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Co je zapojování veřejnosti

Přístupy zapojování veřejnosti

Zapojování veřejnosti je série aktivit 

sloužících k informování dotčených a 

zainteresovaných občanů a získání jejich 

podnětů pro připravení a přijetí 

kvalitního rozhodnutí.



Participace …?

• Nakolik má participativní demokracie 

být nárokovou součástí reprezentativní 

-zastupitelské ? Jaké nástroje účasti 

občanů v rozhodování veřejné správy 

známe a používáme ? Máme příklady 

dobré praxe, ze kterých by šlo zobecnit 

systémové nastavení participace v 

České republice ? Jsou volby a 

referendum dostatečnými nástroji 

aktivní účasti obyvatel v rozhodovacím 

procesu ? 



Národní den participace 

2017

• 14 zemí Podunajské strategie

• technika víceúrovňové veřejné správy v 

rámci strategií Makroregionů (4 v EU)

• 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 

2017

Pro další rozvoj participativní demokracie v České republice je 

zapotřebí:

• Vyvolání široké diskuse s našimi občany o respektovaném 

budoucím systému veřejné participace,

• přípravu vzdělávání veřejné správy v participačních systémech, 

i v jednotlivých technikách,

• zajištění povinné účasti ze všech úrovní veřejné správy –

systematik/metodik participace by měl být poradcem v rámci 

úřadu,

• přípravu podmínek pro návrh legislativních opatření,

• projednání návrhu zákona o občanské participaci, nebo v tomto 

smyslu provedení úprav stávajících zákonů – např. Zákona o 

obcích a Zákona o krajích.



Posilujeme Česko

• Vztah veřejné správy a neziskového 

sektoru v České  republice

• Dle výzkumu v ČR cca 80 „střech“

• Státní správa – Rada vlády pro NNO

- Výbor pro EU

- Výbor pro legislativu a financování 

• Ministerstva ad hoc partnerství



posilujemecesko.cz

• návrh na vznik Meziparlamentní pracovní 

skupiny – senátoři a poslanci po jednom 

za klub

• speciální případ – zapojení do 

programování (monitoringu ? evaluace ?) 

EStIF – Partnerství NN0 2014+/VpEU

• Code of Conduct on Partnership – EC
• https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjg94Pr4uL

eAhVLGsAKHe3dA6cQFjABegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fesf%2FBlobServl

et%3FdocId%3D443%26langId%3Dcs&usg=AOvVaw37U5LdHsljbIFGHEuxPq5p



posilujemecesko.cz

• krajská úroveň – uzavírány Dohody o 

spolupráci (AK ČR, 2007), nyní již 

většinou nefunkční

• různé modely – Zlínský, Olomoucký, 

Vysočina, Liberecký, Karlovarský, 

Pardubický kraj

• krajské asociace NNO x krajské struktury 

národních střech



posilujemecesko.cz

• Městská úroveň – grantové systémy, účast 

v komisích rad a výborech zastupitelstva, 

integrované projekty, poradenství pro 

NNO

• Obecní úroveň – nejužší komunitní 

spolupráce – aktivní občanství



posilujemecesko.cz

• Od 2004 MAS, nyní 98% venkovského 

prostoru – LEADER/CLLD 

• Pilotně do měst CLLD-U

• KPSS – komunitní plánování sociálních 

služeb

• MA 21



EU Kampaň

• MEGA

• posilujemecesko.cz

• zpochybňování role NNO v demokratické 

společnosti

• uznání role „služeb“, které stát neumí, ale 

zabránění kritických postojů

• 10.12.2018 

• http://www.bpi.sk

http://www.bpi.sk/


Děkuji za pozornost

• Haken Roman, Mgr. Ing. Centrum pro komunitní práci (CpKP), 

manažer mezinárodních vztahů www.cpkp.cz

• člen Výboru pro EU Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

• Tel:+420 777 793711

• Email: roman.haken@cpkp.cz

• European Economic and Social Committee, Brussels,  Group III

• Section: Agriculture, Rural Development and the Environment (NAT) 

Economic and Cohesion Policy (ECO) 

• NGO club

http://www.cpkp.cz/
mailto:roman.haken@cpkp.cz

