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V souladu s čl. 13 odst. 3 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou 
Evropské unie a Evropskou komisí o povinném rejstříku transparentnosti, podepsané dne 
20. května 2021, se signatářským orgánům předkládá výroční zpráva o fungování rejstříku 
transparentnosti.  

Tato zpráva uvádí faktické informace o rejstříku transparentnosti, jeho obsahu a veškerých 
změnách, které se ho týkaly v roce 2021. Podává rovněž zprávu o podmíněnosti a doplňkových 
opatřeních týkajících se transparentnosti, která jsou v témže roce platná v signatářských 
orgánech. 
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I. Shrnutí 
 

Rok 2021 byl pro rejstřík transparentnosti výjimečný. Nejenže se konal u příležitosti 
10. výročí založení rejstříku transparentnosti jako společného nástroje transparentnosti 
Evropského parlamentu a Evropské komise, ale také předznamenal novou éru 
interinstitucionální spolupráce v oblasti politiky transparentnosti EU, k níž se připojila i Rada 
Evropské unie. Dne 1. července 2021 vstoupila v platnost nová třístranná interinstitucionální 
dohoda o povinném rejstříku transparentnosti s posíleným přístupem, pokud jde o společnou 
správu a řízení, opatření na podporu etického zastupování zájmů a nové požadavky na 
transparentnost kladené na zástupce zájmových skupin v souvislosti s jejich činností vůči 
orgánům EU. 
 
Tato zpráva poskytuje přehled o uplatňování nové interinstitucionální dohody (viz oddíly II 
a III). Vysvětluje, jak dohoda na základě zásady „podmíněnosti“ ukládá zástupcům 
zájmových skupin povinnost zápisu, aby mohli vykonávat určité druhy klíčových činností 
v oblasti zastupování zájmových skupin na úrovni EU. 
 
Zpráva rovněž popisuje několik dalších novinek v rámci nové interinstitucionální dohody, 
z nichž je třeba zmínit novou a efektivní dvouúrovňovou strukturu správy. Správní rada 
rejstříku transparentnosti složená z generálních tajemníků tří signatářských orgánů dohlíží na 
práci sekretariátu, který má na starosti každodenní správu rejstříku a je složen ze zaměstnanců 
těchto tří orgánů. V září 2021 se konalo ustavující zasedání správní rady, na kterém byly 
stanoveny potřeby a priority rejstříku transparentnosti pro nadcházející rok. Velká část 
činností sekretariátu v roce 2021 (viz oddíl IV) byla zaměřena na technickou realizaci, 
přípravu správní rady a osvětovou činnost ohledně nových požadavků na zástupce zájmových 
skupin. 
 
Rejstřík transparentnosti se neustále rozrůstá a k 31. prosinci 2021 dosáhl počtu 13 366 
zapsaných subjektů. Z provozního a administrativního hlediska bylo třeba vynaložit velké 
úsilí na přípravu půdy pro hladký přechod ze starého systému na nový povinný systém. To 
zahrnovalo vydání nových pokynů pro žadatele o zápis a zapsané subjekty, vytvoření nového 
registračního formuláře a přepracování internetových stránek. Součástí přechodu byla také 
zvýšená pomoc kontaktního místa a osvětové akce a akce zaměřené na zúčastněné strany. 
 
Kvalita dat zůstala klíčovou prioritou i v roce 2021. Všechny nové žádosti byly před 
zveřejněním zkontrolovány, 452 zástupců zájmových skupin se úspěšně zapsalo pomocí 
nového registračního formuláře a dříve zapsaným zástupcům zájmových skupin bylo 
poskytnuto šestiměsíční přechodné období na aktualizaci údajů podle požadavků 
interinstitucionální dohody. K 31. prosinci 2021 dosáhla míra migrace 39 % (viz oddíl V). 
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II. Úvod 
 

Rejstřík transparentnosti je veřejná databáze, která obsahuje aktuální informace o zástupcích 
zájmových skupin aktivně zapojených do činností zaměřených na ovlivňování tvorby nebo 
provádění politik nebo právních předpisů na úrovni EU. Jednotlivcům, médiím, zúčastněným 
stranám a zaměstnancům EU poskytuje možnost sledovat zájmy prosazované orgány EU, 
zjistit, kdo a v čí prospěch tyto zájmy zastupuje, a také zjistit, jaké prostředky jsou věnovány 
na související lobbistické činnosti a úsilí. Jedná se o jeden z několika nástrojů 
transparentnosti, jehož cílem je zlepšit transparentnost a otevřenost rozhodovacího procesu 
EU. 
 
Tento systém byl poprvé zaveden v roce 2011 Evropským parlamentem a Evropskou komisí 
na základě interinstitucionální dohody, přičemž byl v roce 2014 revidován1 a v roce 2021 se 
dočkal zásadní revize. S cílem zavést koordinovaný přístup spočívající v rovnocenném režimu 
transparentnosti zastupování zájmových skupin na úrovni EU uzavřely Evropský parlament, 
Rada Evropské unie a Evropská komise v roce 2021 novou interinstitucionální dohodu2. Nová 
interinstitucionální dohoda zavádí povinný rejstřík transparentnosti jako klíčový nástroj všech 
tří orgánů ke zlepšení transparentnosti lobbingu a k ještě většímu zviditelnění účasti 
zúčastněných stran a občanské společnosti na demokratickém rozhodovacím procesu v EU. 
 
V souladu s článkem 13 interinstitucionální dohody obsahuje tato zpráva věcné informace 
o rejstříku transparentnosti, jeho obsahu a změnách, které v něm byly provedeny během 
sledovaného období. Poskytuje také přehled opatření v oblasti podmíněnosti a doplňkových 
opatření týkajících se transparentnosti, která v současné době platí v signatářských orgánech. 

