
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 
 

 

 

 

BSIGNÉR A VÝVOJÁŘ 

ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKY 
 

➢ Může vzniknout z iniciativy občanů 
(„zdola“) i z iniciativy obce („shora“) 

➢ Úřad vyčlení část rozpočtu obce, 
o jehož rozdělení rozhodnou občané 

➢ Obyvatelé následně vytvářejí 
a podávají návrhy, prostřednictvím 
kterých komunikují a řeší své potřeby 

➢ Návrhy občanů musí být v souladu se 
strategickými plány obce 

➢ O návrzích občané hlasují 

➢ Lze ho používat na všech úrovních 
veřejné správy (státní správy 
a především samosprávy) 

➢ Nový trend: zavádění na školách 

 
 

POZITIVA  

➢ Umožňuje efektivně rozdělovat část 
finančních prostředků občanům 
(navrhované projekty nejsou 
limitované z hlediska zaměření) 

➢ Umožňuje realizovat přání a potřeby 
dosud přehlížených skupin 

➢ Podporuje zájem občanů o veřejné 
dění 

➢ Zvyšuje se spokojenost občanů 
s životem v obci 

➢ Obec má možnost získat podněty 
od občanů 

➢ Flexibilita – jeho nastavení a proces lze 
přizpůsobit potřebám obce 

 

 

 

Cyklus 
roční/dvouroční 

 

  

 

 

Možná kombinace on-line 
(např.  hlasování) a off-line (veřejná 
setkání) 

 

 

 

 

 

 

 

NEGATIVA  

➢ Časově náročný proces 
pro organizátory – doprovází ho 
řada kroků a úkolů 

➢ Robustní proces – potřeba zdrojů 
např. lidských, ekonomických 
a know-how; technické zajištění 

➢ Po čase se vyčerpává jeho 
inovativní potenciál 

➢ Neexistuje univerzální ověřený 
model 

➢ Není vhodný pro všechny obce 
a všechny životní situace 

➢ Každý ročník vyžaduje evaluaci 
procesu v návaznosti na předchozí 
ročník 

➢ Občané se mohou vyjadřovat 
k nesouvisejícím záležitostem

Občané obce 



 

  

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

 
ROZPOČET Z POHLEDU  

OBČANŮ  

➢ Občané jsou podstatou 
participativního rozpočtu 

➢ Občané přicházejí s vlastními 
návrhy, do jakých projektů by 
měla obec investovat prostředky 

➢ Participativní rozpočet může být 
prostředkem pro tvorbu 
a posilování místních komunit; 
budování důvěry mezi občany 
navzájem a mezi občany a obcí; 
nadchne občany pro společnou 
věc 

➢ Občané se učí vnitřní procesy 
obce – participativní rozpočet 
vzdělává 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

PARTICIPATIVNÍ  
ROZPOČET Z POHLEDU 
ŠKOLÁKŮ  

 
➢ Trendem je zavádění 

participativního rozpočtu 
na základních školách 

➢ Žáci se v praxi učí občanské 
aktivitě, demokratickým 
procesům, vytváří se u nich 
zájem o své okolí 

➢ Participativní rozpočet jim 
dává způsob, jak efektivně 
trávit volný čas 

➢ Žáci se učí vytvářet 
a prezentovat projekty; 
práci v kolektivu 

➢ Podpora a posilování 
mezigenerační spolupráce



 

  

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

 
ŽIVOTNÍ SITUACE  

Participativní rozpočet může být nástrojem pro řešení řady problémů, ale rovněž může 
být nástrojem, prostřednictvím kterého se zviditelňují potřeby občanů, o kterých obec 
dosud nevěděla. 

 

BUDOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ KOMUNIT  

➢ Dětský den 

➢ Sousedská setkání 

➢ Společné grilování 
na sídlišti 

➢ Oslavy slavného 
rodáka  

➢ Sportovní akce 
a aktivity 

➢ Vzdělávací akce 
a aktivity  

➢ Volnočasové aktivity 

 

VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ  

➢ Lavičky 

➢ Vysázení stromů 

➢ Vybudování či modernizace 
dětského hřiště 

➢ Využití neobsazených 
obecních budov 

➢ Projekty související 
s dopravní infrastrukturou, 
např. vybudování cyklistické 
stezky 

➢ Projekty v souvislosti 
s ochranou životního 
prostředí a nakládání 
s odpady 



 

 

PROCES REALIZACE 

 

 

 

Obec definuje své potřeby a očekávání, 

na jejichž základě nastavuje pravidla 

participativního rozpočtu. Je nutné 

určit cíl participativního rozpočtu, 

případně definovat oblast podpory, 

vymezit potřebné lidské zdroje 

a stanovit, kdo může projekt předložit. 

Nastavená pravidla musí být v souladu 

se strategickými dokumenty obce. Dle 

velikosti obce je možné území rozdělit 

do několika oblastí. 

Následně je potřeba informovat 

občany obce o konání ročníku 

participativního rozpočtu, a to 

například prostřednictvím plakátů 

umístěných po obci, v rámci zpravodaje 

obce, prostřednictvím sociálních sítí, či 

semináře. Je možné adresně oslovit 

různé kluby a spolky (skauty, hasiče 

apod.) nebo zájmové skupiny. 

