
Důvodová zpráva: 
 
Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 30.04.2019, na návrh Ing. arch. Jana 
Horkého, projednalo předlohu týkající se možnosti zavedení participativního rozpočtu na 
území města Přerova. Přijatým usnesením č. 183/5/9/2019 pak uložilo Finančnímu výboru 
zabývat se touto možností a do konce roku 2019 předložit podrobný materiál.    
 
Finanční výbor přijal usnesení: 
Usnesení č. FV/6/1/2019 
Finanční výbor podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci 
Finančního výboru o možnosti zavedení participativního rozpočtu na území města 
Přerova. 
Hlasování – pro 6   proti 1 
Návrh byl přijat. 
 
Participativní rozpočet (anglicky Participatory Budgeting) můžeme chápat jako vyčleněnou 
částku z územního rozpočtu města, o jejímž investování rozhodují občané obce. Rozhodují se 
na základě svých potřeb a představ. Svým rozhodnutím mohou ovlivnit vzhled obce 
a uspokojit své potřeby v oblasti veřejných služeb v místě jejich bydliště. Jedná se tedy 
o demokratický proces kolektivního rozhodování, kde občané mají právo podílet se na 
veřejném rozhodování. (Zdroj: VÍTKOVÁ, T. (2014) Participativní rozpočtování. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita, Brno, s. 201. https://is.muni.cz/th/z8kkk/Participativni_rozpoctovani.pdf ) 
Participativní rozpočet není zcela novým pojmem, poprvé se objevil už na konci osmdesátých 
let v Brazílii. Byla zde snaha zřídit demokratickou a decentralizovanou územní samosprávu. 
Prvně byl zaveden v roce 1989 ve městě Porto Alegre. Od svého vzniku v Porto Alegre se 
participativní rozpočet rozšířil do stovky latinskoamerických měst a desítek měst v Evropě, 
Asii, Africe a Severní Americe.  (Zdroj: WAMPLER, B. (2007): A Guide to Participatory Budgeting. In: 
Shah, A. ed.: Participatory Budgeting. The International Bank for Reconstruction and Development, 
Washington, D.C.) 
 
V České republice se participativní rozpočet objevil poprvé v roce 2014, přičemž jako první 
se do participativního rozpočtu zapojila Praha 7. Vzhledem ke skutečnosti, že občanům bylo 
umožněno volit pouze fyzicky a na několika málo místech, hlasování se zúčastnilo pouze 
0,15 % obyvatel této městské části. Dalším problematickým faktorem byla také nedostatečná 
informační kampaň. V roce 2015 byl participativní rozpočet zaveden v městské části Praha 10 
a ve městě Semily. Zlomovým se stal rok 2016, kdy byl proces participativního rozpočtu 
spuštěn v dalších městských částech Prahy (Praha 3, Praha 8, Praha-Zbraslav), ve dvou 
městských obvodech Ostravy (Ostrava-jih, Ostrava-Poruba) a dále v obcích Mnichovice, 
Říčany, Litoměřice, Žďár nad Sázavou a Rumburk. V Rumburku byl však z důvodu nízké 
účasti při hlasování participativní rozpočet v roce 2018 zrušen. V roce 2017 se participativní 
rozpočet rozšířil do dalších městských částí – Praha 5, Praha 6, Praha – Kolovraty, Praha -
Slivenec, Praha - Suchdol, Praha - Horní Počernice, do městského obvodu Ostrava - 
Mariánské hory a Hulváky. Prvním statutárním městem, které zavedlo proces participativního 
rozpočtu na úrovni celého města, bylo Brno. V tomto roce spustila proces participativního 
rozpočtu také města větší populační velikosti (Ústí nad Labem, Opava, Chomutov), populačně 
střední města (Český Krumlov, Klášterec nad Ohří, Krnov, Slaný a Turnov), ale i města 
a obce s menším počtem obyvatel, jako jsou Chýně, Mníšek pod Brdy, Sadská a Dobřejovice. 
Vzhledem k nedostatku zájmu ze strany obyvatel obec Dobřejovice (stejně jako město 
Rumburk) participativní rozpočet zrušila. V následujícím roce zájem o participativní rozpočet 
klesl. Pro jeho zavedení bylo v roce 2018 pouze šest obcí - Zlín, Znojmo, Nový Jičín, 
Příbram, Děčín a Česká Lípa a dvě městské části - Praha 11, Praha 14. V letošním roce se do 



participativního rozpočtu připojila například města Jeseník, Starý Plzenec a Stříbro. Podle 
webových stránek www.participativni-rozpocet.cz by do konce roku 2019 mělo mít 
participativní rozpočet zavedeno 53 měst. Jedná se však pouze o hrubý odhad, skutečný počet 
bude znám až na konci tohoto roku. (Zdroj: PODHRÁZKÁ, Lenka. Participativní rozpočty měst a obcí 
v České republice [online]. Brno, 2019 [cit. 2019-11-04]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/lbsd2/>. Bakalářská 
práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.) 
 
