
Jak zapojit veřejnost do plánování, rozvoje
a rozhodování v obcích, městech a krajích

Národní den 

participace



Národní den participace v 

České republice, 2017

Ohlédnutí:

• organizován ve spolupráci s PA 10 RDS a 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

• výstupy celý rok nikdo nevyužil – není 

garant ze strany veřejné správy



Národní den participace 

2018, Senát PČR

Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR

Podunajská strategie, Ing. Filip Šín, Úřad vlády ČR

Účast veřejnosti a více-úrovňová správa v Podunajské 

strategii

Claudia Singer, koordinátorka Prioritní oblasti 10 - Institutional 

Capacity Building and Cooperation /City of Vienna, Rakousko 

Výstupy z předchozích Národních dnů participace

Stefan August Lütgenau, Danube Civil Society Forum

Výstupy z Národního dne participace 2017 

Mgr. Ing. Roman Haken, EHSV/Platforma rozvoje NNO

Participativní přístupy a občanská participace, výstupy 

projektu PAKT                  PhDr. Ing. Pavel Mička, Agora CE



Národní den participace 

2018, Senát PČR

Současný stav účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech v ČR 

expertní panel: Ing. Dan Jiránek, Výbor regionů EU, člen, Petr Halada, 

člen   Předsednictva SMS ČR, Ing. Mgr. David Sláma, ředitel Odboru 

strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra 

ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ing. Mgr. Matěj Gregárek, Ph.D., 

Odbor EU a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR, Ing. Vladimír Mana, LL.M., náměstek pro řízení sekce státní 

správy, Ministerstvo životního prostředí ČR

Možnosti a úskalí při zapojení občanů do rozhodování v českých 

městech Ing. Jitka Vrtalová, Asociace měst pro cyklisty, Ing. David 

Michalička, místostarosta Říčan

Zhodnocení předsednictví ČR (2018) v Hospodářské a sociální 

radě OSN  Ing. Kateřina Fialková, MSc., ředitelka, Odbor 

mnohostranných ekonomických vztahů, Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR                              



Národní den participace 

2018, Česká republika

- žádný z resortů se nepřihlásil k odpovědnosti za systémovou 

participaci v České republice

- panelisté většinou podporovali dobrovolný závazek obce, 

města, kraje k participaci obyvatel

- byly představeny některé příklady dobré praxe

- díky časovému presu nezbyl dostatečný prostor pro diskusi

- organizátoři vyzvali ke vzniku pracovní skupiny, která 

zformuluje závěry Národního dne participace 2018

- přihlásilo se 13 zájemců z různých sektorů

- výstupy i s prezentacemi budou zveřejněny na novém webu 

pro toto téma:



Participace a EU

Lisabonská smlouva, Článek 10

1. Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii.

2. Občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském 

parlamentu.

Členské státy jsou zastoupeny v Evropské radě svými hlavami 

států nebo předsedy vlád a v Radě svými vládami, kteří jsou 

demokraticky odpovědni buď svým vnitrostátním parlamentům, 

nebo svým občanům.

3. Každý občan má právo podílet se na demokratickém životě 

Unie. Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže 

občanům.

4. Politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření 

evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů 

Unie.



Participace a EU

Článek 11

1. Orgány dávají vhodnými způsoby občanům 

a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si 

vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.

2. Orgány udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog 

s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností.

3. Za účelem zajištění soudržnosti a transparentnosti činností 

Unie vede Evropská komise s dotčenými stranami rozsáhlé 

konzultace.

4. Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících 

z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy 

a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí 

předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění 

těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely 

provedení Smluv.



Děkuji za pozornost

• Roman Haken

• EHSV – Evropský hospodářský a sociální 

výbor, Brusel

eesc.europa.eu

• CpKP – Centrum pro komunitní práci, ČR

www.cpkp.cz

roman.haken@cpkp.cz

http://www.cpkp.cz/

