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V souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti, která byla 

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

Evropské komise předkládat výroční zpráva o fungování rejstříku transparentnosti.  

 

Tato zpráva popisuje činnosti, jež vyvíjel společný sekretariát rejstříku transparentnosti, 
zejména pokud jde o kvalitu údajů, sledování dodržování kodexu chování a zvýšení 

informovanosti o tomto rejstříku, a předkládá statistické údaje týkající se rejstříku od 1. ledna 

do 31. prosince 2020. 
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I Úvod 

Rejstřík transparentnosti je veřejná databáze, kterou společně provozuje Evropský parlament a 
Evropská komise. Byl zřízen v roce 2011 s cílem přispět k transparentnosti ve vztazích mezi těmito 
dvěma orgány a zástupci zájmových skupin. Řídí se příslušnou interinstitucionální dohodou1 mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou komisí a jako klíčový nástroj transparentnosti těchto dvou 
orgánů zvyšuje transparentnost zastupování zájmů a činí účast zúčastněných stran a občanské  
společnosti na demokratickém rozhodovacím procesu orgánů Unie viditelnější.  
 

Rejstřík transparentnosti dává občanům, sdělovacím prostředkům a zúčastněným stranám možnost 
sledovat, které zájmy jsou na úrovni Unie zastoupeny, kdo tyto zájmy zastupuje a jménem koho 
je zastupuje, jakož i zdroje určené na související lobbistické činnosti a úsilí, čímž se zlepší 
transparentnost a otevřenost rozhodovacího procesu EU.  

 
Zápis je dobrovolný. Všechny organizace a osoby samostatně výdělečně činné, které se zabývají 
činnostmi prováděnými s cílem ovlivnit rozhodovací procesy a postupy provádění politik v 
orgánech Unie, se mohou zapsat a tím se přihlásit k dodržování společného kodexu chování, pokud 

jde o to, jak tyto činnosti vykonávají.  
 
Tato zpráva popisuje činnosti související se správou rejstříku transparentnosti, zejména pokud jde 
o kvalitu údajů, sledování dodržování kodexu chování a související činnosti, a předkládá  

statistické údaje týkající se rejstříku od 1. ledna do 31. prosince 2020. 

  

                                              
1 Dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby 
samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU, Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11. 
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II Činnost společného sekretariátu 

Pro správu rejstříku transparentnosti provozuje Evropský parlament a Evropská komise společný 
operační útvar nazvaný „společný sekretariát rejstříku transparentnosti“ (dále jen „společný 
sekretariát“). Společný sekretariát je složen ze zaměstnanců obou orgánů, což odpovídá přibližně  

osmi zaměstnancům na plný úvazek.  
 
Společný sekretariát je odpovědný za každodenní správu rejstříku transparentnosti a zejména: 
 

 poskytuje asistenční službu zástupcům zájmových skupin i veřejnosti, 

 vydává pokyny s praktickými informacemi pro subjekty zapsané v rejstříku, 

 sleduje kvalitu obsahu rejstříku, 

 provádí šetření ohledně dodržování kodexu chování zapsaných zástupců zájmových 
skupin, 

 koordinuje vývoj IT databáze rejstříku a 

 zvyšuje informovanost a provádí další komunikační činnosti. 

 
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 zajišťuje asistenční službu za účelem zodpovídání dotazů týkajících se 
rejstříku transparentnosti, které může prostřednictvím vícejazyčných internetových stránek 
rejstříku položit kdokoli. Takovými dotazy jsou obvykle žádosti o informace o rejstříku 
transparentnosti od potenciálních subjektů, které mají zájem být zapsány do rejstříku, veřejnosti 

nebo výzkumných pracovníků, jakož i žádosti o podporu a pokyny od zástupců zájmových skupin 
během procesu zápisu, když aktualizují informace nebo jsou požádáni o objasnění informací, které 
poskytli, nebo ohledně přihlašovacích údajů. V roce 2020 společný sekretariát odpověděl na 1 117 
dotazů jednotlivců ve srovnání s jen něco přes 1 000 v předchozím roce. 

