
§ 320a –činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů a 
zaměstnanců v roce 2017 – energetika, administrativní zátěž firem, sociální systémy (předdůchody), kvalifikace pracovní síly, rejstříku transparentnosti a 
fungování zaměstnavatelských vztahů konfederace BusinessEurope. 
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Co je Rejstřík transparentnosti

• iniciativa Evropské komise a Evropského parlamentu

• cíl: vyšší transparentnost, regulace lobbingu

„Poskytnout široké veřejnosti informace o tom, které zájmové skupiny 
se snaží ovlivnit rozhodování orgánů EU, koho zastupují, co je jejich 
cílem a jak jsou financovány.“

• vznik 2011, novelizace 2014

• veřejný rejstřík

• dobrovolný zápis

• ALE zápisem podmíněna řada činností – např. vstup do prostor 
Evropského parlamentu, kontakt se zástupci Evropské komise



Kdo by se měl registrovat?

• každý, kdo „ovlivňuje formulování nebo implementaci politik 
nebo rozhodovací proces institucí EU“

• bez ohledu na způsob ovlivňování, tj. přímo i nepřímo (tedy i přes 
prostředníky)

• bez ohledu na použitý komunikační kanál (osobně, e-mailem, 
telefonicky, předáním poziční zprávy, výroční zprávy...)

• týká se i zaslání pozvánky na konferenci nebo seminář pořádaný 
daným subjektem

• netýká se sociálního dialogu

• ALE jeho přesná definice chybí



Co se vyplňuje?

• kontaktní údaje

• právní forma

• oblast zájmu

• údaje o zaměstnancích, kteří se věnují činnosti spadající do 
působnosti Rejstříku 

• vybrané údaje o členech a členských příspěvcích

• finanční údaje 

o povinné pro všechny subjekty: odhad ročních nákladů na činnosti spadající 
do působnosti Rejstříku a výše příspěvků od orgánů EU

o povinné pro vybrané subjekty: celkový rozpočet, roční obrat z činností 
spadajících do působnosti Rejstříku



Plánované změny

• rozšíření na Radu Evropské unie

• povinnost registrace

• zápisem podmíněn kontakt se členy Evropského parlamentu

• prostředníci musí zveřejnit údaje o svých klientech (vč. plateb 
za služby podléhající registraci)

• povinnost zveřejňovat údaje o zaměstnancích, kteří věnují 
činnostem spadajícím do působnosti Rejstříku od 10 % úvazku

• neziskové subjekty by měly uvádět i výši členských příspěvků, 
které jsou vyšší než 10 tis. EUR a zároveň tvoří více než 10 % 
jeho celkového ročního rozpočtu + jméno přispěvatele



Jaká mohou být rizika?

• obava ze zneužití údajů

• desinterpretace zveřejněných údajů o finančních příspěvcích

• z pohledu veřejnosti

• z pohledu jednotlivých členů

• zveřejnění informací o členech 

• možný dopad i na jejich ochotu přispívat

• nejasná definice neziskových subjektů

• nejasné vymezení podléhajících činností

• nejasná definice sociálního dialogu



Šetření Rejstřík transparentnosti

• Respondenti: zaměstnavatelé a organizace zaměstnavatelů

• Cílem bylo zjistit:

o jak dané subjekty komunikují se zástupci EU

o jaké vidí problematické body a rizika ve 
stávající i navrhované podobě Rejstříku 

o jak by specifické požadavky nové podoby 
Rejstříku ovlivnily neziskové subjekty nebo 
účastníky sociálního dialogu



Výsledky šetření

Organizace zaměstnavatelů 
a profesní sdružení



Registrace a kontakt se zástupci EU

Podíl registrovaných
profesních sdružení a 
organizací zaměstnavatelů

ANO
13%

NE
87%

Podíl subjektů, které 
v posledních 2 letech 
kontaktovaly přímo či nepřímo 
zástupce EU

ANO
40%

NE
60%

Víte o tom, že máte možnost 
sjednat si schůzku s vybranými 
zástupci EU a projednávat s nimi 
osobně záležitosti, které ovlivňují 
– anebo mohou v budoucnu 
ovlivnit – vaši činnost?

