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Před třemi lety Česko při-
jalo Cíle udržitelného rozvoje 
(Sustainable Development 
Goals, zkráceně SDGs). Už rok 
na to vznikla soutěž Ceny SDGs 
jako symbolické ocenění pro 
ty, kteří udržitelný rozvoj uvá-
dějí v život. V roce 2018 jsme 
zase o kousek dál. Druhý ročník 
soutěže ukázal, že nejde o jed-
norázovou akci, ale že v Česku 
jsou tisíce lidí ze soukromých 
firem, neziskové, akademické, 
ale i státní sféry, kteří dlouho-
době pracují na inovacích, je-
jichž cílem je růst kvality života 
celé společnosti.

Problémy moderního světa, ať 
už je to chudoba nebo změna 
klimatu, totiž není možné řešit 
bez spolupráce nás všech. Dů-
ležitost komplexního řešení je 
možné ukázat na aktuálním 
problému sucha. Jeho dopady 
řeší společně především minis-
terstva životního prostředí a ze-
mědělství, ale neobejdou se bez 
spolupráce vědců, kteří budou 
předvídat hydrologickou situaci, 
bez zapojení obcí a krajů, které 
jejich řešení převedou do praxe, 
a bez přispění občanů i firem, 
kteří přidají vlastní nápady a ino-
vace. Udržitelný rozvoj zkrátka 

PŘEDMLUVA

hledá řešení překračující hranice 
a vyžaduje odvahu a zapojení  
každého z nás. 

Odvážně se na neprozkoumané 
území pustily také všechny pro-
jekty, které jejich tvůrci přihlá-
sili do letošní soutěže. Ukazuje 
se, že české firmy jsou úspěšné 
zejména na poli odpadového 
hospodářství – jak u konečných 
zákazníků, tak při samotné 
cestě od výrobce k prodeji. Cizí 
jim nejsou ani inovativní tech-
nologie, jako je výroba nových 
materiálů z odpadních olejů 
nebo využívání komunikačních 
technologií pro snižování uhlí-
kové stopy.

Česko se také nezříká své role 
pomoci v rozvojových zemích, 
stejně jako se snaží posouvat 

české školství do 21. století 
a přináší dobré nápady na to, 
jak chránit kvalitu půdy pro 
další generace. 

Detaily o vítězných projektech 
si přečtete na následujících 
stránkách. Přeji Vám, aby Vás in-
spirovaly k hledání vlastní cesty 
k udržitelnému a vůči svému 
okolí šetrnému životu. I díky nim 
patří Česko mezi 15 nejúspěšněj-
ších států na celé Zemi v plnění 
Cílů udržitelného rozvoje.

Richard Brabec,  
ministr životního prostředí  

a předseda Rady vlády  
pro udržitelný rozvoj
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Česko podruhé ocenilo nejlepší 
projekty, které naplňují Cíle 
udržitelného rozvoje.
 
V úterý 12. června 2018 byly pře-
dány historicky druhé Ceny SDGs, 
prestižní ocenění za naplňování 
Cílů udržitelného rozvoje od OSN.
 
Zástupci byznysu a veřejné sféry 
přihlašovali do Cen SDGs v prů-
běhu března a dubna 2018 pro-
jekty, které pomáhají naplňovat 
jeden nebo více Cílů udržitel-
ného rozvoje OSN. Do druhého 
ročníku Cen SDGs se přihlásilo 
více než 150 projektů. V druhé 
polovině dubna vybrala odborná 
porota složená z řad vyhlašo-
vatelů, byznys partnerů a me-
diálních partnerů pět projektů 
z kategorie byznys a pět pro-
jektů z kategorie veřejná sféra, 
pro které mohla široká veřejnost 
hlasovat na webových strán-
kách www.globalnicile.cz.
 
Slavnostním předáváním v Čer-
nínském paláci na Ministerstvu 
zahraničních věcí provázeli SDGs 
ambasadoři šéfredaktor časopisu 
Forbes Petr Šimůnek a spisova-
telka Barbara Nesvadbová. Za-
hraničním hostem galavečera byl 
Kristian Jensen, ministr financí 
Dánského království, který má 
Agendu 2030 na starost.

 „Agenda 2030 a SDGs před-
stavují společný plán, jak zlepšit 
podmínky a kvalitu života na 
naší zemi. Jedná se o ambiciózní 
plán, který nemohou naplnit jed-
notlivé vlády samy. Týká se nás 
všech včetně podnikatelského 
sektoru, který má potřebné zna-
losti a kapitál k jejich naplnění. 
Doporučuji všem firmám, aby 
začlenily SDGs do své byznys 
strategie, včetně nefinančního 
reportingu. Protože právě mě-
ření pokroku se stává klíčovým 
k naplňování stanovených cílů 
v rámci takto významné agendy,“ 
říká o SDGs Kristian Jensen.

CENY SDGS 2018
Pro vítěze byly letos připraveny 
designové ceny od Gravelli. Za 
ideou a designem cen stálo 
studio LaceUp. Trofej je zapeče-
těna a lze ji otevřít až v roce 2030, 
kdy agenda SDGs oficiálně končí. 
Betonové trofeje s recyklovaným 
sklem ze staré láhve v sobě ukrý-
vají ručně psané poselství od prof. 
Jeffrey Sachse, jednoho z nej-
vlivnějších světových ekonomů, 
který se v loňském roce zúčastnil 
prvního ročníku vyhlašování Cen 
SDGs v Česku.

Kristian Jensen, ministr financí Dánského království, je politik s bohatými 
zkušenostmi. Ministrem financí je od roku 2016, dříve působil na pozici mi-
nistra zahraničních věcí, místopředsedy vlády a ministra pro daňové zále-
žitosti. Od mládí se pohybuje ve světě financí a je aktivním členem dánské 
liberální politické strany Venstre. Je autorem dvou knih, které ztělesňují 
jeho víru v liberální demokracii, globalizaci a mezinárodní spolupráci. Jako 
ministr financí je Kristian Jensen odpovědný za koordinaci problematiky 
udržitelného rozvoje a Agendy 2030. Silně se angažuje v podpoře SDGs 
také na mezinárodní úrovni.  Zaměřuje se zejména na problematiku role 
soukromého sektoru v implementaci SDGs a mobilizaci soukromého ka-
pitálu pro financování udržitelného rozvoje. Dánská vláda je pod jeho ve-
dením velice aktivní v oblasti vytváření nástrojů podpory zelených investic 
a investic do udržitelného rozvoje. Za povšimnutí jistě stojí také nově vzni-
kající SDG Fund, který bude disponovat kapitálem poskytnutým z poloviny 
státem a z poloviny soukromými investory. Jeho cílem je investovat do pro-
jektů v rozvojových zemích přispívajících k implementaci SDGs. 

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2018:  

Kategorie byznys: MIWA (Minimum WAste)
Kategorie veřejná sféra: Skutečně zdravá škola
Cena pro mladé leadery do 30 let: Aplikace Záchranka
Cena odborné poroty: Ministerstvo zemědělství
Cena České rozvojové agentury: SIRIRI
Cena za Reporting podle SDGs: Siemens Česká republika
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ka Nadačního fondu Be Charity 
Barbara Nesvadbová, šéfredaktor 
Forbes Česko Petr Šimůnek, dále 
fotograf a malíř Jan Saudek, he-
rec a moderátor a gastronomický 
nadšenec Lukáš Hejlík, zpěvačka 
a skladatelka Lenny a také eko-
nom Tomáš Sedláček, který k té-
matu dodává:
 
„Ježíšovo poselství, na kterém 
spočívá naše civilizace, nebylo 
jen duchovní, ale praktické. Dnes 
jsme ekonomicky i technicky tak 
vyspělou společností, že může-
me relativně levně reorganizovat 
a dostát i našim vlastním morální 
nárokům. To bylo ještě před něko-
lika generacemi bláznivým sníl-
kovstvím.”
 

