jenom jako okrajovou záležitost, nikdy nešlo o
hlavní téma, které by rezonovalo médii. Velký dosah měly Bulletiny BPP, kterým se
podařilo obsáhnout problematiku z pohledu různých aktérů, přinesly příklady ze zahraničí
a informovaly o aktuálním vývoji vzniku zákona.
V našem případě se ale projevuje ještě jeden faktor a to odbornost tématu.
Neziskové organizace ve zkoumaném případě častěji využívaly technik přímého lobbingu,
který je typický právě pro případy, ve kterých se jedná o složitější problematiku, u níž se
nepředpokládá, že by bylo snadné zapojit veřejné publikum (Müller, 2010). Organizacím
v obou fázích přípravy nového zákona se dařilo kontaktovat jejich zájmu nakloněné
politiky, kteří ale samy neměli příliš reálnou moc výsledek ovlivnit. Další kontaktovaní
politici naopak ani neprojevili vlastní zájem o problematiku, protože v ní neviděli potenciál
voličské přízně.

5. 5. Funkce lobbingu
V následující kapitole se pokusím zodpovědět výzkumnou otázku, zda NNO svými
aktivitami za ovlivnění podoby zákona o BPP plní základní funkce lobbingu, které uvádí
literatura.
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5. 5. 1. Přesvědčovací funkce
Organizacím angažujícím se v první fázi se podařilo prosadit své zástupce do
pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti, která definovala teze a vytvářela text věcného
záměru zákona o BPP. Stalo se tak potom, co organizace PILA sepsala společný dopis za
neziskové organizace pracující s cílovou skupinou BPP, tímto krokem se podařilo
přesvědčit ministra, že neziskové organizace jsou podnětným článkem v této problematice
a měly by mít možnost vložit se do iniciační fáze tvorby zákona.
Návrh věcného záměru vzešlý z této skupiny zahrnoval připomínky těchto neziskových
organizací. Zástupcům NNO se podařilo do tezí, na jejichž základě se potom vypracovával
text věcného záměru, prosadit:
•

rozšíření poskytované BPP na základní úrovni do všech oblastí práva, které jsou
součástí právního řádu ČR, v rozšířené úrovni do všech řízení, která jsou podřazena
čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod,

•

rozšíření řad poskytovatelů na advokáty a další subjekty splňující zákonem
stanovená kritéria, včetně neziskových organizací, evidované ve speciálním
registru,

•

zpřehlednění financování, zřízení centrálního orgánu, který měl rozhodovat o
poskytnutí služby v základní úrovni (Ministerstvo spravedlnosti, 2008))
Tato varianta řešení ztroskotala až u nově dosazené ministryně spravedlnosti, která

návrh zákona neposlala do dalších fází legislativního procesu.
Organizace druhé fáze nebyly příliš úspěšně s přesvědčováním na Ministerstvu
spravedlnosti při vzniku věcného záměru, který šel proti jimi prosazovaným zájmům.
Tento fakt se pokusily zvrátit při mezirezortním připomínkovacím řízení, když se podílely
na tvorbě připomínek Rady vlády pro lidská práva. Úspěšnější byly zástupci Konsorcia,
kterým se podařilo přesvědčit poradce ministryně práce a sociálních věcí a ministra pro
lidksá práva k podání rozporu za ministerstvo, což přispělo k neschválení zákona na
jednání vlády a pozastavení procesu. Během této přestávky měl ministr spravedlnosti
zapracovat do věcného záměru připomínky NNO, k čemuž ale nakonec nedošlo.
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5. 5. 2. Informační funkce
Tuto funkci lobbingu NNO první fáze splňovaly prostřednictvím Bulletinů BPP,
dvouměsíčníků, ve kterých jejich představitelé celou problematiku vysvětlovali, vydáním
informačního listu o BPP a zorganizováním semináře pro veřejnost na půdě Senátu.
Cílovými skupinami těchto aktivit byly jak zčásti neziskové organizace, právníci, soudci a
v neposlední řadě zákonodárci, kteří měli o návrhu zákona hlasovat, tak zčásti laická
veřejnost. Podrobně jsem

tuto činnost popsala v části, která se věnuje zvoleným

lobbingovým technikám.
Informační funkci plní lobbisté jak vůči veřejnosti, kterou zpravují o vývoji
problematiky, tak vůči zákonodárcům, kterým dodávají informační podklady pro
rozhodování. Organizace proFem sestavila pro tyto případy Informační balíček,
vysvětlující, v čem spočívá problém absence právní úpravy BPP a jaké má dopady na
činnost organizací při práci s uživateli služeb, kterým obeslala všechny poslance
(Rozhovor 2). Na veřejnost cílila organizace svojí konferencí v Senátu, článkem Veroniky
Ježkové pro Lidové noviny nebo publikací Bílá místa české legislativy, účelem bylo
informovat o probíhajícím procesu vzniku zákona, shrnout výhody zapojení NNO do
systému poskytování BPP a představit možná řešení problému.

5. 5. 3. Nabízení řešení
Jednou z rolí asociace PILA při tvorbě věcného záměru zákona v letech 2008 až
2009 bylo zprostředkování návrhů řešení problému od neziskových organizací směrem
k pracovní skupině MS. Neziskové organizace se na svých setkáních snažily shodnout na
společně

požadovaných

parametrech

zákona

a

výhradách

k variantě

navržené

Ministerstvem, tam nakonec přišli s návrhem rozšíření poskytovatelů i na NNO a zlepšení
dostupnosti právní pomoci zrušením požadavku na regulační poplatek, který mohl být
v některých případech omezující, a zřízení orgánu posuzujícího oprávněnost žádosti o
BPP, což mělo odlehčit soudům, se kterými pro tuto roli počítalo ve svém návrhu MS
(Ministerstvo spravedlnosti, 2009).
V srpnu 2008 provedli Theodor Klán s Vítězslavem Dohnalem analýzu současného
stavu systému poskytování BPP, v níž upozornili na mezinárodní dohody, které Českou
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republiku zavazovaly k zavedení dostupné BPP, zdůraznili hlavní nedostatky tehdejšího
systému, jako roztříštěnost institutů BPP, nedostupnost pomoci nebo nedostatečná
informovanost, a také navrhli řešení problému skrze rozšíření okruhu poskytovatelů,
kontrolu kvality poskytované pomoci, zavedení kritéria majetnosti žadatele a předpokladu
úspěšnosti případu, nebo například zlepšení informovanosti žadatelů a dostupnosti služby
přes internet nebo telefon.(Dohnal, Klán, 2008)
Organizace druhé fáze lobbingu měly rovněž ucelený návrh řešení problému, který
skýtal dosavadní systém poskytování BPP, které se snažily zprostředkovat ministru
spravedlnosti Robertu Pelikánovi a osobám, které měly práci na věcném záměru v gesci.
Navrhovaly především „prosazení jednotné právní úpravy, nezvýhodňující a nezakládající
monopol jedné stavovské organizace při poskytování BPP,“ (Ježková, 2016: 82) tedy
umožnit vstup do systému i dalším subjektům zapsaných v registru, odstranění
netransparentnosti a roztříštěnosti právní úpravy, která působí na příjemce zmatečně,
sjednocení kritérií posuzování nemajetnosti, odstranění časového limitu 120 minut právní
porady na žadatele a rok, který může být při složitějších případech nedostačující, nad jeho
rámec si příjemce musí náklady služby platit z vlastních prostředků, a odstranění
regulačního poplatku 100 Kč za poskytnutou poradu (Ježková, 2016, 79 – 83).

