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závěrečné shrnutí a doporučení autorky. 
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ÚVOD 

 Práce se zabývá konceptem participativního rozpočtování, jehož historie sahá až do 

konce 80. let 20. století do brazilského města Porto Alegre. V současné době je participativní 

rozpočtování způsobem, pomocí kterého se mohou občané podílet na hlasování o podobě a 

rozvoji obce. Tento proces je znakem demokracie ve státě, který v posledních letech budí 

zájem nejen u politiků, ale i u občanů. Díky tomuto nástroji se mohou z velké části lidé 

podílet na fungování obce. Obyvatelé se účastní rozhodování o alokaci finančních prostředků 

vyčleněných z rozpočtu obce na PR. Ve státech po celém světě se participativní rozpočtování 

stává prostředkem, pomocí kterého se dá snižovat chudoba. V České republice napomáhá 

lepší komunikaci mezi samotnými občany a zástupci města.  

 Cílem bakalářské práce bude teoretické vymezení pojmu participativní 

rozpočtování, jeho možných přínosů a nevýhod, popis vývoje participativního 

rozpočtování ve světě a analýza implementace participativního rozpočtování v České 

republice. 

 Bakalářská práce je členěna do čtyř částí. V první teoretické části je vymezen základní 

pojem participace. Následně je podrobněji popsán vznik a historický vývoj participativního 

rozpočtování a jeho jednotliví aktéři. Poté jsou popsány důvody zavedení participativního 

rozpočtování v obcích, jeho jednotlivé fáze, modely, přínosy a možná rizika s procesem 

spojená. Druhá část se zabývá zaváděním a následným fungováním participativního 

rozpočtování ve světě. 

 Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány praktické části. Nejdříve je stručně popsána 

nezisková organizace, která se zaváděním a fungováním participativního rozpočtování 

v České republice zabývá. V prováděné analýze jsou popsány jednotlivé zkoumané ukazatele 

a následně porovnávány jejich hodnoty. Závěrečná část práce je věnována konečnému shrnutí 

výsledků praktické části a následným doporučením autorky. 

 Zdrojem dat pro analýzu jsou internetové stránky neziskové organizace Agora CE a 

organizace Alternativa Zdola. K následnému analyzování byl využit program MS Excel a 

výsledné údaje jsou interpretovány pomocí tabulek a grafů. 
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1. VYMEZENÍ POJMU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ 

 Před zavedením participativního rozpočtování ve městě je nutné seznámit se 

základními pojmy. Dobré je vymezit si kdy, kde a proč tento proces vznikl. Je nutné stanovit 

hlavní aktéry PR, fáze a důvody, proč je tento proces zaváděn. V neposlední řadě je nutné 

zvážit možné přínosy a riziky.  

1.1 Definice participace 

 Nadefinovat pojem participace nelze tak snadno, protože univerzální definice 

neexistuje. Jedním z vysvětleních může být „podílení se na něčem“. Na jedné straně se lze na 

participaci dívat z pohledu aktivity, kdy lidé mají zájem na účastnit se na určité činnosti. 

V tomto případě je důležité vedení diskusí o současné politické situaci a jejím sledování. 

Obyvatelé mohou důležitým způsobem nepřímo zasahovat do podoby veřejného života, 

přitom jejich vliv bude minimální. Hlavním nástrojem této participace jsou různá dotazníková 

šetření, která slouží jako podklad pro výzkum. Z druhého pohledu lze chápat tento pojem jako 

prostředek uplatnění vlivu na veřejnou správu. Tehdy jsou brány v úvahu nejen aktivity 

občanů, ale i fungování mocenských institucí. (Nejdl a Čermák, 2007) 

 Lerner (2004, s. 10) definuje participativní rozpočtování jako „demokratický proces, 

který umožňuje obyčejným členům komunity přímo rozhodovat, jak budou peníze rozpočtu 

utraceny… Participativní rozpočtování tudíž může umožnit obyvatelům města mít přímé právo 

rozhodovat, jak budou implementovány služby bydlení, dopravy, parků, a další“.  

 Dalším kdo se podrobně zabývá definicí a celkovým procesem rozpočtování je 

Wampler (2000, s. 2), který vymezuje tento pojem velice podrobně. „Participativní 

rozpočtování je inovativní proces uskutečňování politiky. Občané jsou přímo zapojeni do 

politického rozhodování. Během roku jsou organizována fóra – diskuze, kde mají občané 

možnost rozhodovat o použití zdrojů, stanovovat priority politiky a sledovat veřejné výdaje. 

Tyto programy jsou navrženy tak, aby se občané zapojili do vytváření politických rozhodnutí, 

vznášeli podněty k administrativním reformám a rozhodovali o rozdělování veřejných zdrojů 

nízkopříjmovým/potřebným skupinám ze svého sousedství.“  

 Jinými slovy participativní rozpočet je nástroj veřejného financování a umožňuje, aby 

se občané ze všech komunit města přímo podíleli na rozvoji obce, která na tuto aktivitu 

vyčlení část svého rozpočtu. Jde o proces, kdy lidé přichází s návrhy, co by se za dané finance 

dalo ve městě vylepšit, aby se jim tam lépe žilo. Na následných veřejných diskusích se hlasuje 

o tom, který z navrhovaných projektů bude realizován. (Agora Central Europe, 2017) 
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 Politická participace, která spojuje zájmy občanů a politiků, je podmínkou fungování 

demokracie. Je to způsob, jakým občané mohou uplatňovat svou demokratickou vládu. Míra 

zapojení občanů v politice se považuje za ukazatel stability demokracie. Vysoký stupeň 

podílení se je znakem stability. Naopak malý podíl ukazuje na nedostatečné fungování 

demokracie, který je patrný v České republice a dalších postkomunistických zemích. Největší 

část občanů České republiky se politicky participuje pouze v období voleb. (Linek et al., 

2017) 

 Většina občanů se podílí na participaci pouze v případě, že se jich osobně týká. Zájem 

o podílení se na rozhodování závisí na tématu projektu a zálibách jednotlivců. Jejich motivace 

na procesu může být pozitivní, kdy se snaží dosáhnout realizace svého projektu. Zčásti může 

být i negativní, kdy jeho cílem je zabránění aktivity, se kterou se občan neztotožňuje. 

(Čermák, 2009) 

 Přesnějším vysvětlení definice se zabýval Yvese Sintomer (2012), který stanovil 5 

základních kritérií, jež musí být splněny, aby se jednalo o participativní rozpočtování. Prvním 

kritériem je efektivní využití všech dostupných finančních prostředků, které jsou k dispozici 

v omezeném množství. Dále musí být do procesu zapojena obec se svými volenými zástupci 

a zdroji financí. Také se musí jednat o opakovaný proces v průběhu několika let. Pokud by se 

jednalo o jednorázovou událost o rozhodování ve finanční sféře, už by se o participativní 

rozpočtování nedalo hovořit. Dalším znakem jsou specifické formy setkání či fóra, kde budou 

občané vyzváni k diskusi o rozpočtování ve městě. Posledním kritériem je nesení určité 

odpovědnosti za výsledky procesu a zpětná vazba od zástupců města ohledně realizace či 

zamítnutí navrhovaných projektů prostřednictvím výročních zpráv.  

 Formálně i obecně v České republice upravuje participaci a její formy právní řád ČR. 

V Listině základních práv a svobod jsou v hlavě druhé upravena politická práva, která 

zaručují svobodu projevu, práva na informace, právo shromažďovat se, svobodnou volbu 

svých zástupců či podílení se na správě veřejných věcí. Další zásady jsou ukotveny v Ústavě 

České republiky, zákonu o svobodném přístupu k informacím a zákonu o obcích. (Čermák, 

Vobecká a kol., 2011) 

 Sestavování rozpočtu municipality většinou provádí finanční odbor. Jeho projednání 

a následné schválení je na zastupitelstvu obce. Základním dokumentem pro jeho tvorbu bývá 

rozpočtový výhled, který musí být zpracován stejně podrobně jako samotný rozpočet a měl by 

brát ohled na hospodaření nejméně dva roky nazpět. Pokud obec počítá s participativním 
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rozpočtováním, bývá na něj vymezena pouze minimální část z celkového rozpočtu. 

(Provazníková, 2015) 

 Rozpočtování se rozlišuje na normální a participativní. Normální rozpočtování je 

dominantou ministra financí nebo finančního ředitele. Oproti tomu k participativnímu 

rozpočtování je zapotřebí zapojení občanů.  

1.2 Historický vývoj PR 

 Počátek participativního rozpočtování ve své publikaci popisuje Yves Sintomer 

(2012). Sahá do konce 80. let 20. století do města Porto Alegre, hlavního města brazilského 

státu Rio Grande do Sul. Odlišnosti mezi střední vrstvou a chudým obyvatelstvem byly 

enormní. Jednalo se o stát s největšími rozdíly v příjmech na světě. Pro spoustu obyvatel 

nebyly dostupné veřejné služby, jako jsou školy a nemocnice. V Brazílii téměř dvacet let 

o společenské a politické změny usilovala různá sociální hnutí. V roce 1988 byla v Porto 

Alegre nejsilnější politickou stranou, Dělnická strana, která vyhrála volby. Toto sdružení 

požadovalo větší podíl spolurozhodování o výdajových aktivitách města, a to zapojením 

obyvatel. Teprve v tomto roce byla přijata nová Ústava, která byla otevřena více občanům. 

Charakteristika politického systému však zůstala stejná jako doposud, ale přesto se 

vyznačovala především nárůstem korupce. 

 Když dělnická strana převzala úřad starosty v Porto Alegre, získala pouze 

zkrachovalou obec s dezorganizovanou byrokracií. Po dobu prvních dvou let jejich správa 

vlády experimentovala s různými mechanismy řešení finančních omezení, aby občané měli 

přímou roli v rozhodování o výdajích města. Tímto procesem se zrodilo participativní 

rozpočtování. (Wampler, 2000) 

 První hlasování o veřejných financích proběhlo roku 1989, jehož se účastnilo bezmála 

1 000 obyvatel. Toto hlasování se týkalo především infrastruktury ve městě. Přes veškeré 

obavy zástupců municipality, byly celkové výsledky překvapivě přívětivé. Při dalších 

hlasováních se účast postupem času zvyšovala. V následujících letech se zvýšila na více než 

20 000 občanů ročně. Při vyhodnocování zúčastněných lidí, bylo zjištěno, že se nejvíce 

zapojili ti s nízkými příjmy, ženy či mladí lidé. 

 Tento experiment přiměl zástupce města k přehodnocení využívání investic. Finanční 

prostředky začaly být nejvíce investovány do znevýhodněných oblastí. Zlepšila se kvalita 

zdravotní péče, zřízeny byly nové mateřské školy, mnoho silnic bylo zpevněno a většina 

domácností získala přístup k vodě a kanalizaci. Participativní rozpočtování mělo dopad i na 
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veřejnou správu. Ve městě byla zřízena plánovací kancelář a zlepšila se spolupráce mezi 

zastupiteli města a občany. (Sintomer et al., 2012) 

 Lidé si začali více uvědomovat, jak je participativní rozpočtování důležitým nástrojem 

pro rozhodování a rozšířilo se tak po celé Brazílii. V červnu roku 2000 byl odhad počtu obcí, 

kde byl zaveden proces participace, téměř 100 v pěti státech. (Wampler, 2000) 

 V současné době se při hlasování o rozdělení finančních prostředků účastní na 30 % 

obyvatelstva. Hlavním tématem je především zlepšení infrastruktury, veřejných služeb, 

zdravotní péče či školství. 

1.3 Aktéři PR 

 Mezi hlavní aktéry participativního rozpočtování se řadí občané, místní vláda, 

občanské společnosti, podnikatelská komunita a nevládní organizace. Pro efektivní dosažení 

stanovených cílů, je zapotřebí, aby se každý subjekt mohl aktivně zapojit do rozhodování. 

(Lashonda, 2014) 

 Nadefinováním jednotlivých aktérů se ve své publikaci zabývá Wampler (2000), který 

jednotlivé skupiny charakterizuje takto: 

 Hlavním účastníkem jsou občané dané obce, kteří mají možnost rozhodovat o 

veřejných věcech a podílet se na rozvoji municipality. Přínosem pro tyto aktéry je lepší 

porozumění fungování města. Na konci celého procesu PR mají možnost vidět realizaci 

odhlasovaného projektu. Zapojení samosprávných celků hospodařících se svým rozpočtem, 

má výhodu v tom, že občané přesně vědí, na co byly dané finanční prostředky vynaloženy. 

