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I. ÚVOD 

Rejstřík transparentnosti byl zřízen společně Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí v roce 2011 na základě interinstitucionální dohody. Spolu s dalšími iniciativami 

představuje jeden z hlavních nástrojů pro plnění závazků, které oba orgány v oblasti 

transparentnosti přijaly. Rejstřík transparentnosti se vztahuje na všechny organizace 

a samostatně výdělečně činné osoby, které vykonávají činnosti, jejichž cílem je ovlivnit 

rozhodovací procesy a provádění politik v orgánech EU. Jelikož rejstřík 

transparentnosti objasňuje, jaké zájmy jednotlivé skupiny sledují, koho reprezentují 

a jaké mají zdroje, umožňuje lepší kontrolu ze strany veřejnosti, čímž dává občanům, 

sdělovacím prostředkům a zúčastněným stranám možnost sledovat činnosti a případný 

vliv zástupců zájmových skupin. Počet záznamů v rejstříku transparentnosti od jeho 

vytvoření stále roste; rejstřík dnes obsahuje téměř 12 000 subjektů1, jež jsou všechny 

signatáři kodexu chování. Jedná se o největší nástroj svého druhu na světě. 

 

II. SOUČASNÝ STAV REJSTŘÍKU TRANSPARENTNOSTI2 

1. Statistiky  

Zatímco celkový počet zapsaných subjektů stále roste, relativní velikost šesti 

registračních oddílů rejstříku transparentnosti se příliš nemění. 

Největším oddílem byl i v roce 2018 oddíl „Interní lobbisté 

a obchodní/podniková/profesní sdružení“ (oddíl II), obsahující nyní více než polovinu 

všech zapsaných subjektů (viz kruhový diagram 1). V rámci tohoto oddílu zůstala 

největší skupinou „Obchodní a podniková sdružení“, tvořící něco přes 40 %. Podíl 

„Odborových organizací a profesních sdružení“ v roce 2018 mírně vzrostl na téměř 

15 % a podíl „Podniků a skupin“ dosáhl v oddílu II téměř 39 %, přičemž v předešlém 

roce to bylo 37 % (viz kruhový diagram 2, oddíl II). 

Druhým nejčastěji zastoupeným typem zapsaných subjektů zůstaly i v roce 2018 

„Nevládní organizace“ (oddíl III), které podobně jako v předchozím roce 

představovaly o něco více než čtvrtinu všech zapsaných organizací.  

Podíl pododdílu „Odborné poradenské společnosti, právnické firmy nebo samostatně 

výdělečně činní poradci“ (oddíl I) se mírně zmenšil a představuje o něco více než 10 % 

všech zapsaných subjektů (oproti více než 11 % v předchozím roce).  

Méně početnými zapsanými subjekty jsou „Expertní skupiny typu „think tank“, 

výzkumné a akademické instituce“ (oddíl IV), „Organizace zastupující místní, 

regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.“ (oddíl VI) 

a „Organizace zastupující církve a náboženská společenství“ (oddíl V). 

                                                 
1 Započítány jsou pouze subjekty, které byly zapsány a vyvíjely činnost ke dni 31. prosince 2018. 
2 Údaje uvedené v této zprávě odrážejí stav ke dni 31. prosince 2018. 
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Kruhový diagram 1: Rozdělení zástupců zájmových skupin 

 

 

 

Kruhové diagramy 2: Rozdělení podle pododdílů3 

Oddíl I: Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní 

poradci 

 

                                                 
3 Oddíly III a V nemají pododdíly, takže nejsou do rozdělení zařazeny. 
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Oddíl II: Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení 

 

Oddíl IV: Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce 
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Oddíl VI: Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené 

subjekty atd.  
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Tabulka č. 3: Rozdělení zapsaných subjektů  

Ke dni 31. prosince 2018 bylo v rejstříku transparentnosti zapsáno 11 901 

subjektů, rozdělených do těchto (pod)oddílů: 