Obr. 1 Vývoj participativního rozpočtu v ČR v letech 2014-2018 

 
 
Zdroj: PODHRÁZKÁ, Lenka. Participativní rozpočty měst a obcí v České republice [online]. Brno, 2019. 
Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/lbsd2/>  
Téma participativního rozpočtu bylo předmětem 3. jednání Finančního výboru dne 
10.06.2019, přičemž předseda Finančního výboru požádal v dostatečném časovém předstihu 
ostatní členy výboru o přípravu návrhů a podnětů v této věci. Na jednání, kterého se 
zúčastnilo sedm z devíti členů výboru, se na toto téma rozvinula široká diskuze, do které se 
zapojila většina přítomných, kdy bylo vzneseno mnoho argumentů, a to jak pro, tak proti 
zavedení diskutované formy rozpočtu. Usnesením č. FV/3/14/2019 Finanční výbor 
nedoporučil Zastupitelstvu města Přerova využít možnosti zavedení participativního 
rozpočtu na území města Přerova. 
 
Na 4. jednání Finančního výboru dne 20.08.2019 předseda výboru opětovně otevřel otázku 
participativního rozpočtu. V rámci tohoto jednání došlo k vypořádání se s námitkou, jež byla 
vznesena jedním z členů výboru po jeho předchozím jednání, a dále byl dán prostor 
k vyjádření názoru zejména členům, kteří se minulého jednání výboru nezúčastnili.  
 
Po proběhlé diskuzi navrhl předseda výboru revokaci usnesení z 3. jednání výboru 
č. FV/3/14/2019. Tento návrh byl projednán (hlasování: 4 – 4 – 0) a předseda výboru 
posléze vyzval členy, aby zaslali svá relevantní stanoviska ke shora uvedenému usnesení, kdy 
tato budou zapracována do komplexního materiálu, jenž bude po odsouhlasení členy výboru 
sloužit jako důvodový materiál k problematice zavedení participativního rozpočtu. 
 
Argumenty, které vedly Finanční výbor k zaujetí výše uvedeného stanoviska, jsou 
následující: 
 

� Finanční, časová a administrativní náročnost organizace participativního rozpočtu. 
Před zavedením participativního rozpočtu je nezbytná rozsáhlá informační kampaň. Je 
třeba počítat také s náklady spojenými se samotným hlasováním, a to jak hlasováním 
prostřednictvím hlasovacích lístků, tak hlasováním elektronickou formou. Zavedení 
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participativního rozpočtu by v neposlední řadě znamenalo nemalou zátěž pro 
pracovníky příslušných odborů. 
 

� Za předpokladu nízké účasti občanů na hlasování nebudou výsledky hlasování 
objektivní, budou zkreslené a hrozí zde možnost zneužití a zmanipulování 
participativního rozpočtu.  
 

� V rámci ČR využívá participativní rozpočet minimální počet obcí (méně než 1 %). 
Velké zastoupení participativních rozpočtů představují městské části Prahy, kde je 
participativní rozpočet zaveden ve 12 městských částech. Zásadní roli zde zastávají 
finanční dotace pro městské části, které jim Praha poskytuje za účelem zavedení 
participativního rozpočtu na nižší samosprávní úrovni. Výše příspěvku tvoří polovinu 
částky participativního rozpočtu, a to až do 5 mil. Kč. 
(Zdroj: PODHRÁZKÁ, Lenka. Participativní rozpočty měst a obcí v České republice [online]. Brno, 
2019. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/lbsd2/) 

 
� Z celkového počtu 38 obcí, které do konce roku 2018 participativní rozpočet zavedly, 

již dvě obce od tohoto rozpočtu úplně ustoupily. V Rumburku byl participativní 
rozpočet v roce 2018 zrušen. Toto rozhodnutí bylo ze strany rumburské samosprávy 
odůvodněno nízkou účastí místních. Obdobně tomu bylo i v obci Dobřejovice. 
 

� I v případě participativního rozpočtu jsou obyvatelé města závislí na orgánech obce. 
Orgány obce poskytují informace, zprostředkovávají setkání občanů s úředníky a mají 
za úkol zajistit realizaci vybraných projektů, což může vést ke zneužití celého procesu. 
Může dojít ke zmanipulování jednání ve prospěch samosprávy, kdy oponenti nemají 
přístup k veřejným zdrojům. Takové jednání je formou klientelismu a neposiluje 
důvěru obyvatel. 
 

� Občané by nemuseli být konstruktivní, zaměřovali by se pouze na určité místní 
problémy a projekty. 

 
� Obyvatelé města Přerova si v demokratických volbách zvolili své zástupce a dali jim 

právo rozhodovat také o tom, na co vše budou využity finanční prostředky města, je 
tedy na jejich rozhodnutí, které akce budou realizovány. Aparát města je natolik 
fundovaný, aby byl schopen určit priority k řešení, volení zastupitelé by měli 
zodpovědně přistupovat ke schvalování realizace navržených priorit. 
 

� Neexistence jednotného názoru ve vztahu k navrženému objemu zdrojů a rozsahu 
území - participativní rozpočet by byl navržen pouze pro obyvatele Přerova I 
a Přerova II - Předmostí, nevztahoval by se na místní části. Tato skutečnost je 
odůvodněna faktem, že v rozpočtu města jsou na příslušný kalendářní rok již nyní 
vyčleněny finanční prostředky pro místní části (tzv. prostředky „na hlavu“ ve výši 
1 300 Kč/obyv./rok, v roce 2019 tato částka činila 7 203,1 tis. Kč), což v reálu 
znamená, že o tom, jak budou tyto finance využity, rozhodují místní výbory, které 
byly zvoleny občany místních částí. 

 
� Participativní rozpočet není způsob, který by v širším měřítku přispěl k lepším 

a racionálnějším rozhodnutím v oblasti hospodaření s obecním majetkem. 
 