Kampaň se fotila v prostorách kos-
tela Sacre Coeur v Praze. Všichni 
SDGs ambasadoři byli oblečeni do 
udržitelné módy, kterou zajistilo 
SLOU.cz, organizátor SLOU Days. 
Společnost IKEA poskytla na fo-
cení nábytek a doplňky vyrobené 
z materiálů jako je bambus nebo 
vodní hyacint, které patří k obnovi-
telným a šetrnějším zdrojům.

Ceny SDGs demonstrují uni-
kátní partnerství a spolupráci 
mezi sektory (tzv. Public Private 
Partnership). Druhý ročník nezávis-
lého ocenění zorganizovala Aso-
ciace společenské odpovědnosti 
ve spolupráci s Českou rozvojovou 
agenturou, Ministerstvem průmy-
slu a obchodu, Ministerstvem za-
hraničních věcí a Ministerstvem 
životního prostředí, pod záštitou 
Informačního centra OSN v Praze 
a UN Global Compact v Česku. Byz-
nys partnerství doplnily Unilever 
a Veolia. Mediálním partnerem byl 
Forbes Česko.

Hlavním motivem vizuálu letošní-
ho ročníku, který nafotila Pavlína 
Saudková, byla Poslední večeře 
podle známé nástěnné malby od 
renesančního umělce Leonarda 
da Vinci. Zveřejnění fotografie bylo 
naplánováno symbolicky právě na 
Zelený čtvrtek, kdy se Kristova po-
slední večeře připomíná.
 
Ústřední postavou kompozice 
je devatenáctiletá biochemička 
Karina Movsesjan, která se umístila 
v letošním žebříčku talentovaných 
Čechů Forbes „30 pod 30“. Nadějná 
vědkyně tak znázorňuje zástupce 
generace mladých lidí, která tvo-
ří více než dvě miliardy současné 
populace. Generaci, která má sílu 
i potřebné nástroje vyřešit největší 
problémy světa. K aktivitě mladých 
vyzývá ve svém velikonočním po-
selství také papež František. Ten se 

již v minulosti obrátil k lidem na 
celém světě, aby přijali opatření na 
ochranu našeho „společného do-
mova“ a řešili problémy související 
se změnou klimatu.
 
Po levé ruce mladé vědkyně sedí 
na obrazu ambasadoři globálních 
cílů v Česku, kteří v loňském roce 
vystoupili v klipu Česko mění svět 
od studia LaceUp: tanečník a pod-
nikatel Yemi A. D., rybář a držitel 
několika světových rekordů v lovu 
sladkovodních ryb Jakub Vágner, 
Miss World 2006 a zakladatel-
ka Nadace Krása pomoci Taťána 
Gregor Brzobohatá, moderátorka 
a zakladatelka Asante Kenya Lejla 
Abbasová, herec a režisér Jiří Mádl 
a ředitelka české a slovenské po-
bočky společnosti Google Taťána 
le Moigne. Na druhé straně sto-
lu sedí spisovatelka a zakladatel-

https://www.youtube.com/watch?v=-p3_nIajTrI
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KTERÉ SDGs PŘIHLÁŠENÉ  
PROJEKTY NAPLŇUJÍ

16 % 8 % 43 % 46 % 4 % 7 % 14 % 26 % 22 %

Ceny SDGs 2018 v číslech
(březen–květen 2018)17 

Cílů udržitelného  
rozvoje

150+
 přihlášených projektů

6
vítězných projektů

77 000+
zhlédnutí klipu na podporu  

hlasování v Cenách SDGs

26
ambasadorů  

globálních cílů  
v Česku

1
zahraniční host

13
13 ambasadorů  

„Poslední večeře“

6
výzev na podporu SDGs

3,5 mil.
zobrazení online kampaně 
během veřejného hlasování 

POŘÁDÁ

VE SPOLUPRÁCI

BYZNYS PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNER POD ZÁŠTITOU

Česká rozvojová agentura

33 % 40 % 21 % 2 % 6 % 5 % 28 %32 %
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Jaké přináší výsledky?
Výsledky předběžné analýzy vykonané ve spolupráci s akademickou 
sférou ukázaly, že zhruba 25 % potravinářských produktů běžného ob-
chodu je „MIWA ready“, tzn. že mohou být prodávány z MIWA kapslí. 
U některých těchto produktů (např. cereálií) můžeme předpokládat po-
tenciál snížení uhlíkové stopy až o 98 %, v průměru pak o 33 % oproti 
systémům se stávajícím standardním balením. Výsledky budou upřes-
něny v průběhu pilotního projektu. Mezi další cíle patří navýšení počtu 
partnerů z počátečních 6 – 10 na stovky partnerů ve střednědobém hori-
zontu, stejně jako vzdělávání široké veřejnosti v oblasti precyklace.

www.miwa.eu/cs

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2018
BYZNYS (VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ)

MIWA (Minimum Waste)

Zastavujeme odpad před tím, než vůbec vznikne.
Asi už znáte bezobalové obchody. MIWA je o krok dál tím, že obalů zba-
vuje celý dodavatelský řetězec. Prostřednictvím distribučně-prodejního 
systému založeného na opakovaně použitelných kapslích a modulárně 
skladových a prodejních jednotkách zajišťuje bezodpadovou cestu zboží 
od výrobce až do prodejny. To vše hygienicky a s využitím technologií 
pro komfortní nákup a chytrý přehled o původu a kvalitě zboží. Systém 
MIWA výrazně snižuje tvorbu jednorázových spotřebitelských i transport-
ních obalů. Více informací najdete na webu projektu, případně v prosto-
ru Minimum Waste na Petrském náměstí v Praze.

Jaký problém projekt řeší?
Podle Ellen MacArthur Foundation je na celém světě ročně vyrobeno 
78 milionů tun plastových obalů. Z tohoto množství 40 % končí na sklád-
kách, 32 % unikne do přírody a pouhých 10 % je recyklováno. Plastový 
odpad se dostává do oceánů, kde se dále rozpadá na tzv. mikroplasty, 
které nejen ohrožují mořskou faunu, ale dostávají se i do potravinové-
ho řetězce a pitné vody. Množství (zejména plastového) odpadu stoupá 
extrémně rychlým tempem – produkce plastu se za posledních 50 let 
zvětšila dvacetkrát; za posledních 10 let jsme vyprodukovali více plastů 
než během celého minulého století.
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z kanalizace. Náš projekt je nejen 
světově unikátní, ale také velmi 
ekonomický. Toto řešení vznik-
lo díky spolupráci energetického 
a vodohospodářského týmu naší 
společnosti. Obecně, propojení 
týmů všech tří oborů naší činnosti 
nabízí do budoucna významný sy-
nergický efekt, jenž může přinést 
finanční úspory i nová řešení šetr-
ná k životnímu prostředí.

Důležité jsou pro nás ale i cíle, kte-
ré přímo nesouvisejí s naším hlav-
ním byznysem. V rámci závazku na 
ochranu biodiverzity přispíváme 
k naplňování cílů SDGs i v této ob-
lasti. Zaměřujeme se na podporu 
přírodní rozmanitosti v areálech, 
které provozujeme. Ve spoluprá-
ci s rybářem Jakubem Vágnerem 
jsme pomohli vzniku biodiverz-

ní laboratoře na jezeře Katlov ve 
středních Čechách. A přispíváme 
také na různé projekty spolupráce 
se školami, v jejichž rámci jsou děti 
vedeny k poznání a ochraně místní 
biodiverzity.

A v neposlední řadě, v blízkosti 
úpravny vody Želivka u obce Huli-
ce, jsme podpořili vznik moderní-
ho návštěvnického střediska Vodní 
dům. Všem věkovým kategoriím 
nabízí zábavné interaktivní expozi-
ce na téma vody a ochrany přírody 
v okolí vodní nádrže.

Philippe Guitard, 
ředitel skupiny Veolia pro střední 
a východní Evropu

(psáno pro Hospodářské noviny)

Společnost Veolia působí po 
celém světě, a proto cílům stano-
veným mezinárodními organiza-
cemi i Organizací spojených ná-
rodů věnuje zvláštní pozornost. 
Svůj závazek k naplňování těchto 
cílů dala najevo už mezi lety 2000 
a 2015 svým příspěvkem k napl-
ňování rozvojových cílů tisíciletí 
(MDGs). Zaměřovali jsme se v té 
době zejména na umožnění pří-
stupu k pitné vodě lidem žijícím 
v rozvojových zemích a jejich při-
pojení na kanalizaci.