Další výhodou je efektivní alokace peněžních zdrojů do méně rozvinutých částí města. Účast 

veřejnosti napomáhá lepšímu porozumění v oblasti politické a ekonomické sféry. Občanské 

společnosti zde mají spíše formu ovlivňující jak účastníky, tak i celý proces. Jejím úkolem je 

rozšíření myšlenky PR mezi co největší okruh lidí. To přispívá k lepší informovanosti a růstu 

zájmu lidí se na tomto procesu podílet. Podnikatelská komunita z celého projektu může 

těžit, vzhledem k tomu, že má možnost se přímo podílet na realizaci zakázky. Posledním 

účastníkem jsou nevládní organizace, které mají funkci prostředníka mezi vládou a občany. 

Sloužit můžou také jako poskytovatel informací a podpory lidem v oblasti problémových 

lokalit a zájmu o jejich zapojení do PR.   
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 V České republice se na participaci mohou podílet nejen čeští občané, kteří dosáhli 18 

let věku, ale i osoby starší 18 let, které na území obce vlastní nemovitost a cizinci, kteří 

dosáhli věku 18 let a jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. (Čermák, Vobecká a kol., 2011) 

1.4 Důvody zavedení a cíle PR  

 Jedním z hlavních je důvod sociální. Občané se na veřejných setkáních seznamují se 

svými sousedy, kteří mají stejný cíl, a to podílet se na rozvoji města. Politický důvod je 

reprezentován tím, že mezi lidmi vládne strach z korupce na nejvyšších místech a nedůvěra 

v politiku, proto se chtějí sami co nejvíce podílet na rozhodování o místních otázkách. 

Manažerský argument představuje obyvatele konkrétního města, kteří nejlépe vědí, do čeho je 

potřeba investovat. Zajímají se o co nejspravedlivější alokaci finančních prostředků. Poslední 

důvod je vzdělávací a osvětový. Lidé se účastí na PR učí porozumět více fungování 

demokratického systému, lépe poznávají své zástupce a blíže se dozvídají o fungování veřejné 

správy.  (Vokoun et al., 2007) 

 Mezi hlavní cíle participativního rozpočtování se řadí boj proti chudobě, modernizace 

administrativy, zkvalitnění komunikace a důvěry mezi veřejností a volenými zástupci, 

zlepšení začlenění sociálně vyloučených skupin či podpora mladistvých. (Vittek, 2011) 

1.5 Podmínky pro úspěšnou tvorbu PR 

 Jak uvádí příručka UN-HABITAT (2008), jednou z hlavních podmínek pro úspěšnou 

participaci je podpora politických zástupců v obci. Tento předpoklad platí ve všech státech, 

kde o způsob tohoto rozpočtování usilují. Dalším předpokladem, který musí být splňován, je 

ochota a zájem občanů, jelikož lhostejnost a nízká angažovanost participativnímu rozpočtu 

nepomáhá a proces jako celek ztrácí svůj smysl. Důležité je také pevné zakotvení pravidel, jak 

bude samotný proces organizován, jeho jednotlivé fáze či časové období, ve kterém bude 

probíhat. Občané musí mít dostatek znalostí a informací k tomu, aby celkovému průběhu 

porozuměli. Pokud takové kompetence nemají, mohou si je doplnit v určitých vzdělávacích 

programech, které pro ně zástupci obce zařídí. Ti se na rozdíl od občanů musí zdokonalit 

v oblastech komunikace či naslouchání.  

 Mezi hlavní podmínky, které jsou potřebné pro úspěšnou tvorbu participativního 

rozpočtování, se řadí šest následujících. Proces by měl získat politickou podporu po celou 

dobu trvání a zajistit opakovatelnost jeho zavedení. Municipalita musí jasně stanovit, jak chce 

proces financovat a konečnou realizaci projektu. Druhou a velmi důležitou podmínkou je 

jasné stanovení pravidel a postupu rozpočtování. Vše by mělo být srozumitelné a co 
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nejjednodušší. Obec musí vymezit přesnou částku, se kterou budou občané nakládat, způsob 

rozhodování a odpovědnost. Jako třetí je uváděna kampaň, která proto, aby informovala co 

nejvíc lidí, musí být kvalitní. Při prvotním zavádění v obci je velice důležité, aby se občané 

dozvěděli, o jaký proces se jedná a jak se do něj mohou zapojit. Čtvrtou zásadou je zajištění 

finančních prostředků na související náklady. Musí existovat úřad, který zajistí 

bezproblémovou komunikaci s veřejností. Dále město očekává, že se občané aktivně zapojí do 

projednávání. Ti naopak předpokládají, že budou viditelné výsledky jejich rozhodnutí. 

Poslední podmínkou je omezení nepotřebných investic prostřednictvím propojení 

se strategickým a finančním plánováním. Výsledné projekty nesmí být v rozporu 

s dlouhodobými záměry chodu obce. (Agora Central Europe, 2017) 

1.6 Fáze PR 

 Průběh procesu participativního rozpočtování není nikde jasně stanoven. Od svého 

vzniku se stále vyvíjí a mění dle aktuálních podmínek. Nejobecnější rozdělení fází PR podle 

UN-HABITAT (2008) je následující. 

 V přípravné fázi se jedná hlavně o distribuci informací, počáteční diskusi o prioritách 

občanů, zřízení obecné alokace zdrojů či stanovení počtu volených zástupců. Tato fáze může 

trvat šest měsíců až jeden rok. Municipalita začne fázi shromažďováním informací o plnění 

rozpočtu za minulý rok či o stavu kapitálu. Obec poté občanům osvětlí finanční situaci pro 

aktuální rok, také jak si vedla rok minulý, na co byly finanční prostředky vynaloženy a jaké 

projekty byly realizovány. Během setkání starosta také vysvětlí, jakou část rozpočtu obec 

vyčlení pro proces participativního rozpočtování. Dalším krokem je provedení analýzy 

problémů a potřeb občanů. Také je zapotřebí posoudit, zda je možné jejich řešení. Jsou rovněž 

stanovena pravidla rozpočtu a rozděleny odpovědnosti. Do závěru této fáze spadá školení 

participujících.  

 Fáze formulace a schválení participativního rozpočtu se týká hlavně samotného 

stanovení priorit, protože všechny problémy nelze vyřešit najednou. Na schůzích představitel 

obce vysvětlí technickou a finanční proveditelnost každého návrhu. Účastníci si volí své 

zástupce pro participativní rozpočet, jejichž hlavním úkolem bude ochrana jejich společného 

zájmu. Velikost výboru, který je složen z občanů a zástupců, se liší v každém městě. Obecně 

jsou tam zahrnuti zástupci občanů, samosprávy, etnické menšiny či vyloučených skupin. 

Úkolem výboru je spojit všechny tyto participanty, aby veřejně diskutovali o rozpočtu. 
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 Fáze naplnění rozpočtu obvykle pokračuje po celý fiskální rok. Probíhá v ní 

implementace všeho, co bylo doposud řešeno pouze teoreticky. Hlavní aktivitou této fáze je 

uzavírání smluv s vykonavateli projektu a příprava technických plánů. Občané monitorují 

realizaci vybraného projektu, zda vše pokračuje podle plánu. Účastníci participace také 

diskutují o nezbytných změnách participativního rozpočtu.  

 Poslední je fáze monitorování a hodnocení participativního rozpočtu. Místní 

orgány musí občanům pravidelně předkládat zprávy o plnění rozpočtu, o stavu realizace 

projektu a případných problémech. Důležité je, aby tyto pravidelné zprávy byly podávány 

jasně a srozumitelně pro všechny, které daná problematika zajímá. V této fázi se občané 

mohou stále podílet například formou návštěv místa realizace projektu.  

1.7 Modely PR 

 V této kapitole je popsáno šest základních modelů participativního rozpočtování, které 

takto vymezil Yvese Sintomer (2012). 

Participativní demokracie (Participatory democracy) 

 Model, kdy nevolení obyvatelé nebo jejich nevolení zástupci mají rozhodovací 

pravomoc, avšak konečné politické rozhodnutí je v rukou zastupitelů obce. Tento přístup 

spočívá v zapojení nejen střední třídy obyvatel, ale i třídy dělnické. Občané nejsou zapojeni 

jen do zahajovací části, ale i do konečného hlasování. Jako slabá stránka je nejčastěji uváděna 

nutnost silné spolupráce mezi občanskou společností a místní samosprávou. Hlavními 

představiteli toho způsobu participace jsou města jako Porto Alegre a Belo Horizonte 

v Latinské Americe. Některé znaky splňují i města Sevilla ve Španělsku a Dong-ku v Jižní 

Koreji.  

Demokracie blízkosti (Proximy democracy) 

 Hlavním znakem tohoto modelu je právě blízkost, kterou lze chápat jak z pohledu 

geografického, tak ve smyslu zvýšené komunikace mezi občany, veřejnou správou a místními 

orgány. Blízká demokracie je založena na „selektivním naslouchání“. Jeho logika spočívá 

v tom, že ti, kdo finálně rozhodují, také vybírají návrhy od občanů. Podstatou jsou neformální 

pravidla a občanské společnosti je ponechána pouze okrajová samostatnost. Záměrem tohoto 

modelu není sociální spravedlnost, i když může zaručit určitý stupeň solidarity. Dalším 

znakem je nízká úroveň mobilizace zejména dělnické třídy. Hlavním cílem je zlepšování 

komunikace mezi občany a představiteli politiky. Negativem je způsob vybírání návrhů, 
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protože zástupci veřejné správy přijímají pouze ty v souladu s jejich vlastními plány. Diskuse 

se soustředí pouze na problémy jednotlivých čtvrtí, nikoli na záležitosti celého města. 

Demokracie blízkosti je nejrozšířenější v Evropě. Totéž lze říci i o Severní Americe, 

Austrálii, Koreji či Japonsku.  

Participativní modernizace (Participatory modernization) 

 Hlavním rysem tohoto modelu je strategie New Public Management, kterého je 

součástí. Jedná se o kontext veřejné správy, kdy se ji stát snaží modernizovat, aby se stala 

efektivnější a legitimnější. Z tohoto pohledu má participativní proces pouze poradní hodnotu. 

O zapojení okrajových skupin se zde nedá uvažovat, protože jsou participanti považování 

spíše za klienty veřejné správy. Participativní modernizace je směřována spíše na centrální 

správu a poskytovatele služeb. Silnou stránkou tohoto modelu je úzká vazba mezi 

modernizací a participací veřejné správy. Snadno lze dosáhnout vzájemné politické shody. 

Zavedení otázek týkajících se zejména sociální spravedlnosti je značně ztížené, protože zde 

existuje nízký stupeň politizace. Procesy spojené s tímto modelem směřují spíše k těm, které 

se podobají manažerským. Mezi hlavní cíle patří zvýšení účasti a samostatnosti občanů. 

Z tohoto hlediska má tento model největší vliv v Německu a v menší míře v severní Evropě.  

Participace více zúčastněných stran (Multi-stakeholder participation) 

 Čtvrtý model je charakteristický nejen účastí občanů ale i místních soukromých 

podnikatelů. Důležitou roli zde hraje zejména samotná municipalita, přestože je významně 

omezena ekonomickými prostředky. Participace více zúčastněných stran je slabě 

zpolitizovaná a hlavním problémem je to, že o místní politice lze diskutovat jen okrajově. 

Přestože jsou pravidla rozhodovacího procesu jasně definována, má občanská společnost 

malou míru autonomie. Světová banka a OSN mají důležitou roli v šíření informací o tomto 

modelu participace. Je zde snaha najít způsoby jak propojit nástroje participace s hlavní 

činností komunální politiky. Tou je především stabilizace finančních toků, na kterých model 

závisí. Mezi další úkoly patří vyvážení zapojení různých zúčastněných stran do procesu a 

otevření témat, která jsou pro ně důležitá. Tento typ je nejvíce rozšířen ve východní Evropě a 

Polsku. Představitelé OSN či národní rozvojové organizace se snaží finančně podporovat 

realizaci projektů obyvatel i v Africe.  
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Neo-korporativismus (Neo-corporatism) 

 Základní rysem neokorporativistického modelu je hlavní role vlády obklopené 

organizovanými skupinami, sociálními skupinami a různými místními institucemi. 