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně 

výdělečně činní poradci 
1 211 

Odborné poradenské společnosti  745 

Právnické firmy  120 

Samostatně výdělečně činní poradci  346 

II – Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení  5 962 

Podniky a skupiny  2 315 

Obchodní a podniková sdružení  2 419 

Odborové organizace a profesní sdružení  893 

Ostatní organizace  335 

III – Nevládní organizace  3 159 

Nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty  3 159 

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce  924 

Expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce  586 

Akademické instituce  338 

V – Organizace zastupující církve a náboženská společenství  54 

VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné 

či smíšené subjekty atd.  
591 

Regionální struktury 118 

Jiné veřejné orgány na nižší než celostátní úrovni  103 

Nadnárodní sdružení a sítě veřejných regionálních orgánů nebo jiných 

orgánů na nižší než celostátní úrovni 
87 

Další veřejné či smíšené subjekty vytvořené na základě právních předpisů, 

jejichž účelem je jednat ve veřejném zájmu  
283 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&locale=cs#cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
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V roce 2018 se do rejstříku transparentnosti zapsalo 2 762 nových subjektů (započítány 

jsou pouze subjekty, které byly zapsány v roce 2018 a vyvíjely činnost ke dni 

31. prosince 20184). Průměrný počet nových zápisů za měsíc byl 230 (oproti 202 

v předchozím roce).   

Rozdělení nových registrací do jednotlivých oddílů bylo následující:  

 466 subjektů do oddílu I,  

 1 143 do oddílu II,  

 741 do oddílu III,  

 231 do oddílu IV,  

 13 do oddílu V a  

 168 do oddílu VI.  

Pozn.:  

Roční statistiky od roku 2011 jsou uvedeny na stránce se statistickými údaji5 na 

internetových stránkách rejstříku:  

Graf 4: Nové registrace za rok  

 

 

Celkový počet zapsaných subjektů vzrostl v roce 2018 na 11 901 (z 11 612 v roce 2017), 

což představuje nárůst o méně než 300 subjektů, neboli růst pouze o 2,4 % ve srovnání 

s 6% nárůstem mezi roky 2016 a 2017 (graf 5).  

  

                                                 
4 Možné důvody deaktivace zahrnují ukončení ze strany subjektu, vymazání společným sekretariátem 

rejstříku transparentnosti po provedení kontroly způsobilosti/kvality atd. 
5 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=cs#c
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Graf 5: Celkový počet zapsaných subjektů za rok 

 

Více než 90 % všech zapsaných subjektů má sídlo v EU, což představuje podstatný 

nárůst oproti předchozímu roku, kdy to bylo 77 %. V seznamu top 10 zemí (graf 6) jsou 

opět dvě země mimo EU (Spojené státy a Švýcarsko). V rejstříku transparentnosti jsou 

zastoupeny organizace ze všech členských států EU, přičemž polovina všech zapsaných 

subjektů uvádí sídlo v jedné z následujících čtyř zemí: Belgie, Německo, Spojené 

království a Francie, stejně jako tomu bylo v předchozích letech. Více než 32 % všech 

zapsaných subjektů má kancelář v Belgii; pro přibližně 18 % všech zapsaných subjektů je 

to jejich hlavní sídlo. 

Graf 6: Rozdělení zapsaných subjektů podle zemí – top 106 

 

                                                 
6 Tato statistika se opírá o umístění sídla zapsaného subjektu, jak je uvedeno v registraci. Některé zapsané 

subjekty mají vedle svého hlavního sídla zvláštní kancelář pro EU v Belgii.  
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2.  Pobídky spojené s registrací 

Evropský parlament a Evropská komise nabízejí zapsaným zástupcům zájmových skupin 

určité pobídky. Přístup zástupců zájmových skupin k osobám s rozhodovacími 

pravomocemi, do prostor a na určitá fóra v Evropském parlamentu a v Evropské komisi 

totiž může být podmíněn registrací v rejstříku transparentnosti. 