ANO
67%

NE
33%



Negativní 
aspekty 
spojené s 
Rejstříkem

0% 50% 100%

Nadměrná administrativa odradí subjekty od
zastupování svých zájmů v Bruselu

Obava ze zneužití údajů zapsaných do
Rejstříku

Získání požadovaných údajů zatěžující z
administrativního hlediska

Komplikovanější přístup k zástupcům
evropských institucí

Chybí přesná definice sociálního dialogu

Zveřejní se informace o nadlimitních
členských příspěvcích

Zveřejnění informací o členech

Nejasná pravidla týkající se registrace
zaměstnanců subjektu

Nejasně stanovená pravidla týkající se
vykazování finančních údajů

Zveřejnění údajů zapsaných do Rejstříku

Pokřivený pohled na aktivity vybraných
subjektů

Zveřejní se informace o členských subjektech
s nadlimitními příspěvky

Povinnost zápisu do Rejstříku

Zveřejnění vybraných finančních údajů



Evidence činností spojených 
se sociálním dialogem

Oddělení sociálního 
dialogu od ostatních 
činností

ANO
11%

NE
89%

Oddělení činností 
na národní a 
evropské úrovni

ANO
11%

NE
89%

Oddělení problematické:
 nejasné definice 
 komplexnost činností
 prolínání evropské a národní  ú



Schopnost organizací vyčíslit 
vybrané údaje

Podíl úvazku, který zaměstnanec věnuje 
činnostem spadajícím do působnosti Rejstříku

ANO
44%

NE
56%

Náklady, které ročně vynaloží na činnosti 
spadající do působnosti Rejstříku

ANO
44%

NE
56%

Nezbytnost 
odhadu


Prvek 
subjektivity



Nesrovnatelnost


Nízký analytický 
potenciál pro 

regulátora



Výsledky šetření

Firmy



Registrace a kontakt se zástupci EU

Podíl registrovaných firem
ANO
22%

NE
78%

Podíl firem, které v posledních 
2 letech kontaktovaly přímo či 
nepřímo zástupce EU

ANO
33%

NE
67%

Víte o tom, že máte možnost 
sjednat si schůzku s vybranými 
zástupci EU a projednávat s nimi 
osobně záležitosti, které ovlivňují –
anebo mohou v budoucnu ovlivnit 
– vaši činnost?

ANO
44%NE

56%



Negativní 
aspekty 
spojené s 
Rejstříkem

0% 25% 50% 75% 100%

Zveřejnění údajů zapsaných do Rejstříku

Povinnost zápisu do Rejstříku

Nadměrná administrativa odradí subjekty
od zastupování svých zájmů v Bruselu

Obava ze zneužití údajů zapsaných do
Rejstříku

Nejasná pravidla týkající se registrace
zaměstnanců subjektu

Komplikovanější přístup k zástupcům
evropských institucí

Zveřejnění vybraných finančních údajů

Získání požadovaných údajů zatěžující z
administrativního hlediska

Pokřivený pohled na aktivity vybraných
subjektů

Nejasně stanovená pravidla týkající se
vykazování finančních údajů



Shrnutí výsledků šetření

• nízké povědomí organizací zaměstnavatelů a profesních 
sdružení i firem o Rejstříku transparentnosti

 averze vůči evropským agendám

 nedostatečné povědomí o právech a možnostech

 schůzka se zástupci EU může být vnímána jako nekorektní, 
nelegální

• výhrady vůči konkrétní úpravě Rejstříku

 enormní rozsah požadovaných údajů

 nejasné nebo chybějící definice – riziko špatné interpretace nebo 
zneužití údajů o registrovaných subjektech



Doporučené kroky

1. Medializace problematiky

2. Konkretizace činností spadajících do působnosti Rejstříku

3. Definice sociálního dialogu

4. Precizní vymezení neziskových subjektů

5. Zpřesnění definic údajů z finanční a personální oblasti

6. Eliminace položek vyžadujících odhad

7. Ochrana proti zneužití údajů



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Ing. Tereza Mynářová

mynarova@trexima.cz         