Organizovanou skupinu představují například odbory a sociální skupiny, například senioři. 

Cílem je vytvoření široké konzultace s občany a dosažení sociální shody ve zprostředkování 

zájmů a hodnot ve společnosti. Pravidla participace bývají formulována, zatímco kvalita debat 

je proměnlivá. V zásadě jsou neokorporativistické procesy pouze poradní. Tento model je 

dominantní v procesech Místní agendy 211 nebo v participativních strategických plánech. 

Jeho hlavní silou je propojení hlavních struktur společnosti, což usnadňuje sociální konsenzus 

v určitých sociálních oblastech. Vyznačuje se nesouměrným rozložením moci a tím, že 

neorganizovaní občané jsou vyloučeni. Tento model měl vliv zejména ve Španělsku, kde se 

skloubil s přístupem z Porto Alegre.  

Rozvoj komunity (Community development) 

 Posledním modelem participace je rozvoj komunity. Existují zde jasně daná procesní 

pravidla a relativně vysoká kvalita jednání. Prostor pro reprezentativní politiku je v tomto 

ideálním typu poměrně malý. Nejaktivnějšími účastníky jsou lidé z vyšší a střední vrstvy, 

protože se podílejí na řízení komunitních sdružení. Důležitou roli zde hrají i nevládní 

organizace, které jsou často rozhodující. Jejich účast je zaměřena zejména na znevýhodněné 

nebo sociálně vyloučené skupiny. Politický sklon místní správy není rozhodujícím faktorem. 

Tento model je určen pro obce se slabou samosprávou a občany s velkou nezávislostí. Slabina 

spočívá v tom, že je obtížné vybudovat celkovou vizi města. Hlavním účelem je snaha udržet 

řízení komunitních organizací bez manažerských vlivů a zabránění jejich přeměně na veřejné 

orgány. Tento model je rozšířen v Kanadě a Velké Británii, kde převládá. Je zastoupen také 

v domorodých městech jako například Cotacachi v Ekvádoru, venkovských vesnicích či 

v předměstských komunitách jako je Villa El Salvador v Peru.   

1.8 Přínosy a nevýhody PR 

 Pro všechny zapojené subjekty tento proces znamená učení se, osvojování si nových 

dovedností, předávaní si informací a vzdělávaní se navzájem. Coby další pozitivum je 

vnímáno posilování pocitu sounáležitosti, kdy zástupci občanů a veřejné správy společně 

komunikují. Vytváří se nové vztahy a přátelství. Kvalitnější a efektivnější proces se vyznačuje 

                                                 
1 „Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje 

konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji.“  
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větším počtem aktérů, protože tak je možné objevovat nová řešení. Občané navíc mají přehled 

o prostředí, kde žijí a dokážou upozornit na důsledky konečného rozhodnutí. Výhodou je také 

transparentnost a legitimita. Každý účastník se může dozvědět, jak bylo s jeho návrhem 

naloženo a proč byl přijat či nikoli. Jelikož byly při rozhodování zohledněny názory občanů, 

mají konečná východiska vyšší legitimitu veřejnosti. Jako další pozitivum je brána větší 

důvěra v demokratický systém a představitele veřejné správy. (Mička, 2016) 

 Ze světových autorů výhody participativního rozpočtování jmenuje ve své publikaci 

Lerner (2004). Mimo již výše zmíněné, uvádí jako přínosy posílení solidarity uvnitř a mezi 

komunitami, kdy se občané podílejí na rozhodování o rozpočtu obce. Snížení korupce, je další 

výhodou, protože tím jak se občané podílejí na vzniku rozpočtu, stává se více transparentní, a 

to může politiky od zneužívání finanční prostředků odrazovat.  Participativní rozpočtování 

pomáhá místním podnikatelům snížit náklady a rizika spojená s jejich podnikáním.  

Posledním přínosem může být zvýšení daňových příjmů samosprávy. Jestliže občané vidí, že 

vybírané daně jsou investovány do projektů, které si sami zvolili, je méně pravděpodobné, že 

se budou vyhýbat jejich placení. 

 Možnou nevýhodou je narušení zastupitelské demokracie, kdy je participace vnímána 

jako prostředek ohrožení volených zástupců občanů. Dalším problémem je hrozba zneužití 

procesu. Nelze předvídat, zda všichni aktéři mají zájem být zapojeni stejně. Někteří mohou 

dominovat ve štěpování svých názorů, naopak jiné skupiny nemusí mít takový zájem být 

zapojeni. Třetím negativem je efektivita rozhodování. Tento proces je časově delší a 

nákladnější. Hrozí tak, že se subjekty nedohodnout na konečném řešení. Také kapacity 

hlavních aktérů nemusí být dostačující. Veřejnost nemá dostatek informací a znalostí jako 

odborníci, proto její návrhy mnohdy nejsou reálné. Poslední nevýhodou je neuniverzálnost 

užití participace. V České republice existují témata, ve kterých je participace veřejnosti 

zákonně zakázaná. (Mička, 2016)  

 Piexoto (2008) upozorňuje na to, že současný přechod participativního rozpočtování 

do online prostředí, je další možnou nevýhodou. Nelze s jistotou určit, zda osoba, která si 

vytvořila profil určený k hlasování, splňuje věkovou hranici stanovenou obcí. Dále však ve 

své publikaci uvádí, že přes veškerá rizika spojená s e-participací je právě toto cesta, kterou se 

v budoucnu budou města vydávat. 

 Jedním z rizik spojených s participativním rozpočtováním může být zvýšení výdajů 

místní samosprávy. Tohoto se obávají zejména obce, které si navýšení nákladů nemohou 
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dovolit. Vyskytuje se také riziko týkající se konfliktu mezi participanty z různých sociálních 

skupin o rozdělení finančních prostředků. (Heimans, 2002) 
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2. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTY VE SVĚTĚ 

 Od roku 1989, kdy bylo participativní rozpočtování poprvé zavedeno ve městě Poroto 

Alegre se rozšířilo do států po celém světě. Nejrychleji se začalo šířit v Latinské Americe a 

poté se objevilo i v Evropě či Asii. V následující kapitole jsou vybrány a popsány státy 

z celého světa, kde participativní rozpočtování funguje. 

2.1 Amerika 

 Vzhledem k tomu, že participativní rozpočtování vzniklo v Brazílii, je tento způsob 

financování projektů nejvíce rozšířen právě v Americe.  

Brazílie   

 V současné době je Brazílie jedním z míst, kde je největší hustota rozšíření tohoto 

způsobu rozpočtování na světě. Roku 2012 se na tomto území vyskytovalo téměř 40 % všech 

municipalit, kde se participativní rozpočtování praktikovalo. Rozvoj této metodiky byl v této 

oblasti značně ovlivněn postupy z Porto Alegre. Přesto si jednotlivé státy zavádění a průběh 

procesu upravily. Spolu se šířením této představy o ideálním fungování, začali tuto myšlenku 

prosazovat i noví aktéři, kteří se dříve do děje nevměšovali, například Světová banka. 

(Sintomer et at., 2013) 

 Na následujícím obrázku je znázorněn cyklus participativního rozpočtování z Poroto 

Alegre. Tento proces nejčastěji začíná v březnu a končí v únoru. 

Obrázek 1 – Cyklus participativního rozpočtování z Porto Alegre 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (Sintomer et at, 2013)  
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 Proces participativního rozpočtování nebyl zaveden pouze v Porto Alegre, ale také ve 

velkých brazilských městech jako São Paulo, Belo Horizonte, Recife či Belem. Avšak toto 

rozpočtování se netýká jen hlavních měst států v Brazílii, ale také menších venkovských 

oblastí jako Santo André či Guarulhos. Když se roku 2002 změnilo vedení města Porto 

Alegre, způsobilo to problémy týkající se efektivního fungování participativního 

rozpočtování. V roce 2011 se stal guvernérem Rio Grande do Sul, který byl dvakrát starostou 

Porto Alegere, tím zde byla myšlenka participativního rozpočtování znovu obnovena 

(Sintomer et at., 2013) 

Chicago 

 Chicago začalo participativního rozpočtování využívat roku 2009, kdy se prvním 

zvoleným úředníkem stal Alderman Joe Moore, který proces zavedl. Společně s obyvateli 

49. okrsku rozhodovali, jak alokovat 1 milion dolarů. Bylo podáno stovky návrhů, avšak byly 

vybrány pouze desítky. Převážně se jedno o modernizace ulic, chodníků, cyklistických stezek, 

dětských hřišť, parků či pouličních světel. O tři roky později se začala na rozpočtování 

angažovat i University of Illinois. Cílem této spolupráce bylo rozšíření povědomí o tomto 

procesu do celého Chicaga. PB Chicago také uzavřelo partnerství se dvěma organizacemi, 

které podporují mládež. Ve spojení se studenty byl odhlasován projekt na realizaci rekreační 

místnosti ve škole. (PB Chicago, 2020) 

New York City 

 Proces participativního rozpočtování byl v New York City zahájen v říjnu roku 2011. 

Na implementaci se podíleli čtyři členové městské rady a desítky nevládních organizací. 

Kapitálové prostředky byly využívány k fyzickému vylepšení, oproti tomu výdajové 

prostředky byly vynakládány na sociální služby. Členové komunit na prvních schůzkách poze 

diskutovali o projektech. Během dalších setkání se vybraly ty, které budou realizovány. O tom 

hlasovali obyvatelé starší 18 let včetně. (Secondo, Lerner, 2011) 

2.2 Evropa 

 Překvapivě rychlé zavedení v Evropě bylo důsledkem sociálního fóra v Porto Alegre. 

Zúčastnili se ho nejen zástupci nevládních organizací, ale také představitelé různých zemí. 

V roce 1999 by se počet obcí, kde bylo participativní rozpočtování zavedeno, dal spočítal na 

prstech jedné ruky. Rok od roku se jejich počet zvyšoval a před deseti lety jich bylo přes 8 

milionů. 
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 Další zajímavostí je různé pojetí přístupu participativního rozpočtování v evropských 

zemích. Na Pyrenejském poloostrově se vyskytují rozpočty, které obsahují prvky modelu více 

zúčastněných stran. Avšak nejrozšířenějším je model blízké účasti a to zejména ve Francii, 

Portugalsku, Belgii, Švédsku, Norsku a Itálii. (Sintomer et at., 2013) 

Slovensko 

 V hlavním městě Slovenska, Bratislavě, se na zavedení participativního rozpočtování 

podílela nevládní organizace Utopia, která byla založena v roce 2010. Jejím cílem bylo zápolit 

s různorodými formami sociálního vyloučení a usilování o rozvoj a podporu zapojení 

sociálních skupin do společenského dění. K dosažení těchto cílů mělo napomoci právě zřízení 

participativního rozpočtování. Hlavními důvody zahájení procesu bylo vzdělání obyvatel 

v oblasti veřejné správy, participace občanů na rozhodování či napomáhání k sociální 

spravedlnosti. Roku 2011 starosta Bratislavy Milan Ftáčnik a zástupce neziskové společnosti 

Utopia Peter Nedoroščík zahájili první projekt, jehož hlavním cílem bylo otestování způsobu 

rozhodování a rozšíření myšlenky participativního rozpočtování mezi širokou veřejnost. 

Pilotní plán se skládal spíše z kontaktu s občany, kterým byly předávány informace o 

participativním rozpočtování a z workshopů a prezentací, o jaký proces se vlastně jedná. 

Primárně byl pořádán nejen pro obyvatele, ale také politiky či zaměstnance veřejné správy, 

kteří se chtěli dozvědět o PR více. Pilotní projekt se konal od července do prosince, během 

něhož se vybralo 20 návrhů na projekty, které by mohly být realizovány. Vybralo se 15  000 

EUR od sponzorských společností a účastnilo se ho na 200 lidí.  

 První plnohodnotný proces proběhl v Bratislavě roku 2012. S pomocí Evropské unie 

byl vytvořen program „Komunitní centrum generací“. Zpočátku se řešila hlavně problematika 

v oblasti kultury, životního prostředí, mládeže, seniorů a infrastruktury. Postupem času byly 

upozaděny problémy v oboru dopravy a životního prostředí. Jedním z nejúspěšnějších 

zrealizovaných projektů byla rekonstrukce prázdného kinosálu Zora na kulturní a komunitní 

centrum, kde si lidé mohou sami organizovat to, čím se budou ve svém volném čase zabývat. 