5. 5. 4. Upozorňování na problémy a jejich medializace
Samotná tvorba nového zákona o bezplatné právní pomoci se nestala zrovna
tématem, které by hýbalo masovými médii, místy se však v těchto médiích téma objevilo,
kde dostaly prostor k medializaci svého pohledu na problém prostor i zkoumané NNO.
9. 5. 2009 Proběhla v Událostech České televize reportáž o potřebě vzniku právní úpravy
BPP, slovo dostala i zástupkyně PILA Veronika Kristková a zástupce Poradny pro
občanství/Občanská a lidská práva František Valeš, kteří upozornili na nevýhody
stávajícího systému pro uživatele.
9. 1. 2016 Dostal Ondřej Načeradský prostor v hlavním zpravodajství České televize, který
hovořil o výhodách NNO při poskytování BPP, které spočívají především v lepší orientaci
pracovníků těchto organizací v oblasti sociálních dávek, které bývají často předměte
právních porad (Česká televize, 2016).
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10. 10. 2016 Citovaly Lidové noviny Veroniku Ježkovou, která zde definovala cílové
skupiny BPP a uvedla argumenty pro rozšíření poskytovatelů BPP o další subjekty, kromě
již stávajících (ČAK, 2018).
19. 2. 2017 Server Novinky.cz citoval ředitele Poradny pro občanství/Občanská a lidská
práva, když poukázal na lepší připravenost NNO pracovat s nemajetnými žadateli o právní
pomoc (Novinky.cz, 2017).

5. 5. 5. Vymáhání základních práv
Čl. 37 Listiny základních práv a svobod hovoří o rovnosti všech účastníků řízení
před soudy a právu na právní pomoc. „Každý má právo na právní pomoc v řízení před
soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.”(Čl. 37,
odst. 2. Listiny). Organiazce lobbující za spravedlivější systém bezplatné právní pomoci
mají za to, že dostupná právní pomoc všem patří mezi důležité instituty, bez kterých je
reálné právo na přístup k soudům, právo na rovné postavení v průběhu soudního řízení a
právo na spravedlivý proces pouhou fikcí (Dohnal, Klán, 2008). Cílem v obou fázích
lobbingu bylo ovlivnění podoby zákona, čímž chtěli dosáhnout lepší vymahatelnosti práva
pro nejchudší občany a tedy zajistit právo na spravedlnost, která zajišťuje Listina zákl práv
a svobod v článku 37. Odst.2.
„Příjemce platí za poskytnutí právní porady až 400 korun, tedy není možné mluvit o
bezplatnosti a pro některé klienty i tato částka může být limitující v přístupu k právní
službě. Míjí se tím tedy ta cílová skupina sociálně nejslabších, na které měl mít nový zákon
dopad. Navíc za 120 minut porady, na které má člověk právo za rok ani není možné
obsáhnout celý případ (do teorie k BPP-kapitola výhrady NNO k novému zákonu)“
(Rozhovor 2).
Organizace, které jsem zkoumala, plní z hlediska tří typů organizačních funkcí,
které představil Pospíšil a kol., primárně funkci servisní, tedy poskytování služeb osobám,
které nejsou schopny si za ně zaplatit, nahrazují tak funkci státu, který služby nemajetným
z různých důvodů neposkytuje. Jak jsem již uvedla výše jedná se o organizace poskytující
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BPP sociálně vyloučeným osobám, uprchlíkům a dalším cizincům, obětem násilí na ženách
nebo dalším neziskovým organizacím. Zapojením do lobbingu však tyto NNO zastávají i
funkci advokační, tedy „jakékoliv aktivity, které prosazují změny politiky nebo
společenských podmínek.”(Pospíšil et al., 2009: 6). Výjimku tvoří Konsorcium, které
dlouhodobě iniciuje komunikaci mezi politiky, odborníky a vzdělávacími institucemi, plní
tedy primárně advokační funkci, ale poskytuje také servis svým členským organizacím.
Svou aktivitou tedy organizace splňují funkci vymáhání práv.

5. 5. 6. Integrační funkce
Tato funkce lobbingu byla naplněna v první fázi, kdy se asociaci PILA podařilo
sjednotit NNO a koordinovat jejich společnou práci. Cílem této aktivity bylo vyjasnit si
stanoviska mezi sebou a sjednotit je ke společné komunikaci vůči Ministerstvu
spravedlnosti.
Fáze druhá znamenala spíš nezávislou práci několika organizací se stejným cílem,
každá k němu přistupovala z hlediska hlavní činnosti své organizace. ProFem narážel na
nefunkční systém poskytování BPP během své práce s oběťmi domácího násilí (Ježková,
2016), ČHV se zasazoval o zpřístupnění možnosti obrany soudní cestou pro osoby, jejichž
lidská práva byla porušena (ČHV, 2018), organizace sdružené v Konsorciu se během své
praxe setkávaly s nefunkční právní pomocí pro cizince v detenčních zařízeních (Rozhovor
2). Své poznatky ale pracovníci těchto NNO sdílely mezi sebou a vyměňovaly si kontakty
pro aktivity přímého lobbingu (Rozhovor 4).

5. 5. 7. Funkce „vyšlapávání si cestičky“
Žádný z respondentů se nevyjádřil ve smyslu, že by cílem jejich lobbingu měla být
příprava na prosazování zájmu v budoucnu, až se podaří zmobilizovat síly. Účelem jejich
aktivit bylo zapůsobit na politiky v aktuálně probíhající kauze.
Mohlo by se zdát samozřejmé, že organizace angažované v první fázi lobbingu
působily jako příprava pro práci skupiny organizací druhé fáze, ale nebylo tomu tak.
Organizace druhé fáze stavěly na vlastních zkušenostech s problémem absence právní
úpravy BPP z praxe, využívaly pro komunikaci s veřejnými činiteli své kontakty
z minulosti a orientaci v politickém prostředí jim také jejich předchůdci neusnadnili,
vzhledem k tomu, že s rozdílem 8 let již jednali za jiných okolností a s jinými zákonodárci.
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Jedinou organizací zúčastněnou v obou fázích byla OPU, u níž lze konstatovat, že čerpala
zkušenosti z první fáze.

