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Jak stanoví bod 28 interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti, která byla 

podepsána dne 16. dubna 2014, příslušným místopředsedům Evropského parlamentu a 

Evropské komise se poskytne výroční zpráva o činnosti rejstříku transparentnosti.  

 

Tato zpráva předkládá statistické údaje týkající se rejstříku od 1. ledna do 31. prosince 2019 

a popisuje aktivity, jež vyvíjel společný sekretariát rejstříku transparentnosti, zejména pokud 

jde o zajištění kvality údajů, monitorování dodržování kodexu chování a zvýšení 

informovanosti o tomto režimu. 
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I. ÚVOD 

Rejstřík transparentnosti byl zřízen společně Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí v roce 2011 na základě interinstitucionální dohody1. Představuje klíčový nástroj, 

který těmto dvěma institucím umožňuje plnit závazky týkající se transparentnosti ve 

vztazích se zástupci zájmových skupin. Pro správu rejstříku transparentnosti provozuje 

Evropský parlament a Evropská komise společný operační útvar nazvaný „společný 

sekretariát rejstříku transparentnosti“ (dále jen „společný sekretariát“). 

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. Všechny zapsané subjekty se svým podpisem zavázaly 

k dodržování kodexu chování. Jelikož rejstřík transparentnosti objasňuje, jaké zájmy 

jednotlivé skupiny sledují, koho reprezentují a jaké mají zdroje, umožňuje lepší kontrolu 

ze strany veřejnosti. Dává občanům, sdělovacím prostředkům a zúčastněným stranám 

možnost sledovat činnosti a případný vliv zástupců zájmových skupin, pokud jde o 

právní předpisy EU. Počet záznamů v rejstříku transparentnosti od jeho vytvoření stále 

roste a rejstřík dnes obsahuje téměř 12 000 subjektů2.  

 

II. SOUČASNÝ STAV3 

1. Rozdělení zapsaných subjektů 

Rejstřík transparentnosti se dělí do šesti oddílů a čtrnácti pododdílů. 

V roce 2019 zůstal celkový počet zapsaných subjektů stejný a nezměnil se ani podíl 

subjektů zapsaných v jednotlivých šesti oddílech. 

Oddíl II „Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení“ je i nadále největším 

oddílem rejstříku. Počet zapsaných subjektů zde mírně narostl a představuje o něco více 

než polovinu všech subjektů zapsaných v rejstříku (viz kruhový diagram 1). V rámci 

tohoto oddílu jsou nadále největší skupinou „Obchodní a podniková sdružení“, tvořící 

něco přes 40 %. „Odborové organizace a profesní sdružení“ si udržely stálý podíl 15 % 

a „Podniky a skupiny“ zůstaly na 39 % (viz kruhový diagram 2). 

Oddíl III „Nevládní organizace“ byl i v roce 2019 druhým nejčastěji zastoupeným 

typem zapsaných subjektů a představuje o něco více než čtvrtinu všech registrací. 

Oddíl I „Odborné poradenské společnosti, právnické firmy nebo samostatně výdělečně 

činní poradci“ se již druhým rokem mírně zmenšuje a představuje téměř 9 % všech 

zapsaných subjektů, tedy o 1 % méně než v předchozím roce. Pokles byl patrný ve všech 

třech pododdílech. 

Méně početnými jsou poslední tři oddíly: oddíl IV „Expertní skupiny typu ‚think tank‘, 

výzkumné a akademické instituce“, oddíl VI „Organizace zastupující místní, regionální 

a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.“ a oddíl V „Organizace zastupující 

církve a náboženská společenství“. 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01) 
2 Započítány jsou pouze subjekty, které byly zapsány a zveřejněny ke dni 31. prosince 2019. 
3 Údaje uvedené v této zprávě odrážejí stav ke dni 31. prosince 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01)


 

2 

 

 

1.1 Rozdělení zapsaných subjektů do oddílů a pododdílů 

 

Ke dni 31. prosince 2019 bylo v rejstříku transparentnosti zapsáno 11 899 

subjektů,  

rozdělených do těchto oddílů a pododdílů: 