K cílům udržitelného rozvo-
je (SDGs) jsme se přihlásili hned 
v roce 2015, a to v rámci naší nové 
strategie udržitelného rozvoje. 
I když Veolia významně přispěla 

už k MDGs, musela svůj pohled 
na vlastní přínos k cílům novým 
podstatně rozšířit. V rámci našich 
devíti závazků udržitelného rozvo-
je proto vyhlašujeme svůj záměr 
k naplňování SDGs v celém jejich 
rozsahu.

SDGs vyzývají ke spolupráci všech-
ny: veřejné i soukromé subjekty, 
organizace občanské společnosti 
i občany. Poskytují společný hod-
notový rámec pro otázky udržitel-
ného rozvoje na celém světě. Pod-
niky jsou považovány za zásadní 
partnery, jejichž kompetence, ino-
vační kapacity a odborné znalosti 
jsou ve službách udržitelnějšího 
a prosperujícího světa. A Veolia je 
v rámci tohoto dialogu aktivní.
Na různých úrovních se podílíme 
na implementaci všech sedmnác-
ti cílů. V souvislosti s našimi třemi 
obory působnosti − voda, energie, 
odpady − jsou v centru našeho záj-
mu samozřejmě především cíle 
související s ochranou životního 
prostředí. Veolia se ale také dlou-
hodobě zaměřuje na inovace, vývoj 
nových technologií a udržitelné ří-
zení měst.

Jako příklad plnění Cílů může-
me aktuálně uvést projekt mra-
kodrapu V-Tower v Praze, pro 
nějž jsme našli optimální a eko-
logické řešení vytápění. Jsou zde 
využita tepelná čerpadla, která 
umí získávat a dále využívat tep-
lo z pitné vody z přívodního vo-
dovodu a teplo z odpadní vody 

Veolia: I mrakodrap dokáže šetřit peníze a přírodu
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Jaké přináší výsledky?
Od září 2015 do června 2018 se do programu zapojilo 327 mateřských, 
základních a středních škol z celého Česka. V těchto školách se celkem 
stravuje 55 125 dětí, žáků a studentů. Celkem Skutečně zdravá škola za-
tím proškolila na 350 pracovníků školních jídelen, pro školy bylo za dva 
roky zorganizováno přes 170 vzdělávacích a osvětových akcí, do nichž se 
zapojily tisíce dětí a více než 700 pedagogů. Již 49 škol a 10 samostat-
ných jídelen splnilo bronzová kritéria, 5 škol a 22 samostatných jídelen 
splnilo stříbrná kritéria. Školy a jídelny plnící stříbrná kritéria musí kro-
mě jiného nakupovat minimálně 5 % potravin z ekologického země-
dělství, musí používat jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky  
a 50 % všech používaných potravin musí pocházet z vlastního nebo sou-
sedního kraje jídelny.

www.skutecnezdravaskola.cz

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2018
VEŘEJNÁ SFÉRA (VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ)

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola rozvíjí kulturu zdravého a udržitelného stravová-
ní prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na pochopení 
vztahů mezi jídlem, kulturou, zdravím a životním prostředím, a přispí-
vá ke zvýšení čerstvosti a zlepšení výživové hodnoty a kvality pokrmů ve 
školních jídelnách a jídelnách hromadného stravování. Program Skuteč-
ně zdravá škola dále přibližuje žákům zdroje potravin, učí je praktickým 
dovednostem v kuchyni i na zahradě, podporuje lokální producenty 
potravin a propojuje místní komunity. Díky programu Skutečně zdra-
vá škola se denně kvalitněji a zdravěji stravuje a učí o principech udr-
žitelnosti v oblasti stravování již více než 55 tisíc dětí, žáků a studentů 
ve 327 mateřských, základních a středních školách z celého Česka.

Jaký problém projekt řeší?
V Česku funguje více než 8 000 provozoven školního stravování. V nich 
se denně stravuje přes 1,3 milionu dětí a mladých lidí, kteří za rok snědí více 
než 350 milionů pokrmů. Za dobu, než předškolák dokončí svá středoškol-
ská studia, zkonzumuje ve školní jídelně více než 4 000 pokrmů, což před-
stavuje 4 000 příležitostí, jak posílit tělo a mysl, jak se naučit stravovat zdravě 
a jak prohloubit pozitivní vztah k přírodě a svému regionu.



15 16

vztahů s výrobci a exportéry, které 
podporuje v rámci ekonomické di-
plomacie. Na domácím i světovém 
fóru představujeme společnosti, 
které si ideu sociální odpovědnosti 
vzaly za vlastní a jejichž přístup má 
potenciál oslovit a inspirovat svět 
širšího byznysu. 

Cíle udržitelného rozvoje prostu-
pují řadu agend ministerstva za-
hraničí. Na pozadí rozvojové spo-
lupráce posilujeme partnerství 
s firemní sférou a nevládními orga-
nizacemi, hledáme nové možnos-
ti synergií a zároveň prosazujeme 
hodnoty Agendy 2030. Jakkoliv 
jsou všechny společenské subjekty 
neodmyslitelnou součástí úsilí shr-
nutého v Agendě 2030, jsou to prá-
vě firmy, které mohou naplňování 
Cílů udržitelného rozvoje výrazně 
akcelerovat.  Řadu cílů dnes velké 
i malé firmy začleňují do svých bu-
siness plánů, nebo interních před-
pisů a cíle vytyčené OSN se stávají 

součástí jejich firemní strategie. 
Stále více společností podporuje 
plnění Cílů udržitelného rozvoje fi-
nančně a realizuje tak požadavek 
na finanční účast soukromého sek-
toru, která je pro úspěch projektu 
nezbytností. Akceptování Cílů udr-
žitelného rozvoje jednou firmou, 
může vyvolat řetězovou reakci 
a přenášet se na její dodavatele, 
jak jsme toho svědky u řady me-
zinárodních korporací i rodinných 
společností. 

Ministerstvo zahraničních věcí se 
tak vedle podpory české ekono-
miky, rozvoje zahraničních vztahů 
a prosazování priorit české zahra-
niční politiky, zasazuje o udržitelnou 
budoucnost, která bude poskytovat 
příležitosti pro všechny. Budeme 
rádi, když se k nám připojíte.

Martin Tlapa, 
náměstek pro řízení sekce mi-
moevropských zemí, ekonomické 
a rozvojové spolupráce

Plnění cílů udržitelného roz-
voje patří mezi priority vlá-
dy ČR a Ministerstvo zahraničí 
se v rámci vládních programů 
a svých zahraničně politických 
aktivit na této agendě výrazně 
podílí.  Obsahem každodenní 
práce našich diplomatů a za-
stupitelských úřadů je účast na 
formování vizí a programů OSN, 
stejně jako dalších mezinárod-
ních fór. Jejich prostřednictvím 
se naše země stává hlasem, který 
formuluje svou představu světa 
budoucnosti a předestírá svou 
vizi života příštích generací. Kdy 
využíváme příležitosti skýtanou 
multilaterálními fóry, uplatňovat 
a budovat svůj vliv.

Během posledního roku měla 
Česká republika tu čest být před-
sednickou zemí Hospodářské-
ho a sociálního výboru OSN, tedy 
jednoho z nevýznamnějších or-
gánů OSN, jehož hlavní agendou 
je právě prosazování a naplňová-
ní Cílů udržitelného rozvoje. Naše 
předsednictví skončilo v červenci 
2018 a lze říci, že jsme se prestiž-
ního úkolu zhostili úspěšně. Na 
půdorysu Agendy 2030 stanovující 
cíle udržitelného rozvoje, jsme si 
zvolili jako prioritní téma partici-
paci ve smyslu obecné účasti na 
věcech veřejných, na rozhodování, 
vytváření pravidel a cílů, participa-
ci, která je neodmyslitelnou sou-
částí správy země i jednotlivých 
komunit. Naším cílem bylo rovněž 
změnit nahlížení Cíle udržitelné-

ho rozvoje číslo 16, který předsta-
vuje dosažení míru, spravedlnosti 
a dobrého vládnutí. Cíle, který je 
prioritní pro země Evropské unie, 
ale v řadě státu je považován za 
kontroverzní.