V případě Evropského parlamentu takové praktické výhody spojené s registrací 

zahrnují mimo jiné následující: 

 

 Dlouhodobý přístup do prostor EP lze povolit pouze zástupcům zapsaných 

organizací (po ověření jeho bezpečnostní službou). Toto ověření a obnovení 

akreditace probíhá online a obvykle je vyřízeno do tří pracovních dnů7. 

 Vystoupit s projevem na veřejných slyšeních pořádaných parlamentními výbory 

mohou pouze zástupci zájmových organizací zapsaných v rejstříku. 

 Zapsané subjekty se mohou prostřednictvím rejstříku přihlásit k odběru 

emailových oznámení o činnosti výborů EP. 

 Od relevantních organizací, které spolupořádají akce politických skupin 

v prostorách EP, může být požadováno poskytnutí rejstříkových informací. 

 Od relevantních organizací, které žádají předsedu EP o záštitu, se požaduje, aby 

předložili doklad, že jsou zapsány v rejstříku. 

 

V případě Komise se jedná o následující: 

 

 Schůzky s členy Komise, členy kabinetů a generálními řediteli: aby se mohli 

setkat s vysoce postavenými osobami s rozhodovacími pravomocemi, musí být 

zástupci zájmových skupin registrováni. 

 Veřejné konzultace: zapsané organizace jsou automaticky informovány 

o konzultacích a plánech v oblastech, které specifikovaly. Reakce od „zapsaných 

organizací“ a od „ostatních“ jsou zveřejňovány odděleně. 

 Odborné skupiny: aby mohli být členové některých typů odborných skupin 

jmenováni, musí se zaregistrovat.  

 Záštita: Evropská komise uděluje záštitu pouze zapsaným zájmovým skupinám. 

 Kontakty s úředníky: Úředníkům Evropské komise se před přijetím pozvánky na 

schůzku či akci doporučuje, aby zjistili, zda jsou zástupci zájmových skupin 

zaregistrováni. Na kontakty s nezaregistrovanými organizacemi mohou být 

uplatněny restrikce. 

  

Akreditace u Evropského parlamentu 

 

Akreditaci do prostor Evropského parlamentu lze udělit až na dvanáctiměsíční období. 

V roce 2018 udělil Evropský parlament zástupcům více než 2 500 organizací zapsaných 

v rejstříku transparentnosti přes 8 000 oprávnění k přístupu (na základě nové žádosti či 

v rámci obnovení). V porovnání s rokem 2017 to představuje určitý nárůst8.  

 

                                                 
7 Viz také: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/transparency 
8 V roce 2018 bylo uděleno 8 130 oprávnění k přístupu (v roce 2017 to bylo 7 970) pro 2 510 organizací 

(2 506 v roce 2017). 

 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/transparency
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Nový vývoj  

 

Od roku 2017 už Evropský parlament neumožňuje držitelům dlouhodobých propustek, 

kteří zastupují organizace, jejichž registrace v rejstříku transparentnosti mají status 

„pozastaveno“, používání těchto propustek po dobu pozastavení. Jejich přístup může být 

obnoven až po ukončení pozastavení.  

V roce 2018 byla zavedena nová pobídka pro registraci: zapsané subjekty se mohou 

přihlásit k odběru novinek pocházejících z výborů EP. Novinky lze filtrovat podle oblasti 

politiky a jazyka.  

Nová funkce zavedená v roce 2018 integruje údaje o schůzkách, které zapsané subjekty 

absolvovaly se zástupci Evropské komise (se členy Komise, členy jejich kabinetů či 

generálními řediteli), do jejich profilů v rejstříku transparentnosti (ve formátu PDF). Tato 

nová funkce usnadňuje přístup ke konsolidovaným informacím a vede ke zvýšení 

transparentnosti. Navazuje na synergie s Rejstříkem expertních skupin Komise 

a podobných subjektů9 zavedeným v roce 2017, které rejstříku transparentnosti umožní 

čerpat údaje z tohoto druhého rejstříku. Rejstřík transparentnosti automaticky zobrazuje 

názvy expertních skupin, do nichž je zapsaný subjekt jmenován, aby tam zastupoval buď 

společný zájem (členové typu B), nebo organizaci (členové typu C). 