(Riečanská, Vittek, 2019) 

Polsko 

 V Polsku byl proces participativního rozpočtování zaveden z důvodu neustálého 

snižování počtů obyvatel účastnících se voleb a poklesu důvěry v rozhodnutí vlády. Cílem 

bylo dosažení zlepšení komunikace mezi obyvateli a zástupci vlády. Město Sopoty bylo 

prvním, kde byl tento proces v roce 2011 zaveden. Po úspěšné implementaci z této obce ho 
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mnoho měst začalo také uplatňovat. Roku 2012 se proces participace zavedl i v oblasti 

kultury, kdy bylo rozhodováno o rozpočtu na následující rok pro celé kulturní centrum ve 

Varšavě. Účastnili se ho lidé různého věku či z rozdílných sociálních skupin. Zavedením 

tohoto způsobu rozpočtování v hlavním městě Polska vedlo k tomu, že občané začali věřit 

zástupcům města, protože byly brány v úvahu i jejich názory. Celý průběh sleduje Rada pro 

participativní rozpočet, jejichž úkolem je kontrola jednotlivých fází, hledání případných 

nedostatků a jejich následných řešení.  

 V dubnu roku 2013 uskutečnil Maciej Łapski událost ve stanici metra, kde 

kolemjdoucím položil otázku, na co by měly být finanční prostředky vynaloženy jako první. 

Mohli si vybrat, zda na školství, zmírnění nezaměstnanosti, infrastrukturu, rodinnou politiku 

či na výstavbu nových domů. Projekt Loděnice vznikl za účelem diskusí a rozhodování o 

sociálních problémech a dopadech na život jednotlivých vrstev obyvatelstva. Nadace 

Dialogue Field Foundation byla založena s cílem většího zapojení občanů a institucí do tohoto 

procesu, pořádání školení a workshopů. Když byl tento proces v roce 2015 zaveden ve 

školách, přinesl nečekaně dobré výsledky. Studenti předložili 25 projektů, z nichž bylo 6 

realizováno. V předchozích letech nepřišli ani s jedním návrhem.  

 Varšava je rozdělena do 18 obvodů, kdy v každém je vytvořena skupina, která dohlíží 

na průběh a fungování rozpočtování. Rozhodování se mohou účastnit všichni obyvatelé 

města, bez ohledu na věk, včetně cizinců. Návrhy projektů na realizaci může podat kdokoli, 

v jakémkoli obvodu. Každý může hlasovat v obvodu, který si sám vybere a je mu nejbližší. 

Hlasovat může pouze jednou. (Sudolska-Bytof, Janiak, 2019) 

 Je zde používán model rozvoje komunity, přestože místní orgány mají důležité 

postavení v rozhodování. (Sintomer et at., 2013) 

Německo 

 Když se v Německu začalo přemýšlet nad zavedením participativního rozpočtování, 

byli obyvatelé velice nedůvěřiví. Namítali, že v jejich zemi nejsou tak velké sociální 

problémy jako byly v Latinské Americe. Dalším argumentem byl fakt, že německé obce 

trpěly finanční krizí a neměly peněžní prostředky na to, aby se nějakým způsobem podílely na 

investicích. Mezi prvními obcemi, které tento experiment vyzkoušely, byly Rheinstetten či 

Emsdetten. Právě obec Emsdetten projednávala s občany způsoby jak vyrovnat rozpočtový 

deficit a vybídla je, aby nějaké návrhy zpracovali. Následně si je prošla a občanům sdělila , 

jaké plány zvolila a které zamítla. (Sintomer et at., 2013) 
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 V současné době se participativní rozpočet v Německu skládá ze tří částí a to, 

informace – konzultace – odpovědnost. Jak už název napovídá, v první fázi jsou občanům 

předávány informace o tom, jak se mohou do rozhodování zapojit a jaké mají možnosti. 

Dozvídají se také informace o fungování místního úřadu či o hospodaření města. Druhá fáze 

slouží k tomu, aby občané mohli podávat návrhy na zlepšení obce. O navrhovaných 

projektech se diskutuje prostřednictvím online fóra či na schůzích, které svolávají 

představitelé obce. O realizaci vybraného projektu rozhoduje rada města. V Německu 

participace občanů slouží jako poradní orgán, nikoli jako rozhodovací. Během poslední fáze 

odpovědnosti, osoby, kterým bylo přiděleno rozhodovací právo, musí zdůvodnit svůj výběr 

projektu, který bude realizován. Také musí vysvětlit důvody, proč ostatní návrhy realizované 

nebudou. (Ruesch, Wagner, 2013) 

 Podle Sintomera (2013) se rozhodování a diskuse v posledních letech přesunuly na 

internet. Jedním z důvodů bylo snížení nákladů na proces. Druhým bylo zjištění, že se lidé 

více účastní jednání online a je to pro ně pohodlnější, než se schůzek účastnit osobně.  

Island 

 V hlavním městě Islandu, Reykjavíku, bylo participativní rozpočtování zavedeno roku 

2010. O jeho zavedení se zasloužil nový starosta. Jednou z výhod Reykajvíku je dostupnost 

širokopásmového připojení, což umožňuje široké využití internetového připojení. To dává 

možnost občanům rychle rozhodovat online a proces se tak stává otevřeným pro větší okruh 

lidí. Participanti tak mohou měnit své priority do poslední minuty, podle toho jak veřejná 

diskuse probíhá. (Sintomer et at., 2013) 

 K zavedení participativního rozpočtování napomohl fakt, že lidé nebyli spokojeni 

s vládou a kvůli jejímu odstoupení pořádali řadu protestů. V návaznosti na tyto události se 

politici rozhodli, že do procesu tvorby politiky zahrnou i samotné občany. Proto od roku 2010  

existuje webová stránka Better Reykjavik, na které se nachází fórum pro konzultaci občanů či 

fórum pro návrhy na investice v rámci participativního rozpočtování „My Neighborhood“. Se 

stejným názvem vznikl i program, který se postupně přeměnil v neziskovou organizaci. Na 

internetovou platformu se může zaregistrovat kdokoli pomocí svého účtu na Facebooku a 

může tak přicházet s různými návrhy. Avšak u fáze hlasování už se pozorně ověřuje, kdo se 

za účtem skrývá, protože se jedná o rozdělování finančních prostředků. V rámci rozhodování 

mohou občané hlasovat jak pro nápady, které jim imponují tak pro ty, které se jim nelíbí. 

Občané jsou spokojeni, protože mají možnost jak vyjádřit svůj názor, na který je brán zřetel.  
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Jedním z podporovaných návrhů byl například přesun letiště v Reykjavíku, který byl následně 

městskou radou zamítnut z důvodu potřeby velikého objemu finančních prostředků. V roce 

2011 byl podpořen projekt na podporu lidí bez domova v období zimy, či o rok déle přeměna 

hlavní nákupní ulice pouze pro pěší. (Participedia, 2018) 

Francie 

 Z důvodu snižování volební účasti a rostoucí nespokojenosti, byl participativní 

rozpočet zaveden i v hlavním městě, v Paříži. Má sloužit k vyjádření názoru obyvatel a 

obnovení důvěry v politické rozhodování. Prvním velkým krokem bylo roku 2002 přijetí 

zákona o místní demokracii, který jim mimo jiné přidělil i petiční právo. Všechny obce s více 

než 80 000 obyvateli museli zřídit rady sousedství a pořádat debaty o fungování místní 

správy. (Participedia, 2020) 

 Ve francouzském regionu Poitou-Charente byl experiment participativního 

rozpočtování zahájen v roce 2005 na středních školách. Rozhodování zahrnovalo jak skupiny 

studentů, učitelů ale i rodiče. Na první schůzce byli participanti seznámeni s tím, jak celý 

proces funguje a co se jedná. Ve druhé části setkání byly vytvořeny skupiny, které debatovaly 

o navrhovaných projektech vedoucích ke zlepšení fungování a ulehčení každodenního života 

ve škole. Poté byly návrhy předány místní vládě. Druhá schůzka se týkala přiřazení priorit 

jednotlivých návrhů. (Sintomer et at., 2013) 

 V současné době je v Paříži zřízeno několik fór, které slouží jako poradní orgány a 

místa pro diskusi a debatu. Mimo Radu sousedství a Radu mládeže existuje také Rada 

budoucí generace či Občanská rada. Bývá pořádáno i mnoho vzdělávacích akcí pro občany. 

Od roku 2014 vzniklo v Paříži a na internetu spoustu míst, kde se lidé mohou participovat. Je 

jím například aplikace „Zapojím se“, která spojuje občany a nevládní organizace či aplikace 

„Fix My Street“, pomocí které lidé upozorňují město například o chybějících značkách, 

rozbitých hřištích nebo o výmolech na silnici. Při zavedení pilotního projektu bylo 

rozhodováno pouze o návrzích, které předložila městská rada. Teď už mohou podávat nápady 

všichni Pařížané. Rok od roku se počet účastníků zvyšuje o několik procent. Například nárůst 

mezi lety 2015 a 2016 činil 39 %. Realizované projekty jsou nejčastěji z oblasti kvality 

života, infrastruktury a životního prostředí. (Participedia, 2020) 
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Itálie  

 Největší sociální dopady v Evropě má participativní rozpočtování v Grottammare a 

v Pieve Emanuele. Obě tato města mají okolo 15 000 obyvatel. Grottammare bylo obcí, která 

jako první v Evropě roku 1994 zavedla participativní rozpočtování a stala se tak modelem pro 

zbytek Itálie. Postupem času se k tomuto procesu přidaly města jako Parma, Bergamo, 

Modena, Řím a mnoho dalších. (Sintomer et at., 2013) 

 Během roku 2015 nastaly v Milánu problémy, protože ze schválených projektů bylo 

zahájeno či úplně realizováno minimum. Lidé ztratili v participativní rozpočet důvěru a už se 

na něm podílet nechtěli. Předchozí debaty byly uskutečňovány pouze offline, prostřednictvím 

osobních schůzek. Cílem organizátorů těchto projektů bylo naplánovat postupné řešení 

problémů s nimi spojenými. Nový participativní rozpočet se měl konat pouze na online 

platformě. Na zavedení tohoto způsobu fungování se podílelo sdružení EMPATIA. 

Participativního rozpočtování v období 2017-2018 se mohli účastnit už i obyvatelé starší 

16 let. Jako hlavní úkol si magistrát Milána stanovil větší srozumitelnost a obnovení důvěry 

občanů, kteří ji ztratili během prvního participativního rozpočtování. Dalším cílem bylo 

začlenění pasivních občanů z předměstí, o tom zda se to podařilo nebo ne, nejsou přesné 

informace. Právě situace v Itálii potvrdila, jak je pozorování průběhu realizace projektu 

důležitá i prostřednictvím online stránek.  (Participedia, 2017) 

Španělsko 

 Ve Španělsku byla roku 2007 schválena „Charta Antequera“. Tato veřejná listina 

definuje hlavní charakteristiku, kterou musí participativní rozpočet splňovat, aby mohl 

působit jako nástroj změny.  

 Když se v hlavním městě Andalusie, Seville, s tímto procesem začínalo, bylo město 

rozděleno do 15 zón. Lidé se setkávali na fórech a diskutovali nad nápady projektů. Návrhy, 

které byly financovány rozpočtem 30 000 EUR, byly pro jednotlivé obvody a ty dražší byly 

považovány pro celé město. V obou případech byli zvoleni zástupci sousedství a města, kteří 

zkoumali jednotlivé návrhy a přiřazovali jim jednotlivé body podle obecných a doplňkových 

kritérií. Mezi základní patřil například přístup k základním službám, dotčená populace, či 

absence veřejných sociálních programů. Mezi další zkoumané faktory patřila na příklad 

velikost dotčené oblasti.  Konečné pořadí bylo předloženo vedení města a zastupitelstvu. 