1. Hlavní prvky interinstitucionální dohody z roku 2021 

Interinstitucionální dohoda stanoví povinnost zápisu zástupců zájmových skupin, aby mohli 
vykonávat určité druhy zásadních činností v oblasti zastupování zájmů na úrovni EU. Zásada 
„podmíněnosti“, podle níž je zápis do rejstříku transparentnosti podmínkou pro provádění 
konkrétních činností, je základem interinstitucionální dohody a je uplatňována 
prostřednictvím jednotlivých opatření přijatých každým ze signatářských orgánů (viz oddíl 
III). 
 
Interinstitucionální dohoda je pro tři signatářské orgány závazná. Ostatní orgány, instituce a 
jiné subjekty EU se mohou k zásadě podmíněnosti připojit dobrovolně a podle vlastního 
uvážení. 
 
Při zápisu všichni žadatelé o zápis a zapsané subjekty souhlasí s tím, že již dodržují etická 
pravidla a zásady chování stanovené v kodexu chování (v příloze interinstitucionální 
dohody), čímž prokazují svůj závazek být způsobilí k zápisu do rejstříku transparentnosti nebo 
setrvání v něm. Kromě toho musí poskytnout informace uvedené v příloze II 
interinstitucionální dohody. 
 

                                                           
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. 

2 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. května 2021 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie 
a Evropskou komisí o povinném rejstříku transparentnosti, Úř. věst. L 207, 11.6.2021, s. 1. 
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Vedle zásady podmíněnosti zavedla interinstitucionální dohoda několik nových prvků 
a vylepšení: 

- rejstřík transparentnosti pro Evropský parlament, Radu a Komisi; 
- širokou koncepci transparentnosti, včetně opatření týkajících se transparentnosti, která 

by podpořila zápisy do rejstříku a posílila společný rámec, jako je zveřejňování 
jednání online; 

- rozšířený a jasnější rozsah působnosti, aby zahrnoval činnosti vykonávané jménem 
vlád zemí mimo EU nebo sdruženími orgánů veřejné správy a jejich sítí při 
zastupování soukromých zájmů; 

- efektivní dvouúrovňovou strukturu správy (viz oddíl II.2); 
- spolufinancování třemi orgány rejstříku transparentnosti; 
- větší důraz na kvalitu obsahu rejstříku transparentnosti prostřednictvím předběžného 

posouzení způsobilosti a kvality údajů nových žádostí o zápis, tj. požadavek na 
sledování před zveřejněním; 

- jasně strukturovaný soubor správních postupů pro provádění vyšetřování a vyřizování 
stížností na údajné porušení kodexu chování s náležitým ohledem na procesní práva 
žadatelů o zápis a zapsaných subjektů; 

- možnost dobrovolného zapojení orgánů, institucí a jiných subjektů EU (kromě 
signatářských orgánů); 

- dynamické procesy podávání zpráv a přezkumu. 

2. Struktura správy a řízení 

Rejstřík transparentnosti má dvouúrovňovou strukturu správy a řízení: správní radu, která 
vykonává celkový dohled nad rejstříkem transparentnosti, a sekretariát, který má na starosti 
jeho každodenní správu. 
 
Správní rada dohlíží na celkové uplatňování interinstitucionální dohody. V této souvislosti 
odpovídá za stanovení potřeb a priorit pro rejstřík transparentnosti, přijímá výroční 
zprávu o jeho fungování a vydává obecné pokyny sekretariátu. Jejím úkolem je rovněž 
zkoumat žádosti o přezkum opatření uplatněných sekretariátem v návaznosti na šetření 
a rozhodovat o nich. 
 
Správní radu tvoří generální tajemníci Evropského parlamentu, Rady a Komise. Scházejí se 
nejméně jednou ročně a každý generální tajemník zastává funkci předsedy po dobu jednoho 
ročního období, počínaje generálním tajemníkem Evropského parlamentu v roce 2021 do 
konce roku 2022. 
 
Sekretariát nabízí pokyny zástupcům zájmových skupin o řízení o zápisu do rejstříku, sleduje 
a ověřuje způsobilost žádostí a provádí kontrolu kvality informací poskytovaných zapsanými 
subjekty. Zabývá se stížnostmi, které se týkají údajného porušení kodexu chování ze strany 
zapsaných subjektů, a může uplatnit opatření, pokud považuje stížnost za oprávněnou. 
Sekretariát rovněž připravuje výroční zprávu a zvyšuje povědomí o rejstříku transparentnosti 
(viz oddíl IV). 
 
Sekretariát je tvořen zaměstnanci tří signatářských orgánů, což představuje devět zaměstnanců 
na plný úvazek (o jednoho více než v roce 2020 vzhledem k tomu, že Rada se připojila 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=ANNUAL_REPORT&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=ANNUAL_REPORT&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=ALERTS_COMPLAINTS&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=cs%23cs
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k červenci 2021). Jeho činnost koordinuje koordinátor, který zastupuje sekretariát ve správní 
radě a na veřejnosti. V roce 2021 byl koordinátorem sekretariátu určen vedoucí oddělení 
odpovědného za transparentnost v generálním sekretariátu Evropské komise. 

3. Uplatňování a přechodné období 

Interinstitucionální dohoda vstoupila v platnost 1. července 2021. Zavádí nové požadavky na 
informace pro žadatele o zápis a zapsané subjekty. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze II 
interinstitucionální dohody. Pokud jde o finanční informace, které mají být poskytnuty, musí 
nyní zapsané subjekty zvolit typ zájmových skupin, které zastupují (vlastní zájmy nebo zájmy 
svých členů, zájmy klientů nebo nekomerční zájmy), aby bylo možné určit nejrelevantnější 
finanční informace (oddíl V). 
 