 

 

  

 

Občané se scházejí na společných 

veřejných setkáních. Na jednáních jsou 

občané seznámeni s pravidly 

participativního rozpočtu a následně 

diskutují o problémech obce 

a konkretizují společné návrhy. Počet 

a délka jednání může být velmi odlišná, 

může se konat i v on-line prostředí. 

Veřejných setkání se účastní zástupce 

obce, který zajistí první prioritizaci 

návrhů, případně jejich seskupení. 

 

 

 

 

 

 

 

Občané připravují návrhy projektů dle 

pravidel participativního rozpočtu. 

Kontaktní osoba obce odpovědná 

za organizaci participativního rozpočtu 

napomáhá občanům například 

při sestavování rozpočtu projektu, který 

je často pro občany náročný, případně 

s dalšími záležitostmi, aby návrh splnil 

všechny formální požadavky. Návrhy 

poté předají koordinátorům 

participativního rozpočtu k posouzení. 



 

 

PROCES REALIZACE 

WEBDESIGNÉR A VÝVOJÁŘ  

  
 

 

 

 

Návrhy občanů jsou posouzeny 

z hlediska realizovatelnosti. Následně 

jsou vybrány ty, které jsou 

realizovatelné a splnily podmínky 

participativního rozpočtu. Rovněž je 

poskytnuta zpětná vazba 

navrhovatelům vyřazených projektů. 

Vyřazené projekty jsou uloženy 

a mohou být financovány později 

z jiných zdrojů. 

 

 

 

Vytvořený seznam projektů je představen 

široké veřejnosti prostřednictvím 

veřejného setkání. Cílem je, aby se 

informace o hlasování dostala k co 

největšímu počtu občanů a zároveň byly 

představeny občanům konkrétní návrhy, 

aby se občané mohli kvalifikovaně 

rozhodnout pro podporu jednoho z nich či 

více.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Následně je zorganizováno 

hlasování. Do hlasování je potřeba 

zapojit co nejširší veřejnost. 

Hlasování tedy často předchází 

osvěta a informování široké 

veřejnosti o hlasování. 

Hlasování může mít různé formy 

(např. on-line anketa, fyzické 

hlasování) a může být provedeno 

za pomoci různých digitálních 

nástrojů. Hlasovací lístky mohou být 

distribuovány např. v obecním 

zpravodaji. 

 

 

 

Vítězné návrhy jsou zrealizovány. Návrh 

může zrealizovat sama obec nebo občané, 

kteří návrh vytvořili, za případné podpory 

obce. Spolupráce obce a navrhovatelů je 

možná např. prostřednictvím pracovní 

skupiny pro realizaci, která společně 

koordinuje realizaci projektu. 

Po ukončení procesu je vhodné provést 

jeho evaluaci, zorganizovat hodnotící 

setkání s občany a případně upravit pravidla 

dalšího ročníku. 



 

 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: BOSKOVICE 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

➢ Poprvé použit v roce 2020; 
aktuálně probíhá druhý ročník 

➢ Rozpočet pro první ročník byl 
stanoven na 300 000 Kč 

• V prvním ročníku soutěžilo 7 
projektů 

• Bylo odevzdáno 515 hlasů 
celkového počtu 11 433 obyvatel 

▪ První místo: Louka v Proluce 
(198 hlasů) 

▪ Druhé místo: Obnova zeleně 
ve Vratíkově (109 hlasů) 

▪ Třetí místo: Koše na tříděný 
odpad (81 hlasů) 

22 % občanů obce se 

zúčastnilo hlasování          7 návrhů projektu 

  
 

1 zrealizovaný návrh v hodnotě 180 000 Kč 
 

 

 

LOUKA V PROLUCE 

Na tvorbě tohoto projektu 

se podílela iniciativa Zelená 

peřina, Muzeum regionu 

Boskovicka, dále architekt, 

botanička, průvodkyně 

a Klub přátel Boskovicka. 

Projekt zahrnoval řadu 

drobných úprav veřejného 

prostranství (např. lavičky, 

infopanely, otevření 

přístupu ke kašně).  

Rozpočet činil 180 tis. Kč. 

Realizace započala v roce 

2021. 

 

 

 



 

 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: BOSKOVICE 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROCESU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DOPORUČENÍ  

 
➢ Náročná práce s externisty – při spolupráci s externisty může docházet ke komunikačním 

problémům a nedorozuměním; vždy je lepší, když organizaci řídí pouze jeden subjekt 

➢ Je nutné rovněž počítat s finančními náklady spojenými s údržbou a provozem a určit, 

kdo je bude financovat v dalších letech 

➢ Podstatná je aktivní komunikace s navrhovateli projektu ve všech fázích procesu, tj. při 

vytváření návrhu, ale i při jeho realizaci 

 
 

 

Více informací k projektu: https://www.boskovice.cz/mesto-boskovice-dokoncilo-projekt-louka-v-
proluce/d-44318  

Kontaktní osoba: Ing. Aneta Sedláčková (Boskovice)  

E-mail: aneta.sedlackova@boskovice.cz; telefon: 516 488 627 

https://www.boskovice.cz/mesto-boskovice-dokoncilo-projekt-louka-v-proluce/d-44318
https://www.boskovice.cz/mesto-boskovice-dokoncilo-projekt-louka-v-proluce/d-44318
mailto:novotny.v@ipr.praha.eu