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně 

výdělečně činní poradci 
1 069 

Odborné poradenské společnosti  672 

Právnické kanceláře  103 

Samostatně výdělečně činní poradci  294 

II – Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení  6 197 

Podniky a skupiny  2 422 

Obchodní a podniková sdružení  2 521 

Odborové organizace a profesní sdružení  937 

Ostatní organizace  317 

III – Nevládní organizace  3 112 

Nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty  3 112 

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

instituce  
885 

Expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce  564 

Akademické instituce  321 

V – Organizace zastupující církve a náboženská společenství  59 

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

veřejné či smíšené subjekty atd.  
577 

Regionální struktury 109 

Jiné veřejné orgány na nižší než celostátní úrovni  101 

Nadnárodní sdružení a sítě veřejných regionálních orgánů nebo jiných 

orgánů na nižší než celostátní úrovni 
91 

Další veřejné či smíšené subjekty vytvořené na základě právních předpisů, 

jejichž účelem je jednat ve veřejném zájmu  
276 
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1.2  Hlavní oddíly 

 

 

1.3 Rozdělení podle pododdílů4 

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

poradci 

 

                                                 
4 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.  

 

 

1.4 Vývoj  

Celkový počet zapsaných subjektů zůstal za poslední tři roky stabilní a blíží se 12 000.  

 
 

1.5 Nové zápisy 

V roce 2019 přibylo 1 592 nových zápisů5. Současně byl zhruba stejný počet zapsaných 

subjektů z rejstříku z různých důvodů vyškrtnut. Jednalo se například o ukončení ze strany 

subjektu, automatické vyškrtnutí, protože subjekt neprovedl povinnou každoroční 

aktualizaci údajů, nebo vyškrtnutí společným sekretariátem po provedení kontroly kvality 

                                                 
5 Započítány jsou pouze subjekty, které byly zapsány v roce 2019 a stále zveřejněny ke dni 31. prosince 

2019. Celkem se o zápis ucházelo 2 548 subjektů. 
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(viz kapitola III.2). Celkový počet zapsaných subjektů se tedy oproti roku 2018 nezměnil 

a k 31. prosinci 2019 tak rejstřík čítá 11 899 zapsaných subjektů. 

 

 

Rozdělení nových zápisů do jednotlivých oddílů bylo následující:  

 oddíl I „Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně 

činní poradci“ – 121 

 oddíl II „Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení“ – 841  

 oddíl III „Nevládní organizace“ – 426 

 oddíl IV „Expertní skupiny typu ‚think tank‘, výzkumné a akademické instituce“ 

– 103 

 oddíl V „Organizace zastupující církve a náboženská společenství“ – 10 

 oddíl VI „Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné 

či smíšené subjekty atd.“ – 91. 

 

1.6 Nejvyšší počet zapsaných subjektů podle jednotlivých zemí6 

Více než 91 % všech zapsaných subjektů má sídlo v EU, což představuje stejný podíl jako 

v předešlém roce. Zbývajících 9 % zapsaných subjektů pochází z 87 různých zemí po 

celém světě. Více než polovina zapsaných zástupců zájmových skupin (51 %) je usazena 

v Belgii, Německu, Francii nebo Spojeném království.  

 

                                                 
6 Tato statistika se opírá o umístění sídla zapsaného subjektu, jak je uvedeno v zápise. Od zapsaných 

subjektů se vyžaduje, aby kromě svého hlavního sídla nahlásily rovněž svou kancelář pro EU v Belgii, 

pokud ji mají. 
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2.  Pobídky spojené se zápisem do rejstříku transparentnosti 

Evropský parlament a Evropská komise nabízejí zapsaným zástupcům zájmových skupin 

určité pobídky. Zápis v rejstříku transparentnosti je podmínkou pro přístup zástupců 

zájmových skupin k osobám s rozhodovacími pravomocemi, do prostor a na určitá fóra 

v Evropském parlamentu a v Evropské komisi. 

V případě Evropského parlamentu zahrnují výhody spojené s registrací mimo jiné 

následující: 

 

 Dlouhodobý přístup do prostor EP se poskytuje pouze zástupcům registrovaných 

organizací. Podmínkou je schválení bezpečnostní službou. Schválení a obnova se 

provádějí online a jsou obvykle vyřízeny do tří pracovních dnů7. 