Přijetí a naplňování Cílů udržitel-
ného rozvoje umožňuje programo-
vě usilovat o lepší život. Toto úsilí 
zároveň skýtá příležitost zapojit do 
těchto aktivit co nejvyšší počet ak-
térů z co nejširšího spektra společ-
nosti a využít tak dosud skrytý po-
tenciál, který je zásadní i pro rozvoj 
společnosti. Vycházejíce z úspě-
chů i omylů společenské transfor-
mace, kterou naše země započala 
před 29 lety, máme (na rozdávání) 
dostatek jedinečných zkušeností, 
které mimo jiné potvrzují i potře-
bu aktivního zapojení do veřejné-
ho života, jako jednoho z klíčových 
principů Agendy 2030.

Zájem státních institucí, firem i ne-
vládní sféry o udržitelný rozvoj se 
setkává při cenách SDGs, kterých 
je MZV hrdým partnerem a jejichž 
cílem je propagovat a hodnotit na-
plňování Cílů udržitelného rozvoje 
napříč společností a vyzdvihovat 
subjekty, které svou společenskou 
zodpovědností přesahují rámce 
svého podnikání. 

Současný ekonomický růst vytvá-
ří vhodné podmínky pro zapojení 
firemní sféry do naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje. MZV tak na-
příklad využívá svých aktivních 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
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 „Na projektu aplikace Záchranka jsem od počátku spolupracoval se 
záchranáři a jsem moc rád, že tato smysluplná spolupráce pokraču-
je. Právě na základě podnětů záchranářů, ale také uživatelů, se ap-
likace neustále zlepšuje. Obrovskou pomocí byla a je podpora Pavla 
Müllera a partnerů, kteří projekt financují, zejména pak Nadace Voda-
fone. Díky nim je aplikace Záchranka pro všechny uživatele zdarma.“  
– Filip Maleňák

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2018 
CENA PRO MLADÉ LEADERY DO 30 LET

Aplikace Záchranka

Aplikace Záchranka představuje revoluci v kontaktování záchranných 
složek. Jedná se o systém tzv. tísňového volání nové generace, kdy je 
telefonický hovor na tísňovou linku 155 doplněn datovou komunikací. 
Aplikace cílí na zvyšování zdraví a kvalitního života obyvatel Česka bez 
ohledu na věk, pohlaví nebo náboženství a ekonomické postavení. Od 
spuštění v roce 2016 ji má staženou v telefonu na 680 000 lidí, více než 
20 000 lidí s ní volalo o pomoc a denně pomáhá alespoň 60 lidem, kteří 
se jejím prostřednictvím dovolávají zdravotnických záchranných služeb 
nebo horské služby. Aplikace se zasloužila o zlepšení a zrychlení zdravot-
nické péče v naší zemi.

Jaký problém projekt řeší?
Nadšení a vize týmu pomáhají vytvářet revoluci v tísňovém volání, kte-
rá nemá v EU obdoby. Jediným nástrojem pro lokaci zraněného nebo 
svědka, který volá na ZSS v ČR přímo, byl vždy lidský hlas. V případě ne-
známého kontextu, stavu šoku, nebo i zranění, které ztěžují vyjadřování, 
vyžaduje poskytnutí pomoci více času a úsilí při hledání volajícího. Čas 
ale v mnoha případech může znamenat zhoršení zdravotního stavu.

Jaké přináší výsledky?
Na základě zpětné vazby od zdravotnické záchranné služby se může 
dojezd na místo při volání tísňové linky z aplikace Záchranka snížit až 
o desítky minut. Aplikace má v současnosti na 680 000 uživatelů. Počet 
volání na ZZS pomocí aplikace Záchranka za dobu fungování přesáhl 
20 000. V současné době aplikace umožňuje zhruba 60 volání každý 
den. Co se týče šíření povědomí o první pomoci, spřízněné organizace 
vyučující první pomoc týdně proškolí v užívání aplikace Záchranka něko-
lik set dětí v Česku. 

www.zachrankaapp.cz
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Jako firma samozřejmě nezná-
me všechny odpovědi na stále se 
měnící výzvy současného světa, 
a navíc největší výzvy, jimž čelí svět, 
nemůžeme řešit sami. Změna na 
úrovni systému vyžaduje spoluprá-
ci všech. Proto jako firma podpo-
rujeme řešení Cílů udržitelného 
rozvoje OSN.

Výzvy, které řeší OSN i my v Unile-
veru, jsou pestré. Jako otec dvou 
úžasných dcer jsem osobně velmi 
nakloněný Cíli udržitelného rozvo-
je č. 5: Rovnost žen a mužů. Pod-
le společnosti McKinsey by mohlo 
být do roku 2025 přidáno k celo-
světovému HDP až 28 miliard do-
larů právě díky zvýšení rovnosti žen 
a mužů. Avšak na základě součas-
ných trendů Světové ekonomické 
fórum předpovídá, že bude trvat 
dlouhých 217 let, než bude rozdíl 
v genderové nerovnosti srovnán.

Vytváření genderově vyvážené or-
ganizace se skutečně inkluzivní 
kulturou práce a diverzitou myšlení 
je pro naši firmu strategickou priori-
tou. V českém Unileveru ženy tvořily 
na konci prvního čtvrtletí roku 2018 
více než 60 % pracovní síly a zastá-
valy 49 % manažerských pozic.

I naše značky podporují zlepšení 
postavení žen. Děje se tak skrze 
vzdělávání a programy, které vy-
tvářejí různé příležitosti pro ženy. 
Po celém světě se ženy více než 
kdy jindy zajímají o své tělo. A když 
v něj ztratí důvěru, mnohé ztra-
tí sebevědomí. Více než polovina 
žen, s nimiž jsme po celém světě 

hovořili, řekla, že se jim nedařilo 
být asertivní nebo se zdržely roz-
hodnutí kvůli tomu, že nejsou spo-
kojené s tím, jak vypadají. To může 
mít významný vliv na jejich životy, 
kariéru, budoucnost i zdraví. Mimo-
chodem jedna z našich největších 
značek Dove od roku 2004 ovlivni-
la už přibližně 29 milionů mladých 
lidí prostřednictvím svých vzdělá-
vacích programů zaměřených na 
sebevědomí.

Herrish Patel, 
generální ředitel Unileveru pro 
Česko a Slovensko

(psáno pro Hospodářské noviny)

Unilever: Lepší podnikání podpoří lepší svět

Udržitelný byznys je jediný mo-
del, který může přinést dlouho-
dobé výsledky a bude relevantní 
pro budoucí generace. Měl by 
sloužit nejen svým akcionářům, 
ale také planetě a celé společnos-
ti. Dnešní podoba kapitalismu 
však opomíjí příliš mnoho lidí. 
Nůžky mezi lidmi se rozevírají, 
planeta je hodně zatěžkávána 
a důvěra v podnikání je stále vel-
mi nízká. Může byznys skutečně 
napomoci restartovat současný 
systém? V Unileveru jsme pře-
svědčeni, že ano.

Chceme pomáhat vytvořit svět, 
v němž může každý žít dob-
ře v rámci přirozených hranic naší 
planety. Využíváním našich firem-
ních zdrojů se jako byznys snažíme 
napomoci řešit řadu závažných 
společenských a environmentál-

ních otázek. Náš Unilever plán 
udržitelného rozvoje představe-
ný v roce 2010 leží v jádru našeho 
obchodního modelu. Je naším 
závazkem, jak podnikat udržitel-
ně − růst jako byznys a zároveň 
zmenšovat naši environmentální 
stopu a zvyšovat pozitivní celospo-
lečenský dopad.

O úspěchu tohoto plánu hovo-
ří naše výsledky. Cíle, které jsou 
stanovené do roku 2020, jsme 
už z 80 % splnili. V současnos-
ti také vlastníme 26 udržitelných 
značek, jež zmíněné cíle přímo 
naplňují. V posledních čtyřech le-
tech tyto značky na globální úrovni 
překonávají průměrnou míru růstu 
naší společnosti, přičemž v roce 
2017 stály za 70 % našeho růstu, 
což je fenomenální úspěch.