Dne 20. září 2021 zveřejnil sekretariát na internetových stránkách rejstříku transparentnosti 
nový formulář žádosti / registrační formulář, aby žadatelé o zápis a zapsané subjekty mohli 
splnit nové požadavky na informace. Všichni noví žadatelé o zápis, kteří podali žádost o zápis, 
museli vyplnit nový formulář a před zveřejněním v rejstříku transparentnosti byli podrobeni 
kontrole způsobilosti. Kromě toho byly všechny stávající zapsané subjekty, které byly 
zapsány do rejstříku transparentnosti před tímto datem, informovány o tom, že po dobu šesti 
měsíců3 mají právo změnit svůj zápis podle nového formuláře, aby v rejstříku zůstaly. 
 
S cílem zvýšit informovanost a usnadnit zápis zástupců zájmových skupin a jejich přechod na 
nový systém zveřejnil sekretariát nové pokyny pro žadatele o zápis a zapsané subjekty a nový 
rozšířený seznam častých dotazů na internetových stránkách rejstříku transparentnosti. Před 
vypracováním nových podrobných pokynů konzultoval sekretariát v červnu 2021 zúčastněné 
strany rejstříku transparentnosti prostřednictvím online dotazníku4. Sekretariát rovněž na 
speciálních podstránkách internetových stránek poskytl podrobné informace o nové struktuře 
správy a řízení rejstříku transparentnosti a o podmíněnosti a dalších opatřeních týkajících se 
transparentnosti platných v orgánech EU. 
 
V rámci příprav na nové řízení o zápisu do rejstříku uspořádal sekretariát řadu setkání se 
zastupitelskými orgány, tj. subjekty zastupujícími různé typy subjektů zapsaných 
a přítomných v rejstříku transparentnosti, s cílem představit nový rámec a řešit konkrétní 
otázky a žádosti o informace a další pokyny (viz oddíl IV.5). 

III. Podmíněnost a doplňková opatření týkající se 
transparentnosti 

 
Evropský parlament, Rada a Komise přijímají opatření v oblasti podmíněnosti, když se 
rozhodnou podmínit určité činnosti v oblasti zastupování zájmů předchozím zápisem 
v rejstříku transparentnosti. Tyto tři orgány mohou rovněž přijmout doplňková opatření 
týkající se transparentnosti, aby dále podpořily zápisy do rejstříku a posílily společný rámec. 
 
Níže jsou podrobně popsána opatření v oblasti podmíněnosti a doplňková opatření týkající se 
transparentnosti, která v současné době platí v každém ze tří orgánů. 
 

                                                           
3 Od 20. září 2021 do 19. března 2022 (včetně). 
4 Odpovědi na konzultaci se zúčastněnými stranami jsou k dispozici na tomto odkazu: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/2021-IIA-Guidelines-consultation. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GOVERNANCE&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GOVERNANCE&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONDITIONALITY&locale=cs%23cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONDITIONALITY&locale=cs%23cs
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Ostatní orgány, instituce a jiné subjekty EU, jakož i členské státy v souvislosti se svými 
stálými zastoupeními při EU mohou správní radě oznámit podmíněnost nebo doplňková 
opatření týkající se transparentnosti, která přijaly, a požádat o jejich zveřejnění na 
internetových stránkách rejstříku transparentnosti. V roce 2021 nebyla správní radě sdělena 
žádná taková oznámení. 
 
Všechny členské státy se zavázaly, že během svého předsednictví v Radě a v šesti měsících 
předcházejících tomuto předsednictví budou jednání se zástupci zájmových skupin a se svým 
stálým zástupcem a zástupcem stálého zástupce při EU podmiňovat zápisem těchto zástupců 
zájmových skupin v rejstříku transparentnosti. Toto opatření v oblasti podmíněnosti se 
vztahuje na jednání pořádané se stálým zástupcem a zástupcem stálého zástupce, kteří 
vykonávají funkci úřadujícího nebo nastupujícího předsednictví Rady5. Zástupci zájmových 
skupin se proto nesmějí účastnit těchto jednání, pokud nejsou zapsáni v rejstříku. V roce 2021 
se to týkalo Slovinska,6 protože předsedalo Radě EU, a Francie7 z důvodu nastupujícího 
předsednictví. 
 
Evropský parlament 
 
Poslancům Evropského parlamentu se s ohledem na jejich specifickou úlohu a funkční období 
doporučuje,8 aby se setkávali pouze se zástupci zájmových skupin zapsanými v rejstříku 
transparentnosti. Všichni členové jsou rovněž vyzýváni, aby zveřejňovali online všechna 
plánovaná jednání se zástupci zájmových skupin. 
 
Tato jednání jsou zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Parlamentu na 
individuálních profilových stránkách každého poslance. Zpravodajové, stínoví zpravodajové 
a předsedové výborů jsou však povinni zveřejňovat online všechna plánovaná jednání se 
zástupci zájmových skupin ke každé parlamentní zprávě. Zveřejněné údaje zobrazují datum 
a typ konaného jednání, předmět jednání, zástupce zájmových skupin, s nímž bylo jednáno, 
a roli poslance (tj. zpravodaj, stínový zpravodaj, předseda výboru nebo poslanec bez konkrétní 
odpovědnosti za spis). 
 
Zaměstnanci Parlamentu, stejně jako všichni úředníci EU, jsou povinni zachovávat svou 
profesní a osobní nezávislost. Musí proto jednat způsobem, který je v souladu s nezávislostí 
jejich postavení, a proto se doporučuje, aby si před jednáním se zástupci zájmových skupin 
nebo přijetím pozvání na akci ověřili, zda jsou zapsáni v rejstříku. 
 