5. 5. 8. Shrnutí
Aktivity první fáze různou měrou splňují všechny uvedené funkce, které by měl
lobbing mít. Zástupcům organizací se podařilo přesvědčit o opodstatnění svých argumentů
náměstka ministra spravedlnosti, který je přizval ke spolupráci na tvorbě věcného záměru.
Tato funkce ale doznala svých mezí při nástupu nové ministryně do funkce. Informovali o
svých argumentech a vývoji návrhu zákona především odbornou veřejnost mnoha nástroji,
ale nepodařilo se jim zasáhnout mediální prostor pro informování široké veřejnosti. Nabídli
komplexní řešení problému, když zástupce PILA ve spolupráci s Asociací občanských
poraden vypracoval paragrafové znění zákona, které ovšem nebylo pracovní skupinou
přijato. Informovali také o fungujících systémech poskytování BPP v zahraničí. Svou
aktivitou se stavěli za práva nemajetné skupiny obyvatel, která nemá prostředky ani
schopnosti hájit své zájmy sama. Podařilo se jim založit spolupráci různě zaměřených
neziskových organizací za účelem obhajoby společného zájmu.
Výsledkem aktivit organizací druhé fáze bylo přesvědčení dvou rezortů o potřebě
podat rozpor v mezirezortním připomínkovém řízení, čímž de facto zastavily legislativní
proces daného zákona, který však už nikdy nebyl nastartován, takže prosadit zájem této
skupiny se nepodařilo. Informační funkci organizace plnily spíše vůči zákonodárcům,
v médiích se objevilo několik výstupů, avšak celospolečenské téma se z potřeby
dostupnosti BPP nikdy nestalo. Organizace rovněž přišly s návrhem řešení problému, který
by odpovídal potřebám neziskového sektoru a především cílové skupině této pomoci.

5. 6. Zapojení organizací do mezirezortního připomínkového
řízení a RIA
Dvěma z možností pro ovlivnění podoby zákona ze strany NNO je jejich zapojení do
mezirezortního připomínkového řízení a do hodnocení dopadu regulace, které se provádí v
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iniciační fázi zákona. První probíhá prostřednictvím orgánů, v nichž mají NNO zastoupení,
například poradní orgány vlády. Proces RIA provádí úřad, který regulaci vytváří, tedy
v našem případě Ministerstvo spravedlnosti a v jeho kompetenci je také přizvání NNO ke
spolupráci.
Organizace první fáze lobbingu se zhodnocení dopadů zavedení nové regulace
neúčastnily přímo. Neproběhla formální RIA, Ministerstvo pouze zpracovalo materiál
hodnotící dopady pro potřeby věcného záměru, do kterého zapracovalo odhady
ekonomické náročnosti další dopady na zúčastněné subjekty na základě jejich připomínek
(Rozhovor 4, 132). Připomínky těchto organizací byly ale vypořádány v rámci pracovní
skupiny pro vznik věcného záměru zákona, ty nejdůležitější z nich, jako bylo zapojení
NNO do systému poskytovatelů či zřízení centrální organizace pro poskytování BPP, se
podařilo do textu zapracovat. Mezirezortního připomínkovacího řízení se organizace
neúčastnily, vzhledem k tomu, že zákon se nepodařilo dostat do této fáze legislativního
procesu.
Ze Zprávy o hodnocení dopadu regulace nevyplývá, že by Ministerstvo
spravedlnosti pro některou z fází přípravy tohoto dokumentu navázalo s neziskovými
organizacemi spolupráci (Úřad Vlády ČR, 2017).
Ve druhé fázi lobbingu se Konsorcium nevládních organizací zapojilo do
mezirezortního připomínkového řízení legislativního návrhu k čemuž byli vyzváni jako
členové Výboru pro práva cizinců, který sice není oficiálním připomínkovým místem, ale
Rada vlády pro lidská práva, které tento výbor náleží „posuzuje v připomínkovém řízení
vládní materiály nelegislativní i legislativní povahy z hlediska zajištění ochrany lidských
práv a zákazu diskriminace.” (Úřad Vlády ČR, 2018)
Druhou cestou, kterou nabízí mezirezortní připomínkové řízení a využilo ji
Konsorcium, je podání rozporu ze strany ostatních ministrů. Za tímto účelem kontaktovala
organizace poradce ministra pro Lidská práva Jiřího Dienstbiera a ministryně práce a
sociálních věcí Michaely Marksové–Tominové, která připomínky za MPSV podala
(MPSV, 2016) a udržela je až do konce připomínkového řízení, což byl jeden z důvodů,
proč vláda návrh zákona v nežádoucím znění nakonec neschválila (Rozhovor 4).
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5. 7. Hodnocení lobbingových výsledků
5. 7. 1. I. fáze lobbingu
Cílů první fáze lobbingu nebylo dosaženo především z důvodu vnějších faktorů na
přípravu zákona, který se neposunul z fáze přípravy věcného záměru na Ministerstvu
spravedlnosti. V květnu 2009, v průběhu připomínkového řízení vystřídala ministra Jiřího
Pospíšila ve funkci ministryně Daniela Kovářová, která do té doby působila jako
předsedkyně

Výboru

pro

výchovu

a

vzdělávání

ČAK

(ČAK,

2008,

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2794), čímž získala ČAK nejsilnějšího možného
spojence v tomto procesu. Zájem České advokátní komory v této záležitosti považujeme,
jak uvádím v teoretické části práce, za protikladný k zájmu zkoumaných neziskových
organizací.
Projekt Theodor Klán hodnotí jako částečně úspěšný, vzhledem k tomu, že vzniklo
paragrafové znění zákona, ale stálo proti silnějším lobbistickým vlivům České advokátní
komory, které přijetí uvedeného zákona bránily. Komoru považuje respondent za velmi
silnou, poukazuje na její dobré kontakty v poslanecké sněmovně, její zástupci působí
v orgánech zákonodárných sborů nebo jsou poradci, takže jsou schopni si prosadit pro své
členy výhody. Zájmem České advokátní komory bylo, aby poskytování bezplatné právní
pomoci zůstalo výhradně v jejích kompetencí, argumenty jejích zástupců zní, že pouze
registrovaní advokáti mají povinnost být pojištění, nesou odpovědnost za škodu a jsou
vázáni povinností mlčenlivosti. Navíc podle nich není vhodné nechat nemajetné lidi hájit
osoby bez advokátních zkoušek, u kterých není zaručena kvalita poskytované právní
pomoci. Tyto argumenty zatím zákonodárce přesvědčily spíše než ty, jimiž operují
zástupci neziskových organizací, tedy jejich lepší orientace v otázkách, jež bývají
předmětem řízení u sociálně slabších osob (Česká televize, 2009).
Tam převážil pocit, že pozice advokátní komory je natolik silná, že jsou prostě, ne
vždycky úplně transparentně, schopni prosadit svůj názor. Protože, když bylo to
připomínkování, tak ze strany Komory přišly nějaké připomínky, ale nebyl tam nějaký
zásadní odpor, ve smyslu jako: ‚V žádném případě.‘, ale ve skutečnosti potom jsme se
dozvídali, že při jiných separátních jednáních ten odpor Komory je velký (Rozhovor 4).
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My jsme si to vyhodnotili tak, že vlastně na to nemáme sílu, protože by to
vyžadovalo spíše společenskou mediální kampaň, která by vytvořila podhoubí pro to, aby
bylo možné vyrovnat tlak ČAK (Rozhovor 4).
Nám se to během nějakého plánování opakovaně dostává do strategického plánu,
vždycky si říkáme, že bychom rádi, že by to bylo potřeba, ale výsledek je pak takový, že my
vlastně bez organizace, bez nějakého administrativního zázemí nejsme schopni to
zrealizovat (Rozhovor 4).
Vnějším důvodem pro neschválení zákona připravovaného pracovní skupinou
Ministerstva spravedlnosti mohl být fakt, že v tehdejší době tomu nebyla nakloněna vláda a
nebrala tuto problematiku jako něco, co by musela prosazovat na úkor jiných cílů.
Bezplatná právní pomoc se nestala tím tématem, které by vláda vyhodnotila jako výhodné
z hlediska získávání popularity.