Občané byli zapojeni také do přípravy participativního rozpočtování, a tím se zvyšovalo 

povědomí o tomto procesu. V roce 2010 se předkládání návrhů účastnila i skupina dětí, které 
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díky svému věku nemohli o návrzích hlasovat. Na základě toho byla schválena změna 

vládního dokumentu, díky kterému mohly rozhodovat i děti starší 10 let. (Sintomer et at., 

2013) 

Portugalsko 

 Participativní rozpočtování je v Evropě nejúčinněji využíváno v Portugalsku, 

konkrétně ve městě Cascais. V období od ledna do dubna dochází k přípravě procesu, která 

zahrnuje přezkoumání metod z předchozích let a vyhodnocování možných zlepšení. V roce 

2016 byla vytvořena „Participativní rozpočtová jednotka“, která zahrnuje dobrovolníky 

z různých služeb, kteří se poté podílejí například na moderování zasedání či na interním 

školení. Také se připravují podklady pro podporu plánované aktivity, jimiž jsou prezenční 

listiny či výsledky přechozích projektů. Důležitou součástí je poskytování relevantních 

informací. Proto radnice v Cascais vydává noviny „Journal C“, pořádá informační setkání na 

farnostech, zajišťuje distribuci letáků, umístění plakátů, billboardů či video produkci pod 

názvem „Jedna minuta pro můj projekt“.  

 Předkládání návrhů se koná v průběhu dubna a května. Skládá se ze dvou částí. V té 

první registrovaní občané o přijatých návrzích hlasují na internetu. Tyto návrhy však musí 

splňovat předpoklad, že ho jeho zástupci na posledním veřejném zasedání představí. Druhá 

část spočívá v realizaci devíti veřejných zasedání, pro které radnice vybírá snadno dostupné 

prostory, aby se jich mohli zúčastnit i lidé s omezenou pohyblivostí. Občané se mohou 

účastnit jakéhokoli zasedání, bez ohledu na jejich bydliště, avšak navrhované projekty musí 

spadat do farnosti, kde zasedání probíhá. Výjimkou je poslední setkání, které se obvykle koná 

v budově vedle radnice v Cascais. Cílem schůzek je prostřednictvím debat stanovit přesné 

priority a cíle vybraných projektů.  

 Dva návrhy s nejvyšším skóre jsou předloženy ve fázi technické analýzy, která se koná 

od května do září. Následně jsou předány osobě odpovědné za investiční projekty, ta prověří, 

zda vybraný projekt splňuje kritéria. Mezi něž řádíme správnou oblast působnosti, 

dostatečnou konkrétnost a vymezení území obce, nesmí přesahovat částku rozpočtu a 

stanovenou dobu realizace 2 let, či zda je kompatibilní s ostatními plány a projekty města. 

Překážkami realizace projektu může být neschopnost radnice zajistit údržbu a provoz 

investice, či zda je návrh zvažován v rámci zlepšení již uskutečněného projektu. 

 Roku 2011 byl testován hlasovací systém pomocí webové stránky. V roce 2012 byl 

projektům přiřazen kód, který stačilo následně odeslat pomocí bezplatné SMS zprávy. 
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Odeslání bylo omezeno tak, že z každého mobilního telefonu šlo hlasovat pouze jednou. O 

dva roky později už bylo zavedeno i záporné hlasování, pro případ, že by někdo s danou 

investicí nesouhlasil. Vyhlašování vítězného projektu se koná na radnici Cascais, kde jsou 

výsledky prezentovány široké veřejnosti. Nejvíce realizovaných projektů je v oblasti 

vzdělávání, rozšíření zeleně, zkvalitňování infrastruktury či podpora sportovišť. (Dias, Duarte 

de Sousa, 2017) 

 V roce 2018 se město zaměřilo i na skupiny, které dříve nebyly do procesu 

zapojovány, a to konkrétně senioři či lidé s tělesným postižením. Výsledkem byly návrhy 

nových projektů. Rovněž bylo povoleno hlasovat i dětem od 12 let, kdy bylo zařízeno, aby 

nehlasovaly s rodiči a jejich rozhodnutí tak nebylo nikým ovlivněno. Během posledních let 

byly vybrány tři projekty, které byly realizovány. Konkrétně digitální autobusové zastávky se 

zásuvkami a připojením k WIFI, sociální lavičky sloužící mládeži k jejich scházení se a jako 

poslední festival kina mládeže. (Adams, 2019) 

2.3 Asie 

Rusko 

 V Rusku fungují čtyři modely participativního rozpočtování a to, LISP (Program 

místní iniciativy podpory podle Světové banky), PORT (Občanem vedený územní rozvoj), 

SCHOOL PB (Školní participativní rozpočet) a PB EU SP (Participativní rozpočtování podle 

evropské univerzity v Petrohradě). Prvním modelem se řídí hlavně venkovské obce, kde se 

realizují spíše malé projekty zaměřené na zlepšení infrastruktury. Forma PORT je spojením 

modelu LISP, Cascais z Portugalska a Porto Alegre z Brazílie. Většinou se jedná o velké 

projekty týkající se zlepšení infrastruktury. Na jednotlivé projekty bývá použito až 

1,5 milionu amerických dolarů. Příkladem SCHOOL PB je Sachalinská oblast. Týká se 

zejména malých projektů, kdy na uskutečnění stačí okolo 45 000 amerických dolarů. 

Výhodou je začlenění mládeže do rozhodování, nikoli jen dospělých. Posledním modelem je 

PB EU SP, který funguje v 15 městech. Ročně je v každé obci realizováno 10-15 projektů. 

(Shulga, 2019) 

Japonsko 

 V japonském Ichikawa City mělo zavedení participativního rozpočtování tři hlavní 

důvody, a to motivování občanů platit daně, větší podpora rozpočtové politiky a větší 

participace občanů do neziskových organizací. V roce 2000 byl celý proces rozpočtování 

přehodnocen, protože byl vnímán spíše negativně a představoval ohrožení demokracie. 
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Někteří starostové, i ten z Ichikawa City, naopak v participativním rozpočtování viděli 

způsob, jak se dostat z finanční krize. Ve zmiňovaném městě, tento proces „Schéma podpory 

1 %“ zavedl roku 2005 bývalý starosta Mitsuyuki Chiba. Pan Chiba dal možnost nedaňovým 

poplatníkům vybrat si, kterou neziskovou organizaci podpoří. Také zmínil, jakých oblastí by 

se měly problémy týkat. Vyčleněné finanční prostředky byly dány neziskové organizaci, která 

musela minimálně polovinu částky vynaložit na zvolený projekt a druhou polovinu mohla 

utratit za jiné aktivity, ale musely být prospěšné pro město. Forma participativního 

rozpočtování v Ichikawa City je nová zejména proto, že se rozpočet skládá z daní občanů, kdy 

každý věnuje 1 % svých daní na podporu projektů a finančně jsou podporovány neziskové 

organizace. Schéma podpory 1 % byl roku 2007 přejmenován na „Ichikawa Citizen Activity 

Support System“, avšak celkový průběh zůstal z větší části nezměněn. V Japonsku 

nepředkládají návrhy na projekty občané, ale pouze zvolené neziskové organizace. O konečné 

alokaci finančních prostředků konkrétní neziskové organizaci rozhodují občané, a to 

prostřednictvím hlasovacích formulářů v novinách, osobně na volebním místě či elektronicky. 

Hlavní nevýhodou je fakt, že se hlasování mohou zúčastnit pouze daňoví poplatníci a 

dobrovolníci pro neziskové organizace, tím je vyloučen velký počet občanů, kteří se na 

participaci podílet nemohou. Jedním z podpořených projektů byl například ten, který zajistil 

výuku plavání pro osoby s mentálním postižením či domácí výuka zpěvu pro seniory. 

(Participedia, 2015) 

Jižní Korea 

 Participativní rozpočet tak jako ho známe dnes, byl v Soulu, hlavním městě Jižní 

Koreje, prosazen roku 2012. Ačkoli jsou navrhované projekty velice náročné na finanční 

prostředky, je i přesto prvním městem na světě s více než 10 miliony lidí, kde byl tento proces 

zaveden. Důvodem jeho uplatnění byla obrovská nedůvěra obyvatel ve vládní výdaje a 

rozšíření odborných znalostí mezi občany. Hlavním problémem byla neefektivní alokace 

finančních prostředků. Nejvíce se na rozšíření participativního rozpočtování zasloužil starosta 

Wonsoon Bak, který se jím stal roku 2014. Celé své volební období se věnoval jeho podpoře. 

Rada města vyčlenila na tento proces 2,2 % z celkového rozpočtu města. V rámci podpory 

šíření informací o fungování celého procesu založila městská rada Soulu „Školu 

participativního rozpočtování“. Lidé jsou tam seznamování s celým systémem fungování PR. 

(Participedia, 2017) 
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2.4 Afrika 

 Za rozvoj participativního rozpočtování v Africe může Federace afrických měst a 

regionální vlády, která podporovala školení a jeho zviditelnění. Pro tento kontinent byla 

inspirací Evropa a Latinská Amerika, kde tento proces napomáhal ke zlepšení věcí veřejných. 

Státy jsou z velké míry závislé na nevládních organizacích a činnosti mezinárodních dárců. 

Avšak i v Africe působí mnoho místních organizací zabývajících se tímto způsobem 

přerozdělování finančních prostředků. Participativní rozpočtování představuje jakousi naději 

na zlepšení sociálních, ekonomických a politických problémů, které se zde vyskytují ve velké 

míře. Od roku 2005 je tento proces značně podporován Světovou bankou a OSN. Více než 

polovinu použitých finančních prostředků tvoří externí zdroje. (Sintomer et at., 2013) 

 Neexistuje žádný předpis, který by stanovoval optimální výši finančních prostředků, 

které mají být pro participativní rozpočtování vyčleněny. Některá města vyčleňují až 10 % ze 

svého celkového rozpočtu. V Evropě se však většinou jedná o pouhé jedno procento. 

V Zimbabwe je na tento proces vyčleněno až 74 % z celkového rozpočtu a je tak možno 

diskutovat o tom, jak tato částka bude použita. Dalších 26 % se týká mezd, z tohoto důvodu se 

o této části finančních prostředků nediskutuje. (UN-HABITAT, 2008) 

Botswana 

 Proces participativního plánování je uzavřený, nepodílí se na něm zákonodárce ani 

žádná nevládní organizace či instituce. V současné době se občanské společnosti začínají více 

zabývat problematikou participativního rozpočtování. Zvolení zástupci musí vyslechnout 

všechny předložené návrhy. Následně o nich a otázkách rozpočtu debatovat i s širokou 

veřejností.  

Burkina Faso 

 Nevládní sektor zde má relativně silné postavení. Počet nevládních organizací, které se 

snaží aktivněji zapojit společnost do řešení otázek rozpočtu, stále roste. Jejich cílem je 

zvětšení okruhu lidí, kteří tomuto procesu porozumí. Účast veřejnosti na participování je 

v současné době malá, a to díky nízké gramotnosti a neochotě většiny zapojit se.  

Namibie 

 Účast veřejnosti na participativním rozpočtování je právně vymezena. Všichni občané 

a nevládní organizace se mohou podílet na rozhodování týkající se otázek rozpočtu. Ve fázi 

podávání návrhů stále existuje relativně velký prostor pro zlepšení a větší zapojení občanské 
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společnosti. Jejich úkolem je efektivně zapojit větší část veřejnosti do diskuse týkající se 

rozpočtu. Mohou tak rozhodnout o tom, který projekt bude mít dopad na jejich živobytí. 

Špatná kvalita poskytovaných informací odrazuje občany, ale i média, sledovat rozpočtování 

vlády.  
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3. ANALÝZA IMPLEMENTACE PARTICIPATIVNÍHO 

ROZPOČTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 V této části bakalářské práce bude provedena zejména analýza implementace 

participativního rozpočtování v České republice. Uvedené ukazatele od roku 2017 sleduje 

nezisková organizace Agora CE, která bude zmíněna na začátku kapitoly. Nejen, že posuzuje 

úspěšnost již fungujících participativních rozpočtů, ale také pomáhá s jejich zaváděním 

v dalších obcích České republiky. V tabulkách jsou uvedeny obce, které s participativním 

rozpočtem začaly v roce 2017 a od té doby ho praktikují téměř každý rok a obce, které ho 

zavedly v roce 2019 a po dobré zkušenosti s ním pokračovaly i v roce následujícím. Závěr 

této kapitoly bude věnován vývoji počtu obcí, ve kterých je participativní rozpočet zaveden. 

