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S. 1916 Výbor pro justici 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

  

ZÁKON 

 O regulaci lobbistických aktivit 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na 

tomto zákonu: 

Hlava I - Obecná ustanovení 1 

Par. 101.  2 

(1) Tímto zákonem se nahrazuje sekce 4 zákona Lobbyist Disclosure Act of 1995. 3 

Par. 102. Definice 4 

(1) LOBBING je jakákoliv forma komunikace vykonaná ve věci vytváření federální 5 

legislativy nebo dodatků k ní, správě nebo výkonu federálních politik, 6 

(2) LOBBISTA je fyzická nebo právnická osoba vykonávající Lobbing, 7 

(3) FEDERÁLNÍ REGISTR LOBBISTŮ je veřejný rejstřík, zřízený na základě zákona 8 

Lobbyist Disclosure Act of 1995. 9 

Hlava II - Federální registr Lobbistů 10 

Par. 201. 11 

Každý Lobbista vykonávající činnost na území Spojených států amerických nebo vůči 12 

správnímu orgánu Spojených států amerických je povinen se nejpozději do 10 dnů po 13 

započetí vykonávání lobbingu registrovat ve Federálním registru lobbistů. 14 
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Par. 202. 15 

(1) Federální registr lobbistů vede evidenci o následujících informacích týkajících se 16 

registrovaných Lobbistů: 17 

(a) identifikační údaje Lobbisty umožňující jeho jednoznačnou identifikaci; 18 

(b) identifikační údaje subjektů, v jejichž prospěch Lobbista vykonává Lobbing; 19 

(c) peněžní hodnotu plnění vynaložených Lobbistou na Lobbing za posledních 10 20 

let; 21 

(d) adresáty plnění vynaložených Lobbistou na lobbing za posledních 10 let; 22 

(e) časové a místní údaje o schůzkách Lobbistů s představiteli Kongresu. 23 

(2) Podrobnosti stanoví vláda prováděcím předpisem. 24 

Hlava III - Sankce 25 

     Par. 301. 26 

(1) Přestupku podle tohoto zákona se dopustí Lobbista, který poruší povinnost stanovenou 27 

v Par. 202. nebo který nezveřejní údaje uvedené v Par. 203. nebo prováděcím předpisu 28 

vlády dle tohoto Par. 29 

(2) Za přestupek podle předchozího odst. je možné udělit peněžitou pokutu ve výši do 30 

1.000.000 $. Za opakované spáchání přestupku podle předchozího odst. je možné udělit 31 

trest zákazu činnosti. 32 

(3) Přestupky podle tohoto Zákona projednává speciální komise zřízená prováděcím 33 

předpisem vlády. 34 

Hlava IV - Závěrečné ustanovení 35 

Par. 401.  36 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  37 