2 Kvalita údajů 

Rejstřík transparentnosti nabízí přehled lobbistických činností zástupců zájmových skupin 
spojených s formulováním nebo prováděním politického cyklu nebo cyklů a souvisejících 
rozhodovacích procesů orgánů Unie, včetně konkrétních podrobností o hlavních legislativních 

návrzích nebo politikách zaměřených na činnosti zapsaných subjektů, na které se vztahuje 
interinstitucionální dohoda. To vysvětluje, proč jsou někteří zástupci zájmových skupin zapsáni 
pouze po určitou nebo omezenou dobu, zatímco jiní zůstávají v databázi dlouhodobě. Zapsané 
subjekty, které jednou ročně neprovedou aktualizaci svého zápisu, jsou automaticky z databáze 

vyškrtnuty. Zapsané subjekty mohou být také vyškrtnuty v důsledku sledovacích činností 
společného sekretariátu, přičemž zástupci zájmových skupin se mohou znovu zapsat když (opět) 
vykonávají příslušné činnosti zastupování zájmů. V takovém případě bude jakýkoli nový zápis 
opět předmětem sledování společného sekretariátu (viz 2.1 Sledování kvality údajů). 

 
Zapsáním se zástupci zájmových skupin přihlásí ke kodexu chování pro zapsané subjekty, který 
je přílohou interinstitucionální dohody. To znamená, že se zavážou dodržovat etické postupy 
lobbingu a zajistí, aby informace, které poskytují při zápisu a následně v rámci své činnosti, na niž 

se vztahuje interinstitucionální dohoda, byly úplné, aktuální a nebyly zavádějící. Za tímto účelem 
se zapsaným subjektům doporučuje, aby pravidelně kontrolovaly informace, které předkládaly, a 
aktualizovaly je alespoň jednou ročně, aby v databázi zůstaly, a s tím, že za přesnost svých 
zapsaných údajů zůstávají odpovědné. 
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2.1  Sledování kvality údajů 

Úkolem společného sekretariátu je zajišťovat v rejstříku transparentnosti nejlepší možnou kvalitu 
údajů, a proto pravidelně kontroluje informace poskytnuté zapsanými subjekty. Denně sleduje 

všechny nové zápisy a také ty zápisy, které v databázi zůstávají po určité časové období, a provádí 
další cílené kontroly ad hoc. Ve snaze zvýšit spolehlivost databáze jako referenčního nástroje 
společný sekretariát v jednotlivých případech kontaktuje zapsané subjekty, aby ověřil přesnost 
informací, které poskytly, požádal o opravu případných nesrovnalostí a zajistil, že nezbytné 

informace jsou zveřejňovány v souladu s pokyny pro zapsané subjekty.  
 
V rámci svých sledovacích činností v roce 2020 provedl společný sekretariát kontroly kvality u 
4 973 zápisů. Toto číslo zahrnuje: 

 

 zkoumání údajů nových zástupců zájmových skupin, kteří se zapsali v roce 20202 (2 843 
kontrol), 

 cílený přezkum údajů zástupců zájmových skupin, kteří byli zapsáni před rokem 2016, aby 

bylo zajištěno, že dodržují stávající pokyny (1 748 kontrol)3, 

 náhodné kontroly kvality (382 kontrol). 
 

Tyto sledovací činnosti vedly k významnému zvýšení kvality obsahu rejstříku transparentnosti. V 
každém případě, kdy společný sekretariát zjistil, že kvalita poskytovaných údajů obsahuje 
nesrovnalosti, kontaktoval společný sekretariát konkrétní zapsaný subjekt s žádostí o aktualizaci 
jeho záznamu v souladu se zveřejněnými pokyny. V důsledku sledování 4 973 zápisů v průběhu 

roku 2020: 
 

 43 % kontrolovaných zapsaných subjektů poskytlo uspokojivou kvalitu údajů, 

 30 % kontaktovaných zapsaných subjektů aktualizovalo své záznamy v souladu s pokyny, 

 27 % bylo po kontrole z rejstříku vyškrtnuto z důvodu nezpůsobilosti nebo z důvodu, že k 
aktualizaci nedošlo.  

 

Zapsané subjekty nicméně zůstávají odpovědné za přesnost svých registračních údajů, a proto 
může úsilí sekretariátu vyústit pouze v optimální kvalitu údajů zkontrolovaných zapsaných 
subjektů a nemůže zabránit chybám, které vzniknou při další aktualizaci zápisu. 

                                              
2 Zápisy aktivované mezi 1. lednem 2020 a 31. prosincem 2020. 
3To mělo za následek vyškrtnutí 407 zápisů, kterými se neoznamovaly žádné příslušné činnosti v oblasti zastupování 
zájmů. 
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3 Šetření 

Kromě sledování kvality údajů v rejstříku transparentnosti společný sekretariát prošetřuje příchozí 

upozornění a stížnosti a provádí šetření z vlastního podnětu v souladu s postupy stanovenými v 
příloze IV interinstitucionální dohody s náležitým ohledem na zásady proporcionality a řádné 
správy. 
 

Upozornění nebo stížnost týkající se údajného porušení kodexu chování může podat kdokoli tak, 
že zadá příslušné informace na internetových stránkách rejstříku. 
 