3.1 Agora CE 

 „Agora CE je česká nezisková organizace, která usiluje o upevňování demokratických 

principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, 

samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty. Již od roku 2014 pomáháme městům a 

obcím zavádět tzv. participativní rozpočty, které se celosvětově stávají stále častěji 

používaným nástrojem k  podpoře občanské participace a sbližování politiků s občany.“ 

(Agora Central Europe, 2017) 

 Agora CE byla založena roku 1998 dvěma holandskými partnery, protože Nizozemí je 

charakteristické otevřeným dialogem a participací občanů do veřejného dění. O 3 roky později 

se začala zaměřovat také na organizování veřejných debat, neformální vzdělávání a celkově 

na zlepšení diskusního prostředí. Od roku 2004 je ředitelkou této neziskové organizace 

RNDr. Ivana Bursíková. 

Cíle a poslání Agory CE 

 Mezi hlavní činnosti neziskové organizace patří podpora rozvoje místní demokracie, 

zlepšování komunikace občanů s radnicemi, rozšiřování možnosti radnice plánovat a 

rozhodovat o věcech za účasti občanů či poskytovat otevřený dialog o problémech 

současnosti. Pořádají veřejné debaty a setkání ke konkrétním problémům, podílí se na 

dotazníkových šetřeních a jejich následném zpracování či koordinují a realizují konkrétní 

projekty. Posláním Agory CE je především rozšiřování povědomí občanů o veřejných 

záležitostech, zlepšení komunikace mezi radnicí a obyvateli obce a podpora rozvoje 

demokracie v zahraniční i ČR. (Agora Central Europe, 2017) 
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Aktivity Agory CE 

 Projekt „Studentská Agora“ je zaměřen na vzdělávání mládeže, které zahrnuje 

porozumění médiím, rozlišování dezinformací či vedení k toleranci. Cílem je, aby mladí lidé 

dokázali formulovat a obhájit své názory. Studenti se také naučí pracovat v týmu, naslouchat 

cizím názorům a umět najít podstatu řešených problémů. 

 „Participační projekty“, jejichž záměrem je zapojení více lidí do plánování veřejných 

záležitostí a dosažení maximálně efektivních výsledků. Municipalitě je umožněno zapojit 

občany do rozhodování ještě dříve, než sama předloží své návrhy.  

 Prostřednictvím „Mezinárodních projektů“ Agora CE předává své zkušenosti a 

znalosti do zahraniční.  

 „Veřejné debaty“ jsou přizpůsobovány konkrétnímu tématu a zpravidla je řídí dva 

moderátoři. Na začátku mají slovo ti, kterých se problém přímo týká. Následuje prostor pro 

dotazy a zejména diskusní příspěvky. Místo na vyjádření svého názoru má každý, kdo projeví 

zájem. 

 „Neformální občanské vzdělávání“ je určeno spíše pro mládež. Pomocí toho se žáci a 

studenti vzdělávají v tom, jak funguje politika a jak se stát aktivním občanem. 

 „Studenti tvoří město“ je projekt, který zvyšuje povědomí o participativním 

rozpočtování a fungování samosprávy mezi studenty. Díky tomu se žáci můžou efektivně 

zapojit do rozhodování na úrovni municipality. 

3.2 Analýza aktivity občanů při navrhování 

 Nejdůležitějším ukazatelem je aktivita občanů při podávání návrhů na projekty, které 

by v rámci participativního rozpočtování mohly být realizovány. Je to důležitý indikátor 

ukazující, jakou aktivitu občané projevují a jak jsou ochotni měnit věci ve svém okolí. Podání 

návrhu totiž obnáší vynaložení nějakého úsilí a energie, které nejsou všichni občané svolní 

vynaložit. 
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Tabulka 1 – Počet návrhů na 1 000 obyvatel obce v letech 2017-2020 

Obec 2017 2018 2019 2020 

Brno 0,58 0,17 0,39 0,3 

Děčín 0,99 0,99 1,01 0,8 

Klášterec nad Ohří  0,41 - 0,9 0,55 

Městská část Praha Slivenec 2,04 1,75 0,83 - 

Městská část Praha Zbraslav 1,61 1,01 - 1,4 

Městská část Praha 5 0,21 0,93 0,34 0,59 

Městská část Praha 10 0,51 0,43 0,15 - 

Mnichovice 4,82 3,97 2,84 2,27 

Opava 0,21 0,31 0,26 0,26 

Říčany 1,46 1,8 2,14 1,81 

Turnov 0,63 0,56 0,98 - 

Zlín 0,49 0,49 0,39 0,45 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021) 

 Z  dat uvedených v tabulce 1 je patrné, že většinou hodnoty nedosahují jedné. 

Výjimku tvoří městská část Praha Slivenec, městská část Praha Zbraslav, Mnichovice a 

Říčany. Městská část Praha Slivenec, městská část Praha 10 a Mnichovice od roku 2017 

zaznamenávají každoroční pokles počtu návrhů na 1 000 obyvatel. Nejvýraznější rozdíl 

zaznamenali v Mnichovicích, kde pokles mezi lety 2017 a 2020 činil 2,25 návrhu. Přestože se 

Klášterec nad Ohří roku 2018 PR neúčastnil, v následujícím roce počet podaných návrhů od 

občanů oproti roku 2017 vzrostl. Městská část Praha 5 sleduje kolísavý vývoj v počtu 

podaných návrhů na 1 000 obyvatel. V Říčanech byl v roce 2017 počet návrhů na 1 000 

obyvatel obce 1,46. Následující dva roky počet návrhů rostl a v roce 2020 počet poklesl 

meziročně o 0,33. Brno a Děčín zaznamenaly stejný vývoj, a to takový, že mezi roky 2018 a 

2019 byl počet podaných návrhů větší, naopak o rok později jejich počet klesl. Opava se 

poslední dva roky pohybuje stále ve stejných hodnotách. Zlín se již od roku 2017 ocitá stále 

v rozmezí od 0,4 až 0,5 návrhu na 1 000 obyvatel obce. V roce 2020 v Turnově nebyl podán 

návrh žádný, přestože v přechozím roce hodnota činila bezmála jeden návrh na 1 000 

obyvatel. 
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Tabulka 2 – Počet návrhů na 1 000 obyvatel obce v letech 2019-2020  

Obec 2019 2020 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 2,26 1 

Český Krumlov 4,2 1,6 

Dobříš 2,33 2,45 

Golčův Jeníkov 3,41 0,6 

Kladno 0,67 0,02 

Kopřivnice 0,45 0,02 

Starý Plzenec 2,77 3,37 

Třebíč - 0,22 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2020-2021) 

 Tabulka 2 zobrazuje obce, ve kterých byly návrhy poprvé podány v roce 2019 a 

následující rok v PR pokračovaly.  Největší pokles byl zaznamenán v obci Golčův Jeníkov, 

kde propad činil 2,81 návrhu. Přestože na podání návrhů byl v Třebíči rok 2019 neúspěšný, 

v roce 2020 hodnota byla 0,22. Nárůst počtu návrhů na 1 000 obyvatel zaznamenaly pouze 

obce Dobříš a Starý Plzenec. V ostatních obcích je patrný meziroční pokles. Český Krumlov 

zaregistroval pokles o 2,6 návrhu na 1 000 obyvatel obce. 

Tabulka 3 – Nejvyšší počet návrhů na 1 000 obyvatel obce v jednotlivých letech 

Obec 2017 2018 2019 2020 

Chýně 21,92 - - - 

Semily - 4,97 - - 

Krhová  - - 5,46 - 

Zlatá - - - 5,98 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021)  

 Ze třetí tabulky je patrné, že v roce 2017 bylo nejvíce návrhů přepočtených na 1 000 

obyvatel podáno v obci Chýně, kde počet činil 21,92 návrhu. Tento údaj je doposud 

nejvyšším od doby sledování tohoto indikátoru. Přestože se jednalo o veliký zájem občanů, 

v dalším roce obec Chýně participativní rozpočet nezavedla. V roce 2018 nejvíce návrhů na 

1 000 obyvatel, podali občané Semil, a to 4,97. O rok později byla největší hodnota 

zaznamenána v obci Krhová a to více jak 5 návrhů na 1 000 obyvatel. V loňském roce se 

jednalo téměř o 6 návrhů na 1 000 obyvatel, a to v obci Zlatá. Je tedy viditelné, že nejvyšší 

počty návrhů každým rokem rostou bez ohledu na velikost obce.  
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3.3 Analýza účasti na rozhodování o podobě participativního rozpočtu  

 Druhou oblastí, která je sledovaná v neziskovou organizací Agora CE v České 

republice, je účast občanů na rozhodování o podobě participativního rozpočtování. Zobrazuje 

procento občanů, kteří se účastní hlasování o tom, na jaký projekt obec vyhrazené finančními 

prostředky vynaloží. 

Tabulka 4 – Procentuální podíl počtu obyvatel v letech 2017-2020 

Obec 2017 2018 2019 2020 

Brno 3,09% 3,84% 3,48% 5,45% 

Děčín 2,58% 2,58% 2,01% 1,6% 

Klášterec nad Ohří  5,78% - 4,57% 9,71% 

Městská část Praha Slivenec 4,55% 7% 4,05% - 

Městská část Praha Zbraslav 6,82% 7,66% - 13,01% 

Městská část Praha 5 - 2,42% 1,93% 2,93% 

Městská část Praha 10 4,62% 2,02% 2,33% - 

Mnichovice 11,44% 12,09% 14,5% - 

Opava 4,66% 5,53% 9,58% 2,37% 

Říčany 6,8% 4,77% 4,43% - 

Turnov 1,65% 1,65% 5,72% 13,25% 

Zlín - 2,48% 1,94% 6,05% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021) 

 Z hodnot uvedených ve čtvrté tabulce vyplývá, že účast občanů na participaci v 

Turnově rok od roku roste. Zde také v minulém roce zaznamenaly účast přes 13 %, tj. růst o 

7,53 % než v roce předchozím a o 11,6 % než v roce 2018 a 2017. Ačkoli se v Brně v letech 

2017 až 2019 pohybovala účast v rozmezí od 3 % do 4 %, minulý rok se na rozhodování 

účastnilo necelých 5,5 % obyvatel. Výrazné zvýšení účasti obyvatel o více než 4 % 

zaznamenal Zlín. V Klášterci nad Ohří činil nárůst mezi lety 2019 a 2020 5,14 %. V městské 

části Praha Zbraslav se v roce 2020 v porovnání s rokem 2017 účastnilo participace o 6,19 % 

občanů více. Počet občanů podílejících se na participativním rozpočtováním rostl v letech 

2017 až 2019 i v Mnichovicích. Výrazný pokles účasti o 7,21 % zaznamenala Opava, 

přestože mezi lety 2018 a 2019 byl zaznamenán růst počtu obyvatel, kteří se na participaci 

podíleli. Od roku 2017 každoroční pokles účasti pozorují i obce Děčín a Říčany. V městské 

části Praha Slivenec se účast občanů na rozhodování o konečné podobě participativního 

v roce 2018 zvýšila o 2,45 %. Naopak o rok později zájem poklesl o necelá 3 %. 
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Tabulka 5 – Procentuální podíl počtu obyvatel v letech 2019-2020  

Obec 2019 2020 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 7,45% 4,93% 

Český Krumlov 1,88% 4,7% 

Dobříš 3,59% 5,23% 

Golčův Jeníkov 14,81% 24% 

Kladno 2,39% 0,97% 

Kopřivnice 2,24% 12,3% 

Starý Plzenec 2,34% 7,33% 

Třebíč 2,52% 4,99% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2020-2021) 

 Tabulka 5 znázorňuje, že nejvíce se občané účastní na participaci v Golčově Jeníkově. 

V roce 2019 se zde jednalo o první ročník, kdy účast byla největší ze všech obcí, kde byl 

participativní rozpočet zaveden. Meziročně účast stoupla o 10,81 % a opět se jednalo o obec, 

ve které se občané účastnili nejvíce. Obec Kopřivnice zaznamenala nárůst mezi lety 2019 a 

2020 o 10,06 %. Naopak v Kladně zájem na participaci klesl o 2,52 %. Pokles se netýkal 

pouze Kladna, ale také Brandýse nad Labem. Meziroční zvýšení participujících obyvatel bylo 

také v obcích Český Krumlov, Dobříš, Starý Plzenec a Třebíč. 

