
 

 

Pokyny pro vnitrostátní panelové diskuse občanů v rámci Konference 

o budoucnosti Evropy 

 

Ve společném prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy se předpokládá pořádání evropských 

panelových diskusí občanů. Podle tohoto společného prohlášení navíc „každý členský stát a instituce 

může uspořádat další akce v souladu se svými vlastními vnitrostátními nebo institucionálními potřebami, 

a přispívat tak ke konferenci dalšími podněty. Může se jednat o panelové diskuse občanů jednotlivých 

členských států nebo tematické akce spojující podněty z různých panelových diskusí“. Ve společném 

prohlášení se uvádí, že „vnitrostátní a evropské akce v rámci konference budou organizovány v souladu 

se zásadami a minimálními kritérii odrážejícími hodnoty EU, které stanoví subjekty řídící konferenci“. 

V této souvislosti by se pořadatelé akcí měli přihlásit k chartě konference a účastníci by ji měli dodržovat.  

Níže popsané pokyny jsou inspirovány zásadami řádného vedení debaty, které jsou definovány zejména 

ve zprávě OECD, v jejímž rámci byly přezkoumány stovky případových studií poradních postupů
1
 a jež 

má pomoci členským státům, které mají v úmyslu uspořádat panelové diskuse občanů na vnitrostátní, 

regionální nebo místní úrovni. 

POZNÁMKA: Jiné vnitrostátní akce, než jsou panelové diskuse občanů, by měly být pořádány v souladu 

s účelem a zásadami konference, a to otevřeným, transparentním a inkluzivním způsobem. Konkrétní 

pokyny k pořádání takových akcí jsou k dispozici v podobě různých návodů a nástrojů na vícejazyčné 

digitální platformě, a to zejména pod odkazem „Podrobná příručka pro organizátory akcí“
2
. V této příručce 

jsou uvedeny i příklady formátů akcí, kterými by se členské státy mohly inspirovat a řídit při jejich volbě. 

Na platformě je k dispozici i zvláštní příručka věnovaná tomu, jak zpřístupnit akci širšímu okruhu lidí. 

 

1) Účel 

 Panelové diskuse by měly mít jasný účel a cíl: „Cíl by měl být popsán jako jasný úkol a souvisí 

s vymezenou veřejnou záležitostí. Je formulován neutrálně a srozumitelně v podobě otázky“. Je třeba 

objasnit úlohu občanů a dopad jejich příspěvků. Měl by být uveden odkaz na celkový proces Konference 

o budoucnosti Evropy.  

Navrhovaná témata jsou uvedena na vícejazyčné digitální platformě Konference o budoucnosti 

Evropy, členské státy si však mohou svobodně zvolit jakékoli další téma související s Evropskou unií, 

které považují za důležité. Podle společného prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy by 

konference měla svým rozsahem pokrývat oblasti, v nichž má Evropská unie pravomoc jednat nebo 

v nichž by činnost Evropské unie prospěla evropským občanům. Účelem panelových diskusí tedy 

v konečném důsledku je vydávat kolektivní doporučení ke konkrétním tématům souvisejícím 

s budoucností Evropy. 

 

2) Návazná opatření 

 „Zadávající orgán veřejné moci by se měl veřejně zavázat, že bude na doporučení účastníků včas 

reagovat nebo bude na jejich základě jednat.“ K začlenění vnitrostátních, regionálních či místních akcí 
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do širšího procesu konference přispějí propagační a koordinační opatření na vnitrostátní úrovni, jež by 

mohla zajistit přijetí a zviditelnění výsledků vnitrostátních panelových diskusí občanů. Je tomu tak 

zejména vzhledem k tomu, že může docházet k překrývání diskusí na místní či vnitrostátní úrovni 

s podobnými diskusemi na úrovni EU.  

Všechny tři evropské orgány se ve společném prohlášení zavázaly, že budou reagovat 

na doporučení účastníků: „Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě určené společnému 

předsednictví. Všechny tři orgány urychleně přezkoumají, jak na tuto zprávu účinně navázat – každý 

v rámci svých pravomocí a v souladu se Smlouvami.“ 

 

3) Transparentnost 

„Celý proces a postup vedení diskusí by měl být veřejně oznámen ještě před jeho zahájením. 

Koncepce tohoto procesu a veškeré materiály [...] by měly být včas zpřístupněny veřejnosti.“ Hlavním 

uzlem pro akce, příspěvky a informace související s konferencí je vícejazyčná digitální platforma 

konference, čímž je zajištěna transparentnost. Všechny příspěvky by měly být zveřejněny na vícejazyčné 

digitální platformě https://futureu.europa.eu/, na níž se shromažďují veškeré podněty pro evropské 

panelové diskuse občanů a plenární zasedání konference a další související činnosti a akce.  

Ve společném prohlášení se stanoví, že plenární zasedání konference jedná o doporučeních 

vzešlých z vnitrostátních a evropských panelových diskusí občanů. Kromě platformy by členské státy 

mohly pro informování o výsledcích vnitrostátních panelových diskusí občanů využívat i stávající 

institucionální struktury Unie. 