Zástupci zájmových skupin zápisem souhlasí s tím, že veškerá upozornění nebo stížnosti, které se 

jich týkají, budou vyřizovány na základě kodexu chování, s nímž souhlasili, a berou na vědomí, 
že se na ně v případě porušení kodexu mohou vztahovat opatření stanovená v příloze IV 
interinstitucionální dohody. 
 

„Upozorněním“ se rozumí mechanismus, který se týká pouze písmene d) 4  kodexu chování.  
Umožňuje třetím stranám informovat společný sekretariát o věcných chybách obsažených v 
rejstříku.  
 

V roce 2020 zpracoval společný sekretariát devatenáct upozornění (šest bylo původně přijato jako 
stížnosti) předložených patnácti různými organizacemi nebo jednotlivci poukazujících na možné  
chyby obsažené ve 23 zápisech. Tato upozornění se týkala přesnosti finančních prohlášení 
zapsaných subjektů, uvedených klientů, příslušného oddílu, v němž se zaregistrovali, nebo 

informací o jejich členství. Téměř všechny zapsané subjekty, které byly společným sekretariátem 
kontaktovány, aktualizovaly své údaje uspokojivým způsobem, s výjimkou čtyř, které byly 
odpovídajícím způsobem z rejstříku vyškrtnuty. 
 

„Stížností“ se rozumí postup, který se týká tvrzení třetích stran o tom, že zapsaný subjekt údajně  
porušil kodex chování, s výjimkou tvrzení týkajících se věcných chyb, která jsou řešena jako 
„upozornění“ (viz výše).  

                                              
4 „[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 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.“ 

43%

30%

27%

Result of monitoring activities

Satisfactory data quality

Updated data

Removed from Register
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V roce 2020 společný sekretariát úspěšně uzavřel tři stížnosti nevyřešené z předchozího roku poté, 
co příslušné subjekty zapsané do rejstříku v souladu s požadavkem společného sekretariátu 

aktualizovaly svůj zápis, případně poskytly jiné uspokojivé vysvětlení. 
 
Společný sekretariát navíc obdržel patnáct nových stížností, z nichž šest bylo řešeno jako 
„upozornění“, protože se týkaly pouze problémů s kvalitou údajů. Z devíti zbývajících stížností 

bylo pět považováno za nepřípustné, protože se netýkaly věcí spadajících do působnosti rejstříku.  
Prošetřování čtyř přípustných stížností – z nichž tři se týkaly stejného subjektu – na konci roku 
2020 stále probíhala a byla ukončena počátkem roku 2021 v návaznosti na uspokojivou spolupráci 
zapsaných subjektů. 

 
A konečně v roce 2020 společný sekretariát uzavřel „šetření z vlastního podnětu“ ohledně  
podezření na porušení kodexu chování z minulého roku a provedl nové proti společnosti Euro 
Guarantees Group Ltd, která závažným způsobem porušila kodex chování. Toto šetření vedlo k 

prvnímu uplatnění opatření spočívajícího ve vyškrtnutí z rejstříku na dobu dvou let a ke zveřejnění 
tohoto opatření na internetových stránkách rejstříku transparentnosti5.  
 
Při náležitém zohlednění zásad proporcionality a řádné správy se společný sekretariát při šetření 

snaží zajistit, aby byl s dotčenými subjekty zapsanými v rejstříku veden konstruktivní dialog za 
účelem vyjasnění a vyřešení zjištěných problémů, pokud možno před přijetím případných opatření 
proti zapsanému subjektu.  

 

Příklady záležitostí řešených v rámci stížností a šetření z vlastního podnětu během období 
uvedeného ve zprávě: 
  

 používání zápisu s cílem vyvolat dojem formálního vztahu s orgány EU, 

 provádění činností zastupování zájmů v prostorách Evropského parlamentu bez náležité  
akreditace, 

 úmyslné uvedení nižších nákladů na lobbing, 

 neuvedení všech klientů, kterým jsou poskytovány služby, s cílem zatajit smluvní vztahy, 

 výkon činností zastupování zájmů, aniž by byla dodržována pravidla bezpečnosti orgánů, 

 neuvedení všech příslušných činností zastupování zájmů namířených vůči orgánům EU. 

4 Pokyny a zvyšování informovanosti 

Společný sekretariát vydává prováděcí pokyny a další pokyny s praktickými informacemi pro 
subjekty zapsané v rejstříku, aby objasnil a podrobněji vysvětlil některá ustanovení 
interinstitucionální dohody. Takové pokyny jsou výsledkem pravidelných výměn informací se 
zúčastněnými stranami a jejich cílem je podpora zapsaných subjektů v jejich úsilí poskytovat 

přesné informace a vyhnout se běžným chybám. Po mírné úpravě online registračního formuláře  
využil společný sekretariát příležitost aktualizovat vícejazyčné pokyny v souladu s revidovaným6 
registračním formulářem a zároveň usnadnit vizuální orientaci v pokynech. 
 