3. Návštěvnost internetových stránek rejstříku transparentnosti 

V roce 2018 zaznamenaly internetové stránky rejstříku transparentnosti10 asi 365 000 

návštěv11 (30 416 návštěv měsíčně), což je o něco více než v předchozím roce. Nejvyšší 

počet návštěv pocházel z Belgie (29 %), následovalo Německo (14 %), Spojené 

království (8 %) a Francie (7,5 %). Asi 68 % tvořily přímé návštěvy, zatímco 24 % se na 

stránky dostalo přes vyhledávače. Pokud jde o jazykové preference, anglická verze 

internetových stránek vygenerovala méně než polovinu návštěv (42 % oproti 56 % 

v předchozím roce), následovaly verze německá (17 % oproti 10 % v předchozím roce), 

francouzská (14 %), španělská (6 %), italská (5 %) a ostatní jazyky (16 %). 

 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
11 „Návštěva“ je definována jako návštěvník, který na internetové stránky přichází poprvé. Pokud tentýž 

návštěvník navštíví stránku po více než 30 minutách od chvíle, kdy si ji zobrazil naposledy, bude to 

zaznamenáno jako nová návštěva. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=CS
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=cs#cs


 

10 

 

III. ČINNOSTI SPOLEČNÉHO SEKRETARIÁTU REJSTŘÍKU 

TRANSPARENTNOSTI  

Společný sekretariát rejstříku transparentnosti (dále jen: „sekretariát rejstříku“) tvoří tým 

úředníků z Evropského parlamentu a Evropské komise. Na plnění jejich úkolů spojených 

s rejstříkem transparentnosti připadá přibližně šest ekvivalentů plného pracovního 

úvazku (v obou orgánech společně).  

Sekretariát rejstříku je odpovědný za každodenní správu rejstříku transparentnosti; 

poskytuje asistenční službu, vydává pokyny k registraci, provádí kontroly kvality údajů, 

zpracovává obdržená upozornění a stížnosti, koordinuje vývoj IT a údržbu systému, 

pořádá kampaně na zvyšování informovanosti a vyvíjí další komunikační činnost na 

podporu rejstříku. Sekretariát rejstříku koordinuje vedoucí oddělení pro transparentnost, 

správu dokumentů a přístup k dokumentům, které je součástí generálního sekretariátu 

Evropské komise. V červenci 2018 se uvedeného úkolu ujal nový koordinátor.  

1. Monitorování údajů v rejstříku transparentnosti  

Sekretariát rejstříku koordinuje vývoj inovativních IT řešení za účelem vylepšení 

systému, který je podstatou rejstříku transparentnosti. Kontroluje všechny nové 

registrace, aby ověřil způsobilost subjektů a zajistil kvalitu jimi poskytovaných údajů. 

Automatické zjišťování potenciálních problémů s kvalitou údajů v registracích, zavedené 

v květnu 2017, přineslo v roce 2018 hmatatelné výsledky. Sekretariát rejstříku se zabýval 

256 případy, jejichž status byl „čeká na schválení“. Tato procedura se uplatňuje na 

registrace, jejichž automatické zveřejnění bylo pozastaveno do doby, než budou 

vyjasněny určité otázky ohledně jejich údajů. Celkový počet registrací s problémovými 

údaji poklesl z 6 % všech zapsaných subjektů v lednu 2018 na 1,5 % v prosinci 2018.  

Další funkce zavedená na konci roku 2018 znemožňuje zapsaným subjektům, aby zvolily 

možnost „Nově vzniklý subjekt, první účetní období není doposud uzavřeno“ několik let 

po sobě. Pokud byl subjekt zaregistrován před více než dvěma lety, bude tedy muset 

uvést finanční odhad za poslední uzavřené účetní období. 