Sebedůvěra a spokojenost se sebou jsou podmínkou zdravého vývoje. Proto Dove připravil pro dívky a chlapce Projekt sebedůvěry.

Pomáháme, aby si věřili a byli spokojeni sami se sebou
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Kristian Jensen: Zeptejte se sami sebe,
co by mohli Češi dát světu

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2018
REPORTING PODLE SDGs

Siemens

Siemens patří mezi největší technologické firmy v Česku a již více než 125 let 
je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. 
Se svými téměř 11 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavate-
le v zemi. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, do-
pravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český 
Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci 
kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

Popis reportu Business for Society:
Společnost Siemens si zakládá na vytváření dlouhodobých hodnot 
pro společnost, ve které působí, a stejně tak je tomu i v Česku. Zpráva  
Business for Society přibližuje pozitivní ekonomický a společenský přínos 
činnosti firmy. Díky atraktivní a přehledné grafické podobě zpráva srozu-
mitelně prezentuje komplexní data. Cíle udržitelného rozvoje jsou její ne-
dílnou součástí a pomáhají mapovat jak aktuální potřeby Česka, tak prá-
vě i přínos společnosti Siemens k plnění SDGs. Úspěšné dřívější projekty 
následují budoucí závazky a cíle do roku 2024, za využití Agendy 2030.

Zpráva Business for Society rozděluje potřeby Česka do šesti oblastí – 
ekonomický růst, rozvoj pracovního trhu a kvalifikace, rozvoj inovací, pod-
pora životního prostředí, zvyšování kvality života a podpora transforma-
ce. Siemens svými činnostmi aktivně přispívá ke každé z nich a současně 
pomáhá naplňovat hned 16 z celkových 17 Cílů udržitelného rozvoje.

www.siemens.cz

S dánským ministrem financí 
Kristianem Jensenem o tom, jak 
mohou i malé země měnit svět.

OSN před třemi lety stanovila se-
dmnáct cílů a 169 konkrétních 
ukazatelů, kterých by měl svět 
dosáhnout v roce 2030. Cílem 
takzvaných SDGs (Sustainable De-
velopment Goals) je posunout naši 
planetu k udržitelnému rozvoji. Pro 
mnohé kritiky OSN i pro politické 
praktiky je to čirá a nezajímavá teo-
rie. Dánský ministr financí Kristian 
Jensen (47) mezi ně nepatří – o glo-
bálních cílech často hovoří a jeho 
země je mezinárodním premian-
tem v jejich prosazování. Politik 
liberální strany Venstre, který byl 
v minulosti i ministrem zahraničí, 
přijel do Prahy právě na předávání 
Cen SDGs za udržitelnost a spole-
čenskou odpovědnost.

Jak globální cíle OSN ovlivňují 
Vaši práci ministra financí?  

V Dánsku jsme si na jejich zákla-
dě stanovili 37 konkrétních cílů, 
kterých chceme dosáhnout do 
roku 2022 – a měříme, jak se nám 
to daří. Každé ministerstvo musí 
mít strategii, jak se přiblížit těm 
z cílů, které jsou v jeho kompeten-
ci, a ministr financí vše koordinuje. 
Vloni jsme začali a každoročně teď 
parlament dostane zprávu s infor-
macemi, kam jsme se při plnění 
posunuli, co musíme zlepšit, jaká 

jsou nová opatření. A myslím si, že 
tyto cíle jsou pro politiky i darem. 
Věřím, že každý chtěl na začátku 
kariéry změnit svět k lepšímu, ale 
pak se mnohdy utopil v denno-
denní agendě. Globální cíle dáva-
jí smysluplný rámec politiky; širší 
návod pro změnu světa k lepšímu, 
kterým se politici mohou řídit.

Jaké konkrétní cíle jste si tedy 
v Dánsku dali?

Například se chceme soustře-
dit na vytváření měst, ve kterých 
se opravdu dobře žije. To je téma 
s globálním přesahem: celá plane-
ta prochází obrovskou urbanizací, 
stále více lidí chce žít ve městech, 
což vytváří spoustu problémů. Zne-
čištěný vzduch, ucpanou dopravu, 
pocit zahlcení ve velkých aglome-
racích. V Dánsku se nám už leccos 
povedlo, třeba přístav v Kodani byl 
před dvaceti lety zamořený – a teď 
je čistý a příjemný. Naši architekti 
a urbanisté už nyní cestují po světě 
a předávají své know-how. To chce-
me dál rozvíjet.

Nedělali byste to stejně, i bez cílů 
OSN?

Uznávám, že mají pohnout pla-
netu směrem, který je nám blíz-
ký, vlastně udělat svět víc dánský. 
Ale jestli mají být cíle k roku 2030 
splněny, tak musí jít některé země 
napřed: dát si náročnější cíle než 
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V Česku je běžný názor, že jsme 
malá země, a ty nemohou svět 
moc změnit. Dánsko je ještě men-
ší – a globální ambice zjevně máte.

Předně je nutné uvědomit si, že 
to nejsou nějaké cíle OSN. Jsou to 
Vaše a moje cíle. Možná my, Dá-
nové a Češi, nezměníme svět, ale 
když nebude dělat nikdo nic, tak 
se nic k lepšímu neposune. Pro-
to je třeba být aktivní. Zvolili jsme 
si při prosazování globálních cílů 
prio rity, ve kterých jsme dobří, tře-
ba podporu čisté energie a chytré-
ho městského plánování. Podobně 
se Norové soustředí na zalesňo-
vání, protože v téhle oblasti mají 
zkušenosti a experty. A podobně 
by mohli přemýšlet Češi: ptát se, 
v čem jste dobří, co byste světu 

mohli dát, a pak své schopnos-
ti předat. Nestačí, aby země byla 
jedinečná a v něčem dobrá: musí 
to zkusit předávat dál a udávat ve 
svých oborech trend.

A v čem jsme podle Vás dobří?

Ve výrobě, strojírenství, vytváření 
solidních pracovních míst. Při po-
hledu zvenčí mi přijde, že i leccos 
ve vzdělávání funguje a může pro-
spět jiným.

Tomáš Lindner, psáno pro Respekt 
30/2018 (23. 7. – 29. 7. 2018)

ostatní a táhnout svým příkladem. 
To je naší ambicí.

Můžete uvést ještě další z Vašich 
priorit?

Ke globálním cílům patří i rozvoj, 
který nikoho nezanechá pozadu. 
Děláme ve školství dost věcí dob-
ře, přesto každý Dán dobré vzdě-
lání nedostane. To chceme změnit. 
Sledujeme jednotlivé státní školy, 
s experty vyhodnocujeme úroveň 
studentů, a když v nějaké škole za-
ostávají známky, tak se na ni zamě-
říme. Ředitelé škol mohou vypra-
covat plán, jak by se situace mohla 
zlepšit vzhledem k jejich specific-
kým podmínkám – a od státu pak 
dostanou peníze na uskutečnění 
plánu. Nemáme tedy žádný recept 
pro všechny, spíše podporujeme 
řešení přicházející z konkrétních 
škol.

Smyslem cílů OSN je zvláště 
snížení bídy ve světě a Dánsko 
dlouhodobě patří k zemím, kte-
ré vydávají na rozvojovou pomoc 
hodně peněz. Mění se Váš způsob 
pomoci?

Stále více sázíme na investiční 
agentury, které v chudších zemích 
investují do soukromého sekto-
ru. Zřídili jsme investiční fondy na 
podporu zemědělského byznysu 
a na podporu obnovitelných ener-
gií. Není to filantropie, tou problé-
my světa nevyřešíte, ale skutečné 
investice, které by se měly s úrokem 
vrátit. Když využijete síly trhu, mů-
žete věcmi pohnout: ze státních 

peněz jsme do jednoho investiční-
ho fondu například vložili 80 mili-
onů dolarů, pak se přidaly i dánské 
penzijní fondy a další soukromý ka-
pitál. Fond nyní disponuje pěti mi-
liardami dolarů. To už má nějaký 
dopad. Náš fond například finan-
coval výstavbu největšího afrického 
parku větrných elektráren u jezera 
Turkana v Keni.