 Pokud chtějí zástupci zájmových skupin vystoupit na veřejných slyšeních 

organizovaných parlamentními výbory, musí být jejich organizace zaregistrována. 

 Zaregistrované subjekty se mohou prostřednictvím rejstříku přihlásit k odběru e-

mailových oznámení o činnosti parlamentních výborů. 

 Podporovat činnost meziskupin Parlamentu nebo neoficiálních seskupení nebo se 

účastnit těchto činností smějí pouze zaregistrované organizace. 

 Při spolupořádání akcí politických skupin v prostorách Parlamentu mohou být 

příslušné organizace požádány, aby poskytly informace o registraci. 

 Příslušné organizace, které žádají o převzetí záštity předsedu Evropského 

parlamentu, budou požádány, aby poskytly důkaz o tom, že jsou zaregistrovány. 

 

Akreditace u Evropského parlamentu 

 

Akreditaci do prostor Evropského parlamentu lze udělit až na období jednoho roku. V roce 

2019 udělil Evropský parlament zástupcům více než 2 600 organizací zapsaných 

v rejstříku transparentnosti přes 8 500 oprávnění k přístupu (na základě nové žádosti či v 

rámci obnovení). V porovnání s rokem 2018 se jejich počet zvýšil.   

 

                                                 
7 Viz rovněž: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/transparency 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/cs/transparency
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V případě Evropské komise výhody zahrnují: 

 

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

zástupci zájmových skupin takových setkání zúčastnit, musí být registrováni. 

 Veřejné konzultace: zapsané organizace si mohou zvolit, že budou automaticky 

informovány o konzultacích a plánech v oblastech, o něž mají zájem. Příspěvky do 

veřejných konzultací jsou začleněny do profilu zapsaného subjektu. 

 Expertní skupiny: jmenování členem je u některých typů expertních skupin 

podmíněno zápisem v rejstříku.  

 Záštita: Evropská komise uděluje záštitu zástupcům zájmových skupin, pouze 

jsou-li zaregistrováni. 

 Kontakty s úředníky: Od úředníků Komise se očekává, že si před přijetím výzvy k 

účasti na schůzi nebo na akci ověří, zda jsou zástupci zájmových skupin 

registrováni. Kontakt s neregistrovanými organizacemi může být omezen. 

  

3. Technický vývoj 

Technická zdokonalení 

Společný sekretariát koordinuje vývoj IT řešení za účelem vylepšení systému rejstříku 

transparentnosti.  

V roce 2019 byl zaveden nový prvek, který propojuje rejstřík s portálem „Podělte se o svůj 

názor“8. Příspěvky, které zapsané subjekty zašlou prostřednictvím uvedeného portálu do 

veřejných konzultací (od července 2018), jsou nyní začleněny do jejich profilu v rejstříku. 

Usnadňuje se tím přístup k užitečným informacím a zároveň se pro zapsané subjekty 

snižuje administrativní zátěž, protože nemusí své příspěvky zadávat ručně. Tento prvek 

doplňuje dva další typy integrace, které již byly v minulosti zavedeny, pokud jde o 

interakce s Evropskou komisí: i) seznam schůzek zapsaných subjektů s komisaři, členy 

jejich kabinetů a generálními řediteli a ii) členství v expertních skupinách Komise a dalších 

podobných subjektech9 (pro členy typu B a C). 

Jedno ze zavedených IT řešení usnadňuje proces registrace a aktualizace pro nové i 

stávající zapsané subjekty. Tento mechanismus zapsaným subjektům pomáhá vyhnout se 

nejčastějším chybám a upozorňuje také společný sekretariát na případné nesrovnalosti v 

údajích, a ten na ně tak může reagovat. Díky této inovaci bylo v rejstříku transparentnosti 

dosaženo hmatatelného zlepšení celkové kvality údajů. 

Po revizi prováděcích pokynů10 byla v registračním formuláři a na internetových stránkách 

provedena řada úprav. Cílem revize bylo lépe pomoci zapsaným subjektům registrovat se 

a spravovat příslušné údaje.  