Evropský parlament rozhodl, že činností meziskupin nebo jiných neoficiálních uskupení se 
mohou účastnit pouze zapsaní zástupci zájmových skupin9. Vyžaduje také10, aby v rejstříku 
byli zapsáni řečníci na slyšeních ve výborech. Evropský parlament rovněž doporučil svým 
poslancům, aby si ověřili, zda jsou v rejstříku zapsáni zástupci zájmových skupin, s nimiž 
chtějí společně pořádat nebo spolupořádat akci v prostorách Evropského parlamentu11. 
Evropský parlament stanoví, že dlouhodobé průkazy ke vstupu mohou být vydávány pouze 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency register - Member 

states' political declaration.EN.pdf. 
6 https://www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-

permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/. 
7 https://ue.delegfrance.org/registre-de-transparence. 
8 Jednací řád Evropského parlamentu (čl. 11 odst. 2). 
9 Jednací řád Evropského parlamentu: čl. 35 odst. 5. 
10 Článek 7 Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 18. června 2003. 
11 Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 4. července 2016. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/ue.delegfrance.org/registre-de-transparence__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nKyDPGnK$
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2003/0001/EP-PE_REG(2003)0001_EN.pdf
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zapsaným zástupcům zájmových skupin12. V rámci dalšího opatření týkajícího se 
transparentnosti se mohou zapsané subjekty přihlásit k odběru automaticky poskytovaných 
aktuálních informací o činnosti parlamentních výborů prostřednictvím e-mailu. 

 
Vzhledem k předchozím závazkům, zejména k usnesení přijatému na plenárním zasedání dne 
27. dubna 202113, zřídil Evropský parlament interní administrativní pracovní skupinu, která 
se má připravit na následná opatření související s dohodou o interinstitucionálním partnerství. 
Na základě jeho doporučení bude předsednictvo Evropského parlamentu rozhodovat 
o případných nových opatřeních v oblasti podmíněnosti nebo dalších opatřeních týkající se 
transparentnosti v Parlamentu. 
 
Rada EU 
 
Jak je stanoveno v rozhodnutí Rady (EU) 2021/92914, je zápis v rejstříku transparentnosti 
podmínkou pro jednání zástupců zájmových skupin s generálním tajemníkem Rady nebo 
generálními řediteli. Stejné pravidlo platí pro účast zástupců zájmových skupin v jejich 
profesním postavení na tematických poradách pořádaných generálním sekretariátem Rady 
(v případě potřeby a po konzultaci s předsednictvím) nebo jako řečníků na veřejných akcích 
pořádaných generálním sekretariátem Rady. Kromě toho se zaměstnanci vyzývají, aby 
zkontrolovali pověření zástupců zájmových skupin, aby se ujistili, že disponují zápisem 
v rejstříku transparentnosti. Pokud tomu tak není, měli by zaměstnanci pečlivě zvážit 
vhodnost jednání a poradit se se svým nadřízeným. 
 
Evropská komise 
 
Komise uplatňuje přísný interní režim podmíněnosti založený na zásadě „žádný zápis 
v rejstříku transparentnosti, žádné jednání“, pokud jde o její kontakty a interakce se zástupci 
zájmových skupin. Zejména vyžaduje, aby se všichni členové Komise, členové jejich kabinetů 
a generální ředitelé Komise setkávali pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zapsáni 
v rejstříku transparentnosti. Tato povinnost, zakotvená v kodexu chování členů Evropské 
komise15 a v dokumentu Komise Pracovní metody16, v praxi znamená, že před konáním 
takových jednání musí být zástupce zájmových skupin zapsán v rejstříku. Kromě toho se 
Komise v rámci svých praktických příruček pro etiku a chování zaměstnanců zabývá 
standardním doporučením všem svým zaměstnancům, aby si ověřili pověření zástupců 
zájmových skupin, aby se tak ujistili, že o nich existuje záznam v rejstříku transparentnosti. 
Pokud v rejstříku nejsou, doporučuje se pracovníkům, aby je vždy před navázáním dalších 
kontaktů vyzvali k zápisu. 
 
Pravidlo Komise nepořádat jednání mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či 
osobami samostatně výdělečně činnými se zástupci zájmových skupin nezapsanými 
v rejstříku je spojeno s její politikou povinného zveřejňování jednání mezi generálními řediteli 
Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými se (zapsanými) zástupci 
zájmových skupin a je doplněno její politikou v souladu s jejími rozhodnutími 2014/838/EU, 

                                                           
12 Článek 123 jednacího řádu Evropského parlamentu. 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_CS.html. 
14 Úř. věst. L 207, 11.6.2021, s. 19. 
15 Článek 7 rozhodnutí Komise ze dne 31. ledna 2018 o kodexu chování členů Evropské komise (2018/C 65/06), 

Úř. věst. C 65, 21.2.2018, s. 7. 
16 Bod V pracovních metod Evropské komise. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/working-methods.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=cs
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/working-methods.pdf
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Euratom17 a 2014/839/EU, Euratom18. Zveřejňované informace se skládají z data jednání, 
místa konání, jména člena Komise a/nebo člena kabinetu nebo generálního ředitele, jména 
zástupce zájmových skupin, tj. organizace nebo osoby samostatně výdělečně činné, 
a předmětu jednání. Komise tyto informace systematicky zveřejňuje ve standardizovaném 
formátu na internetových stránkách členů Komise a generálních ředitelství Komise do dvou 
týdnů po jednání. Seznam zveřejněných jednání v podobě ke stažení (.pdf soubor) je rovněž 
k dispozici na profilu příslušného zapsaného subjektu v rejstříku transparentnosti. 
 
Kromě toho Komise v souladu s příslušnými pravidly Komise19 vyhrazuje jmenování 
zástupců zájmových skupin v odborných skupinách Komise pouze zapsaným zástupcům 
zájmových skupin. Tento požadavek předchozího zápisu v rejstříku transparentnosti se 
vztahuje jak na jednotlivce jmenované za účelem zastupování společného zájmu zúčastněných 
stran v určité oblasti politiky (členové typu „B“), tak na organizace v širším slova smyslu, 
včetně společností, sdružení, nevládních organizací, odborových svazů, univerzit, 
výzkumných ústavů, právních firem a poradenských společností (členové typu „C“). Pokud 
je členům typu B a C pozastaveno členství v rejstříku transparentnosti nebo jsou z něj 
vyškrtnuti, musí jim Komise pozastavit členství v odborné skupině (odborných skupinách), 
jejímiž jsou členy, dokud není jejich zápis v rejstříku transparentnosti obnoven. 
 