A to je na místo tradiční rozvojové 
pomoci?

Ne, tohle děláme navíc k běžné 
rozvojové pomoci. Už čtyřicet let 
plníme závazky OSN dávat na po-
moc aspoň 0,7 % HDP a na tom se 
nic nemění (Česko letos dává 0,1 %, 
pozn. T. L.). Ale něco důležitého se 
mění: dříve se OSN soustředila jen 
na rozvojovou pomoc a na to, co by 
se mělo v chudých zemích zlepšit. 
Jenže to nestačí, pro planetu je 
podstatný také udržitelný rozvoj 
v bohatých zemích a obchodní po-
litika. Když například mnohem víc 
neotevřeme evropský trh africkým 
výrobkům, budou k nám proudit 
migranti, kteří doma nenajdou ži-
vobytí. Nemůžeme tedy udržitelný 
rozvoj odsunout na ministerstvo 
zahraničí nebo životního prostředí. 
Patří do centra domácí politiky, na 
úřady premiéra nebo ministerstva 
financí. (V Česku agendu udržitel-
ného rozvoje pod úřad premiéra 
začlenil Bohuslav Sobotka, Andrej 
Babiš ji po nástupu do funkce vrátil 
na ministerstvo životního prostře-
dí, pozn. T. L.).
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ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení zá-
kladního učiva. Chybí zde vhodný učební plán i studijní pomůcky.

Jaké přináší výsledky?
V září 2015 vedli dva školitelé kurz pro 25 učitelů z jedné školy v Bozoum, 
kterou navštěvuje asi 800 žáků. První tři pilotní třídy (150 žáků) dostaly 
jako experiment 80 kusů prvního vydání slabikáře ABC v sangu. V září 
2016 vedlo 10 školitelů kurz pro 130 učitelů ze 121 škol ze dvou velkých 
regionů. Učitelé dostali na konci kurzu didaktické pomůcky pro své tří-
dy: 130 sad Živé abecedy, 150 sad karet s písmeny a pět tisíc slabikářů 
ABC v sangu. Celkem program otevřel cestu ke kvalitnímu vzdělávání  
12 890 žákům. V srpnu 2017 vedlo 12 českých a 10 středoafrických školite-
lů kurz pro 244 učitelů. Učitelé dostali na konci kurzu didaktické pomůc-
ky pro své třídy: 250 sad Živé abecedy, 500 sad karet s písmeny a pět tisíc 
slabikářů ABC v sangu. Projekt má vzrůstající tendenci. Během školního 
roku provádějí zástupci SIRIRI evaluaci přímo ve středoafrických školách.

siriri.org
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SIRIRI – Škola hrou ve Středoafrické republice

Škola hrou ve Středoafrické republice spojuje využití moderních peda-
gogických metod s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických 
pomůcek v národním jazyce sango. Celá koncepce je postavená na my-
šlenkách „Školy hrou“ J. A. Komenského. Expertní tým složený z českých 
pedagogů spolupracoval při přípravě učebních materiálů i metodiky 
pro učitele se středoafrickými kolegy, aby co nejlépe odpovídaly míst-
ním potřebám a byly v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumí. Základní 
ideou programu je zkvalitnění výuky na středoafrických školách na prv-
ním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) 
stupeň dosaženého vzdělání.

Jaký problém projekt řeší?
Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je ve Středoafrické repub-
lice podle statistik 56 %. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) 
srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání se v roce 
2017 SAR umístila na 148. místě ze 149 sledovaných zemí. Děti před ná-
stupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách 

https://siriri.org/
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SDGs byly oficiálně přijaty vláda-
mi všech států světa, ale to samo 
o sobě nezaručí jejich úspěšné 
naplnění. To závisí především 
na tom, jakou aktivitu jednotlivé 
zainteresované strany vyvinou 
a jak dobře dokážou spolupra-
covat. V České rozvojové agentu-
ře považujeme naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje za jednu 
z hlavních priorit naší práce. Také 
proto jsme se v loňském roce roz-
hodli udílení cen podpořit a letos 
v podpoře pokračovat. Ceny SDGs 
navíc oceňují inovativní přístup 
k udržitelnému rozvoji, který je 
jednou z priorit rozvojové spolu-
práce, takže propojení s našimi 
aktivitami je velké. V neposlední 
řadě je dobré zdůraznit skuteč-
nost, že se Cíle udržitelného roz-
voje neomezují jen na problémy 
tzv. rozvojových zemí, ale dotýka-
jí se doslova každého z nás.

Na SDGs také oceňuji, že i když 
jsou určeny pro potřeby vlád, jejich 
účelem je rovněž propojit co nej-
větší počet zainteresovaných stran, 
včetně nevládních institucí a sou-
kromého sektoru. Velmi důležitá je 
právě role, kterou může ve snaze 
o dosažení SDGs sehrát podnika-
telská sféra. Řešení nejvýznamněj-
ších problémů udržitelného rozvo-
je vyžaduje vývoj a implementaci 
nových postupů a technologií. 
A v této oblasti může při plnění 
SDGs  byznys sehrát svou roli. V této 
souvislosti bych rád zmínil náš do-

tační program B2B, jehož cílem je 
zvýšit účinnost rozvojové pomoci 
pomocí mobilizace soukromého 
kapitálu. Větším zapojením sou-
kromých zdrojů a inovativních ře-
šení a technologií do rozvojových 
projektů zvýšíme potenciál udr-
žitelnosti dosažených výsledků 
rozvoje a zároveň vytvoříme pří-
ležitosti pro vznik dlouhodobých 
partnerství v rozvojových zemích. 
A to vše v duchu filozofie SDGs.

Na SDGs se mi, na rozdíl od před-
chozích Rozvojových cílů tisíciletí 
(MDGs), také líbí, že zcela otevřeně 
vyzývají k zapojení každou jednot-
livou firmu i organizaci, aby svým 
kreativním a inovativním přístu-
pem pomohla v řešení problé-
mů udržitelného rozvoje. A právě 
krea tivní a inovativní projekty jsou 
ty, které bychom rádi podpořili 
udělením naší ceny. Cena České 
rozvojové agentury se totiž speci-
ficky věnuje projektům, které mají 
významný rozvojový dopad a zá-
roveň představují špičku ve svém 
oboru. I v letošním roce byla naše 
cena udělena za významný přínos 
k naplňování cíle SDG 17 – globál-
ní partnerství pro udržitelný rozvoj. 
Na vítězném projektu neziskové 
organizace SIRIRI s názvem Ško-
la hrou ve Středoafrické republice 
jsme ocenili, že na jeho přípravě 
spolupracovali i středoafričtí učite-
lé a odpovídá tak tomu, co středo-
africké školství skutečně potřebuje. 
Tento inovativní projekt založený 

Česká rozvojová agentura: Oceňujeme kreativní 
a inovativní projekty

na myšlenkách J. A. Komenského 
má vysoký standard pedagogi-
ky 21. století a oslovil už zhruba 
20 000 žáků a několik stovek míst-
ních pedagogů. Jeho základní 
ideou je zkvalitnění výuky na stře-
doafrických školách, především 
na prvním stupni základní školy, 
protože ten je pro mnoho žáků je-
diný stupeň dosaženého vzdělání. 
Součástí programu je i vybavení 
učitelů pomůckami, které jim po-
mohou s výukou rodného jazyka 
sango, v němž se v zemi dosud 
navzdory vládnímu doporuče-
ní z roku 1995 nevyučuje. Je skvě-
lé, že zájem o tento program stále 
stoupá.

V souvislosti s SDGs mě velmi po-
těšilo, že se po loňském ročníku 
výrazně zvýšilo povědomí české ve-
řejnosti o SDGs, a věřím, že se i díky 
možnosti veřejného hlasování bude 
nadále zvyšovat. I když je Česká re-
publika ze 156 hodnocených zemí 
v rámci SDG Indexu na velmi sluš-
ném 13. místě, je zde určitě prostor 
výborné „vysvědčení“ za udržitelnost 
dále vylepšovat. A my se v tom bu-
deme snažit našimi aktivitami co 
nejvíce napomáhat.