Tabulka 6 – Nejvyšší procentuální podíl počtu obyvatel v jednotlivých letech  

Obec 2017 2018 2019 2020 

Mnichovice 11,44% - - - 

Mnichovice - 12,09% - - 

Golčův Jeníkov - - 14,81% - 

Golčův Jeníkov - - - 24% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021)  

 V tabulce 6 je znázorněn nejvyšší procentuální podíl počtu obyvatel v letech 2017 až 

2020. V roce 2017 byla nejvyšší účast v obci Mnichovice, a to 11,44 %. O rok později 

vévodily tomuto indikátoru opět Mnichovice s účastí 12,09 %. Následující dva roky bylo 

zjištěno, že nejvíce občanů se na participaci podílí v obci Golčův Jeníkov. Kdy v roce 2018 a 

2019 byl rozdíl mezi Mnichovicemi a Golčovým Jeníkovem 2,72 %. Rozdíl v účasti občanů, 

mezi roky 2019 a 2020, v obci Golčův Jeníkov činil 9,19 %. 
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3.4 Analýza podílu participativního rozpočtování na celkových 

výdajích 

 Agora CE také sleduje, kolik procent z celkových výdajů obce v jednotlivých letech 

zabírá právě participativní rozpočtování. 

Tabulka 7 – Procentuální podíl na celkových výdajích obce v letech 2017-2020 

Obec 2017 2018 2019 2020 

Brno 0,17% 0,21% 0,21% 0,22% 

Děčín 0,66% 0,66% 0,52% 0,5% 

Klášterec nad Ohří  0,44% - 0,38% 0,23% 

Městská část Praha Slivenec 2,43% 2,43% 0,86% - 

Městská část Praha Zbraslav 0,4% 0,89% - - 

Městská část Praha 5 0,62% 1,19% 1,4% - 

Městská část Praha 10 0,33% 0,38% 0,49% -  

Mnichovice 0,68% 1,18% 0,57% 0,64% 

Opava 0,03% 0,07% 0,1% 0,14% 

Říčany 1,46% 0,81% 1,19% 0,91% 

Turnov 0,06% 0,09% 0,11% - 

Zlín 0,35% 0,35% 0,33% - 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021) 

 Ze sedmé tabulky je patrný největší meziroční nárůst mezi lety 2018 a 2019 v městské 

části Praha 5 o 0,21 %. V Brně lze sledovat, že se konečné procento z celkových výdajů 

pohybuje každoročně na stejné hodnotě okolo 0,2 %. V roce 2019 obce Děčín, Klášterec nad 

Ohří a Zlín vyčlenily ze svých výdajů na participativní rozpočtování méně financí než 

v předchozích letech. U městské části Praha Slivenec se jedná o pokles o 1,57 % oproti 

předešlým rokům. Neustálý nárůst vyčleněných finančních prostředků z celkových výdajů 

pozoruje Opava, kde nárůst mezi roky 2017 a 2020 činí 0,11 %.  Roku 2019 zvýšení peněžní 

částky oproti předchozím rokům zaznamenaly městská část Praha 10 a Turnov. 

V Mnichovicích se vyčleněné procento z celkových výdajů pohybuje v rozmezí od 0,55 % do 

1,2 %. Říčany se nacházejí v intervalu od 0,8 % do 1,5 %. Procentuální podíl pro rok 2020 

ještě nezveřejnily obce Turnov, Zlín, městská část Praha 5 a městská část Praha Zbraslav. 
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Tabulka 8 – Procentuální podíl na celkových výdajích obce v letech 2019-2020 

Obec 2019 2020 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 0,39% 0,44% 

Český Krumlov 0,24% 0,27% 

Dobříš 0,04% 0,14% 

Golčův Jeníkov 1,94% 2,38% 

Kladno 0,28% 0,16% 

Kopřivnice 0,1% 0,09% 

Starý Plzenec 0,97% - 

Třebíč 0,48% 0,44% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2020-2021)  

 Tabulka 8 ukazuje, že po úspěchu v roce 2019, obec Golčův Jeníkov výdaje na 

participativní rozpočtování v minulém roce zvýšila o 0,21 %. Kladno v roce 2020 poskytlo na 

participativní rozpočet o 0,15 % méně financí z celkových výdajů, než v roce předchozím. 

Podíl z celkových výdajů na PR poklesl také v obci Kopřivnice a Třebíč. Naopak ve většině 

obcí byl zaznamenán nárůst poskytnutých prostředků a to v Brandýse nad Labem, Českém 

Krumlově a Dobříši. 

Tabulka 9 – Nejvyšší procentuální podíl na celkových výdajích obce v jednotlivých 

letech 

Obec 2017 2018 2019 2020 

Městská část Praha Slivenec 2,43% - - - 

Městská část Praha Slivenec - 2,43% - - 

Golčův Jeníkov - - 1,94% - 

Golčův Jeníkov - - - 2,38% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021)  

 V tabulce 9 je znázorněno, že v roce 2017 nejvíce finančních prostředků z celkových 

výdajů obce na participativní rozpočet vyčlenila městská část Praha Slivenec, a to 2,43 %. 

O rok později největší procento z celkových výdajů poskytla městská část Praha Slivenec, 

stejně jako v roce předešlém. V následujících dvou letech nejvíce financí z celkových výdajů 

vyčlenila obec Golčův Jeníkov. Roku 2019 to bylo 1,94 % což, přestože se jednalo v tomto 

roce o nejvyšší procentuální podíl, bylo o 0,49 % méně, než v předchozím roce vyčlenila již 

zmiňovaná městská část Praha Slivenec. Vzhledem k tomu, že byl první ročník v Golčově 
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Jeníkově úspěšný, bylo v dalším roce vyčleněno finančních prostředků z celkových výdajů o 

0,44 % více. 

3.5 Analýza velikosti participativního rozpočtování 

 Tento ukazatel zachycuje, kolik finančních prostředků bylo do participativního 

rozpočtování obcí vloženo, přepočteno na jednoho obyvatele.  

Tabulka 10 – Velikost participativního rozpočtování na 1 obyvatele v letech 2017-2020 

Obec 2017 2018 2019 2020 

Brno 53,05 Kč 79,57 Kč 92,22 Kč 92,22 Kč 

Děčín 100,97 Kč 100,97 Kč 100,97 Kč 102,03 Kč 

Klášterec nad Ohří  68,82 Kč - 68,98 Kč 68,51 Kč 

Městská část Praha Slivenec 174,88 Kč 174,88 Kč 165,29 Kč - 

Městská část Praha Zbraslav 60,32 Kč 100,53 Kč - 161,23 Kč 

Městská část Praha 5 60,51 Kč 121,02 Kč 175,90 Kč 174,84 Kč 

Městská část Praha 10 45,97 Kč 45,97 Kč 45,54 Kč - 

Mnichovice 170,26 Kč 170,26 Kč 170,26 Kč 170,26 Kč 

Opava 5,20 Kč 12,14 Kč 20,81 Kč 26,01 Kč 

Říčany 332,73 Kč 332,73 Kč 323,67 Kč 323,67 Kč 

Turnov 13,94 Kč 20,91 Kč 34,85 Kč 41,86 Kč 

Zlín 66,56 Kč 66,56 Kč 66,56 Kč 66,67 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021)  

 V tabulce 10 lze pozorovat, že ve Zlíně, Říčanech a Mnichovicích se částka meziročně 

nemění. Naopak nárůst zaznamenává Turnov. V roce 2020 se jednalo o navýšení o 

27,92 korun v porovnání s rokem 2017. V Brně se částka na jednoho obyvatele v roce 2019 

zvýšila o 12,65 korun v porovnáním s rokem 2018. Následující rok zůstala výše stejná. Děčín 

zaznamenal nárůst mezi lety 2019 a 2020, a to 1,06 korun. Roky předchozí byla částka 

konstantní, a to ve výši 100,97 korun. V městské části Praha 5 byl nárůst mezi lety 2017 

a 2019 115,39 korun. Naopak v roce 2020 byla částka nižší. Opava zaznamenává každoroční 

nárůst peněžní částky na jednoho obyvatele. Zvýšení mezi lety 2017 a 2020 bylo 20,81 korun. 

V městské části Praha Slivenec se velikost PR na jednoho obyvatele mezi roky 2019 a 2018 

zmenšila o 9,59 koruny. Naopak městská část Praha Zbraslav zaznamenala nárůst o 

40,21 korun mezi roky 2017 a 2018. Minulý rok se jednalo o zvýšení o 60,7 korun oproti roku 

2018. 
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Tabulka 11 – Velikost participativního rozpočtování na 1 obyvatele v letech 2019-2020 

Obec 2019 2020 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 106,30 Kč 130,64 Kč 

Český Krumlov 76,42 Kč 76,42 Kč 

Dobříš 11,10 Kč 55,66 Kč 

Golčův Jeníkov 378,79 Kč 448,93 Kč 

Kladno 43,60 Kč 43,44 Kč 

Kopřivnice 22,63 Kč 22,78 Kč 

Starý Plzenec 198,01 Kč 198,02 Kč 

Třebíč 100,00 Kč 100,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2020-2021)  

  V tabulce 11 lze nejvýraznější rozdíl pozorovat u obce Golčův Jeníkov, kdy 

meziroční nárůst činí 70,14 korun na jednoho obyvatele. Zvýšení o 44,56 korun zaznamenala 

také obec Dobříš. Nejen v Golčově Jeníkově a Dobříši se velikost participativního 

rozpočtování na 1 obyvatele značně zvětšila, jedná se také o obec Brandýs nad Labem, kde 

byl meziroční nárůst 24,34 korun. Naopak v Českém Krumlově, Kladně, Kopřivnici, Starém 

Plzenci a Třebíči se částka na obyvatele meziročně změnila maximálně o 0,16 %.  

Tabulka 12 – Největší participativní rozpočtování na 1 obyvatele v jednotlivých letech 

Obec 2017 2018 2019 2020 

Říčany 332,73 Kč -     

Říčany - 332,73 Kč - - 

Golčův Jeníkov - - 378,79 Kč - 

Golčův Jeníkov - - - 448,93 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2018-2021)  

 Tabulka 12 obsahuje velikostně největší participativní rozpočtování přepočtené na 

jednoho obyvatele. V letech 2017 a 2018 se jednalo o obec Říčany, kde velikost na jednoho 

obyvatele činila 332,73 korun. Roku 2019 a 2020 tomuto ukazateli opět vévodila obec Golčův 

Jeníkov. V minulém roce činilo participativní rozpočtování přepočteno na jednoho obyvatele 

448,93 korun, což je o 70,14 korun více než v roce předchozím. 

3.6 Analýza počtu měst se zavedeným participativním rozpočtováním 

  Počátky participativního rozpočtování v České republice sahají do roku 2014. První, 

kdo tento způsob rozdělení peněz vyzkoušel, byla městská část Praha 7. Její rozpočet byl 

schválen až v únoru na zasedání zastupitelstva, kde nakonec byla přidána položka jeden 
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milión korun pro rozdělení občany. Ačkoli se jednalo o první úspěšné zavedení, byly pochyby 

o tom, zda bude mít participativní rozpočtování v České republice potenciál i v budoucnu. 

Někteří tvrdili, že výše částky nebude občany dostatečně motivovat k účasti na participaci. 

Jako další zádrhel bylo považováno relativně málo času, protože v druhé polovině roku se 

vybrané projekty zpravidla realizují a o pravidlech procesu mělo zastupitelstvo rozhodnout až 

v dubnu. Občané měli možnost předložit své návrhy do poloviny září. Nakonec se plánů na 

projekty shromáždilo 20, z nichž radnice vybrala 13 realizovatelných. Na konečných 6, ze 

kterých v listopadu hlasovali obyvatelé městské části, zúžili výběr účastníci fóra Zdravé 

město. Hlasování se zúčastnilo 33 občanů, kdy měl každý jeden hlas. Nejvíce hlasů, a to 14, 

získal návrh na vybudování sportovního hřiště v dolních Holešovicích. Dalších 14 hlasů bylo 

rozděleno mezi 5 projektů, mezi které se řadila kontrola a doplnění odpadkových košů, nové 

hřiště pro seniory v horní části Letné, postavení basketbalového koše pro děti, vybudování 

kavárny u metra Vltavská a revitalizace okolí mostu Brigádníků. Konečného hlasování se 

zúčastnilo 66 občanů, kteří odevzdali 62 platných hlasovacích lístků. Někteří se hlasování 

zdrželi. Vítězným a následně realizovaným projektem se stalo „Vybudování sportovního 

hřiště v dolních Holešovicích“, který získal 40 hlasů. Na obrázku 2 lze pozorovat rozložení 

hlasů mezi jednotlivé navrhované projekty. Na základě tohoto pilotního pokusu zřídila 

městská část Praha 7 „Komisi participace“. Navzdory zkušenostem z roku 2014 tato pražská 

část v dalším roce s tímto způsobem rozdělení peněz nepokračovala. (Alternativa zdola, 

2014) 

Obrázek 2 – Výsledky konečného hlasování na Praze 7 z roku 2014 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Vybudování basketbalového koše pro děti

Vybudování kavárny u metra Vltavská

Vybudování hřiště pro seniory v horní části Letné

Rekonstrukce chodníků v ulici Letohradská

Obnova a doplnění odpadkových košů

Revitalizace okolí mostu Barikádníků

Vybudování sportovního hřiště v dolních

Holešovicích

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (alternativazdola.cz, 2014) 
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 Jak již bylo výše zmíněno, prvním, kdo participativní rozpočtování v České republice 

vyzkoušel, byla městská část Praha 7 v roce 2014. Po prvním roce nebyly informace o tomto 

procesu rozšířené, proto v následujícím roce bylo PR zavedeno pouze ve dvou obcích. 