5. 7. 2. II. fáze
Aktéři druhé fáze ovlivňování příprav zákona o BPP rovněž zmiňují silné lobby
třetí strany problému tedy České advokátní komory jako hlavní důvod neúspěchu lobbingu
neziskových organizací. „Takové ty argumenty České advokátní komory o tom, jak
advokáti jsou pojištěni a jsou to odborníci a jiní odborníci než advokáti neexistují, tak to
jsou ty hlavní důvody, na kterých se to prostě točilo“ (Rozhovor č.2). Česká advokátní
komora má na zákonodárný proces velký vliv, vyplývající z jejího zastoupení v Ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny. Silným spojencem ČAK je potom ministr
spravedlnosti Robert Pelikán, který je také jejím členem.
Ředitelka Českého helsinského výboru hodnotí výsledek snah organizací jako
částečně úspěšné: „Dle dostupných informací naše aktivita byla úspěšná, jednání vlády
bylo přerušeno a ministr měl tyto naše připomínky zapracovat. Bohužel tak neučinil a
v našich kapacitách, pro jiné úkoly, nebylo toto zvrátit.“ Rovněž považuje za rozhodující
také nepoměr sil mezi nestátními neziskovými organizacemi a ČAK: „nepodařilo se
prosadit zájem NNO, protože jednotlivým organizacím, a zároveň všem dohromady,
chyběly pro lobbing kapacity jak personální, finanční, znalostní tak I vlivové, včetně
kontaktů na poslance a další politiky a to vše naopak nechybělo advokátní
komoře“ (Rozhovor 5).
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Jednou z možných příčin neúspěchu lobbingu je neatraktivita tématu poskytování BPP pro
poslance, kteří se zabývají spíše otázkami, které lze jednoduše prezentovat veřejnosti a
prostřednictvím nichž lze získat přízeň voličů. Zde by možná pomohlo klást více důraz na
vzdělávací kampaně zaměřené na vysvětlení důležitosti dostupné a kvalitní BPP, a udělat
z ní populární téma pro voliče, což by mohlo vést ke zvýšení zájmu politiků. Pro začátek
by bylo vhodné přizpůsobit komunikaci cílové skupině tedy veřejnosti, které se neorientuje
v odborné právní terminologii. „Ty lidi si pod tím neumějí nic hmatatelně představit. Když
jim někdo řekne, budou vám advokáti radit zadarmo, tak všichni budou spokojený, ale ve
chvíli, kdy ti lidé k tomu advokátovi přijdou, on jim řekne, tak dáte mi 100 Kč a uvítanou a
když přijdete ještě dvakrát, tak další dvě stovky, a mám na Vás 120 minut, pak už si to
budete muset platit“ (Rozhovor 2). Dosud volené techniky a komunikační prostředky
ovšem odpovídají složitosti tématu a cílové skupině v podobě politiků.
„Každý si tam z toho nezisku našel to svoje, MŠMT k tomu věcnému záměru mělo
připomínky, ombudsman měl k tomu připomínky, takže v podstatě ten návrh jako takový by
neprošel, přes ten odpor nás všech, když to řeknu takhle, ale v podstatě došlo tam k tomu,
že se to obešlo tím, že nevznikl nový zákon o právní pomoci, ale novelizoval se ten zákon o
advokacii, kde se prosadily ty principy, které se byly v tom původním věcném záměru.
Obešlo se tím úplně všechno.“ (Rozhovor č. 2, 3:15) V tomto momentě rozhovoru
dotazovaná poukazuje na to, že lobbing mohl být úspěšný, pokud by Ministerstvo
spravedlnosti pokračovalo v zavedení změn systému prostřednictvím nového zákona, to se
však rozhodlo jít cestou novelizace jiné normy, na jejímž začátku navíc nebylo zřejmé, že
bude obsahovat i pasáže upravující poskytování BPP. Ty se do novely dostaly až před III.
čtením v květnu 2017 pozměňovacími návrhy poslankyně Válkové a s nimi byla
poslaneckou sněmovnou schválena. Došlo zde tedy k obejití připomínek neziskových
organizací.
Takže legislativní povinnost v rámci právního řádu vyplývající z mezinárodních
úmluv stát splnil, BPP v nějaká formě byla zavedena, ale pro neziskové organizace
v nepřijatelné variantě, lobbing v této otázce lze tedy považovat za neúspěšný. „To že tam
je aspoň nějaká právní pomoc není rozhodně úspěchem lobbingu. Je to povinností, kterou
Česká republika měla jakožto implementaci směrnic Evropské unie. Naopak je to úspěch
lobbingu protistrany, když to řeknu takhle, která protlačila to, proti čemu protestovaly
právě všechny neziskové organizace.“ (Rozhovor 2, 22:24)
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6. Závěr
Nestátní neziskové organizace, kterým se věnuje můj výzkum, ač z většiny svojí
činností plní servisní funkci, na sebe během snah o prosazení transparentnější,
spravedlivější a dostupnější bezplatné právní pomoc do připravované právní úpravy tohoto
institutu vzaly také advokační roli. Cílem jejich aktivit bylo zprostředkovat politikům
zájem občanů ve sledované problematice, poukázat na to, že pro nemajetné je tato služba
jedinou možností, jak si zajistit naplnění práva na spravedlivý soud, který zaručuje Listina
základních práv a svobod a také řada mezinárodních úmluv. Snažily se prosadit takovou
variantu zákona, která by nekladla žadatelům další bariéry vedle té sociální, finanční či
kulturní, se kterou již do soudního či správního řízení vstupovali. Z druhé strany se
pokusily laické i odborné veřejnosti přiblížit okolnosti zákonodárného procesu v případě
tvorby tohoto zákona a obhájit svojí pozici v něm. Nástrojem neziskovým organizacím pro
tyto aktivity se stal lobbing.
V teoreticko-konceptuální části práce jsem představila definice lobbingu českých i
zahraničních autorů, jeho aktéry a příležitosti v legislativním procesu. Pro strukturu
empirické části mi posloužila Vymětalova kategorizace zdrojů, technik a funkcí lobbingu,
na jejímž základě se mi podařilo provést podrobnou analýzu lobbingových aktivit a
možných příčin jejich výsledků a zmapovat tak celý případ.