Členové společného sekretariátu uspořádali v Evropském parlamentu pro poslance a zaměstnance 
dvou delegací politické skupiny informační setkání týkající se rejstříku transparentnosti a pro 
jednoho poslance školení ad hoc. Kromě toho v roce 2020 nabídl tým Parlamentu osm 
informačních setkání pro zaměstnance týkající se rejstříku transparentnosti a zvýšil povědomí o 

rejstříku prostřednictvím tří školení o etice a o tom, jak jednat s lobbisty, která byla uspořádána  

                                              
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=NEWS  
6 Viz rovněž kapitola III.3 Technická zdokonalení. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=NEWS
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pro zaměstnance Parlamentu. Všechna setkání se konala buď osobně, nebo online, při plném 
respektování bezpečnostních opatření souvisejících se zdravotní krizí COVID-19 a zavedených 
Parlamentem.  

 
Tým Parlamentu také poskytl informace o rejstříku transparentnosti v rámci výměn se 
studentskými skupinami, akademickými pracovníky nebo zaměstnanci vnitrostátních 
parlamentních orgánů, jako je německý Spolkový sněm nebo Senát Spojených států amerických. 

 
V Evropské komisi nabídli členové společného sekretariátu v průběhu roku 2020 osm půldenních 
dálkových školení přenášených naživo, které se týkaly toho, jak jednat s lobbisty (kurzy vyžadující 
fyzickou přítomnost byly vzhledem ke krizi COVID-19 pozastaveny). Tým Komise také poskytl 

jednu osobní prezentaci členům kabinetů členů Komise. 
 
Pokud jde o činnosti zaměřené na zvyšování povědomí určené externím zúčastněným stranám, 
poskytl koordinátor společného sekretariátu prezentaci v rámci magisterského programu politické 

komunikace a volebního marketingu na univerzitě v Alcale de Henares. 
 
Společný sekretariát se kromě toho zúčastnil online konference sítě rejstříků evropských lobbistů 
(European Lobbying Registrars’ Network) věnované výměně osvědčených postupů při řízení 

činností během zdravotní krize. 
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III  Statistika 

Počet záznamů v rejstříku transparentnosti od jeho vytvoření stále roste a rejstřík dnes obsahuje 
přes 12 000 subjektů. Následující statistické informace představují situaci k 31. prosinci 2020. 

1 Druhy subjektů zapsaných do rejstříku 

Rejstřík transparentnosti se skládá ze zástupců zájmových skupin, kteří vykonávají činnosti 

zaměřené na orgány Unie. Jsou rozděleny tak, že spadají do šesti oddílů a čtrnácti pododdílů, které 
jsou předem vymezeny v příloze I interinstitucionální dohody. Je na zástupcích zájmových skupin, 
aby si při zápisu vybrali, který oddíl a pododdíl je nejlépe vystihuje. 
 

K 31. prosinci 2020 činil celkový počet subjektů zapsaných v rejstříku ve veřejné databázi 12 187. 
Ve srovnání s předchozím rokem to znamená celkový mírný nárůst zapsaných subjektů, přičemž 
podíl zapsaných subjektů v každém ze šesti oddílů zůstává poměrně stálý.  
 

Pokud jde o odborníky na veřejné záležitosti, kteří se zabývají placenou činností v oblasti 
zastupování zájmů, v oddíle I, který zahrnuje  poradenské kanceláře, advokátní kanceláře nebo 
samostatně výdělečně činné poradce, došlo v celkovém počtu zápisů v rejstříku k mírnému poklesu 
z devíti procent na sedm procent. 

 
Největší oddíl v rejstříku, který v oddíle II sdružuje interní lobbisty společně s obchodními, 
podnikovými nebo profesními sdruženími, tradičně nadále zahrnoval jen něco málo přes polovinu 
všech subjektů zapsaných v rejstříku. Největší podíl z nich obvykle tvořil pododdíl „Obchodní a 

podniková sdružení“, avšak pododdíl „Podniky a skupiny“ dosáhl v roce 2020 úrovně, na které 
oba typy zástupců zájmových skupin společně tvoří 80 % subjektů zapsaných v rejstříku pod 
oddílem II. 
 

