
            III. 

N á v r h  

 

 

ZÁKON 

 

ze dne …………… 2024, 

 

o lobbování 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

    § 1 

    Předmět úpravy 

 

Tento zákon upravuje  

a) podmínky lobbování, 

b) povinnosti lobbistů, lobbovaných a lobbujících prostředníků a 

c) působnost orgánů veřejné moci v oblasti lobbování.  

 

§ 2 

Lobbování  

 

(1) Lobbování je činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovaná za účelem ovlivnění 

jednání lobbovaného při  

a) přípravě, projednávání nebo schvalování 

i. právního předpisu, který schvaluje Parlament nebo vydává vláda, ústřední správní úřad, 

správní úřad s celostátní působností nebo Česká národní banka (dále jen „předpis“), nebo 

ii. dokumentu obsahujícího koncepci rozvoje odvětví svěřeného ústřednímu správnímu úřadu, 

který schvaluje vláda nebo vedoucí ústředního správního úřadu (dále jen „koncepční 

dokument“), 

b) vyslovování souhlasu s ratifikací mezinárodní smlouvy Parlamentem ČR.  

(2) Za lobbování podle tohoto zákona se nepovažuje 

a) plnění úkolů vyplývajících z pracovněprávního, služebního nebo obdobného vztahu fyzické osoby 

k České republice nebo souvisejících s výkonem funkce takové osoby v orgánu České republiky,  

b) komunikace na jednání komor Parlamentu a jejich orgánů, 

c) komunikace mezi členy téže politické strany nebo politického hnutí, 

d) komunikace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, 

e) uplatnění připomínky k návrhu předpisu nebo koncepčního dokumentu a komunikace týkající 

se vypořádání takové připomínky podle pravidel pro přípravu předpisů nebo koncepčních 

dokumentů, 
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f) komunikace na jednání poradního orgánu vlády nebo ústředního správního úřadu, jsou-li zápisy 

nebo závěry z těchto jednání v písemné podobě a jména účastníků zpřístupněny veřejnosti, 

g) komunikace s orgánem nebo představitelem cizího státu nebo mezinárodní organizace a 

h) komunikace na jednání Rady hospodářské a sociální dohody a jejích orgánů. 

 

§ 3 

Lobbista 

 

Lobbistou se podle tohoto zákona rozumí osoba, která splňuje podmínky podle § 6 odst. 2 

a učiní ohlášení o tom, že hodlá soustavně lobbovat v zájmu: 

a) třetí osoby,  

b) neurčitého okruhu osob, nebo  

c) vlastním, kterým se rozumí, jde-li o právnickou osobu, též zájem jejích společníků nebo členů. 

 

§ 4 

Lobbovaný 

 

Lobbovaným se podle tohoto zákona rozumí 

a) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu,  

b) senátor Senátu Parlamentu, 

c) člen vlády a vedoucí ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, 

d) náměstek člena vlády,  

e) zástupce vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, 

f) vládní zmocněnec,  

g) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny a jeho zástupce, vedoucí Kanceláře Senátu a jeho 

zástupce a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a jeho zástupce,  

h) člen bankovní rady České národní banky, 

i) člen Rady Českého telekomunikačního úřadu,  

j) člen Rady Energetického regulačního úřadu, 

k) člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

l) vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu v ministerstvu nebo 

ústředním správním úřadu, v jehož čele není člen vlády, a představený podle zákona o státní 

službě, nejde-li o vedoucího oddělení, v ministerstvu nebo ústředním správním úřadu, v jehož čele 

není člen vlády,  

m) poradce prezidenta republiky,  

n) poradce člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož 

čele není člen vlády, 

o) vedoucí kabinetu člena vlády, kabinetu náměstka člena vlády nebo kabinetu vedoucího ústředního 

správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 

 

 

§ 5 

Registr lobbistů a lobbovaných 

 

 (1) Zřizuje se registr lobbistů a lobbovaných (dále jen „registr“) jako informační systém 

veřejné správy.  
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(2) Správcem registru je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 

hnutí (dále jen „Úřad“). Úřad zajistí možnost veřejného nahlížení do registru prostřednictvím svých 

internetových stránek v rozsahu údajů uvedených v § 6 odst. 3 písm. a) až d) a f), § 7 odst. 2 písm. a) 

a c) až e), § 8 odst. 1 písm. a) a c), § 9 odst. 2, § 10 a § 13. Údaje z registru, do kterých lze veřejně 

nahlížet, zveřejní správce registru též jako otevřená data. 