Rejstřík byl vylepšen, pokud jde o infrastrukturu, zabezpečení a výkon. 

Sekretariát rejstříku rovněž zrevidoval Prováděcí pokyny k rejstříku transparentnosti, 

vytvořené v roce 2015, s ohledem na získané zkušenosti a připomínky zúčastněných 

stran. Aktualizovaná verze obsahuje řadu doplnění a vysvětlení, jež mají zapsaným 

subjektům pomoci předložit a udržovat adekvátní registraci. Pokyny jsou k dispozici 

ve 23 úředních jazycích na internetových stránkách rejstříku transparentnosti.12 

1.1 Poskytování asistenčních služeb 

Sekretariát rejstříku poskytuje asistenční služby jako pomoc zapsaným subjektům. 

V roce 2018 sekretariát rejstříku zodpověděl 943 individuálních dotazů zaslaných 

prostřednictvím vícejazyčného online formuláře „Kontaktujte nás“. Z toho 591 dotazů se 

týkalo existujících registrací, zatímco 125 se týkalo nových registrací; 227 zpráv se 

týkalo jiných záležitostí. Kromě toho poskytuje sekretariát rejstříku v předem určených 

týdenních časech telefonní linku. 

                                                 
12http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=GU

IDELINES 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=GUIDELINES
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=GUIDELINES
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1.2 Kontroly kvality 

„Kontrolou kvality“ se rozumí soubor ověření, která sekretariát rejstříku provádí za 

účelem zajištění kvality a přesnosti údajů předkládaných zapsanými subjekty podle 

přílohy II interinstitucionální dohody a která mají zabránit vzniku věcných chyb 

a registraci nezpůsobilých subjektů. V případě nesouladu s požadavky stanovenými 

v příloze II dohody sekretariát rejstříku zahájí se zapsanými subjekty dialog s cílem 

nalézt uspokojivé řešení.  

V roce 2018 provedl sekretariát rejstříku 3 963 kontrol, což je více než v předchozím 

roce.13 Z provedených kontrol kvality bylo 48,52 % registrací označeno za správné 

(1 923), zatímco zbývající subjekty byly kontaktovány ohledně způsobilosti nebo 

nesrovnalostí v údajích obsažených v jejich záznamech. Z 2 040 kontaktovaných 

subjektů jich 1 110 (téměř 54 %) bylo z rejstříku vymazáno z některého z těchto důvodů: 

nejednotné, nesprávné nebo neúplné údaje, neprovedení aktualizace, duplicitní registrace 

a nezpůsobilost. Zbývajících 934 subjektů po poradě se sekretariátem rejstříku 

aktualizovalo své záznamy uspokojivým způsobem, zatímco šest kontrol kvality nebylo 

k 31. prosinci 2018 ještě dokončeno. 

1.3 Upozornění  

„Upozorněním“ se rozumí mechanismus, který umožňuje třetím stranám sekretariát 

rejstříku informovat, že registrační záznamy jednoho nebo více subjektů obsahují věcné 

chyby nebo že jsou tyto subjekty nezpůsobilé, případně o aktivitách nezapsaných 

subjektů, na něž se vztahuje působnost rejstříku. V roce 2018 sekretariát rejstříku 

zpracoval 22 individuálních upozornění14 (šest jich bylo původně doručeno jako 

„stížnosti“, které byly překvalifikovány na „upozornění“). Tato upozornění se týkala 

celkem 25 organizací, neboť se dvě z nich týkala jednoho subjektu. Počet obdržených 

upozornění ve srovnání s rokem 2017 mírně vzrostl. Stejně tak byl poněkud vyšší počet 

upozornění ohledně aktivit nezapsaných subjektů.15  

Pokud sekretariát rejstříku obdrží oznámení o možném porušení kodexu chování, které 

spadají výhradně pod písmeno d) kodexu chování16, jsou tato oznámení zpracována jako 

„upozornění“, pokud souvisejí s potenciálními faktickými chybami obsaženými v údajích 

zapsaných subjektů.  