V následujících letech se počet obcí začal pomalu zvyšovat a roku 2016 bylo obcí 11. O rok 

později se povědomí o tomto procesu zvětšilo, a tak se počet obcí rozšířil o dalších 19. Roku 

2018 se růst obcí s participativním rozpočtování pozastavil a tak oproti předchozímu roku 

přibyly pouze 3 obce. Naopak v následujícím roce se počet obcí, které měli zájem o 

participativní rozpočtování, téměř zdvojnásobil a to na 63. V minulém roce se počet opět 

zvětšil o to na 86 obcí. Vývoj počtu obcí je zaznamenán na obrázku 3. 

Obrázek 3 – Počet participativních rozpočtů v letech 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2021)  

 Rok 2020 se stal zlomovým, protože k obcím přibyl i první kraj využívající proces 

participativního rozpočtování. Byl jím kraj Středočeský. Následující tabulka zahrnuje všechny 

obce, ve kterých participativní rozpočtování v minulém roce fungovalo. 
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Tabulka 13 – Přehled obcí se zavedeným participativním rozpočtováním v roce 2020 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (partcipativni-rozpocet.cz, 2021) 

 

Obce 2020 

Beroun Kostice Orlová 

Bílina Krhová Ořechov u Brna 

Blansko Krnov Panenské Břežany 

Boskovice Lanškroun Písek 

Brandýs nad Labem –  
Stará Boleslav 

Litoměřice Píšť 

Brno Litomyšl Poděbrady 

Brušperk 
Městská část Horní 
Počernice 

Prachatice 

Břeclav 
Městská část Praha – 

Čakovice 
Proseč 

Býčkovice 
Městská část Praha – 
Suchdol 

Příbram 

Bystřice nad Pernštejnem Městská část Praha 10 Rakovník 

České Budějovice Městská část Praha 11 Říčany 

Český Krumlov Městská část Praha 12 Slaný 

Děčín Městská část Praha 14 Starý Plzenec 

Dobříš Městská část Praha 21 Středočeský kraj 

Golčův Jeníkov  Městská část Praha 22 Studénka 

Havířov Městská část Praha 5 Tábor 

Hejnice Městská část Praha 6 Tisá 

Heřmanův Městec 
Městská část Praha 

Zbraslav 
Tišnov 

Hlučín 
Městský obvod Ostrava-
Poruba 

Třebíč 

Hranice Milevsko Turnov 

Cheb Mladá Boleslav Týnec nad Sázavou 

Chotěboř Mnichovice Veselí nad Moravou 

Chrudim Moravská Třebová Vimperk 

Chýně Most Vír 

Jablonec nad Nisou Mukařov Vrbno pod Pradědem 

Jílové u Prahy Náměšť nad Oslavou Vsetín 

Kladno Nové Město na Moravě Zlatá 

Klášterec nad Ohří Nymburk Zlín 

Kopřivnice Opava   
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4. DOPORUČENÍ A SHRNUTÍ AUTORKY 

 Poslední kapitola bakalářské práce je věnována shrnutí a zhodnocení praktické části. 

Analýza byla prováděna z pohledu ochoty občanů podílet se na rozhodování, jejich aktivitě 

podávat návrhy na realizovatelné projekty a z pohledu finanční stránky obce. Na základě 

zjištěných informací budou navržena případná doporučení vedoucí ke zlepšení zavádění 

participativního rozpočtování do dalších obcí. 

 Shrnutí bude členěno do čtyř částí podle jednotlivých zkoumaných ukazatelů 

uvedených ve třetí kapitole. Konkrétně se jedná o aktivitu občanů při navrhování, účast na 

rozhodování o podobě participativního rozpočtování, procentuální podíl PR na celkových 

výdajích obce a velikost PR na jednoho obyvatele. 

 Ukázalo se, že aktivita občanů při navrhování nápadů na to, co by bylo možné v obci 

zlepšit, rok od roku roste. Zatímco v roce 2018 nejvyšší hodnota dosahovala necelých pět 

návrhů na 1 000 obyvatel o dva roky později, už se jednalo bezmála o šest projektů. Obec 

Chýně byla s 21,92 návrhu na 1 000 obyvatel výjimkou. Ve druhém posuzovaném roce 

nejvíce návrhů bylo podáno v Semilech, které mají okolo 8 500 obyvatel. V minulém roce 

tomuto ukazateli vévodila obec Zlatá s necelými čtyřmi sty občany. Jak lze vidět, na to jak 

jsou občané aktivní při podávání návrhů, nemá vliv velikost obce. 

 V minulém roce se nejvíce občanů účastnilo na rozhodování o konečné podobě 

participativního rozpočtu v obci Golčův Jeníkov. Jednalo se o necelou čtvrtinu z celkových 

přibližně 2 700 obyvatel. Od zavedení PR v České republice se jednalo o dosud nevídaný 

zájem na participaci. Ve zkoumaných letech 2017 až 2020 se pohybovala účast občanů ve 

většině obcí v rozmezí 1 – 12 %.  Důvodem nižší účasti ve městech je neochota obyvatel, 

podílet se na rozhodování o čemkoli. Hlavní problém spatřují v tom, že na jejich názor nikdo 

nebere ohled. Vzhledem k tomu, že celková populace stárne, zůstává u některých vzpomínka 

na dobu totality, kdy byla povinnost se voleb účastnit. V současné době, kdy je v České 

republice demokracie, nic takového povinné není. Lidé si užívají určitý druh svobody a toho, 

že jim není přikazováno se voleb účastnit.  

 Z pohledu ukazatele podílu participativního rozpočtování na celkových výdajích obce, 

je patrné, že nejvíce finančních prostředků z celkových výdajů vyčleňují malé obce. 

Každoročně se nevyšší hodnoty pohybují v rozmezí od 2 do 2,5 %, které připadají právě na 

participativní rozpočet z celkových výdajů obce.  
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 Posledním ukazatelem je velikost participativního rozpočtování na jednoho obyvatele. 

Lze pozorovat, že v roce 2018 částka nepřevyšovala 200 korun na jednoho obyvatele, i když 

v té době výjimku představovala obec Říčany s finanční hodnotou okolo 330 korun, stejně 

jako v roce předchozím. Od roku 2019 je tento ukazatel nejvyšší v Golčově Jeníkově, kde 

dosáhl necelých 380 korun. V minulém roce se částka zvýšila o cca 70 korun na jednoho 

obyvatele. Přesto průměrná hodnota dosahuje výše 150 korun na jednoho občana. 

 Co se týká počtu obcí, kde byl participativní rozpočet vyzkoušen nebo stále funguje, 

každoročně roste. V současné době se jedná o necelých 90 obcí včetně Středočeského kraje, 

který byl prvním, který se v roce 2020 rozhodl participativní rozpočet zavést. Za dobu co 

tento proces v České republice funguje, počet obcí vzrostl o 85. Zatímco na začátku počet 

rostl v řádu jednotek, v současné době se jedná meziročně o desítky. Vzhledem k tomu, že 

množství obcí má rostoucí trend, lze předpokládat, že se s každým rokem budou nové obce do 

participativního rozpočtování zapojovat více. 

 Doporučení jsou stanovena na základě závěrečného shrnutí, která by mohla vést 

k rychlejšímu nárůstu počtu obcí se zavedeným fungujícím participativním rozpočtováním. 

Následně by mohlo dojít ke zvýšení procenta občanů, kteří se účastní rozhodování na konečné 

podobě participativního rozpočtování, ale také počtu návrhů, které jsou ochotni podávat.  

 Nezávaznými doporučeními může být zlepšení propagace, vedoucí ke zvětšení 

povědomí o participativním rozpočtování širší veřejnosti a zástupcům měst. V současné době 

není v České republice mnoho organizací, které by se touto problematikou zabývaly a šířily o 

její existenci informace. Nejznámější neziskovou organizací, které se snaží rozšiřovat obzory 

a pomáhat se zaváděním participativního rozpočtování je Agora CE.  

 Problém je shledáván také v nedostatečné informovanosti občanů o tom, že je 

participativní rozpočtování v jejich obci zavedeno. Pokud alespoň tuší, že se vedení města o 

tento proces snaží, ve většině případů neví, o co se jedná. Řešením by mohlo být vydávání 

základních informací a přínosů participativního rozpočtování ve zpravodaji obce, či na 

sociálních sítích. Další možností jak zvětšit informovanost občanů může být pořádání akcí, 

kde se o participativním rozpočtováním dozví více informací, včetně výčtu úspěšných 

projektů, které byly díky tomuto procesu realizovány. 

 Zvýšení účasti na rozhodování o konečné podobě participativního rozpočtování záleží 

na samotném přístupu občanů. Pokud chtějí učinit radikální změnu v jejich obci, bude nutné 

své návrhy sdílet s širší veřejností a zástupci města, nikoli pouze s okruhem svých přátel. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo přiblížit proces participativního rozpočtování a zanalyzovat jeho 

fungování v České republice. Dále na základě provedené analýzy provést závěrečné shrnutí 

a doporučení, jak o participativním rozpočtování zvýšit povědomí a jak ho zavést v dalších 

obcích.  

 K dosažení hlavního cíle bakalářské práce bylo nutné určit základní teoretické pojmy. 

V první části byla vymezena samotná participace, následně participativní rozpočtování a jeho 

historický základ. Hlavním bodem této části, bylo stanovení hlavních představitelů 

participativního rozpočtování, důvodů, proč participativní rozpočítání zavádět, jeho průběh a 

modely, které jsou aplikovány napříč kontinenty. Druhá kapitola se zabývala vybranými státy 

světa, kde participativní rozpočtování funguje. 

 Praktická část byla věnována analýze implementace participativního rozpočtování 

v České republice. V úvodu této kapitoly byla popsána činnost neziskové organizace 

Agora CE, která zkoumá fungování participativního rozpočtování. Dále byly popsány 

jednotlivé ukazatele, které každý rok studuje již zmíněná organizace. 

 Hlavním předmětem analýzy bylo posouzení velikosti rozpočtu, který obce na tento 

proces vyčleňují, procento obyvatel, které se na rozhodování podílí a počet návrhů, které 

občané v jednotlivých obcích podají. Pro porovnávání byly vybrány obce, které participativní 

rozpočtování zavedly v roce 2017 a od té doby ho používají téměř každoročně. Do této 

analýzy byly zahrnuty také obce, které s procesem participativního rozpočtování začaly v roce 

2019, a v minulém roce pokračovaly. U každého z indikátorů jsou také zmíněny ty, které 

dosahovaly v uvedených letech, tj. 2017-2020, nejvyšších hodnot. Konec kapitoly byl 

věnován městské části Praha 7, která participativní rozpočtování zavedla roku 2014. Byly 

shrnuty výsledky konečného hlasování a závěrečný výběr vítězného projektu. Dále byl popsán 

vývoj počtu obcí v jednotlivých letech a sepsán seznam těch, které participativní rozpočtování 

používaly v minulém kalendářním roce. 

 Na závěr lze zhodnotit, že implementace participativního rozpočtování v České 

republice je úspěšná. Počet obcí, které tento proces zavádějí, každoročně roste, a to o desítky. 

Výsledky analýzy potvrzují i to, že zájem obyvatel o participativní rozpočtování stoupá.  
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