Kromě každoročního upozornění, že je třeba registrační údaje aktualizovat, jsou navíc od 

dubna 2019 zapsaným subjektům v pravidelných intervalech zasílány automatické 

upomínky, aby své údaje zkontrolovaly i v průběhu roku.   

V roce 2019 pokračovaly i kroky k zajištění souladu s nařízením o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány EU11. Na internetových stránkách 

rejstříku transparentnosti byla zveřejněna aktualizovaná prohlášení o ochraně soukromí 

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_cs  
9http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=CS  
10http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=GU

IDELINES  
11 Nařízení (EU) 2018/1725. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_cs
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=CS
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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týkající se subjektů zapsaných v rejstříku, schůzek se zástupci zájmové skupiny a 

zacházení s upozorněními a stížnostmi12. 

Návštěvy internetových stránek 

V roce 2019 zaznamenaly internetové stránky rejstříku transparentnosti13 téměř 331 000 

návštěv14 (27 572 návštěv měsíčně), což je o něco méně než v předchozím roce. 85 % 

návštěv učinili evropští návštěvníci. Nejvíce návštěv směřovalo z Belgie (30,4 %), 

následovalo Německo (11,1 %), Francie (10 %) a Spojené království (9,3 %). Asi 74 % 

tvořily přímé návštěvy, zatímco 17 % se na stránky dostalo přes vyhledávače. Pokud jde o 

jazykové preference, anglická verze internetových stránek vygenerovala polovinu návštěv 

(50 %), následovaly verze francouzská (14 %), německá (11 %), španělská (5,5 %) a 

italská (5 %). 

Evropský portál veřejně přístupných dat  

Historická data publikovaná na portále veřejně přístupných dat EU15 i nadále přitahovala 

pozornost a vygenerovala v roce 2019 více než 8 000 zobrazení. Tyto datové soubory 

umožňují 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 různé 

interaktivní datové vizualizace16. 

 

III. ČINNOSTI SPOLEČNÉHO SEKRETARIÁTU REJSTŘÍKU 

TRANSPARENTNOSTI  

Společný sekretariát tvoří tým úředníků z Evropského parlamentu a Evropské komise. Na 

práci spojenou s rejstříkem připadá přibližně šest ekvivalentů plného pracovního úvazku.  

Společný sekretariát je odpovědný za každodenní správu rejstříku transparentnosti. 

Poskytuje asistenční službu, vydává pokyny k registraci, sleduje kvalitu údajů, zpracovává 

upozornění a stížnosti, koordinuje vývoj IT, pořádá kampaně na zvyšování informovanosti 

a vyvíjí další komunikační činnost. Společný sekretariát koordinuje vedoucí oddělení pro 

transparentnost, správu dokumentů a přístup k dokumentům, které je součástí Generálního 

sekretariátu Evropské komise.  

1. Asistenční služba 

Společný sekretariát poskytuje asistenční služby jako pomoc zapsaným subjektům. V roce 

2019 společný sekretariát zodpověděl 1 027 individuálních dotazů zaslaných 

prostřednictvím vícejazyčného online formuláře „Kontaktujte nás“, což oproti roku 2018 

představuje 9% nárůst. 

  

                                                 
12 Prohlášení o ochraně soukromí je možné si přečíst na adrese: 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do > O rejstříku > Ochrana údajů > Prohlášení o 

ochraně soukromí. 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=cs#cs 
14 „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. 
15 https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/transparency-register 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=cs%23cs
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=cs%23cs
https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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2. Kontroly kvality 

„Kontrolou kvality“ se rozumí ověření, které společný sekretariát provádí, aby zajistil 

přesnost údajů předkládaných zapsanými subjekty. Jejím účelem je zvýšit spolehlivost této 

databáze jako referenčního nástroje pro činnosti v oblasti zastupování zájmových skupin. 

V roce 2019 provedl společný sekretariát celkem 4 559 kontrol kvality (v souvislosti s 

novými registracemi i registracemi z předešlých let), což představuje trvalý nárůst kontrol 

provedených za poslední tři roky17. Kromě standardní kontroly kvality každé nové 

registrace se společný sekretariát rovněž více snažil kontrolovat stávající registrace, a 

pokud odhalil v údajích nedostatky, žádal o jejich nápravu. 