1.4 Stížnosti  

„Stížností“ se rozumí oznámení, v němž se tvrdí, že zapsaný subjekt porušil některé 

z povinností stanovených v kodexu chování, s výjimkou tvrzení týkajících se věcných 

chyb, která jsou řešena jako „upozornění“ (viz výše 1.3).  

V roce 2018 sekretariát rejstříku obdržel 13 stížností, z nichž dvě byly přípustné jako 

„stížnost“ a šest jich bylo překvalifikováno na „upozornění“. Pět stížností bylo označeno 

jako nepřípustné, buď proto, že se týkaly záležitostí mimo rámec interinstitucionální 

                                                 
13 V roce 2017 sekretariát rejstříku provedl 3 624 kontrol kvality. 
14 V porovnání s 20 upozorněními v roce 2017. 
15 V roce 2017 se nezapsaných subjektů týkalo sedm upozornění, v roce 2018 osm. 
16 Ustanovení písmene d) kodexu chování rejstříku transparentnosti: „[zástupci zájmových skupin] zajistí, 

aby informace, které poskytují při zápisu a následně v rámci své činnosti, na niž se vztahuje rejstřík, byly 

podle jejich nejlepšího vědomí úplné, aktuální a nebyly zavádějící; jsou srozuměny s tím, že veškeré 

poskytnuté informace podléhají kontrole, a souhlasí s tím, že budou spolupracovat v případě žádostí 

správních útvarů o doplňující informace a aktualizaci údajů“. 
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dohody o rejstříku transparentnosti, nebo protože bylo poskytnuto málo důkazů, které by 

stížnost podpořily. 

Dvě přípustné stížnosti uváděly možné porušení jednoho nebo více následujících 

ustanovení kodexu chování ze strany zástupců zájmových skupin:   

 a) vždy oznámí své jméno, příp. registrační číslo, a subjekt či subjekty, pro něž 

pracují nebo které zastupují; uvedou zájmy, cíle či účely, které propagují, 

a případně klienty nebo členy, které zastupují;  

 b) nezískávají ani se nesnaží získat informace či dosáhnout jakýchkoli rozhodnutí 

nekalým způsobem nebo využitím neoprávněného tlaku či nevhodného chování; 

 c) při jednání s třetími osobami si nenárokují žádný formální vztah s Evropskou 

unií ani s žádným z jejích orgánů a nezkreslují své postavení v souvislosti se 

zápisem do rejstříku, tak aby uváděly v omyl třetí osoby nebo úředníky či jiné 

zaměstnance Evropské unie, ani nevyužívají loga orgánů EU, aniž by jim to bylo 

výslovně povoleno.  

Poté, co sekretariát rejstříku provedl šetření a kontaktoval dotčené zapsané subjekty, byla 

jedna ze dvou přípustných stížností uzavřena, když dotčené subjekty poskytly uspokojivé 

vysvětlení a aktualizovaly své záznamy. Zbývající přípustná stížnost se ke konci roku 

2018 stále projednávala; na začátku roku 2019 bylo dosaženo uspokojivého řešení a byly 

provedeny aktualizace. Proběhlo také jedno šetření z vlastní iniciativy sekretariátu 

rejstříku, který rozhodl o odstranění registrace pro porušení ustanovení písmene c) 

kodexu.  

2. Pokyny a zvyšování informovanosti  

Sekretariát rejstříku se soustavně snaží zvýšit informovanost o rejstříku. Jeho členové 

pravidelně pořádají interní školení (ve dvou zúčastněných institucích) i externí 

komunikační aktivity s cílem propagovat rejstřík transparentnosti a poskytovat 

doporučení k jeho používání.  

