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Koncepce zapojení 

Koncepce zapojení do značné míry odrážejí způsoby, jimiž se společnosti organizují 

na obecné politické úrovni. Plánování a místní politika vyvinuly podobné myšlenky 

ohledně zapojení občanů do tematického rozhodování bez toho, aby se vzdaly 

dlouhodobé strategie a odborné kompetence. 

Ve většině evropských společností, uspořádaných okolo myšlenky reprezentativní 

demokracie, s jejím společně přijímaným oddělením moci, můžeme najít 

odpovídající funkční rozdělení plánování: 

● Legislativní, a do určité míry také hlavní plánovací rámce zpravidla vytvářejí 

vlády, přijímají je parlamenty a ty vytvářejí legislativu. To se také týká pravidel 

samotného plánovacího procesu. 

● Plánovací a stavební úřady, které je vykonávají, jsou součástí exekutivy, která 

má převážně technické a pouze omezené politické kompetence. Sami plánovači 

mohou být považováni za součást exekutivy – výkonné moci.  

● Třetí mocí je soudnictví, které umožňuje jednotlivcům jednat v případě, že 

plánovací projekt ohrožuje jejich práva. V některých zemích instituce, řešící 

environmentální a sociální záležitosti, mají právo zasáhnout v případě, že dle 

jejich mínění plánovací projekt porušil zákon, aniž by došlo k osobnímu 

pochybení (kolektivní jednání). 

Budeme-li se držet výhradně tohoto modelu, veřejnost a jednotlivci nebo právní 

orgány zainteresované nebo ovlivněné projektem – ty všechny nazýváme zájmové 

strany – by měli velmi malou možnost zasáhnout, a to ze dvou důvodů:  

● Volba politických orgánů probíhá v příliš častých intervalech na to, aby mohly 

zájmové strany ovlivnit konkrétní plánovací rozhodnutí ve volbách. Často je 

těžké předpovědět, jak konkrétní kandidát nebo strana rozhodnou v budoucích 

záležitostech. 

● Právní akce je omezena na případy, kde došlo k porušení práva. Většina stížností 

nebo návrhů na zlepšení však nestojí na takovém základě. 

Z těchto důvodů se objevily pokusy zlepšit možnost participace zájmových stran a 

veřejnosti v rozhodovacích procesech. Aby nedošlo ke smísení různých konceptů, 

týkajících se termínu „participace“, budeme zde používat slovo zapojení jako hlavní 

označení všech pokusů o začlenění zájmových stran a veřejnosti do rozhodování.  

Uvidíme, že slovo „zapojení“ může mít velmi odlišné významy. Například následující 

sekce se zabývá dvěma koncepty z místní samosprávy, kde byla cílem maximální 

míra zapojení různých stran. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Zapojení v místní samosprávě 

PARTICIPATORNÍ DEMOKRACIE - MYŠLENKA REFERENDA 

Participatorní demokracie znamená odvrácení od myšlenky pouhé reprezentace 

občanů zvolenými orgány a přímou účast veřejnosti (nebo její části) do procesu 

rozhodování o různých záležitostech. 

Nejpřímějším důsledkem realizace participatorní demokracie je referendum, kdy celá 

populace dostane možnost volit ve věci konkrétní otázky, přičemž každý hlas má 

stejnou váhu. Referendum vychází ze dvou předpokladů:  

● Předpokládá, že většina lidí je stejně dobře informována, kompetentní a ne 

sobečtější, než je společností obecně přijímáno.  

● Připouští, že tato většina by měla mít možnost projevit svou vůli a vnutit ji 

přehlasované menšině. 

S referendy také souvisí termín „přímá demokracie“. Existují další a méně vyhraněné 

formy participatorního přístupu a použití termínu není jednotné. Pro obecnou 

představu o participatorní demokracii: jejím cílem je zapojit maximum populace do 

rozhodování a přitom respektovat pravidlo většiny. 

DELIBERATIVNÍ DEMOKRACIE – MYŠLENKA KULATÉHO STOLU  

Politický koncept deliberativní demokracie předpokládá, že upřímný a čestný proces 

porady na základě rovných práv (rozvažování) vydláždí cestu shodě v rozhodování, 

která je lepší než prosazování pravidla většiny. 

