
 

PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 
1. Obecná pravidla – stanovují základní parametry participativního rozpočtu 

2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů stanovují, jaké návrhy občanů 

mohou být financovány z participativního rozpočtu  

3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli stanovují, kdo může podat návrh  

4. Pravidla pro formální podobu zpracování návrhu stanovují podobu, jakou má jejich 

návrh mít.  

5. Pravidla pro postup podání a hodnocení návrhu upravují, jakým způsobem mohou 

občané návrh podat a jakým způsobem bude prováděno hodnocení návrhu 

1. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci - hlasování určují, jakým způsobem 

budou ze všech realizovatelných návrhů vybrány ty určené k realizaci.  

2. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci  

1. Obecná pravidla 

I. Pro podporu výstupů z participativního rozpočtu města Kladno bude v rozpočtu města 

vyhrazena částka 3 000 000,- Kč.  

II. Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů 

zaměřených na zkvalitnění života v Kladně ve shodě s následujícími pravidly.  

III. Role města je asistence při podávání návrhů.  Je odpovědné za posouzení 

realizovatelnosti návrhů, případně spolupráce na jejich úpravě do realizovatelné 

podoby. V poslední fázi je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou 

k realizaci, s tolerancí + max. 10 % oproti předpokládaným nákladům návrhu.   

IV. Návrhy občanů se musí týkat projektů na území města Kladna. 

2.  Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů: 

I. Realizace návrhu musí být v souladu se strategickým a územním plánem/s plánovanými 

investičními akcemi města. 

II. Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany. Musí být přístupný a využitelný všemi 

občany města. 

III. Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či 

stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, či politického charakteru. 

IV. Návrhy se týkají  investic realizovaných na pozemcích či v majetku Města. 

V. Minimální výše nákladů předkládaného návrhu je 50 000,- Kč. 

VI. Realizace návrhu musí být v kompetenci města. 

VII. Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout částku 500 000,- Kč na 1 

akci. 

VIII. Bude-li součástí návrhu umělecké dílo, nesmí jeho cena přesáhnout 10 % 

předpokládaných nákladů návrhu. Pokud bude umělecké dílo předkládáno jako 

samostatný návrh, výše nákladů může činit 50 000,- Kč.  

IX. Návrh musí být realizovatelný do konce roku 2021. 

X. Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny. 

XI. Součástí celkových nákladů musí být i náklad na projektovou dokumentaci. 

 

 



 

 

 

 

 

3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli: 

I. Návrh může podat občan města starší 15 let 

II. Návrh musí být formálně správně proveden (viz bod 4.) 

III. Návrh musí podpořit alespoň dva Garanti (občané města starší 18 let). 

IV. Každý občan může podat i podpořit jako garant více než jeden návrh. 

4. Pravidla pro formální podobu zpracování návrhu: 

Formálně správně budou návrhy obsahující: 

I. Název 

II. Popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa a 

ilustrativní fotografie 

III. Popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.) 

IV. Odhadované náklady na realizaci návrhu 

V. Kontakty na autora návrhu tzn., adresa bydliště, telefon, e-mail  

VI. Jméno a kontakty na Garanty návrhu 

VII. Součástí popisu podávaného návrhu musí být ilustrativní obrázek, jehož autorem je 

předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva (např. foto současného stavu, ale 

také obrázky, skici atp., které návrh ilustrují). 

5. Pravidla pro postup podávání a hodnocení návrhu: 

I. Návrh je podán na Magistrát města Kladna elektronicky přes webové rozhraní. Návrh je 

možné také podat fyzicky nebo elektronicky e-mailem koordinátorovi. 

II. Návrhy u sebe soustřeďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální 

správnosti a nejpozději do 10 pracovních dnů navrhovateli sdělí stanovisko o formálním 

přijetí návrhu případně jeho odmítnutí. 

III. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování. V případě formální 

správnosti je postupuje na Odbor kancelář primátora k ověření realizovatelnosti a 

prezentuje jej na webové stránce www.spolenevkladne.cz.  
IV. Odbor kancelář primátora ve spolupráci s příslušnými odbory/odděleními magistrátu 

posoudí realizovatelnost návrhu   

V. V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti je Odbor kancelář primátora 

zodpovědný za projednání s  navrhovateli a případnou spolupráci na úpravě návrhu do 

realizovatelné podoby. O těchto jednáních bude vyhotoven protokol. 

6. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování: 

I. Hlasování je určeno pro občany starší 15 let. 

II. Hlasování bude probíhat elektronickou formou na stránkách participativního rozpočtu. 

III. Elektronické hlasování bude ověřováno prostřednictvím unikátního kódu přiděleného k 
telefonnímu číslu hlasujícího.  

IV. Při hlasování bude využit takový hlasovací algoritmus, který umožní distribuci kladných 

i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. Konkrétní počet hlasů bude 

stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.  

V. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu může dát však 

maximálně jeden hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou 

kladných hlasů.  

VI. Hlasování je platné, pouze pokud se ho zúčastní minimálně 1 000 hlasujících. 

http://www.spolenevkladne.cz/


 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem: 

 

VII. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše. 

VIII. Sečtou se, příp. odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. 

IX. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček. 

X. Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhů 

v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání alokovaných finančních 

prostředků. 

XI. Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, realizuje se ten s nižším rozpočtem. 

XII. Pokud bude pro jedno místo navrženo více návrhů, ale jejich realizace by se vylučovala, 

pak bude realizován pouze ten s vyšším počtem hlasů. 

XIII. Pro zajištění, aby nebyla zvýhodněna katastrální území s vyšším počtem obyvatel, bude 

aplikován následující způsob výběru návrhů k realizaci: 

o Návrhy budou po skončení hlasování rozděleny dle geografické příslušnosti 

k jednotlivým katastrálním územím (Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Dubí, Vrapice,  

Hnidousy a Motyčín).  

o V případě dostatečné alokace finančních prostředků budou podpořeny návrhy 

s nejvyšším počtem hlasů v katastrálních územích Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, 

Dubí, Hnidousy a Motyčín za podmínky, že získají minimálně 200 hlasů  a 

v katastrálním území Vrapice za podmínky, že získají minimálně 100 hlasů.  

o V případě, že by alokace pro tyto návrhy nepostačovala, pak budou podpořeny ty 

návrhy, které získají více hlasů v přepočtu na počet obyvatel daného katastrálního 

území.  

o V případě, že i po tomto výběru budou nadále zbývat finanční prostředky, budou 

podpořeny projekty dle přepočtu získaných hlasů, které se umístily v daném 

katastrálním území města na 2., 3. a dalších místech, a to až do výše alokace.  

7. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci: 

I. Rada města bere na vědomí výsledky hlasování a schvaluje realizaci vybraných návrhů. 

II. Pokud realizace návrhu přesáhne do dalšího kalendářního roku, budou prostředky na 

jeho realizaci převedeny do rozpočtu města dalšího roku. 

 

 