Jako další opatření ke zvýšení transparentnosti a podpoře zápisu Komise automaticky 
upozorňuje zapsané subjekty, které ve svém zápisu do rejstříku uvedly zájem o konkrétní 
oblast (oblasti) politiky, na zahájení veřejné konzultace nebo plánu v příslušné oblasti 
(oblastech) a zpracovává příspěvky od zapsaných subjektů odděleně od příspěvků 
nezapsaných respondentů20. 

IV. Činnost sekretariátu rejstříku transparentnosti 
 

Rok 2021 byl pro rejstřík transparentnosti výjimečný. Jak bylo uvedeno výše, sekretariát přijal 
v průběhu roku konkrétní opatření k uplatňování interinstitucionální dohody (viz oddíl II.3) 
a zajištění hladkého přechodu na nový povinný systém, přičemž pokračoval ve své 
každodenní činnosti, jak je uvedeno níže. 

1. Sledování kvality údajů 

Rejstřík transparentnosti nabízí přehled lobbistických činností zástupců zájmových skupin 
spojených s formulováním nebo prováděním politického cyklu nebo cyklů a souvisejících 
rozhodovacích procesů orgánů EU, včetně konkrétních podrobností o hlavních legislativních 
návrzích nebo politikách zaměřených na činnosti zapsaných subjektů, na které se v danou 
chvíli vztahuje interinstitucionální dohoda. To vysvětluje, proč jsou někteří zástupci 
zájmových skupin zapsáni pouze po omezenou dobu, zatímco jiní zůstávají v databázi delší 
dobu. 

                                                           
17 Rozhodnutí Komise 2014/838/EU, Euratom ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních 

mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými, Úř. věst. L 343, 
28.11.2014, s. 19. 

18 Rozhodnutí Komise 2014/839/EU, Euratom ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních 
mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými, Úř. věst. L 343, 28.11.2014, 
s. 22. 

19 Článek 8 rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se stanoví horizontální pravidla pro zřizování 
a fungování odborných skupin Komise (C(2016) 3301). 

20 Pokyny Evropské komise pro zlepšování právní úpravy (SWD(2017)350), zejména kapitola VII Pokyny pro 
konzultace se zúčastněnými stranami. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
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Zápisem se zástupci zájmových skupin zavazují, že při zápisu a následně při průběžném 
výkonu činností, na které se vztahuje interinstitucionální dohoda, budou poskytovat úplné, 
aktuální a nezavádějící informace. Za tímto účelem se zapsaným subjektům doporučuje, aby 
zkontrolovaly a aktualizovaly poskytnuté informace, jakmile dojde k jakýmkoli významným 
změnám, a aby provedly povinnou každoroční aktualizaci zápisu, aby mohly zůstat v rejstříku 
transparentnosti. Zástupci zájmových skupin nesou konečnou odpovědnost za správnost svých 
zapsaných údajů. 

 
Jedním z hlavních úkolů sekretariátu je zajistit co nejlepší kvalitu údajů v rejstříku 
transparentnosti. Podle interinstitucionální dohody sekretariát posuzuje všechny nové žádosti 
o zápis podle kritérií způsobilosti a požadavků na informace předtím, než mohou být tyto 
žádosti potvrzeny a zveřejněny v rejstříku21. Dále cíleněji přezkoumává obsah rejstříku 
transparentnosti, zejména za okolností, kdy má důvod se domnívat, že zápisy neposkytují 
přesné informace uvedené v interinstitucionální dohodě. Ve snaze zvýšit spolehlivost 
databáze jako referenčního nástroje 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 rámci svých sledovacích činností v roce 2021 provedl sekretariát 3 360 kontrol22. Jedná se 
o 2 592 kontrol kvality provedených v období od 1. ledna 2021 do 20. září 2021 (spuštění 
nového registračního formuláře): 
 
• U 40 % kontrolovaných zápisů byla kvalita údajů uspokojivá; 
• 30 % oslovených zapsaných subjektů aktualizovalo své zápisy; 
• 30 % bylo po kontrole z rejstříku vyškrtnuto z důvodu nezpůsobilosti nebo z důvodu, 

že k aktualizaci nedošlo. 
 
Zbývajících 768 kontrol způsobilosti a kvality se týkalo žádostí podaných po spuštění nového 
registračního formuláře, z nichž 452 (58 %) bylo přijato a aktivováno23. 

2. Služby kontaktního místa 

Sekretariát slouží jako kontaktní místo pro zodpovídání dotazů týkajících se rejstříku 
transparentnosti, které může prostřednictvím vícejazyčných internetových stránek rejstříku 
položit kdokoli (kontaktujte nás). V roce 2021 sekretariát zodpověděl značný počet dotazů 
a žádostí o informace o rejstříku transparentnosti od zúčastněných stran, výzkumných 
pracovníků a jednotlivců, jakož i žádostí o podporu a poradenství od žadatelů o zápis 
a zapsaných subjektů během řízení o zápisu do rejstříku24. Zejména se tak dělo po zavedení 
nového registračního formuláře a především se jednalo o technické problémy, s nimiž se 
zapsané subjekty setkaly při přechodu na nový systém. 

                                                           
21 To platí pro všechny nové žádosti o zápis podané od 20. září 2021. 
22 V roce 2020 bylo provedeno celkem 4 973 kontrol obsahu rejstříku. V roce 2021 byl celkový počet nižší 

z důvodu přechodu na nový povinný systém. 
23 Viz oddíl V. 
24 V roce 2021 sekretariát zodpověděl přibližně 1 255 dotazů a žádostí. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=cs%23cs
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3. Vyšetřování 

Kromě sledování kvality údajů v rejstříku transparentnosti se sekretariát zabývá příchozími 
stížnostmi a provádí šetření z vlastního podnětu v souladu s postupy stanovenými v příloze 
III dohody o interinstitucionální spolupráci. Sekretariát přitom zohledňuje zásady 
proporcionality a řádné správy. 
 