V druhé polovině rejstříku, ve které jsou zastoupeny převážně skupiny občanské společnosti, 
zastupuje oddíl III „Nevládní organizace“ tradičně opět největší složku, přičemž podíl zápisu se 
oproti předchozímu roku zvýšil o jedno procento. 
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1.1 Rozdělení zapsaných subjektů napříč oddíly 

Výše uvedený rozpis lze zobrazit podle absolutního počtu zapsaných subjektů v každém oddíle a 
pododdíle rejstříku.  

 

K 31. prosinci 2020 bylo v rejstříku transparentnosti zapsáno 12 187 subjektů, 

rozdělených do těchto oddílů a pododdílů: 

I – Poradenské kanceláře  / advokátní kanceláře  / samostatně  výdělečně činní 

poradci 
859 

Poradenské kanceláře 558 

Advokátní kanceláře 88 

Samostatně výdělečně činní poradci 213 

II – Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení 6 487 

Podniky a skupiny 2 622 

Obchodní a podniková sdružení 2 578 

Odborové organizace a profesní sdružení 956 

Ostatní organizace 331 

III – Nevládní organizace  3 306 

Nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty 3 306 

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumná a akademická zařízení 921 

Expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumná zařízení 580 

Akademická zařízení 341 

V – Organizace zastupující církve a náboženská společenství 59 

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

či smíšené subjekty atd. 
555 

Regionální struktury 113 

Jiné veřejné orgány na nižší než celostátní úrovni 95 

Nadnárodní sdružení a sítě veřejných regionálních orgánů nebo jiných orgánů na 

nižší než celostátní úrovni 
76 

Další veřejné či smíšené subjekty vytvořené na základě právních předpisů, 
jejichž účelem je jednat ve veřejném zájmu 

271 

  



 

11/20 

1.2 Rozdělení zapsaných subjektů podle oddílu 

Pro lepší znázornění statistických informací rozděluje následující graf rozložení zapsaných 
subjektů podle oddílu, ve kterém se rozhodly zapsat. 

 

  

Section I - Professional

consultancies/law firms/self-

employed consultants

Section II - In-house lobbyists

and trade/business professional

associations

Section III - Non-governmental

organisations

Section IV - Think tanks,

research and academic

institut ions

Section V - Organisations

representing churches and

religious communities

Section VI - Organisations

representing local, regional and

municipal authorities, other

public or mixed entities
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1.3 Rozdělení zapsaných subjektů podle pododdílu 

Následující grafy zobrazují druhy zapsaných subjektů podle pododdílů7, pod nimiž se rozhodly 
zapsat. 

Oddíl I: Poradenské kanceláře  / advokátní kanceláře  / samostatně  výdělečně  činní 

poradci 

 

Oddíl II: Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení 

 

  

                                              
7 Oddíly III a V nemají pododdíly; proto nejsou v rozdělení uvedeny. 
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Oddíl IV: Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumná a akademická zařízení 

 

Oddíl VI: Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné  či 

smíšené subjekty atd.  
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1.4 Vývoj rejstříku transparentnosti 

Od svého založení jako společné veřejné databáze Evropského parlamentu a Evropské komise se 
rejstřík transparentnosti neustále rozrůstal na svou současnou velikost a k 31. prosinci 2020 čítal 

12 187 zapsaných subjektů. I když tento vývoj ukazuje nárůst v absolutních číslech, databáze se 
denně mění, protože zástupci zájmových skupin se současně v závislosti na svých lobbistic kých 
aktivitách zapisují, odhlašují, znovu zapisují nebo jsou vyškrtnuti.  

 

1.5 Nové zápisy 

Následující graf ukazuje vývoj nových zápisů. Byli započítáni pouze ti zástupci zájmových skupin, 
kteří se zapsali na dobu delší než 12 měsíců, mezi 1. lednem 2020 a 31. prosincem 2020, a byli do 

konce tohoto období stále aktivní8.  

 

                                              
8 Celkem se o zápis ucházelo 2 843 subjektů. 
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Z nových subjektů zapsaných v rejstříku v roce 2020 největší nárůst připadl na oddíl II s více než 
900 novými zápisy a více než polovina z nich zahrnuje podniky a skupiny. To odráží trend 

pozorovaný v celkovém vývoji rejstříku, pokud jde o výše uvedené druhy zástupců zájmových 
skupin. Podobně více než 500 nových zápisů představují nevládní organizace, přičemž ve 
zbývajících oddílech se rozhodl zapsat mnohem menší počet nových zapsaných subjektů. 