 Evropský parlament uspořádal 12 interních školení a informačních schůzek pro 

své poslance a jejich asistenty, jakož i pro zaměstnance;  

 Evropská komise uspořádala tři celodenní školení pro zaměstnance s názvem „Jak 

vhodně a efektivně jednat s lobbisty“. Kromě toho realizovala tři školení 

o rejstříku transparentnosti na žádost různých útvarů;  

 Sekretariát rejstříku se rovněž zúčastnil ustavujícího zasedání sítě rejstříků 

evropských lobbistů European Lobbying Registrars’ Network, jež se konalo 

v Dublinu ve dnech 21.–22. března 2018, a vyměnil si názory se subjekty 

provozujícími podobné systémy v různých členských státech EU. 

Dále Evropská komise v průběhu roku poskytla zúčastněným stranám a skupinám 

návštěvníků 12 prezentací, zatímco Evropský parlament byl vyzván, aby prezentoval 

rejstřík transparentnosti na šesti akcích s akademickými pracovníky a studentskými 

skupinami se zájmem o transparentnost lobbingu.  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=cs#cs
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3. Portál veřejně přístupných dat EU a rejstřík transparentnosti 

Historická data publikovaná na portále veřejně přístupných dat EU17 i nadále přitahovala 

pozornost. Tento datový soubor umožňuje uživatelům stáhnout si (ve formátu XML nebo 

Excel) seznam osob akreditovaných pro přístup do Evropského parlamentu a seznam 

organizací zapsaných v rejstříku transparentnosti, a to několik let zpětně. Je také možné 

prohlížet si interaktivní datové vizualizace18. 

Tato internetová stránka v roce 2018 vygenerovala přes 8 000 zobrazení a více než 1 700 

stáhnutí. 

                                                 
17  https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register 
18  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. ZÁVĚR 

Počet registrací nadále rostl i v roce 2018 a byl v porovnání s rokem 2017 o něco 

výraznější; do rejstříku se v průběhu roku zapsalo 2 762 nových subjektů. S téměř 12 000 

zapsanými subjekty je dnes rejstřík transparentnosti největším rejstříkem svého druhu na 

světě. Jeho viditelnost a důležitost coby primární referenční databáze zástupců 

zájmových skupin zůstává nezměněna.  

Sekretariát rejstříku, který funguje jako strážce kodexu chování rejstříku transparentnosti, 

zajistil, aby byly obdržené stížnosti a upozornění řádně administrativně zpracovány. 

Klíčovou prioritou pro rok 2018 zůstalo zlepšení celkové kvality údajů v rejstříku 

transparentnosti. IT řešení vytvořené v roce 2017 usnadňuje proces registrace 

a aktualizace pro nové i stávající zapsané subjekty. Tento mechanismus zapsaným 

subjektům nejen pomáhá vyhnout se nejčastějším chybám, ale také upozorňuje 

sekretariát rejstříku na případné nesrovnalosti, a ten na ně tak může reagovat. Uvedená 

inovace umožnila výrazně zlepšit celkovou kvalitu údajů: Celkový počet registrací 

s problémovými údaji v průběhu roku poklesl z 6 % všech zapsaných subjektů na 1,5 %.  

V roce 2018 podnikl sekretariát rejstříku první kroky k zajištění souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie19. Toto úsilí 

bude v roce 2019 pokračovat. 

V prvním čtvrtletí 2018 zahájili političtí zástupci20 Evropského parlamentu, Rady EU 

a Evropské komise jednání o návrhu nové interinstitucionální dohody o povinném 

rejstříku transparentnosti EU21, který předložila Komise, a v tomto procesu pokračovali 

pod záštitou bulharského a rakouského předsednictví. 

 

 

- KONEC -  

                                                 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32018R1725  
20 Sylvie Guillaumová, místopředsedkyně odpovědná za rejstřík transparentnosti, a Danuta Hübnerová, předsedkyně 

Výboru pro ústavní záležitosti za Parlament, první místopředseda Frans Timmermans za Evropskou komisi a zástupci 

bulharského a rakouského předsednictví. 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-CS-F1-1.PDF  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/1-2016-627-CS-F1-1.PDF