„Stížností“ se rozumí postup, který se týká údajného porušení kodexu chování ze strany 
zapsaného subjektu. Každá fyzická nebo právnická osoba, která vznese takové obvinění proti 
zapsanému subjektu, může podat stížnost sekretariátu vyplněním příslušného formuláře na 
internetových stránkách rejstříku transparentnosti. 
 
Zápisem v rejstříku zástupci zájmových skupin souhlasí s tím, že již uplatňují pravidla 
a zásady kodexu chování, a přijímají, že případné stížnosti budou řešeny v souladu s postupy 
stanovenými v příloze III interinstitucionální dohody. 
 
Interinstitucionální dohoda zrušila koncept „upozornění“, v jehož rámci mohly třetí strany 
informovat sekretariát o věcných chybách a jiných nepřesných informacích obsažených 
v rejstříku transparentnosti. Tato změna znamená, že tato „upozornění“ se v novém systému 
stanou stížnostmi. Přesto, jelikož interinstitucionální dohoda vstoupila v platnost až 
1. července 2021, sekretariát v roce 2021 zpracoval osm upozornění (jedno bylo původně 
přijato jako stížnost), která předložilo osm různých organizací nebo jednotlivců a která 
poukazovala na možné chyby obsažené v sedmi zápisech. Tato upozornění se týkala 
správnosti finančních prohlášení a dalších údajů poskytnutých zapsanými subjekty 
a nedostatečných nebo nesprávných informací o jednáních zapsaných subjektů s orgány EU. 
Všechny zapsané subjekty, které sekretariát v této souvislosti kontaktoval, své údaje 
uspokojivě aktualizovaly, s výjimkou jednoho, který byl z rejstříku transparentnosti 
vyškrtnut. 
 
V roce 2021 sekretariát úspěšně uzavřel čtyři nevyřízené stížnosti z předchozího roku poté, 
co příslušné zapsané subjekty aktualizovaly svůj zápis nebo jinak poskytly uspokojivé 
vysvětlení. 
 
Kromě toho sekretariát v roce 2021 obdržel 29 nových stížností, z nichž jedna byla řešena 
jako „upozornění“, neboť se týkala pouze otázek kvality údajů a byla podána před vstupem 
interinstitucionální dohody v platnost. Ze zbývajících stížností bylo 23 považováno za 
nepřípustné, protože se netýkaly záležitostí spadajících do rejstříku transparentnosti. Jedná se 
o neobvykle vysoký počet nepřípustných stížností, který poukazuje na to, že během pandemie 
COVID-19 se velmi mnoho spotřebitelů nebo jiných osob jednajících v osobním zájmu 
snažilo podat stížnosti týkající se osobních záležitostí tak, že se v této souvislosti obrátili na 
nesprávnou veřejnou službu.  
 
Z pěti přípustných stížností byla jedna uzavřena v roce 2021 a vyšetřování zbývajících čtyř 
přípustných stížností probíhalo na konci roku 2021. Týkaly se především kvality a přesnosti 
informací uvedených v registračních formulářích organizací, na které byly stížnosti podány, 
a probíhaly v důsledku přechodného období, které začalo v druhé polovině roku 2021, kdy 
zapsané subjekty musí splňovat nové požadavky stanovené v interinstitucionální dohodě 
z roku 2021. 
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Při šetření se sekretariát vždy snaží zajistit konstruktivní dialog s dotyčným zapsaným 
subjektem, aby se zjištěné problémy pokud možno vyjasnily a vyřešily před přijetím 
případných nezbytných opatření. 

4. Zasedání správní rady v roce 2021 

Sekretariát připravil první zasedání správní rady, které se konalo 24. září 2021. Na tomto 
zasedání správní rada přijala následující rozhodnutí: 
 

- jmenování vedoucího oddělení odpovědného za transparentnost v generálním 
sekretariátu Komise koordinátorem sekretariátu na zbývající období roku 2021 a na 
období jednoho roku počínaje rokem 2022, přičemž toto období lze prodloužit; 

- stanovení ročních priorit pro rejstřík transparentnosti v roce 2022 spolu 
s rozpočtovými odhady a podíly na provádění těchto priorit pro každý signatářský 
orgán interinstitucionální dohody25; 

- pokyn sekretariátu, aby v rámci ročních priorit na rok 2022 provedl hodnocení 
výkonnosti IT nástroje rejstříku transparentnosti. 

Veškeré dokumenty o zasedání správní rady, včetně programu a zápisu ze zasedání, byly 
zveřejněny na podstránce o správě a řízení na internetových stránkách rejstříku 
transparentnosti. 

5. Pokyny a zvyšování informovanosti 

Sekretariát vydává pokyny pro žadatele o zápis a zapsané subjekty a další pokyny 
s praktickými informacemi, které objasňují a podrobněji vysvětlují 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. 
 
Jak bylo uvedeno výše, v roce 2021 zveřejnil sekretariát nové pokyny a nový seznam častých 
dotazů ve všech 23 úředních jazycích.  
 
Kromě toho sekretariát podnikl řadu komunikačních a osvětových akcí zaměřených na 
zúčastněné strany s cílem představit a vysvětlit interinstitucionální dohodu a doprovodné 
nové pokyny. To zahrnovalo informační setkání pro různé zúčastněné strany26 
a vysokoškolské studenty27. 

 
Všechny tři orgány pokračovaly v úsilí o zvýšení povědomí o rejstříku transparentnosti 
i v rámci jednotlivých orgánů, včetně specializovaných informačních a vzdělávacích akcí pro 
zaměstnance28. 