Pavel Frelich, 
ředitel České rozvojové agentury
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Ministerstvo zemědělství – Protierozní kalkulačka

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem. Je předpokladem pro za-
jištění potravinové soběstačnosti nejenom pro nás, ale i pro naše děti. 
V Česku dochází každoročně ke ztrátě 21 milionů tun půdy vodní ero-
zí. Cílem projektu Protierozní kalkulačka, řešícího problém degradace 
půdy, je poskytovat zemědělcům, farmářům, agronomům, odborným 
poradcům, odborné veřejnosti a v neposlední řadě studentům škol ze-
mědělského zaměření informace o míře erozní ohroženosti a navrhovat 
optimální řešení ochrany půdy. Aplikuje při tom principy dlouhodobé 
udržitelnosti využívání zemědělské půdy. Pomáhá posílit schopnost 
půdy odolávat erozi i suchu. Musíme změnit své chování, abychom 
ochránili dostatek kvalitní půdy pro budoucnost. Aplikace Protierozní 
kalkulačka nám v tom pomůže.

Jaký problém projekt řeší?
Vodní eroze ohrožuje více než 50 % výměry orné půdy v Česku. Je ne-
zbytné zajistit na ploše erozí ohrožených půd důslednou systematic-

kou ochranu zabraňující dalším ztrátám. Projekt Protierozní kalkulačka 
umožňuje uživatelům půdy vyhodnotit protierozní efekt navrženého sle-
du plodin na konkrétních dílech půdních bloků nebo na zemědělských 
parcelách. Zemědělci nebo odborní poradci tak mohou pomocí Protie-
rozní kalkulačky jednoduše, rychle a efektivně modelovat různé varianty 
zastoupení plodin a použitých technologií na konkrétních pozemcích 
a navrhnout účinná protierozní opatření. 

Jaké přináší výsledky?
Jeden z cílů je rozšířit teoretické i praktické dovednosti mezi co nejšir-
ší zemědělskou základnu, mezi studenty i veřejnost. Praktických ukázek 
využití aplikace se v rámci prezentačních akcí v roce 2017 uskutečnilo  
188 a navštívilo je přes 3 500 zemědělců. Tito zemědělci si názorně 
a prakticky vyzkoušeli nejmodernější postupy a seznámili se s využíváním 
Protierozní kalkulačky. Zároveň proběhla řada školení, kterých se účastni-
lo asi 2 075 zemědělců a odborných poradců. Aplikace je také pravidelně 
prezentována na tuzemských a zahraničních odborných akcích.
 
kalkulacka.vumop.cz

https://kalkulacka.vumop.cz/?core=account
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Ceny SDGs se postupně z Česka 
rozšiřují do dalších zemí. Ne všu-
de se však daří naplnit jejich zá-
kladní princip a poselství. Unikátní 
jsou v Česku totiž právě díky part-
nerství a spolupráci mezi sektory 
(tzv. Public Private Partnership). 
Samy o sobě naplňují poslední 
ze 17 cílů: Partnerství ke splnění 
cílů. Není třeba zdůrazňovat, že 
globální cíle jsou velmi ambicióz-
ní. Je to právě spolupráce napříč 
sektory, která nám jich umožní 
dosáhnout. A důraz na spoluprá-
ci provázel i celou kampaň letoš-
ních Cen SDGs. V rámci hlavního 
vizuálu, Poslední večeře, osobnosti 
a organizace napříč obory věnovaly 
svůj čas a prostředky, aby pomoh-
ly upozornit na problémy, které se 
týkají nás všech. Partnerství prová-
zelo také slavnostní vyhlášení Cen. 
V zahradách Černínského paláce, 
sídla Ministerstva zahraničních 
věcí, byla připravena zero-waste 
recepce, která byla sestavena např. 
z křivé zeleniny, lokálního vína, fair-
tradové kávy či udržitelné zmrzliny, 
kterou připravili zástupci finalistů 
či partnerů soutěže.
 
Velikým překvapením druhého 
ročníku Cen SDGs byl přihlášený 

projekt Ministerstva zemědělství 
Protierozní kalkulačka, který nako-
nec získal Cenu odborné poroty. 
Vítězství Ministerstva zemědělství 
také dokazuje, že veřejná sféra není 
jen o nevládních organizacích, ale 
také o státní správě. Samotný pro-
jekt pomáhá posilovat schopnost 
půdy odolávat erozi i suchu. Ty 
se v současné době stávají závaž-
ným problémem, který pociťuje-
me všichni. Česko  zažívá  nejsušší 
jaro a léto za poslední desítky let. 
Prognózy hovoří o prohlubování 
sucha a zhoršování situace, což se 
velice negativně promítá do stavu 
podzemních a povrchových vod. 
Sucho, se kterým se v Česku po-
týkáme, reálně stojí za vzrůstem 
povědomí o zdrojích pitné vody 
i o tématu klimatické změny. Ví-
tězství v Cenách SDGs pomůže 
poukázat na to, že je nutné změnit 
naše chování, abychom ochránili 
dostatek kvalitní půdy pro budou-
cí generace.

Od přijetí SDGs uplynulo více než 
1 000 dní. Po dvou letech vidíme 
pozitivní pokroky, protože máme 
možnosti, technologie i zdroje, jak 
Cíle udržitelného rozvoje naplnit. 
Ne zdaleka se ale daří plnit závaz-

Asociace společenské odpovědnosti

Po úspěšném vyhlášení historicky prvního ročníku Cen SDGs v roce 
2017 jsme i letos pokračovali v udělování prestižního oceňování za na-
plňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Ukázalo se, že se Ceny 
SDGs staly skvělou inovací, která přitáhla pozornost české veřejnosti 
k udržitelnému rozvoji, ale zároveň inspirovala celý svět. Jako úspěšný 
příklad spolupráce mezi sektory a partnerství je v roce 2017 prezento-
vala česká vládní delegace na politickém fóru OSN na vysoké úrovni.

ky podle plánu. Podle aktuální stu-
die dánské organizace Sustainia 
ani jedna ze 193 členských zemí 
OSN nedosahuje změn dostateč-
ně rychle a v dostatečném rozsa-
hu. V řadě zemí chybí silný poli-
tický leadership, který by nastavil 
potřebné vize, strategie a politické 
rámce k tomu, aby svět směřoval 
tím správným směrem. V prosazo-
vání SDGs mnohdy chybí vůle po-
litiků. O to více si ceníme partner-
ství se státní správou v Česku, která 
aktivně pomáhá šířit princip udrži-
telnosti mezi širokou veřejnost do 
každodenního života.

Jsem přesvědčena, že i díky tomu 
a především díky odhodlání čes-
kých firem, organizací i občanské 
společnosti, jenž aktivně naplňují 
SDGs v Česku, budeme moci za 
dalších 1 000 dní říct, že se Čes-
ko vydalo tím správným směrem. 

V naplňování tak významné agen-
dy je také nesmírně důležité ne-
zastavit se při prvních úspěších. 
Pokračovat v tvrdé práci. Budovat 
partnerství a být trpěliví. Ne na-
darmo jedno africké přísloví říká 
„Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-
-li dojít daleko, jdi s přáteli.“. A do 
roku 2030 nás čeká ještě dlouhá 
cesta. Cesta dlouhá 12 let. A my vů-
bec netušíme, co přijde poté. Jsou 
problémy, o kterých víme a doká-
žeme si s nimi poradit. Ale po roce 
2030 mohou přijít i problémy ta-
kové, o kterých ještě ani netušíme, 
a musíme na ně být připraveni.
  