 

4) Inkluzivnost 

„Je třeba zajistit inkluzivnost, a to zaměřením se na zapojení nedostatečně zastoupených skupin.“ 

„Účast by měla být stimulována a podpořena i vyplácením odměn, hrazením výdajů či zajišťováním nebo 

hrazením péče o děti a starší osoby,“ jakož i poskytováním nezbytné podpory a pomoci. To platí jak pro 

prezenčně konané, tak pro online akce. Podobně jako v případě evropských panelových diskusí občanů by 

se mohlo usilovat o vyšší zastoupení mladých lidí nebo jiných skupin veřejnosti. Zvláštní pozornost by 

měla být věnována vhodnému řízení panelových diskusí kvalifikovanými moderátory. 

 

 

5) Reprezentativnost 

„Účastníci by měli být mikrokosmem široké veřejnosti. Toho se dosáhne náhodným výběrem“, 

v němž budou zastoupeni občané příslušné země či příslušného regionu, kteří se liší zeměpisným 

původem, genderem, věkem, socioekonomickým zázemím nebo dosaženým vzděláním, jak je rovněž 

uvedeno ve společném prohlášení k evropským panelovým diskusím občanů. Při výběru účastníků by se 

mělo počítat s možným vyloučením na základě volených funkcí nebo politické odpovědnosti. 

Počet účastníků každého panelu se obvykle pohybuje mezi 50 až 200 občany v závislosti na počtu 

obyvatel daného členského státu, regionu nebo dané oblasti. Je třeba usilovat o zapojení občanů, kteří se 

veřejných nebo politických rozprav obvykle neúčastní, například výběrem snadno dostupného prostředí 

nebo místa konání.  

Bylo prokázáno, že pořádání panelových diskusí, kterých se občané účastní fyzicky, přináší 

přidanou hodnotu z hlediska rozmanitosti i kvality interakcí a dialogu mezi účastníky. Při online 

diskusích je třeba počítat s větším množstvím přestávek. Virtuální setkání lze rozdělit do více částí.  

 

6) Informace 

„Účastníci by měli mít přístup k široké škále přesných, relevantních a dostupných poznatků 

a odborných materiálů“ týkajících se základních aspektů projednávaného tématu, aby bylo možné učinit 



 

 

společnou reflexi. Měly by být zavedeny jasné postupy, které zajistí, aby informace poskytované 

občanům byly přiměřené a vyvážené. Občané by tedy měli mít možnost se v rámci svého panelu 

rozhodnout, na jaká konkrétní témata se chtějí zaměřit a jaký druh odborných poznatků potřebují. 

 

7) Skupinové vedení debat 

„Účastníci by měli být schopni nalézt společný základ, z něhož budou vycházet jejich kolektivní 

doporučení určená orgánu veřejné moci. K tomu je zapotřebí pečlivé a aktivní naslouchání, posuzování 

a zvažování více hledisek, přičemž každý účastník má možnost se vyjádřit, či kombinace formátů, kdy se 

střídají diskuse a aktivity malých skupin a plenárních zasedání, nebo zkušené řízení diskuse.“ Jak 

na plenárním zasedání panelu, tak v menších podskupinách s přibližně 10 osobami by pořadatelé měli 

počítat s řízenou diskusí. Podskupiny projednávají a formulují doporučení, která by měla být následně 

projednána a schválena na plenárním zasedání panelu. Řízení diskusí by mělo být neutrální a zkušené. 

 

8) Čas 

„Vzhledem ke složitosti většiny politických otázek je pro vedení debat nezbytné vyhradit dostatek 

času na to, aby se účastníci s problematikou seznámili, zvážili poznatky a vypracovali informovaná 

doporučení.“ Budou-li se v průběhu debat na vnitrostátní úrovni řešit složitá témata, měly by se diskuse 

naplánovat alespoň na čtyři až šest dní (např. dva až tři víkendy). Případně by se v rámci jednoho 

členského státu mohlo konat několik decentralizovaných panelových diskusí občanů, a to za použití stejné 

metody.  

 

9) Integrita 

Pro zajištění integrity celé akce „by měl být proces řízen nezávislým koordinačním týmem, jenž 

není shodný se zadávajícím orgánem veřejné moci.“ 

 

10) Soukromí 

V rámci panelových diskusí občanů konaných na vnitrostátní úrovni by mělo být zajištěno 

respektování soukromí účastníků a pravidel EU pro ochranu údajů. „Mělo by se respektovat soukromí 

účastníků, aby byli ochráněni před nežádoucí pozorností sdělovacích prostředků a obtěžováním, aby byla 

zachována nezávislost účastníků a zajistilo se, že nebudou upláceni ani předmětem lobbingu zájmových 

skupin nebo aktivistů.“ 

 

11) Hodnocení 

„Účastníci by měli vypracovat anonymní hodnocení procesu na základě objektivních kritérií (např. 

množství a rozmanitost poskytnutých informací, doba strávená seznamováním se s problematikou, 

nezávislost řízení diskuse).“ Na začátku a na konci procesu by mohl být předložen dotazník pro posouzení 

míry spokojenosti s procesem a množství poznatků případně získaných díky metodám vedení debaty 

v rámci panelových diskusí. 

 