Z provedených kontrol kvality bylo až 53,6 % registrací označeno za správné (2 444). Ve 

zbývajících 46,4 % případů společný sekretariát dané subjekty ohledně jejich registrace 

kontaktoval (2 115). To vedlo k vyškrtnutí 1 046 subjektů z různých důvodů, například 

kvůli nejednotným a/nebo neúplným údajům, neprovedení aktualizace, duplicitní 

registraci a nezpůsobilosti. Zbývajících 989 subjektů aktualizovalo své záznamy 

uspokojivým způsobem. 80 kontrol kvality nebylo k 31. prosinci 2019 ještě dokončeno.  

3. Upozornění, stížnosti a šetření z vlastního podnětu 

„Upozorněním“ se rozumí mechanismus, který se týká pouze písmene d)18 kodexu 

chování. Umožňuje třetím stranám společný sekretariát informovat, že údaje některých 

subjektů mohou obsahovat věcné chyby.  

V roce 2019 zpracoval společný sekretariát 26 individuálních upozornění19 (čtrnáct jich 

bylo původně doručeno jako „stížnosti“, ale byly překvalifikovány na „upozornění“). 

Upozornění se týkala osmnácti různých organizací: jedenáct upozornění se týkalo jediného 

subjektu a šest obdržených upozornění poukazovalo na neregistrované subjekty 

vykonávající činnosti, které spadají do působnosti rejstříku. Veškerá předložená 

upozornění byla uzavřena. 

„Stížností“ se rozumí postup, který se týká tvrzení třetích stran o tom, 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).  

V roce 2019 obdržel společný sekretariát 30 stížností, z nichž osm bylo přípustných jako 

„stížnost“20 a čtrnáct jich bylo překvalifikováno na „upozornění“. Čtyři stížnosti byly 

uzavřeny poté, co dotčené zapsané subjekty na žádost společného sekretariátu provedly 

aktualizaci či poskytly vysvětlení. Jedna stížnost byla vyřešena bez zásahu společného 

sekretariátu. U tří stížností ke konci roku 2019 stále probíhalo šetření. 

                                                 
17 Společný sekretariát provedl 3 963 kontrol kvality v roce 2018 a 3 624 v roce 2017. 
18 Ustanovení písmene d) kodexu chování rejstříku transparentnosti: „[zástupci zájmových skupin] zajistí, 

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

podle jejich nejlepšího vědomí úplné, aktuální a nebyly zavádějící; jsou srozuměni 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“. 
19 V porovnání s 22 upozorněními v roce 2018. 
20 Zbývajících osm obdržených stížností bylo označeno jako nepřípustné, buď proto, že se týkaly záležitostí 

mimo rámec interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti, nebo protože bylo poskytnuto málo 

důkazů, které by stížnost podpořily. 
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Společný sekretariát v roce 2019 rovněž zahájil čtyři „šetření z vlastního podnětu“ 

týkající se podezření na porušení kodexu chování. Tři z nich byla ke konci roku 

uzavřena. 
Jako součást spravedlivého řízení a též k zajištění proporcionality uplatňuje společný 

sekretariát při šetřeních právní zásadu presumpce neviny a právo být vyslechnut. Jakmile 

společný sekretariát konstatuje pravděpodobný problém, který je třeba vyřešit, kontaktuje 

dotčený zapsaný subjekt (či subjekty), aby se pokud možno společně dohodly na řešení. 

 

Příklady záležitostí řešených v rámci stížností a šetření z vlastního podnětu: 

  

 používání loga EU s cílem vyvolat dojem formálního vztahu s orgány EU; 

 nabídka jisté organizace, že pokud budou poslanci Evropského parlamentu 

souhlasit se schůzkou, věnuje peněžní prostředky na věc dle jejich výběru;   

 provádění činností zastupování zájmů v prostorách Evropského parlamentu bez 

náležité akreditace; 

 úmyslné uvedení nižších nákladů na lobbing; 

 uvedení vyššího počtu členů s cílem vyvolat dojem většího významu; 

 neuvedení všech klientů, kterým jsou poskytovány služby, aby dotčený subjekt 

zatajil své smluvní vztahy; 

 registrace v nesprávném oddíle a uvedení nepravdivého prohlášení o poslání; 

 nepravdivé uvedení osob jako zástupců organizace ve vztahu k orgánům EU. 

