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Zkušenost říká, že nejlépe se lidé vtáhnou do dění v organizaci, komunitě nebo obci, když dostanou větší 
možnost podílet se na rozhodování. Právě to nabízí nový hlasovací systém Demokracie 2.1 (D21). Jeho 
základním principem je tzv. efekt více hlasů. Spočívá v jednoduché, a přitom zásadní inovaci: každý volič 
má více hlasů, než je vítězných možností.

Modelový příklad: sedm zastupitelů vybírá k realizaci jeden projekt. Dohodnou se, že použijí hlasovací 
systém D21. Každý má tedy k dispozici dva hlasy. Jediná žena v zastupitelstvu, matka dvou malých dětí, 
dává hlas nové školce a lyžařskému vleku. Důchodce preferuje domov pro seniory a novou hasičskou 
zbrojnici. Lyžař vybírá – jak jinak – lyžařský vlek a následně i mateřskou školku. Hasič novou hasičskou 
zbrojnici a domov pro seniory, cyklista cyklostezku a školku, a konečně dva myslivci shodně dají jeden hlas 
nové příjezdové komunikaci ke vzdálenému lesu. S druhým hlasem ovšem naloží rozdílně: jeden hlasuje 
pro školku a druhý pro cyklostezku. Výsledek je jasný: vítězí školka, které jeden ze svých hlasů dali čtyři 
lidé. Kdyby měl ovšem každý zastupitel jen jeden hlas, zvítězila by příjezdová komunikace k lesu, přestože 
ji volili pouze dva lidé.

Demokracie 2.1 
pro místní samosprávy
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Chcete mít spokojenější spoluobčany? 
Vtáhněte jedo dění v obci

Stejný efekt jako v modelovém případě nastává při pořádání veřejné ankety, v níž se sami občané vyjadřují 
k tomu, které projekty mají dostat přednost. Tato prioritizace projektů poskytuje vedením obcí při 
dostatečné účasti kýženou zpětnou vazbu a vede k posílení místní identity a sounáležitosti. D21 rovněž 
může pomoci zastupitelstvu či příslušné komisi rozhodovat o přidělení grantů a dotací.

Prioritizace projektů

Jeden člověk - jeden hlas D+2/0
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Participativní rozpočtování

Minusový hlas

Zajímavým inovativním nástrojem pro zapojení obyvatel, který nám přináší moderní technologie,
a další možnou formou využití D21 je participativní rozpočtování (participatory budgeting), kdy sami lidé 
rozhodují o využití části obecního rozpočtu. Již dnes funguje v řadě měst po celém světě. Umožňuje nejen 
aktivně zapojit občany do veřejného rozhodování, ale také zlepšit komunikaci a služby, zvýšit efektivnost 
a kredibilitu veřejné správy, vzdělávat občany v oblasti veřejného života, zprůhlednit přípravu veřejných 
rozpočtů, dosáhnout spravedlivějšího a všem přístupného rozdělování veřejných zdrojů a potírat 
klientelismus a korupci. Znevýhodněným skupinám občanů dává možnost podílet se na rozhodování 
o důležitých otázkách života města či obce.

Při určitých typech hlasování, v nichž je žádoucí vyjádření negativních preferencí, je možné použít 
minusový hlas, který minimalizuje riziko, že bude někdo z hlasujících s výsledkem nespokojen. Počet 
minusových hlasů je však striktně omezen počtem hlasů plusových; může dosahovat maximálně jedné 
poloviny jejich počtu.

Graf D+2/1

Chcete vyzkoušet D21 ve vaší obci?
Umožňuje lidem lépe vyjádřit preference
Namísto „jednoho slova“ říkají hlasující „celou větu“ a poskytují tak zadavatelům anket (obcím) 
mnohem více informací
Zásadně zvyšuje sociální užitek volby a přispívá k rozvoji občanské společnosti
Zvyšuje zájem občanů o dění okolo a dává jim velmi dostupnou možnost, jak se na dění spolupodílet
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Přemýšlíte, jak u vás v obci naložit s odpady? Jak snížit 
kriminalitu? Jaké volnočasové aktivity podpořit? Co dělat 
pro obnovu zeleně? Chcete lidi vtáhnout do dění v obci? 

Efektivně pomoci vám může aplikace D21.

Pokud chcete vyzkoušet systém D21, kontaktujte nás
Probereme s vámi možnost konkrétního využití D21 ve vaší obci
Nastavíme podmínky spolupráce
Dáme vám k dispozici naše knowhow
Pomůžeme vám s namodelováním ankety
Poskytneme aplikaci pro elektronické hlasování (webová a mobilní aplikace, terminály rozmístěné 
v obci, klasické hlasovací lístky)
Zajistíme dostatečnou míru autentifikace hlasujících
Rádi budeme asistovat při vyhodnocení výsledků
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