PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRAHA 2
PRAVIDLA PRO NAVRHOVATELE (dále jen Pravidla)
MČ Praha 2 předpokládá v rámci projednávání rozpočtu vyčlenění až 5 milionů Kč na tzv.
participativní rozpočet. Tato finanční částka bude využita na realizaci právě tolika návrhů
občanů (dále jen návrhy), jejichž celkové náklady na realizaci nepřesáhnou celkovou výši
vyčleněných prostředků.
Participativní rozpočet lze popsat ve zkratce tak, že obyvatelé podávají návrhy na to, co by
se za peníze z participativního rozpočtu mělo na Praze 2 zrealizovat. Své návrhy předkládají
Úřadu městské části k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následuje prezentace
autorských návrhů za účasti veřejnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které
návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.
Fáze participativního rozpočtování
Participativní rozpočtování proběhne ve čtyřech fázích:
1.
2.
3.
4.

sběru návrhů ze strany veřejnosti
kontrola došlých návrhů z hlediska splnění podmínek daných těmito Pravidly
hlasování občanů MČ Praha 2 o pořadí návrhů k realizaci
vyhlášení výsledků

1. FÁZE – SBĚR NÁVRHŮ
Návrh může mít hmotný charakter (investiční výstavba nové stavby, rozšíření stávající stavby,
oprava stávající stavby, mobiliář, herní prvky) nebo nehmotný charakter (např. festival,
koncert, apod., avšak jedná se o jednorázovou akci).
A. Charakter návrhů musí odpovídat následujícím podmínkám, které budou určeny jako
kritéria pro hodnocení jejich realizovatelnosti.
Návrh:
• musí sloužit obyvatelům MČ Praha 2 a přispěje ke zkvalitnění jejich života
• může se týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou svěřeny do správy MČ Praha 2,
nebo je MČ Praha 2 vlastní (v případě návrhu hmotného charakteru)
• musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově)
• musí být v souladu s právním řádem České republiky, musí být v souladu s platným
Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, příslušnými zákony, vyhláškami a
nařízeními (Pražské stavební předpisy) tj. požadavky na využívání území, musí
akceptovat památkovou ochranu celého území MČ Praha 2 (Pražská památková
rezervace – Nové Město, Vyšehrad, Městská památková zóna – Vinohrady, Nusle).
• musí být realizovatelný v rámci jednoho roku, ve zvláště odůvodněných případech
do 2 let
• je veřejně prospěšný a nesmí propagovat produkci, služby či činnost a stanoviska
subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru
• Pokud bude předložený návrh nebo některý jeho prvek naplňovat znaky autorského
díla, a bude-li vybrán k realizaci, poskytne předkladatel návrhu městské části Praha 2
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bezúplatnou nevýhradní licenci k užití díla ke všem možným způsobům, které povaha
díla připouští, o čemž bude případně uzavřeno samostatné ujednání, přičemž
neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného
návrhu.
Příklady realizovatelných návrhů v rámci participativního rozpočtu:
•
•
•

kultura a tradice (památníky, památná místa, drobné památky a jejich rekonstrukce)
dětská hřiště a sportoviště (doplnění a vylepšení herních či sportovních ploch a prvků)
samostatný mobiliář (doplnění drobného užitného mobiliáře na vhodná místa –
lavičky, stojany na kola, stůl na ping-pong atp.)

může se týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou svěřeny do správy MČ Praha 2, nebo je
MČ Praha 2 vlastní (v případě návrhu hmotného charakteru)
Příklady nerealizovatelných návrhů v rámci participativního rozpočtu:
•
•

Návrh se týká soukromého majetku, který není ve správě MČ Praha 2 – soukromý
dům nebo pozemek ve vlastnictví FO nebo PO; chodníky, stromořadí, nebo silnice ve
správě TSK; nádraží Vyšehrad, apod.
Návrh se týká vytvoření nového přechodu nebo zbudování nového osvětlení
komunikace

Kritéria si je autor povinen ověřit, resp. zajistit před podáním návrhu. Pokud nebude návrh
tato kritéria splňovat, bude jej v následující fázi moci autor/ka ve spolupráci s úřadem
městské části upravit do realizovatelné podoby.
B. Předkladatelem návrhu může být:
• Fyzická osoba starší 15ti let, která je občanem EU (v případě osoby mladší 18
let je nutný souhlas zákonného zástupce).
• Autor může podat nejvýše 3 návrhy.
C. Alokovaná částka
Náklady na realizaci jednoho návrhu jsou v minimální výši 20 000,- Kč vč. DPH a maximální
ve výši 1 500 000,- Kč vč. DPH. Celková částka musí zahrnovat jednak náklady související s
projektovou případně jinou přípravou a jednak náklady na vlastní realizaci návrhu, případně
očekávané provozní náklady v dalších letech.
Formální stránka návrhu
Sběr návrhů bude probíhat ve vymezeném časovém období – viz harmonogram. Návrh
projektu bude možné podat v tištěné podobě nebo elektronickou formou. Tištěná forma se
podává na podatelně MČ Praha 2 v označené obálce „Participativní rozpočet Praha 2 NEOTVÍRAT“ na adresu: městská část Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2. Elektronickou
formou vyplněnou na internetových stránkách participativního rozpočtu.
Příslušné formuláře budou k dispozici v tištěné podobě na podatelně úřadu a v informační
kanceláři. Dále budou formuláře k dispozici v elektronické podobě na internetových
stránkách participativního rozpočtu.
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Návrh musí obsahovat popis řešení, odhad nákladů a ilustrační obrázek, na který má autor
autorská práva (viz formulář pro podání návrhu). Dále návrh může obsahovat doplňující
materiály, které zlepší jeho popis a usnadní kontrolu jeho realizovatelnosti. Tzn. zejména:
•