(3) Orgán veřejné moci, organizační složka státu, lobbista nebo lobbovaný zapisují údaje 

do registru prostřednictvím elektronického formuláře. 

(4) Správce registru umožní, aby osoby prokázaly při zápisu údajů do registru svou totožnost 

též s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému 

elektronické identifikace. Možnost prokázat totožnost jiným způsobem není tímto ustanovením 

dotčena. 

 

§ 6 

Ohlášení a zápis lobbisty  

 

(1) Osoba, která hodlá soustavně lobbovat, je povinna učinit ohlášení Úřadu prostřednictvím 

registru, v ohlášení uvést údaje podle odstavce 3 písm. a) až e) a doložit svou bezúhonnost ve smyslu 

odstavce 2 výpisem z rejstříku trestů, který k okamžiku ohlášení nesmí být starší než 14 dnů. 

(2) Oprávnění k lobbování vzniká dnem ohlášení podle odstavce 1, je-li osoba, která hodlá 

lobbovat, svéprávná a bezúhonná. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, 

která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin pletich v insolvenčním řízení, zneužití 

informace a postavení v obchodním styku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

soutěži a veřejné dražbě, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletich při veřejné 

dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství 

a zasahování do nezávislosti soudu, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Oprávnění 

nevzniká osobě, která je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího 

v zákazu lobbování. 

(3) Úřad na základě ohlášení podle odstavce 1, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2, 

zapíše o lobbistovi do registru  

a) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení,  

b) právní formu, 

c) adresu sídla nebo místa pobytu, 

d) identifikační číslo osoby,  

e) datum narození a 

f) den zápisu do registru.  

(4) Úřad lobbistu zapíše do registru do 10 dnů ode dne ohlášení a zašle mu přístupové údaje 

do registru. Neprovede-li Úřad zápis do registru z důvodu, že lobbista nesplňuje podmínky pro výkon 

lobbování podle odstavce 2, je povinen vyrozumět o tom lobbistu do 10 dnů ode dne ohlášení. 

 

§ 7 

Evidence lobbovaného v registru 

 

(1) Lobbovaný musí být zapsán do registru do 15 dnů ode dne získání postavení lobbovaného 

podle § 4. 
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(2) Do registru se o lobbovaném zapíše 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum narození,  

c) orgán veřejné moci nebo organizační složka státu, ve které lobbovaný působí,  

d) funkce nebo zařazení a 

e) den zápisu do registru. 

 (3) Údaje podle odstavce 2 do registru zapisují  

a) Kancelář Poslanecké sněmovny, jde-li o poslance, vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny 

nebo jeho zástupce, 

b) Kancelář Senátu, jde-li o senátora, vedoucího Kanceláře Senátu nebo jeho zástupce, 

c) Kancelář prezidenta republiky, jde-li o poradce prezidenta republiky, vedoucího Kanceláře 

prezidenta republiky nebo jeho zástupce, 

d) ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, kde lobbovaní uvedení v § 4 písm. c) až f), i) až l), n) 

a o) působí, 

e) Česká národní banka, jde-li o lobbované uvedené v § 4 písm. h). 

 (4) Orgán veřejné moci nebo organizační složka státu příslušná k zápisu 

podle odstavce 3 zapíše lobbovaného do registru a zašle mu přístupové údaje do registru. 

 

§ 8 

Lobbující prostředník 

 

 (1) Hodlá-li lobbista lobbovat prostřednictvím fyzické osoby (dále jen „lobbující 

prostředník“), zapíše o ní do registru 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum narození a 

c) den zápisu do registru. 