Populárním nástrojem deliberativní politiky je kulatý stůl. Ačkoli rovněž dává 

shodnou váhu hlasům účastníků, od referenda se liší ve dvou hlavních aspektech: 

● Kulaté stoly nezahrnují každého. Jsou k nim obvykle zváni lidé, kteří mají na 

dané věci silný zájem (zájmové strany). Jiné strany, které nejsou přímo 

ovlivněny, ale soustavnou činností prokázaly, že jsou kompetentní 

k probíranému tématu, také často bývají zastoupeny, stejně jako několik 

technických specialistů, pokud to problém vyžaduje. V tomto kruhu každý 

přednese svůj názor, ale ne každý je přítomen. 

● Na rozdíl od referenda není myšlenkou kulatého stolu to, že rozhodne většina a 

vnutí svou vůli menšinám. Jde o dosažení konsenzu, což je, z hlediska sociálního 

chování, něco zcela odlišného.  

Takže esencí deliberativní politiky je rozvažování, nikoli volba, ačkoli finální volbou je 

možno rozhodovat o klíčových otázkách. Jejím záměrem je kvalita zapojení, nikoli 

nezbytně zapojení všech. 

Zapojení v plánování 

Plánování, kromě svých technických aspektů, má také mnoho společného se 

samosprávou a dokáže čerpat z výše uvedených politických konceptů. Tabulka 1 

uvádí dva protikladné přístupy k zapojení v plánování – participatorní je v přísném 
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smyslu odvozen od participatorní demokracie, a deliberativní, který je v oblasti 

plánování označován jako kolaborativní.  

Tabulka 1: Participatorní a kolaborativní přístupy k zapojení v plánování 

 Participatorní přístup Kolaborativní přístup 

Hlavní myšlenka Držitelé moci udělují 

zájmovým stranám oprávnění 

Zájmové strany se setkávají 

na bázi rovnoprávnosti 

Rozsah zapojení Zapojení zájmových stran 

zejména za účelem získání 

podpory pro plán 

Zapojení zájmových stran 

zejména pro samotné 

vytvoření plánu 

Doba zapojení Účast zájmových stran je 

vyžadována pouze v určitých 

bodech plánovacího procesu 

Kontinuální participace 

zájmových stran v průběhu 

celého procesu plánování 

Informační tok Bilaterální – držitelé moci 

získávají informace, veřejnost 

získává vzdělání 

Unilaterální – zájmové strany 

se mají informovat a 

vzdělávat vzájemně  

Stupeň 
formálnosti  

Spoléhá na spíše formální 

vstup metod jako je např.  

veřejné projednávání a volby 

Spoléhá na spíše neformální 

dialog z očí do očí mezi 

zájmovými stranami 

Rozhodování Kompromis nebo pravidlo 

většiny 

Rozvažování a konsenzus  

Termíny participace a participatorní plánování byly poprvé použity jakou souhrnné 

označení všech forem přímého zapojení v kontrastu k pouhé reprezentaci. 

V přísnějším smyslu slova je „participatorní plánování“ často vnímáno jako protiklad 

myšlenky participatorní demokracie, uvedené v tabulce 1. Plánování, odvozené od 

této myšlenky, může využívat různých forem skutečného zapojení, od veřejných 

projednávání a možnosti každého podat písemné prohlášení o projektech ve 

výběrovém řízení, přes internetové participatorní platformy po veřejná referenda. 

Tyto formy participace obvykle zahrnují výměnu informací nebo konzultaci zájmových 

stran, v některých případech dokonce veřejnou volbu, ale ne skutečně společné a 

konsenzuální rozhodování. 

V 90. letech 20. století se výraz kolaborativní plánování týkal více přístupu, 

vycházejícího z myšlenky kulatého stolu. Jako u kulatého stolu jde v kolaborativním 

plánování o sestavení zájmových skupin, případně jejich doplnění lidmi, kteří svou 

soustavnou činností prokázali kompetenci k diskutování plánovacího problému, a 

snaží se o konsenzus. V tomto konceptu sami plánovači působí jako specialisté, na 

něž se obrací skupina, spíše než aby dodávali předem připravené plány, o nichž by se 

diskutovalo a volilo. Cílem je dojít ke společným řešením a vyvinout společný plán, 

který mohou akceptovat všichni účastníci. 
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