                                                           
25 Pro rok 2022: Evropská komise: 57 %; Evropský parlament: 33 %; Rada: 10 %. 
26 Evropská centrální banka (ECB), francouzský Vysoký úřad pro transparentnost ve veřejném životě 

(HATVP), sdružení EPACA (European Public Affairs Consultancies Association), Federace německého 
průmyslu (BDI/BDA), Komise pro právní záležitosti biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) 
a síť evropských rejstříků lobbistů (ELRN). 

27 Pařížský institut politických věd, Univerzita Paříž Nanterre, Maastrichtská univerzita, skotská Stirling 
University, Freshfel East Africa Delegation, sdružení studentů práv univerzity Bocconi a Postgraduální 
institut v Ženevě. 

28 To zahrnuje 18 živých školení na dálku na téma „jak jednat s lobbisty“ pro zaměstnance Evropského 
parlamentu. Komise rovněž uspořádala 8 takových školení pro své vlastní zaměstnance a také přizpůsobené 
prezentace pro kabinety členů Komise a pro jejich síť kontaktních míst pro transparentnost a etiku. V Radě 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=cs
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=cs
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6. Technický vývoj 

Za účelem vylepšení rejstříku transparentnosti koordinuje sekretariát vývoj IT řešení. 
 
Vstup interinstitucionální dohody z roku 2021 v platnost si vyžádal po technické stránce velké 
úsilí, aby se internetové stránky rejstříku transparentnosti přizpůsobily této dohodě, zejména 
pokud jde o vývoj nového formuláře žádosti zohledňujícího nové požadavky na informace. 
Do konce roku 2021 byl formulář zpřístupněn ve všech jazykových verzích. 
 
Kromě toho bylo třeba přizpůsobit novému rámci i administrativní IT nástroje, které 
zaměstnanci sekretariátu používají ke každodenní správě rejstříku transparentnosti. 
 
Správní rada na svém zasedání dne 24. září 2021 pověřila sekretariát, aby posoudil výkonnost 
deset let staré IT platformy, která je základem rejstříku transparentnosti. V této souvislosti 
byla na konci roku 2021 zřízena pracovní skupina pro IT, která má prozkoumat dostupné 
možnosti, jak zajistit, aby rejstřík zůstal životaschopným a moderním IT nástrojem. 

V. Statistiky 
 
Vstupem interinstitucionální dohody v platnost se změnila typologie subjektů zapsaných 
v rejstříku transparentnosti. Zapsané subjekty si nyní musí vybrat jeden ze tří typů 
zastupovaných zájmových skupin, přičemž pro každou kategorii platí jiná odpovídající pásma 
finančních informací. Proto je část zprávy představující různé typy zapsaných subjektů 
rozdělena do dvou částí, které zahrnují statistické informace za období před 20. zářím 2021 
a po něm (viz oddíly V.2 a V.3). 

1. Vývoj rejstříku transparentnosti 

Od svého založení jako společné veřejné databáze Evropského parlamentu a Evropské komise 
až po současný povinný třístranný systém se rejstřík transparentnosti postupně rozrůstal 
a k 31. prosinci 2021 dosáhl počtu 13 366 zapsaných subjektů. I když tento vývoj ukazuje 
v absolutních číslech nárůst, databáze se denně mění, protože zástupci zájmových skupin se 
v každém okamžiku v závislosti na svých lobbistických činnostech zapisují, odhlašují, znovu 
zapisují nebo jsou vyškrtnuti. 

 

                                                           
byla provedena řada komunikačních a osvětových akcí s cílem představit a vysvětlit interinstitucionální 
dohodu a praktické uplatňování rozhodnutí Rady (EU) 2021/929. 
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Níže uvedený graf ukazuje vývoj nových zápisů, přičemž zahrnuje pouze ty zástupce 
zájmových skupin, kteří byli zapsáni v období delším než 12 měsíců, mezi 1. lednem 2021 
a 31. prosincem 2021 a kteří byli na konci tohoto období stále aktivní29. 

 

 

2. Kategorie subjektů zapsaných v období od 1. ledna 2021 do 20. září 2021 

Do 20. září 2021 byl rejstřík transparentnosti složen ze zástupců zájmových skupin 
zařazených do 6 předem definovaných oddílů a 14 pododdílů, které jsou stanoveny 
v interinstitucionální dohodě z roku 2014 a odpovídají různým typům organizací. 
 

                                                           
29 V roce 2021 požádalo o zápis do rejstříku celkem 3 360 subjektů. 
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Rozdělení zapsaných subjektů podle oddílů a pododdílů stanovených v interinstitucionální 
dohodě z roku 2014 je uvedeno v následující tabulce. 

 
Ke dni 20. září 2021 bylo v rejstříku transparentnosti zapsáno 12 914 subjektů, 
rozdělených do následujících oddílů a pododdílů: 

I – Poradenské kanceláře / advokátní kanceláře / samostatně výdělečně činní 
poradci 904 

Poradenské kanceláře 580 

Advokátní kanceláře 94 

Samostatně výdělečně činní poradci 230 

II – Interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení 6 952 

Podniky a skupiny 2 905 

Obchodní a podniková sdružení 2 715 

Odborové svazy a profesní sdružení 987 

Jiné organizace 345 

III – Nevládní organizace 3 518 

Nevládní organizace, platformy, sítě a podobné subjekty 3 518 

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce 967 

Expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce 602 

Akademické instituce 365 

V – Organizace zastupující církve a náboženská společenství 55 

VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné 
či smíšené subjekty atd. 573 

Regionální struktury 118 

Jiné orgány veřejné správy na nižší než celostátní úrovni  95 

Nadnárodní sdružení a sítě veřejných regionálních nebo jiných orgánů na nižší 
než celostátní úrovni 77 

Jiné veřejné či smíšené subjekty vytvořené na základě právních předpisů, jejichž 
účelem je jednat ve veřejném zájmu 283 
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3. Zájmové skupiny zastoupené v období od 21. září do 31. prosince 2021 

Po zavedení nového registračního formuláře se do rejstříku transparentnosti zapsalo 452 
zástupců zájmových skupin. Většinou se jednalo o organizace, které nezastupují komerční 
zájmy, jak ukazuje následující graf. 
 