6. 1. Zodpovězení výzkumných otázek
6. 1. 1. Jaké zdroje lobbingu využily nestátní neziskové organizace usilující o
ovlivnění právní úpravy bezplatné právní pomoci?
Z analýzy vyplývá, že organizace byly pro svůj lobbing dobře vybavené znalostmi
problematiky, všechny měly poskytování BPP jako součást své hlavní organizační činnosti.
Výjimkou byla asociace PILA, která ale sdružuje právníky se zájmem o dostupnou právní
a zprostředkovává kontakt mezi klienty NNO žádající o BPP a mezi advokáty, kteří jsou
ochotni tuto pomoc poskytnout. Dobrá znalost prostředí a úskalí dosavadního systému
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poskytování BPP jim tedy nechyběla. Různorodé zaměření hlavní činnosti organizací
zaručilo znalost dopadu právní úpravy na různé cílové podskupiny.
Hůře na tom byly neziskové organizace s finančními zdroji, kdy pouze PILA
pracovala s grantem přímo určeným na lobbingové aktivity, po jehož vyčerpání a ukončení
projektu v lobbování již nepokračovala. Ostatní organizace aktivity financovaly v rámci
výdajů svých běžných rozpočtů na hlavní činnost. Z rozhovorů vyplynulo, že omezené
finanční prostředky byly jedním z důvodů pro přerušení snah iniciovat nový pokus o
samostatný zákon o bezplatné právní pomoci.
Organizace první i druhé fáze se podařilo využít některých kontaktů na politiky i
úředníky ze své předchozí činnosti. V roce 2008 se podařilo získat na svoji stranu
náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela, v pozdějších letech potom poradce
ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a ministryně práce a sociálních věcí Michaely
Marksové-Tominové, z poslankyň Janu Pastuchovou a Jaroslavu Pokornou Jermanovou,
v neposlední řadě senátorku Jitku Seitlovou. Vliv na přípravu zákona v jeho iniciační fázi
měli však pouze zmínění úředníci, poslanecký a senátní vliv byl spíše minimální.
Nejdůležitějšími kontakty v obou fázích lobbingu v námi sledovaném případě, tedy
ministry spravedlnosti Danielou Kovářovou a Robertem Pelikánem, disponovala skupina
lobbující za opačný zájem, tedy Česká advokátní komora, to byl rozhodující moment
neúspěchu neziskových organizací.
Výhody z dobře strukturované spolupráce uvnitř zájmové skupiny, kdy požadavky
neziskových organizací tlumočila Ministerstvu spravedlnosti jedna nezisková organizace,
využily organizace první fáze lobbingu. V roce 2016 organizace spolupracovaly spíše na
neformální úrovni při sdílení kontaktů.

6. 1. 2. Jaké techniky přímého a nepřímého lobbingu zvolily nestátní
neziskové organizace usilující o ovlivnění právní úpravy bezplatné
právní pomoci?

Lze konstatovat, že v tomto případě převažovaly techniky přímého lobbingu, kdy
organizace kontaktovaly politiky, jejich asistenty a úředníky ministerstev, zasílaly jim
informační balíčky, vydávaly poziční dokumenty, organizovaly kulaté stoly, semináře a
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konference s účastí politiků, účastnily se pracovní skupiny pro přípravu nového zákona a
odeslaly dopis apelující na předsedu vlády a ministra spravedlnosti.
Jak lze, vzhledem k odbornosti problematiky, která lidem bez právního vzdělání nemusí
být úplně jasná, očekávat, byly techniky nepřímého lobbingu v případě organizací
lobbujících za prosazení svých podnětů do zákona o BPP, cíleny především na zástupce
odborné veřejnosti. Zástupům neziskových organizací, advokátům případně soudcům byly
určeny Bulletiny bezplatné právní pomoci a jejich sborníky, vzdělávací a informační
kampaně, včetně publikací, kulaté stoly a sítě neziskových organizací.
Oslovit tématem širokou veřejnost se nepodařilo, podle některých respondentů by
právě toto mohlo být řešením dosud neúspěšného lobbingu: představit občanům výhody,
které by jim dostupnost právní pomoci přinesla, a vyvinout na vládu tlak ke znovuotevření
tématu.

6. 1. 3. Jaké funkce plnil lobbing nestátních neziskových organizací
usilujících o ovlivnění právní úpravy bezplatné právní pomoci?

Zapojeným organizacím se dařilo naplňovat vesměs všechny funkce lobbingu, které
uvádí literatura, kromě „vyšlapávání cestičky,“ která zjištěna nebyla. Nejsilněji se dařilo
informovat politiky a zástupce odborné veřejnosti, pomocí mnoha výše uvedených technik,
organizace také do vysoké míry plnily funkci nabízení řešení, když předložily vlastní
paragrafové znění zákona a komplexní připomínky k návrhům zákona. V první fázi
můžeme pozorovat znaky integrační funkce, když se organizacím podařilo vytvořit síť a
prostřednictvím svého zástupce v podobě organizace PILA promlouvat do procesu
vytváření věcného záměru zákona. Funkci vymáhání lidských práv splňují organizace už
z podstaty sledovaného tématu, kdy se snažily zajistit snadnější vymahatelnost práva
nemajetným osobám. Co už se tolik nedařilo, byla medializace tématu, přičemž se
několikero vyjádření v médiích objevilo, ale vždy jen v závislosti na probíhajícím
legislativním procesu, medializace vlastních aktivit příliš hojná neproběhla. Lobbing
sledovaných organizací jistě plnil funkci přesvědčovací, když se jim podařilo například
přesvědčit náměstka ministra spravedlnosti o legitimitě svých argumentů nebo později dva
členy vlády o podání rozporu v mezirezortním připomínkovacím řízení, čemuž měl
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následovat dialog mezi neziskovými organizacemi a Ministerstvem spravedlnosti o jejich
připomínkách, ke kterému ale vlivem okolností nakonec nedošlo.