Rozpočet pro realizaci, případně nabídky od možných dodavatelů obdobných řešení,
nebo referenční příklady obdobných řešení realizovaných v rámci jiných
participativních rozpočtů.

•

Další grafické podklady: výkresy, situace, fotodokumentace místa, vizualizace, typy
navrhovaných prvků aj.

Při podání návrhu poštou je rozhodující datum přijetí podatelnou.
2. FÁZE – KONTROLA, ÚPRAVA A PROPAGACE NÁVRHŮ
Organizačním garantem participativního rozpočtování je Iveta Kinclová, tel. 236 044 312,
email: iveta.kinclova@praha2.cz. Garant zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory MČ Praha
2 a pracovní skupinou pro participativní rozpočet kontrolu formální stránky navržených
projektů a jejich realizovatelnost. Pokud bude návrh obsahovat formální nedostatky, bude
navrhovatel vyzván k jejich doplnění. Nebudou-li formální nedostatky odstraněny
navrhovatelem do 10 pracovních dnů od data výzvy, bude návrh zamítnut.
V případě formální správnosti organizační garant (Iveta Kinclová) postupuje návrh věcně
příslušným odborům.
V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti je příslušný odbor zodpovědný za
poskytnutí zpětné vazby navrhovateli a v případě zájmu autora spolupracuje na úpravě
návrhu do realizovatelné podoby.
Za propagaci a získání podpory pro svůj návrh zodpovídá pouze sám navrhovatel, městská
část Praha 2 není povinna se na propagaci jednotlivých návrhů jakkoli podílet, informuje
občany o participativním rozpočtu a všech návrzích jako celku bez specifické podpory
kteréhokoliv z nich.
Návrhy nehmotného charakteru, které budou splňovat spíše charakter dotačního titulu,
mohou být dle uvážení MČ Praha 2 přesunuty z participativního financování do financování
formou dotace nebo daru MČ Praha 2.
3. FÁZE - HLASOVÁNÍ
•
•
•

•

Hlasování je určeno pro obyvatele Prahy bydlící na území Prahy 2
Hlasování je možné pouze ve webové aplikaci, případně osobně ve spolupráci
s Informační kanceláří MČ Praha 2 v budově úřadu na náměstí Míru 20, Praha 2.
Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných
hlasů mezi jednotlivé návrhy. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu
návrhů, o kterých se bude hlasovat. Celkový počet hlasů bude roven 1/3 počtu
návrhů, zaokrouhleno na celá čísla dolů.
Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však
maximálně jeden hlas. Zároveň platí, že může využít libovolný počet hlasů až do jejich
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•

maximální výše.
Hlasování bude považováno za platné, pouze pokud se ho zúčastní alespoň 1000
hlasujících.

4. FÁZE – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
•
•
•
•
•
•

Na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček návrhů.
Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finančních prostředky potřebné pro
realizaci návrhu dle pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání
prostředků.
V případě, že získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, bude nejdříve vybrán
k realizaci návrh s nejnižším rozpočtem.
Pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na následující návrh v žebříčku,
nebude návrh realizován a finanční prostředky nebudou dočerpány
Seznam výsledků bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 2, na sociálních
sítích a v Novinách Prahy 2.
V případě, že budou vybrány k realizaci dva vzájemně se vylučující návrhy, pak bude
realizován ten s vyšším počtem hlasů a návrh s menším počtem hlasů bude odmítnut.

5. FÁZE – REALIZACE NÁVRHŮ PROJEKTŮ
•

•
•

•
•

Realizační fáze zahrnuje projektovou a administrativní přípravu realizace návrhu
projektu a jeho vlastní realizaci. Návrhy, které budou hlasováním vybrány k
realizaci, se stávají součástí akcí realizovaných městskou částí Praha 2, která za
jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost.
O realizátorovi akce rozhoduje městská část Praha 2 na základě výběrového řízení dle
platných právních předpisů a vnitřních směrnic.
Pokud skutečné náklady na realizaci překročí předpokládanou částku o maximálně 20
% z celkové ceny, budou městskou částí Praha 2 dofinancovány. Při vyšším překročení
bude realizace návrhu považována za nerealizovatelnou. Pokud skutečné náklady
nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městské části Praha 2.
Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti návrhu, nebude dokončen.
Na realizaci návrhů není právní nárok.

V případě porušení těchto pravidel si MČ Praha 2 vyhrazuje právo na vyloučení návrhu z
realizace v jakékoliv fázi.
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