1.6 Zeměpisné  údaje 

Zápis v rejstříku transparentnosti se neomezuje pouze na zástupce zájmových skupin usazené v 
Unii, ačkoli největší skupina zástupců zájmových skupin vykonává své činnosti z provozovny v 
Belgii, protože klíčové orgány Unie sídlí v Bruselu. Jelikož však může mít oblast působnosti 
právních předpisů a politiky Unie vliv i na občany třetích zemí a může mít dopad na obchod a 

další vnější vztahy přesahující hranice 27 členských států, odráží se tento globální dosah také v 
rejstříku transparentnosti. 

 

Po zápisu poskytnou všichni zástupci zájmových skupin informaci o umístění svého sídla, jakož i 
informace o další případné pobočce v Belgii, kterou provozují. 
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2 Pobídky k zápisu 

Zápis do rejstříku transparentnosti je dobrovolný. Parlament a Komise nicméně nabízí určité  
výhody, které jsou dostupné pouze zapsaným zástupcům zájmových skupin. Zápis v rejstříku 
transparentnosti je podmínkou pro přístup zástupců zájmových skupin k osobám s rozhodovacími 

pravomocemi, do prostor a na určitá fóra v Parlamentu a v Komisi v souladu s jejich interními 
pravidly a rozhodnutími. 
 
V případě Parlamentu zahrnují výhody spojené se zápisem mimo jiné následující: 

 

 Dlouhodobý přístup do jeho prostor se poskytuje pouze jednotlivcům pracujícím pro 
zapsané zástupce zájmových skupin. Podmínkou je schválení bezpečnostní službou.  

Schválení a obnova se provádějí online a jsou obvykle akreditační službou Parlamentu 
vyřízeny do tří pracovních dnů. 

 Pokud chtějí zástupci zájmových skupin vystoupit na veřejných slyšeních organizovaných 
parlamentními výbory, musí být zapsáni. 

 Zapsané 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 zapsaní zástupci zájmových skupin. 

 Při spolupořádání akcí politických skupin v prostorách Evropského parlamentu mohou být 
příslušní zástupci zájmových skupin požádáni, aby poskytli informace o zápisu. 

 Příslušní zástupci zájmových skupin, kteří žádají předsedu Evropského parlamentu o 

převzetí záštity, budou požádáni, aby poskytli důkaz o tom, že jsou zapsáni v rejstříku. 
 
Oprávnění k dlouhodobému přístupu do prostor Evropského parlamentu: 
 

Akreditaci do prostor Parlamentu lze jednotlivcům pracujícím pro zástupce zájmových skupin 
udělit až na období jednoho roku. V roce 2020 Evropský parlament schválil více než 3 600 žádostí 
o dlouhodobý přístup do svých prostor (buď jako nový požadavek, nebo jako obnovení) od téměř 
1 500 zapsaných zástupců zájmových skupin. To představuje pokles přibližně o 40 % ve srovnání 

s rokem 2019, nejpravděpodobněji v důsledku omezení fyzického přístupu do prostor Parlamentu 
jako součást opatření orgánu určených k omezení pandemie COVID-19. 
 
V případě Komise zahrnují výhody spojené se zápisem mimo jiné následující: 

 

 Schůzky s členy Komise, členy kabinetů, generálními řediteli a vedoucími útvarů: aby se 
mohli zástupci zájmových skupin takových setkání zúčastnit, musí být zapsáni. 

 Veřejné konzultace a plány: zapsaní zástupci zájmových skupin si mohou zvolit, že budou 

automaticky informováni o konzultacích a plánech v oblastech, o něž mají zájem. 
Příspěvky do veřejných konzultací a plánů 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 pouze zapsaným zástupcům zájmových skupin. 

 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 zapsáni. Kontakt s 
nezapsanými organizacemi může být omezen. 
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3 Technická zdokonalení 

Společný sekretariát koordinuje vývoj IT řešení za účelem vylepšení rejstříku transparentnosti.  
 
Ve snaze zajistit, aby zapsané subjekty byly ve prospěch veřejnosti schopny poskytnout relevantní 

a stručné informace o svých zápisech, byl v roce 2020 mírně upraven online registrační formulář, 
čímž se snížil počet možných znaků v určitých polích s volným textem. S cílem povzbudit zapsané 
subjekty, aby své zápisy měly aktualizované a aby se vyhnuly zahrnutí informací, které nesouvisejí 
s jejich činnostmi v oblasti zastupování zájmů na úrovni Unie, se nyní od zapsaných subjektů v 

online formuláři vyžaduje, aby popsaly své cíle a úkoly a pojmenovaly politiky a iniciativy Unie, 
na které ve svých činnostech míří, stručněji. 
 
Stejně tak byla zjednodušena část registračního formuláře věnovaná finančním informacím 

poskytnutým zapsanými subjekty, takže všechny odhady nákladů spojené s úsilím zapsaných 
subjektů za období dvanácti měsíců lze namísto absolutních čísel uvést jako rozpětí. 
 