6. 1. 4. V čem spočívají důvody neúspěchu NNO ve snahách ovlivnit podobu
zákona o bezplatné právní pomoci?
Z výzkumu je zřejmé, že výsledek procesu lobbingu, ve kterém se nepodařilo
ovlivnit podobu zákona o bezplatné právní pomoci, hodnotí zúčastněné organizace spíše
negativně. Důvody tohoto výsledku spatřují respondenti především v silnější pozici
lobbující protistrany, na jejíž straně stály zdroje efektivního lobbingu v podobě vlivnějších
kontaktů i znalostí prostředí. Lobbing ČAK považují za netransparentní, což umožňuje i
absence regulace těchto aktivit.
Dalším podstatným faktorem byla politické nevůle ze strany úřadujících ministrů
spravedlnosti, kteří z pohledu zástupců NNO neviděli v tématu dostupnější BPP silný
voličský potenciál. Zde se nabízí doporučení realizovat rozsáhlejší informační kampaň
s cílem mobilizovat veřejnost a vyvinout tlak na rozhodující politiky. Zde by bylo potřeba
zvolit vhodnější jazyk pro komunikaci i s tou částí laické veřejnosti, která se v právní
problematice neorientuje.

Zdroje:
Literatura

BAŽANTOVÁ, Ilona a kol. Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky. 1. vyd. Praha:
Prospektrum, 2007. 131 s. ISBN 978-80-7175-144-1.
BENÁK, Jaroslav, Petr COUFALÍK a Markéta DOSTÁLOVÁ. Bezplatná právní pomoc v
České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6967-1.
BROKL, Lubomír. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Vyd. 1.
Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 210 s. Studie; sv. 14. ISBN 80-85850-48-6.
94

DOHNALOVÁ, Marie. „Občanský sektor“ In: Škarabelová, Simona (ed.) Definice
neziskového sektoru (Sborník příspěvků z internetové diskuze CVNS). 1. vyd. Brno: CVNS,
2005
EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS: Zásady reformy regulace lobbingu. [online]. 2015.
[citováno

16.

11.

2017].

Dostupné

z:

<http://www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zasady_reformy_regulace_lobbingu_eps_s
oc_ustav.pdf>.
FRIČ, Pavol. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky: (rozhovory o
neziskovém sektoru II). Vyd. 1. Praha: Agnes, 2000. 113 s. ISBN 80-902633-6-4.
GAJDOŠ, Marek. 2004. Lobbying v Evropské unii. In IPEK. Lobbyismus versus korupce
I. (online). Praha: Institut pro politickou a ekonomickou kulturu, 41 – 60 [citováno 18. 5.
2016]. Dostupné online z <http://www.ipek.cz/soubory/01_KOMPLET.html>.
GRIFFITH, Gareth. The Regulation of Lobbying. NSW PARLIAMENTARY LIBRARY
RESEARCH SERVICE., 2008(5). ISSN 1325-5142.[online]. 2008 [citováno 16. 3. 2018].
Dostupné z https://www.parliament.nsw.gov.au/researchpapers/Documents/the-regulationof-lobbying_1/The%20regulation%20of%20lobbying%20No%2052008%20and%20index.pdf
GRAZIANO, Luigini. „Lobbying and the Public Interest“citováno z ŠTĚDROŇ,
Bohumír. Politika a politický marketing. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice
ekonomie. ISBN 978-80-7400-448-3.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd.
Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
HODGES, Megan a Geoffrey WOOD. Aby váš hlas byl vyslyšen: Úvod do lobbování v
České republice. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, 1998.
ISBN 80-902284-4-5.
JEŽKOVÁ, Veronika. Právem proti násilím na ženách: Bílá místa české legislativy. Praha:
proFem, o. p. s. 2016
KALNINŠ, V. Parliamentary Lobbying between Civil Rights and Corruption: An insight
into lobbying practices in Latvia and recommendations for the Saeima. Latvian Institute of
95

International Affairs, Centre for Public Policy PROVIDIUS, 2005. Dostupné z
<http://www.lobbyists.ru/eu/12.pdf>.
KADERA, Michal, Alena VLAČIHOVÁ. Lobbing. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a
správní, 2011. 87 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-053-1.
LEWIN, Leif. „The Rise and Decline of Corporatism: The Case of Sweden,“ European
Journal of Political Research 26, 59-79. In: Brokl, Lubomír. Reprezentace zájmů v
politickém systému České republiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 210
s. Studie; sv. 14. ISBN 80-85850-48-6.
KLÁN, Theodor, Vítězslav DOHNAL. Bezplatná právní pomoc – stav, nedostatky,
doporučení. Tábor 2008: PUBLIC INTEREST LAWYERS ASSOCIATION. [online].
<citováno 18. 1. 2018>. dostupné z:
http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/_files/file/BPP%20analyza.pdf
KÖRNER, Oldřich, Michal PÍCL, ODBOR ANALÝZ A INFORMACÍ ÚŘADU VLÁDY
ČR. Vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v ČR: Aktualizovaná verze září 2016.
[online]. 2016.
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. 2016 . Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů
regulace (RIA) k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění pozdějších předpisů. Praha: MS.
KANCELÁŘ VEŘEJNÉ OCHRÁNKYNĚ PRÁV. 2016. Připomínky veřejné ochránkyně
práv k věcnému záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením
státem zajištěné právní pomoci. Praha: VOP

McGRATH, Connor. Comparative Lobbying Practices: Washington, London, Brussels.
Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association.
Boston Marriott Copley Place, Sheraton Boston and Hynes Convention Center, Boston,
Messachusetts,

Aug

28,

2002

[cit.

14.

2.

2018].

Dostupné

z

<http://www.ppr.ro/pics/documente/comparative-lobbying-practices.pdf>.
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. 2016. Připomínky Ministerstva
práce a sociálních věcí k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,
ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPSV
Ministerstvo vnitra ČR. 2009. Metodika pro zapojování veřejnosti do tvorby vládních
dokumentů <citováno 16. 2. 2018> dostupné z https://ria.vlada.cz/dokumenty/

96

Ministerstvo vnitra ČR. 2010. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních
dokumentů.

<citováno

16.

2.

2018>

dostupné

z

https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Manual-pro-zapojovani-verejnosti.pdf

MUHIČ DIZDAREVIČ, Selma. „Občanský sektor, trh a stát z pohledu vybraných teorií“
In: Skovajsa, Marek a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České
republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0. s 90 – 110.
MÜLLER, Karel B., LABOUTKOVÁ, Šárka a VYMĚTAL, Petr. Lobbing v moderních
demokraciích. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3165-0.
O’CONNOR, Bernard. Some basic idea on decision making and lobbying in the European
union. Luic Paper no47. 1997 http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/47.pdf
POSPÍŠIL, Miroslav et al. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické
společnosti. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, ©2009. 32 s. ISBN 97880-904150-3-4.
SALAMON, Lester M. and Helmut K. ANHEIER. "The International Classification of
Nonprofit Organizations: ICNPO-Revision 1,“ 1996. Working Papers of the Johns Hopkins
Comparative Nonprofit Sector Project, no. 19. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for
Policy Studies, 1996. ISBN 1-886333-23-8 http://asauk.org.uk/wpcontent/uploads/2018/02/CNP_WP19_1996.pdf
SANTOS, Adolfo. The Role of Lobbying on Legislative Activity When Lawmakers Plan
to Leave Office in International Social Science Review. Vol. 79, No. ½. 2004 dostupné z <
http://www.jstor.org/stable/41887168?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents>
SMITH, S. R., GRONBJERG, K. A. Scope and Theory of Government-Nonprofit Relations.
In: Powel, W.W., Steinberg, R (eds). The Non-Profit Sector. A Research Handbook. 2nd
Edition. New Haven and London: Yale University Press. 2006, str. 221-222.
PETROVA, Tsveta a Sidney Tarrow. 2007. „Transnational and ParticipatoryActivism in
the EmergingEuropean Polity: The Puzzle of East Central Europe.“ Comparative Political
Studies 40, 1, 74-94. In: CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální
hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 187 s. Politologická řada; sv. č. 28. ISBN
978-80-7325-168-0.