(2) Lobbista zapíše lobbujícího prostředníka do registru, pokud je bezúhonný; § 6 odst. 2 se 

použije obdobně. Lobbující prostředník je povinen oznámit lobbistovi, že nesplňuje podmínku 

bezúhonnosti, do 10 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. 

(3) Lobbista je povinen provést v registru změnu údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) 

do 10 dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděl, nebo ode dne, kdy přestal lobbovat prostřednictvím 

lobbujícího prostředníka. 

(4) Lobbista bezodkladně vyznačí v registru skutečnost, že přestal lobbovat prostřednictvím 

lobbujícího prostředníka nebo že lobbující prostředník přestal splňovat podmínku bezúhonnosti. 

Dozví-li se Úřad tyto skutečnosti při své úřední činnosti a neprovedl-li lobbista jejich vyznačení 

v registru, vyznačí je bez zbytečného odkladu Úřad. 

 

§ 9 

Zánik a zrušení oprávnění k lobbování 

 

(1) Lobbista je povinen oznámit Úřadu do 10 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastane, 

že ukončil lobbování nebo že přestal splňovat některou z podmínek nutných ke vzniku oprávnění 

k lobbování podle § 6 odst. 2. Dnem oznámení zaniká oprávnění lobbisty k lobbování.   
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(2) Úřad 

a) na základě oznámení podle odstavce 1 bezodkladně vyznačí v registru zánik oprávnění lobbisty 

k lobbování, 

b) bezodkladně zruší oprávnění lobbisty k lobbování a vyznačí tuto skutečnost v registru, jakmile 

se dozví o skutečnostech podle odstavce 1 jinak než na základě oznámení nebo jakmile se dozví 

o skutečnostech podle odstavce 3.  

(3) Oprávnění k lobbování zaniká také smrtí nebo zánikem lobbisty. 

 

§ 10 

Pozbytí postavení lobbovaného 

 

Orgán veřejné moci nebo organizační složka státu podle § 7 odst. 3 vyznačí bezodkladně 

v registru pozbytí postavení lobbovaného. Dozví-li se Úřad, že lobbovaný pozbyl postavení 

lobbovaného a orgán veřejné moci nebo organizační složka státu neprovedly vyznačení podle věty 

první, bezodkladně v registru pozbytí postavení lobbovaného vyznačí. 

  

§ 11 

Výmaz z registru  

 

(1) Úřad z registru vymaže údaje o lobbujícím prostředníkovi bezodkladně po uplynutí 

jednoho roku ode dne, kdy byly v registru vyznačeny skutečnosti podle § 8 odst. 4, a výmaz oznámí 

lobbistovi, pokud skutečnosti byly vyznačeny Úřadem.  

(2) Úřad z registru vymaže údaje o lobbovaném nebo lobbistovi bezodkladně  

po uplynutí pěti let ode dne, kdy byly v registru vyznačeny skutečnosti podle § 9 odst. 2 nebo § 10, 

anebo ode dne smrti nebo zániku lobbisty. 

 

§ 12 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

 

(1) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel1) 

údaje v rozsahu 

a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum, místo a okres narození, nebo u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodil, 

e) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je  

v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, 

a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(2) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému 

evidence obyvatel údaje v rozsahu 

 
1) § 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též 

adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, 

f) omezení svéprávnosti, 

g) datum úmrtí a 

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 

(3) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců 

údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum narození, 

c) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres 

narození, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, 

f) omezení svéprávnosti, 

g) datum úmrtí a 

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako 

den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil. 

(4) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru 

právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných 

údajů údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby, 

b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby 

nebo zahraniční osoby, 

c) obchodní firma nebo název právnické osoby,  

d) adresa sídla právnické osoby a 

e) identifikační číslo právnické osoby. 

(5) Úřad při výkonu působnosti podle tohoto zákona je oprávněn vyžádat si výpis  

z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu2). Žádost o vydání výpisu  

z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 (6) Z údajů podle odstavců 1 až 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které 

jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním 

registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému 

cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

 

 

 

 

 
2 Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 13 

Prohlášení lobbisty 

 

(1) Lobbista před zahájením lobbování v registru uvede 

a) vymezení oblasti lobbování,  

b) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, v jejímž zájmu lobbista 

lobbuje, nebo informaci, že lobbuje v zájmu neurčitého okruhu osob nebo v zájmu vlastním. 