Vylepšený registrační formulář obsahuje seznam meziskupin Evropského parlamentu a možnost 

určit další neoficiální seskupení, aby zapsané subjekty mohly uvést, zda nabízejí podporu nebo se 
účastní činností těchto seskupení. Tyto informace byly začleněny do datových souborů 
zveřejněných na portálu veřejně přístupných dat9. Kromě toho byla veřejnosti na internetových 
stránkách rejstříku transparentnosti zpřístupněna možnost provádět cílené vyhledávání zapsaných 

subjektů zapojených do činností meziskupin a neoficiálních seskupení.  
 
Tyto změny se odrážejí v revizi prováděcích pokynů10 pro zapsané subjekty. Cílem revize je lépe 
pomoci zapsaným subjektům zapsat a spravovat příslušné údaje. Za účelem usnadnění obsahují 

aktualizované pokyny výňatky z online registračního formuláře spolu s podrobným vysvětlením 
týkajícím se druhu informací, které jsou systematicky vyžadovány. Tyto pokyny jsou zveřejněny 
na internetových stránkách rejstříku transparentnosti ve všech úředních jazycích Unie. 
 

Kromě již stávajícího vkladu informací týkajících se příspěvků zapsaných subjektů k veřejným 
konzultacím s Komisí byly příspěvky zapsaných subjektů, které od července 2018 učinily k 
plánům, také spojeny s příslušnými zápisy. Tento druh informací, který se zobrazuje na profilové 
stránce zapsaných subjektů, umožňuje lepší přehled o tom, kteří zapsaní zástupci zájmových 

skupin na začátku legislativního cyklu aktivně spolupracují s Komisí. 
 
Mezi další technická zdokonalení v roce 2020 patří provádění závěrů studie týkající se zabezpečení 
IT, řada technických zdokonalení a aktualizace prostředí „back office“, které společnému 

sekretariátu usnadní správu upozornění a stížností přijatých od třetích stran. 

                                              
9 https://data.europa.eu/euodp/cs/data/dataset/transparency-register 
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=cs&reference=GUIDELIN
ES  

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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3.1 Návštěvy internetových stránek 

V roce 2020 měla internetová stránka rejstříku transparentnosti 366 400 návštěv. Pro účely tohoto 
statistického přehledu se „návštěvou“ rozumí návštěvník, který internetovou stránku navštíví 

poprvé. Pokud tentýž návštěvník na jedné stránce setrvá déle než 30 minut od chvíle, kdy si ji 
zobrazil naposledy, bude to zaznamenáno jako nová návštěva. V průměru to lze rozčlenit na zhruba 
30 500 návštěv za měsíc, což představuje mírně vyšší provoz na internetové stránce než v 
předchozím roce.  

 
Přibližně 36 % návštěvníků internetových stránek využilo funkci vyhledávání v angličtině, 
přičemž domovská stránka je nejčastěji navštěvována v angličtině a následně v sestupném pořadí 
ve francouzštině, němčině, italštině, španělštině a nizozemštině.  

 
Téměř 80 % návštěv jsou návštěvy uživatelů v Evropě, následovaných téměř 16 % návštěv 
pocházejících ze Severní Ameriky. V Evropě pocházelo 21 % návštěv internetových stránek z 
Belgie, následovaných návštěvami z Irska, Francie nebo Německa (vše kolem 8 %).  

 
Ve srovnání s předchozím rokem se ukazuje, že rejstřík transparentnosti se stal viditelnějším a 
známým a vykazuje mírný nárůst přímých návštěv ze 74 % v roce 2019 na 76 % v roce 2020, 
zatímco 17 % návštěvníků se na internetové stránky dostalo prostřednictvím vyhledávačů. 

V roce 2020 byl datový soubor rejstříku transparentnosti přenesený na portál veřejně přístupných 
dat desátým nejsledovanějším souborem dat v rámci více než 15 000 dalších zde zveřejněných 
datových souborů. Tyto datové soubory umožňují uživatelům stáhnout si (ve formátu XML nebo 
Excel) seznam osob akreditovaných pro přístup do prostor Evropského parlamentu a seznam 

organizací zapsaných v rejstříku transparentnosti, a to několik let zpětně.  
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IV  Závěry 

Rok 2020 se v mnoha ohledech ukázal jako mimořádný, přičemž většina lobbistických činností 
přešla do digitálního prostředí a obvyklé navazování kontaktů, akce a osobní setkání probíhaly 
primárně ve virtuálním prostředí nebo byly kvůli pandemii COVID-19 odloženy. Zástupci 

zájmových skupin si zřejmě nebyli schopni po většinu roku potřást rukou s osobami s rozhodovací 
pravomocí, počet zápisů se nicméně stále zvyšoval, protože lobbistické činnosti se přesunuly na 
videokonference a veřejné online akce.  
 