97

SALAMON, Lester M., Leslie C. Hems, and Kathryn Chinnock. “The Nonprofit Sector:
For What and for Whom?” Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit
Sector Project, no. 37. Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies,
2000.
SALAMON, Lester M.-Anheier, Helmut K.: The Emergind Sector. The Nonprofit Sector in
Coparative perspective – An Overview. Baltimore, The Johns Hopkins University 1994. s.
104. In FRIČ, Pavol. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky: (rozhovory o
neziskovém sektoru II). Vyd. 1. Praha: Agnes, 2000. 113 s. ISBN 80-902633-6-4.

SCHENDELEN, M. P. C. M. van. Jak lobbovat v Evropské unii, aneb, Machiavelli v
Bruselu. Vyd. 1. Brno: Centrum strategických studií, 2004. 350 s. Evropská politika. ISBN
80-86598-75-6.
SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České
republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.
ŠABATOVÁ, Anna. 2016. Připomínky veřejné ochránkyně práv k věcnému záměru
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní
pomoci.

Praha.

[online]

<citováno

16.

12.

2017>Dostupné

z:

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Zvlastni_opravneni/Pripominky/2016/PD
CJ706-2016_MS_rozsireni-bezplatne-pravni-pomoci.pdf

ŠKOP, Martin. 2005. „Státem zajišťovaná právní pomoc.“ Právní fórum: český
právnický měsíčník; Příloha VIA IURIS, 2 (8): 49-56

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Politika a politický marketing. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova
edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-448-3.
ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára, ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd.
2. Praha: Portál, 2014. 377 s. ISBN 978-80-262-0644-6.

TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe I. Překlad Vladimír Jochmann. Vyd.
1. Praha: Lidové noviny, 1992a. 2 sv. (378, 250 s.). Knihovna Lidových novin; sv. 89. ISBN 80-7106-052-6.
TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe II. Překlad Vladimír Jochmann. Vyd.
1. Praha: Lidové noviny, 1992b. 2 sv. (378, 250 s.). Knihovna Lidových novin; sv. 89. ISBN 80-7106-052-6.

98

Transparency International: Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě.
Transparency

International

Česká

republika

[online].

2008.

Dostupné

z:

http://www.prevencekorupce.cz/files/files/Korupce%20a%20protikorup%C4%8Dn%C3%
AD%20politika_2.pdf, [cit. 14. 2. 2018]

Úřad vlády ČR. 2017. Vzdělávací manuál pro hodnocení dopadů regulace (RIA).
<citováno

16.

2.

2018>

Dostupné

online

z

https://ria.vlada.cz/wp-

content/uploads/Vzdelavaci-manual-pro-RIA-UV-2017.pdf
WARHUST, John. ‘Limits to reining in the lobbyists’, The Canberra Times, 17 January
2008. online <citováno 19. 1. 2017> dostupné z http://apo.org.au/node/5318.
<citováno 19. 1. 2018>. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/aktualne/minimalni-mzda.pdf
USAID 2017. The 2016 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and
Eurasia. 20th Edition – July 2017. [online]. <citováno 25. 2. 2018>. Dostupné z:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CSOSI_Report_7-28-17.pdf

Analyzované dokumenty a webové stránky
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. 2018. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
www.cak.cz
ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR 2016. Dopis předsedovi vlády a ministrovi spravedlnosti.
Praha: Český helsinský výbor. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
http://www.helcom.cz/dokumenty/tiskove-zpravy/CHV_dopis_pravnipomoc_fin.pdf
ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR 2017. Výroční zpráva 2016. Praha: Český helsinský výbor
[online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z http://www.helcom.cz/cs/vyrocni-zprava2016/
IN IUSTITIA 2016. Výroční zpráva 2015. Praha: [online] <citováno 11.3.2018>.
dostupné z http://www.in-ius.cz/dwn/vz-2015/iniustitia-vz2015-mail.pdf
KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S MIGRANTY 2017a.
Výroční zpráva 2016. Praha: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migrant.
99

[online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z http://www.migracnikonsorcium.cz/wpcontent/uploads/2017/10/Konsorcium-vyrocni-zprava-2016.pdf
KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S MIGRANTY. 2017.
Stanovy. Praha: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migrant. [online]
<citováno 11.3.2018>. dostupné z http://www.migracnikonsorcium.cz/wpcontent/uploads/2018/01/Konsorcium_stanovy_2017.pdf
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 2008 Základní teze k návrhu věcného záměru
zákona o bezplatné právní pomoci. Praha: MS. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/novy-zakon/pracovni-skupina

PILA 2008a. Bezplatná právní pomoc – čas na změnu: Informační list Public Interest
Lawyers Association.: PILA [online] <citováno 11.3.2014>. dostupné z
http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/aktuality/seminar--18
PILA 2009a. Sborník Bulletinu Bezplatné právní pomoci 7 (2008): Ti, kteří BPP poskytují
a ti, kterých se otázka BPP dotýká. [online]. T. KLÁN <citováno 11.6.2014>. ISSN
neuvedeno. Dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/sborníky
PILA 2009b. Sborník BPP 8/2008 citováno 12. 3. 2014.
PILA 2009c. Výroční zpráva za rok 2008. Dostupné z https://anzdoc.com/public-interestlawyers-association.html
PILA 2008b Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online].1 (2008) T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA. 2008c Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 2 (2008) T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA. 2008d Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 3 (2008) T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA. 2008e Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 4 (2008)T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6

100

<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA. 2008f Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 5 (2008) T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA. 2008g Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 6 (2008)T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA. 2008h Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 7 (2008)T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA 2009d Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 1 (2009)T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA 2009e Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 2 (2009)T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6
PILA 2009f Bulletin Bezplatné právní pomoci: Dvouměsíčník zaměřený na situaci v
oblasti bezplatné právní pomoci v ČR[online]. 3 (2009)T. KLÁN. Tábor, 2008, č. 6
<citováno 11.6.2014>. dostupné z: http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/bulletin/bulletin6

ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM 2017a. Výroční zpráva OPU 2016: OPU.
<citováno 11.6.2014>. dostupné z https://www.opu.cz/cs/2017/08/vyrocni-zprava2016/
ORGANIZACE PRO POMOC UPRCHLÍKŮM (OPU). 2017b [online] <citováno
11.3.2018>. dostupné z www.opu.cz.
PILA. Pracovní skupina. 2018a [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/novy-zakon/pracovni-skupina
PILA. Aktuality – Seminář. 2018b [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/aktuality/seminar--18
101

PILA. Aktuality – Kulatý stůl. 2018c [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
http://www.bezplatnapravnipomoc.cz/aktuality/uskutecnil-se-kulaty-stul-k-vecnemuzameru-zakona-o-zajisteni-pravni-pomoci-28
PILA. O projektu – Cíle a aktivity. 2018d [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
http://www.in-ius.cz/dwn/vz-2015/iniustitia-vz2015-mail.pdf
PORADNA PRO OBČANSTVÍ. OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA. 2015, [online]
<citováno 11.3.2018>. dostupné z www.poradna-prava.cz
PRO BONO ALIANCE. Pro bono centrum. 2018a [online] <citováno 11.3.2018>.
dostupné z http://www.probonoaliance.cz/cz/dostupnost-pravni-pomoci/pro-bonocentrum
PRO BONO ALIANCE. Škola lidských práv. 2018b [online] <citováno 11.3.2018>.
dostupné zhttp://www.probonoaliance.cz/cz/spolecensky-odpovedna-vyuka/-skolalidskych-prav/
SENÁT PČR. 2018. Konference a semináře. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
https://www.senat.cz/cinnost/konference_seminare/index.php?ke_dni=03.05.2018&O=11
[cit. 26. 3. 2018]

Internetové zdroje
ČAK. 2017. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z www.cak.cz
ČESKÁ JUSTICE 2017. Pelikán dokončil návrh zákona o bezplatné právní pomoci
[online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z http://www.ceska-justice.cz/2017/02/pelikandokoncil-navrh-zakona-o-bezplatne-pravni-pomoci-chudym-budou-radit-pouze-advokati/
ČESKÁ JUSTICE 2016. Vládní rozpory o bezplatné právní pomoci. Pelikán trvá na tom,
aby ji poskytovali pouze advokáti. [online] <citováno 11.3.2018>.

dostupné z

http://www.ceska-justice.cz/2016/09/vladni-rozpory-o-bezplatne-pravni-pomoci-pelikantrva-na-tom-aby-ji-poskytovali-pouze-advokati/
ČESKÁ TELEVIZE. 9. 1. 2016. Události: Bezplatná právní pomoc. [online] <citováno
11.3.2018>. dostupné z http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328udalosti/216411000100109/obsah/445269-bezplatna-pravni-pomoc
102

NOVINKY.CZ 10. 10. 2016. Vládu štěpí bezplatná právní pomoc. Neziskovky zůstávají ze
hry. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z https://www.novinky.cz/domaci/429599vladu-stepi-bezplatna-pravni-pomoc-neziskovky-ze-hry-zustavaji-advokati.html
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 201. Studentská poradna ve spolupráci
s hlavním městem Prahou. [online] <citováno 12.12.2018>. dostupné z
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/studentska_pravni_pora
dna/index.html. [online].
MARKETUP 2017. Influencer Marketing: Kdo to je a jak s ním pracovat. online.
<citováno 8. 11. 2017> dostupné z http://www.marketup.cz/cs/blog/influencer-marketingco-to-je-a-jak-s-nim-pracovat
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. 2009. Věcný záměr zákona o zajištění právní
pomoci [online]. 2009, 46 s. [cit. 8.2.2014]. Dostupné z:
http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment;jsessionid=CF784DE2E27A9DD6FC573AF677
EA129D?id=ma_rack8jkhynih.doc
PRO BONO ALIANCE 2014b. Zákon o bezplatné právní pomoci. [online]. <citováno
11.6.2014>. dostupné z http://www.probonoaliance.cz/cz/dostupnost-pravnipomoci/zakon-o-bezplatne-pravni-pomoci
proFem 2018. Projekt Advocats for Women http://www.profem.cz/projekt-advocats.aspx

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PČR 2018a [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
www.psp.cz
POSLANECKÁ SNĚMOVNA PČR 2018. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=853&o=7
TRANSPARENCY INTERNATIONAL. 2018. [online] <citováno 11.3.2018>. dostupné z
www.transparencyinternational.cz
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 2017. Studentská právní poradna [online]
<citováno 12.12.2017>. dostupné z https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c9478. [online]
ÚŘAD VLÁDY ČR. 2018a. Věcný záměr zákona (obecný) [online[citováno 13. 2.
2018]dostupné z < https://help.odok.cz/katalog-procesu/vecny-zamer-zakona/vecnyzamer-zakona-obecny>.

103

ÚŘAD VLÁDY ČR. 2018b. Plán legislativních prací vlády na rok 2018 a výhled na léta
2019-2021 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/planlegislativnich-praci-vlady-rok-2018-a-vyhled-na-leta-2019-2021-163361/
ÚŘAD VLÁDY ČR. 2018c Legislaivní pravidla vlády, část druhá, článek 5. [online].
Praha, 1998 <citováno 5. 1. 2018> Dostupné z:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/
ÚŘAD VLÁDY ČR. 2018d https://ria.vlada.cz/

Zákony
Důvodová zpráva k zákonu, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. 2015
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv. Poslanecká sněmovna parlamentu ČR[online]. [cit.
2017-12-08]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=258&r=2017
Ústavní zákon 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č.40/2001 Sb., Zákon o státní sociální podpoře
Zákon č. 84/1996 Sb., o advokacii
Zákon č. 90/1995 Sb., Zákon o jednacím řádu PS PČR
Zákon č. 207/1999 Sb., Zákon o jednacím řádu Senátu PČR
Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 18. 8. 2017.

Rozhovory
Rozhovor 1. JUDr. Theodor Klán, právník, Public Interest Lawyers Association,o.s.. Vedla
Anna Wünschová 19. 3. 2018.
Rozhovor 2. JUDr. Veronika Ježková, vedoucí právních služeb, proFem – cenrum proověti
domácího a sexuálního násilí, o. p. s. Vedla Anna Wünschová 29. 3. 2018.
Rozhovor 3. Vítězslav Dohnal, právník, Public Interest Lawyers Association,o.s. Vedla
Anna Wünschová 16. 4. 2018.
Rozhovor 4: Magda Faltová, členka Výkonného výboru, Konsorcium nevládních
organizací pracujících s migranty. Vedla Anna Wünschová 24. 4. 2018.
104

Rozhovor 5: Mgr. et. Mgr. Lucie Rybová, ředitelka, Český helsinský výbor, z. s. Vedla
Anna Wünschová 11. 4. 2018.

105