(2) Dojde-li u lobbisty po zahájení lobbování ke změně údajů podle odstavce 1, 

před pokračováním v lobbování vyznačí změnu těchto údajů v registru. 

(3) Lobbista je povinen do registru uložit v elektronické podobě prohlášení lobbisty 

o lobbování za uplynulých 6 měsíců (dále jen „prohlášení lobbisty“), a to do 30 dnů po 

a) uplynutí 6 měsíců, za které se prohlášení lobbisty podává, nebo  

b) oznámení podle § 9 odst. 1.  

(4) V prohlášení lobbisty lobbista uvede 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení lobbovaného, u kterého lobboval,  

b) orgán veřejné moci nebo organizační složku státu, ve které lobbovaný působí, a funkci nebo 

zařazení lobbovaného, 

c) zda lobbování proběhlo osobně, telefonicky nebo písemně a  

d) cíl, kterého se lobbováním snažil dosáhnout. 

(5) Nedošlo-li v uplynulých 6 měsících k lobbování, uvede to lobbista  

v prohlášení lobbisty namísto informací podle odstavce 4. 

(6) Lobbovaný je po dobu své evidence v registru oprávněn podat v elektronické podobě 

prostřednictvím registru námitku pro 

a) nepravdivost údaje obsaženého v prohlášení lobbisty, pokud se tento údaj lobbovaného týká, nebo 

b) skutečnost, že lobbista v prohlášení lobbisty neuvedl lobbování, které vůči němu tento lobbista 

v období, za které je prohlášení podáváno, uskutečnil.  

(7) Úřad na základě podnětu třetí osoby odstraní z textu prohlášení lobbisty nebo námitky 

podle odstavce 6 údaje o této třetí osobě, nejde-li o údaje podle odstavce 1 nebo 4. 

(8) Prohlášení lobbistů se v registru uchovávají po dobu 5 let; poté Úřad provede jejich výmaz. 

 

§ 14 

Další povinnosti lobbisty 

 

 (1) Lobbista lobbuje osobně nebo prostřednictvím lobbujícího prostředníka.  

 (2) Lobbista, který hodlá u lobbovaného lobbovat, je povinen lobbovaného upozornit na to, že 

je lobbistou ve smyslu tohoto zákona, a uvést, v zájmu koho lobbuje; to platí obdobně pro lobbujícího 

prostředníka. Takové upozornění musí být učiněno na počátku komunikace, která se podle tohoto 

zákona považuje za lobbování. 

 (3) Pokud o to lobbovaný požádá, je lobbista povinen lobbovanému obsah upozornění podle 

odstavce 2 potvrdit písemně, a to bezprostředně poté, kdy byl o potvrzení lobbovaným požádán; to 

platí obdobně pro lobbujícího prostředníka.  

 



8 

§ 15 

Námitka proti údajům uvedeným v lobbistické stopě právního předpisu 

 

(1) Lobbista, který lobboval u lobbovaného, je oprávněn podat proti údajům uvedeným 

v lobbistické stopě právního předpisu podle zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv písemně 

námitku pro 

a) nepravdivost údaje uvedeného v lobbistické stopě, pokud se tento údaj lobbisty týká, nebo 

b) skutečnost, že lobbovaný v údajích uvedených v lobbistické stopě neuvedl lobbování, které vůči 

němu lobbista uskutečnil. 

(2) Lobbovaný zaznamená písemnou námitku lobbisty, který u lobbovaného lobboval, 

do 30 dní ode dne doručení písemné námitky, do lobbistické stopy. 

(3) Pokud lobbovaný námitku proti údajům uvedeným v lobbistické stopě podle odstavce 

2 do lobbistické stopy nezaznamená, může lobbista, který lobboval u lobbovaného, podat námitku 

písemně Úřadu. Úřad námitku zaznamená do lobbistické stopy bez zbytečného odkladu poté, 

co lobbista, který lobboval u lobbovaného, osvědčí, že vůči lobbovanému písemně uplatnil námitku 

a že uplynula lhůta podle odstavce 2. 