 

 

4. Pokyny a zvyšování informovanosti  

Společný sekretariát se soustavně snaží informovanost o rejstříku zvyšovat. Jeho členové 

nabízejí školení v rámci svých institucí a účastní se externích činností zaměřených na 

propagaci rejstříku transparentnosti.  

 Evropský parlament nabídl během roku svým zaměstnancům šestnáct školení 

týkajících se jeho politiky transparentnosti a souvisejících pravidel pro 

zaměstnance. Patří k nim také pravidelné měsíční školení s názvem: „Kdo se vás 

snaží ovlivnit? – Úvod do rejstříku transparentnosti“. Tři poslanci si navíc v roce 

2019 vyžádali zvláštní školení pro sebe i své zaměstnance. 

 Evropská komise uspořádala čtyři celodenní školení pro zaměstnance s názvem 

„Jak vhodně a efektivně jednat s lobbisty“. Kromě toho realizovala pět interních 

školení o rejstříku transparentnosti pro nově nastupující zaměstnance Generálního 

sekretariátu a na žádost různých útvarů. 

Společný sekretariát se zúčastnil výročního zasedání sítě evropských rejstříků lobbistů, 

které se konalo 16. května 2019 v Paříži a organizoval je francouzský Vysoký úřad pro 

transparentnost ve veřejném životě (HATVP). Toto fórum vytváří příležitosti pro 

získávání znalostí a navazování kontaktů mezi zástupci orgánů veřejné správy různých 

členských států EU, kteří pracují v oblasti regulace lobbingu a dodržují vysoké standardy 

profesní bezúhonnosti. Společný sekretariát rovněž přispěl ke dvěma akcím pro zúčastněné 

strany. 

Dále Evropská komise v průběhu roku poskytla zúčastněným stranám a skupinám 

návštěvníků jedenáct prezentací. Evropský parlament byl vyzván, aby prezentoval rejstřík 

transparentnosti na dvanácti akcích s akademickými pracovníky, studentskými skupinami 

a delegacemi z vnitrostátních parlamentů se zájmem o transparentnost lobbingu. 
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IV. ZÁVĚR 

S téměř 12 000 aktivními zapsanými subjekty je rejstřík transparentnosti dnes jedním z 

největších rejstříků svého druhu na světě. Slouží jako jedinečná referenční databáze 

zástupců zájmových skupin na evropské úrovni. Počet zápisů zůstává již druhý rok po sobě 

stálý. Plyne z toho, že systém v současné době pravděpodobně dosáhl svých přirozených 

mezí a kritického množství příslušných organizací. Počet zapsaných subjektů bude 

pravděpodobně nyní narůstat jen velmi omezeně, a nedosáhne již tak prudkého vzestupu, 

jaký byl zaznamenán v počátečním období 2013–2017. 

Ke klíčovým prioritám v roce 2019 nadále patřilo zlepšování celkové kvality údajů v 

rejstříku transparentnosti, protože tento faktor má dopad na spolehlivost a pověst tohoto 

systému. Společný sekretariát za tímto účelem provedl o 13 % více kontrol kvality než v 

roce 2018. Jsou zde započítány kontroly u nových i stávajících registrovaných subjektů. 

Nově zavedená technická řešení usnadňují každodenní práci společného sekretariátu a 

kromě toho snižují pro subjekty administrativní zátěž spojenou s registrací a aktualizací 

údajů. 

Společný sekretariát, který funguje jako strážce kodexu chování rejstříku transparentnosti, 

zpracoval veškeré stížnosti a upozornění, jež byly v roce 2019 od třetích stran obdrženy. 

Zároveň provedl několik „šetření z vlastního podnětu“.  

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise pokračovaly v jednání o povinném 

rejstříku transparentnosti EU na základě návrhu nové interinstitucionální dohody o 

povinném rejstříku transparentnosti, který předložila Komise21. 

 

 

 

                                                 
21http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/1-2016-627-CS-F1-1.PDF  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/1-2016-627-CS-F1-1.PDF