 
 
Tyto nové zapsané subjekty byly rozděleny do následujících oddílů: 
 
Poradenské kanceláře 27 

Advokátní kanceláře 7 

Samostatně výdělečně činní poradci 10 

Podniky a skupiny 157 

Obchodní a podniková sdružení 41 

Odborové svazy a profesní sdružení 29 

Nevládní organizace, platformy, sítě a podobné subjekty 123 

Expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce 21 

Akademické instituce 7 

Organizace zastupující církve a náboženská společenství 1 

Sdružení a sítě orgánů veřejné moci 7 

Subjekty, úřady nebo sítě zřízené třetími zeměmi 0 

Jiné organizace, veřejné nebo smíšené subjekty 22 
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4. Míra migrace 

Zapsané subjekty, které byly v rejstříku transparentnosti uvedeny před 20. zářím 2021, dostaly 
šestiměsíční přechodné období na aktualizaci svých zápisů v rejstříku, aby zajistily soulad 
s interinstitucionální dohodou (do 19. března 2022). K 31. prosinci 2021 dosáhla míra 
migrace 39 %. 

5. Zeměpisné údaje 

Zápis do rejstříku transparentnosti není omezen na zástupce zájmových skupin usazené v EU, 
největší skupina zástupců zájmových skupin nicméně vykonává svou činnost z provozovny 
v Belgii. Je tomu tak, protože orgány EU sídlí v Bruselu. Jelikož však působnost právních 
předpisů a politik EU ovlivňuje i mimoevropské země a může mít dopad na obchod a další 
vnější vztahy za hranicemi 27 členských států, odráží se tento globální dosah i v rejstříku 
transparentnosti. 

 

 

6. Návštěvy internetových stránek rejstříku transparentnosti 

V roce 2021 měla internetová stránka rejstříku transparentnosti 326 700 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, jde o novou návštěvu. V průměru se jedná o přibližně 27 200 
návštěv měsíčně. 
 
Přibližně 54 % návštěvníků internetových stránek použilo funkci vyhledávání v angličtině. 
Domovská stránka byla nejčastěji navštěvována v angličtině, následovaná v sestupném pořadí 
francouzštinou, němčinou, španělštinou a italštinou. Téměř 86 % návštěv pochází od 
uživatelů z Evropy a téměř 9 % návštěv ze Severní Ameriky. V rámci Evropy pochází 27 % 
návštěv internetových stránek z Belgie, následují návštěvy z Německa, Francie (přibližně 
10 %) a Spojeného království (přibližně 9 %). 
 
V roce 2021 byly dva portály s otevřenými daty, které se používají pro údaje z rejstříku 
transparentnosti (portál pro orgány EU s přibližně 16 000 soubory dat a portál pro členské 
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státy s přibližně 1 300 000 soubory dat), sloučeny do portálu data.europa.eu. Po spuštění 
nového registračního formuláře dne 20. září 2021 byla navíc dočasně pozastavena funkce 
umožňující přenos souborů dat z rejstříku transparentnosti na portál otevřených dat, a to 
z důvodu změn ve struktuře nového formuláře. 
 
Navzdory výše uvedenému pozastavení byl v roce 2021 soubor dat rejstříku transparentnosti 
převedený na konsolidovaný portál data.europa.eu dvanáctým nejnavštěvovanějším souborem 
dat z více než 1 300 00030 souborů dat, které jsou zde zveřejněny. Soubory dat umožňují 
uživatelům stáhnout si (ve formátu xml nebo Excel) seznam osob akreditovaných pro přístup 
do prostor Evropského parlamentu a seznam organizací uvedených v rejstříku 
transparentnosti za několik let zpět. 
 

VI. Závěry 
 
Rok 2021 byl vzhledem ke vstupu interinstitucionální dohody v platnost obzvláště náročný. 
Z provozního a administrativního hlediska bylo třeba vynaložit velké úsilí na přípravu 
podmínek pro hladký přechod ze starého na nový povinný systém. To zahrnovalo vydání 
nových pokynů pro žadatele o zápis a zapsané subjekty a zavedení technických řešení 
přizpůsobených novým požadavkům vyplývajícím z interinstitucionální dohody, zejména 
vytvoření nového registračního formuláře a přepracování internetových stránek rejstříku 
transparentnosti. Přechod na nový systém také zvýšil počet přímých žádostí o pomoc 
kontaktního místa a zvýšil účast sekretariátu na osvětových akcích a akcích zaměřených na 
zúčastněné strany. 
 
Období, během něhož jsou zapsané subjekty oprávněny změnit svůj zápis v rejstříku tak, aby 
splňoval požadavky na informace stanovené v interinstitucionální dohodě, skončilo 
19. března 2022. Z toho vyplývá, že uplatňování dvou různých souborů pravidel v roce 2021, 
před a po interinstitucionální dohodě, způsobilo, že sledování kvality údajů bylo obzvláště 
náročné. Nicméně celková kvalita údajů v rejstříku transparentnosti zůstala i v roce 2021 
klíčovou prioritou, přičemž všechny nové žádosti o zápis podané na základě nového 
registračního formuláře byly před zveřejněním zkontrolovány, čímž bylo zajištěno, že 
nebudou zahrnuty zápisy, které nesplňují normy způsobilosti a kvality údajů. 
 
 

 

                                                           
30 Soubory dat orgánů, institucí a jiných subjektů EU, členských států a dalších zemí, jakož i některých místních 

orgánů. 

https://data.europa.eu/cs
https://data.europa.eu/cs
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