 

§ 16 

Dohled  

 

(1) Dohled nad plněním povinností podle tohoto zákona vykonává Úřad.  

(2) Úřad uveřejní na své internetové stránce zejména 

a) informace o způsobu a podmínkách poskytování metodické, poradenské a odborné pomoci, 

b) výroční zprávu o činnosti podle tohoto zákona, a to nejpozději do 30. června následujícího 

kalendářního roku po kalendářním roce, za který je zpracována. 

 

§ 17 

Přestupky  

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo soustavně vykonává činnost, která má znaky lobbování podle 

§ 2, bez ohlášení Úřadu podle § 6. 

 (2) Lobbista se dopustí přestupku tím, že  

a) lobbuje prostřednictvím osoby, která není zapsána v registru, nebo úmyslně lobbuje 

prostřednictvím osoby, která nesplňuje podmínky podle § 8 odst. 2, 

b) neoznámí Úřadu změnu v podmínkách nutných ke vzniku oprávnění k lobbování, uvede v registru 

nebo v ohlášení Úřadu nepravdivé údaje o sobě nebo o lobbujícím prostředníkovi anebo 

neprovede změnu údajů o lobbujícím prostředníkovi podle § 8 odst. 3 nebo nevyznačí v registru 

skutečnosti podle § 8 odst. 4, 

c) neuloží do registru ve stanovené lhůtě prohlášení lobbisty, 

d) neuvede před zahájením lobbování údaje podle § 13 odst. 1 nebo neprovede změnu údajů podle 

§ 13 odst. 2 před pokračováním v lobbování, 

e) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v registru nebo v prohlášení lobbisty podle § 13 odst. 1 nebo 

4,  

f) neupozorní lobbovaného, že je lobbistou, podle § 14 odst. 2 nebo 

g) nepotvrdí písemně obsah upozornění, že je lobbistou, podle § 14 odst. 3. 
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       (3) Lobbovaný se dopustí přestupku tím, že  

a) neuvede údaje pro lobbistickou stopu právního předpisu podle zákona o Sbírce zákonů  

a mezinárodních smluv,  

b) uvede v lobbistické stopě právního předpisu podle zákona o Sbírce zákonů  

a mezinárodních smluv nepravdivé nebo neúplné údaje, nebo 

c) nezaznamená námitku proti údajům uvedeným v lobbistické stopě právního předpisu podle zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30 dní ode dne doručení písemné námitky lobbisty, 

který u lobbovaného lobboval, do lobbistické stopy. 

 (4) Lobbující prostředník se dopustí přestupku tím, že  

a) neoznámí lobbistovi, jehož jménem lobbuje, že nesplňuje podmínku bezúhonnosti  

podle § 8 odst. 2, 

b) poskytne lobbistovi nepravdivé údaje potřebné k zápisu lobbujícího prostředníka do registru podle 

§ 8 odst. 1, 

c) neupozorní lobbovaného, že je lobbujícím prostředníkem, podle § 14 odst. 2 nebo 

d) nepotvrdí písemně obsah upozornění, že je lobbujícím prostředníkem, podle § 14 odst. 3. 

 (5) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), f) nebo g), odstavce 3 písm. c) nebo 

odstavce 4, nebo 

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), c) až e) nebo odstavce 3 

písm. a) a b).   

(6) Za přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a), c) až e) lze uložit zákaz činnosti 

do 3 let a zveřejnění rozhodnutí o přestupku.  

(7) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.  

 

§ 18 

Přechodná ustanovení 

 

(1) Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona naplňují znaky lobbisty podle § 3, jsou 

povinny učinit ohlášení podle § 6 odst. 1 nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

(2) Orgány veřejné moci nebo organizační složky státu uvedené v § 7 odst. 3 jsou povinny 

zapsat osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mají postavení lobbovaného podle § 4, 

do registru nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

§ 19 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. 

 

 

 

 