Vzhledem k tomu, že rejstřík transparentnosti je online databáze, neměla pandemie na provoz 
samotné databáze žádný přímý dopad. Zástupci zájmových skupin se mohli skutečně kdykoli 
zapsat nebo svůj zápis online aktualizovat. Obdobně nezaznamenal společný sekretariát žádný 
nepříznivý dopad na svoji činnost týkající se digitální správy rejstříku a na svoji schopnost plnit 

své každodenní úkoly.  

Zlepšení celkové kvality údajů v rejstříku transparentnosti zůstalo klíčovou prioritou, přičemž 
veřejnost, novináři, akademici a zúčastněné strany pokračovali v každodenním používání a 
zkoumání databáze. Společný sekretariát totiž vyvíjel stále větší úsilí o zlepšení obsahu rejstříku.  
Jeho součástí jsou  kontroly nových a stávajících zápisů a aktualizace pokynů s praktickými 
informacemi pro zapsané subjekty, což jim umožňuje dále zlepšovat kvalitu informací, které 

poskytují.  

Ačkoli není možné každodenně sledovat a ověřovat více než 12 000 zápisů, společný sekretariát 
dokázal v roce 2020 úspěšně sledovat kvalitu 40 % obsahu rejstříku a vyřídit všechna upozornění 
a stížnosti třetích stran, které v průběhu roku obdržel, a uzavřít dvě šetření z vlastního podnětu.  

Společný sekretariát je i nadále odhodlán zlepšovat spolehlivost a kvalitu obsahu rejstříku 
vzhledem ke svému ústřednímu postavení v celkové politice transparentnosti Parlamentu a 
Komise a závazku obou orgánů jít příkladem, pokud jde o transparentnost lobbingu na úrovni 
Unie. 
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V  Nová interinstitucionální dohoda 

Rok 2020 také přinesl důležitý vývoj, který bude mít na budoucnost rejstříku transparentnosti 
zásadní dopad. Dne 15. prosince 2020 bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským 
parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o nové interinstitucionální dohodě o 

povinném rejstříku transparentnosti, čímž se uzavřel proces vyjednávání, který byl zahájen již v 
roce 2016 přijetím příslušného návrhu Komise11.  
 
Dohodnutý balíček, který prozatímně schválil sbor komisařů, Konference předsedů Evropského 

parlamentu12 a výbor COREPER13, sestává z nové interinstitucionální dohody a společného 
politického prohlášení těchto tří orgánů. Než bude nová interinstitucionální dohoda moci vstoupit 
v platnost, musí ji každý orgán schválit. I když dohoda nemůže ukládat zástupcům zájmových 
skupin právní povinnost spočívající v zápisu, orgány se dohodly, že stanoví rámec a provozní 

principy pro jejich koordinovaný přístup a dále stanoví, že zápis bude předpokladem pro to, aby 
zástupci zájmových skupin mohli provádět určité činnosti, kterých se to týká. Za tímto účelem 
zahrnuje rámec stanovený v nové dohodě interní rozhodnutí o tom, jak bude každý orgán dohodu 
provádět. 

Orgány mohou také zavést doplňující opatření v oblasti transparentnosti na podporu zápisu, jako 
je například online zveřejňování informací o jednáních, zajišťující soulad těchto opatření s 
dohodou a přispívající k vysoké úrovni transparentního a etického zastupování zájmů. Celý 
seznam „podmíněných opatření“, tj. druhů lobbistických činností, které zájmové skupiny nesmí 

provádět, pokud nejsou zapsány, a doplňujících opatření v oblasti transparentnosti bude zveřejněn 
na internetových stránkách rejstříku transparentnosti. 

V prosinci 2020 uspořádaly tyto tři orgány na odborné úrovni kulatý stůl zástupců různých druhů 
zapsaných subjektů (skupiny typu „think tank“, nevládní organizace, obchodní sdružení atd.), aby 

shromáždili své názory, stanoviska a očekávání s ohledem na provádění nové interinstitucioná lní 
dohody.  
 
Jakmile ji tři signatářské orgány přijmou, nahradí nová interinstitucionální dohoda stávající 

dvoustrannou dohodu mezi Parlamentem a Komisí a poprvé do trojstranné dohody závazné 
povahy začlení Radu Unie. 
 
 

                                              
11 COM(2016) 627 final. 
12 CPG, 9. prosince 2020. 
13 9. prosince 2020. 