Lucie Mádlová, 
výkonná ředitelka 
Asociace společenské odpovědnosti 
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JRK Česká republika 
Pro méně odpadu

Projekt je založený na jednoduché myšlence „Pro méně odpadu”. Cílem 
je snižování množství směsného komunálního odpadu, předcházení 
jeho vzniku a zvyšování míry třídění v obcích a městech. Jedním ze sto-
vek pozitivních příkladů je Prostřední Bečva – obec, která v roce 2017 
ušetřila celkem 334 000 Kč, snížila množství směsného komunálního 
odpadu o 31 % a zavedla tak motivační systém pro své občany. Projekt 
pomáhá systematicky snižovat množství odpadů prostřednictvím fyzic-
kých analýz odpadů a systému kompostování bioodpadů. Zahrnuje také 
inovativní technologie, která promění zbytky jídel na substrát, vzdělávací 
kampaně a chytrý systém evidence odpadů ECONIT, který JRK přizpů-
sobuje obcím na míru a pomáhá tak ke zlepšení odpadového hospo-
dářství. Zavedením tohoto motivačního systému vede obec své občany 
k tomu, aby produkovali méně odpadu a zodpovědně třídili. 

www.meneodpadu.cz
   
 

NAFIGATE 
Hydal PHA

První bioplast v nekonečném oběhu a „pod taktovkou“ přírody. Biopo-
lymer PHA (polyhydroxyalkanoáty) je biokompatibilní a biodegradabilní 
látka vyrobená z odpadu, která má potenciál nahradit mikroplasty. Od-
padní rostlinné oleje, které mnohdy jen ničí kanalizace, se díky české 
technologii Hydal mohou vrátit do oběhu a dostat novou šanci na opě-
tovné využití. Přírodně vyrobený materiál po sobě na konci svého životní-
ho cyklu nezanechává žádný odpad, protože se v půdě, vodě a v mořích 
rozpadá na vodu a CO2. V roce 2015 získala tato technologie založená 
na principech upcyclingu a oběhového hospodářství jako první v Česku 
cenu Frost and Sullivan za nejlepší technologickou inovaci.

www.nafigate.com/cs
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Tesco Stores ČR 
Žádné jídlo nazmar

S jídlem prostě není správné plýtvat. A to zvláště v okamžiku, kdy ce-
losvětově přichází třetina potravin nazmar a zároveň jeden z devíti lidí 
trpí podvýživou. Tento nepoměr chce Tesco změnit. Neřeší proto plýtvá-
ní izolovaně pouze ve svých obchodech, ale dívá se na celý řetězec, od 
farem přes výrobce až po domácnosti. Díky dlouhodobým partnerstvím, 
odpovědné výrobě a spotřebě je schopno snižovat potravinový odpad 
a pomoci potravinami tam, kde jich je nedostatek. V oblasti prevence 
plýtvání potravinami se zaměřuje především na darování potravino-
vých přebytků, národní potravinové sbírky, podporu potravinových bank, 
spolupráci s dodavateli, uveřejňování transparentních dat o vlastním 
plýtvání, odpovědné obchodování, inovace ve svém provozu a vzdělávání 
široké i odborné veřejnosti

www.itesco.cz

Vodafone Czech Republic 
Internet věcí (IoT): Jak nové technologie snižují CO2

Internet věcí (IoT) je převratná technologie, která umožňuje strojům, pří-
strojům, senzorům apod. komunikovat mezi sebou a okolím prostřednic-
tvím internetu. Řešení IoT otevírá nové možnosti i v boji proti klimatickým 
změnám, v rozšiřování technologií pro dodávky moderních udržitelných 
energetických služeb a v usnadňování přístupu k nim. Internet věcí tiše 
bojuje proti emisím CO2 tak, že průmysl a infrastrukturu mění v energe-
ticky úspornější. Ve městech snižuje spotřebu zdrojů a inovativní zbraní 
pomáhá planetě proti emisím skleníkových plynů. Neviditelný bojovník 
s přezdívkou „Smart“ pomohl vloni ve službách Vodafonu odlehčit Česku 
o 5 165 tun CO2. To je šestnáctkrát více než před dvěma lety. Tolik emisí 
by vyplodilo 538 aut na cestě kolem světa.

www.vodafone.cz/udrzitelne-podnikani
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Czechitas
Czechitas Nová Generace

Projekt Czechitas Nová Generace pomáhá dětem a dospívajícím najít 
cestu k IT, aby mohli pomocí moderních technologií měnit svět kolem 
sebe. V rámci intenzivních kurzů, jako jsou příměstské tábory, víkendo-
vé kempy nebo letní školy, jsou účastníci hravou a interaktivní formou 
vzděláváni v programování, robotice, grafice. Czechitas vytváří příjemné 
prostředí, ve kterém žádná otázka není špatná. Kromě kurzů pro děti 
vytváří Czechitas také kvalitní výukové e-learningové nástroje reagující na 
aktuální trendy v IT. Projekt Nová Generace se zaměřuje na děti od 8 let, 
jejich rodiče i pedagogy. V roce 2017 bylo proškoleno 160 pedagogů, 
kteří budou učit informatiku moderní a zábavnou formou pro více než 
2 000 žáků. Až 70 % absolventek Letních škol IT se přihlásilo na vysokou 
školu technického zaměření. 

www.czechitas.cz

   

 

Člověk v tísni
Podpora vzdělávání v Sýrii

Válka v Sýrii zuří již více než sedm let. Nejhůře dopadá na děti, které často 
nepoznaly nic jiného než život ve válce. Právě pro ně je klíčové vzdělání 
a školní prostředí, které jim pomáhá vyrovnat se s traumatickými zážitky. 
Téměř dva miliony syrských dětí ale do školy chodit nemohou, další mi-
lion a půl se mimo školu může rychle ocitnout. Člověk v tísni v roce 2014 
začal s podporou šesti škol, dnes jich v provinciích Aleppo a Idlíb podpo-
ruje 35. Zajišťuje jejich provoz, opravuje je, přispívá na mzdy učitelů, dis-
tribuuje pomůcky a zlepšuje bezpečnost. Důležitá je také psychosociální 
pomoc traumatizovaným dětem, stejně jako organizace volnočasových 
a podpůrných aktivit. Do těchto škol chodí 11 230 žáků. Člověk v tísni se 
snaží, aby z těchto dětí nevyrostla ztracená generace.

www.clovekvtisni.cz
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Nadání a dovednosti
Rozhled

Mladí lidé opouštějící dětské domovy a pěstounské rodiny patří na pra-
covním trhu mezi jednu z nejohroženějších skupin. Častou příčinnou 
problémů bývá absence pozitivních vzorů a pracovních návyků, chybějí-
cí finančně-právní gramotnost a nízké povědomí o situaci na pracovním 
trhu. Cílem neziskové organizace Nadání a dovednosti o.p.s. je pomoci 
se správným výběrem studia, s přípravou na profesní život a se vstupem 
na trh práce. Tak, aby mladí lidé po odchodu z domova plynule navázali 
na běžný, samostatný život a nekončili závislí na podpoře státu nebo 
v nejhorších případech na ulici. Projekt Rozhled, určený dětem ve věku 
14 až 26 let, je postaven na třech hlavních pilířích: semináře a workshopy, 
exkurze a stínování, kariérní poradenství. Za posledních šest let projekt 
zvýšil šanci na uplatnění na pracovním trhu 439 dětem z 56 dětských 
domovů. Od roku 2018 organizace nabízí účast v projektu všem mladým 
lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

www.nadaniadovednosti.cz

Finalisté Cen SDGs 2018
MLADÝ LEADER DO 30 LET

Contiqua

Průmyslová výroba není nikdy 100% efektivní. V průměru 16 % materi-
álů z ní odchází jako odpad, přestože jde často o materiály prvotřídní. 
A právě z těchto zbytků navrhuje Contiqua nové produkty. Spojuje v nich 
design, storytelling a udržitelnost – nejde o jednorázové akce, ale sys-
tematické řešení. Tým Contiqua zároveň buduje databázi těch nejkva-
litnějších sekundárních materiálů, které v současné době není možné 
efektivně recyklovat, a pořádá workshopy, kde designéři navrhují nové 
produkty. Plýtvání přírodními zdroji a vztah lidí k produktům jsou téma-
ty těchto workshopů. Věří, že ke zdrojům je potřeba přistupovat udrži-
telně a produkty mají být navrhované tak, aby je lidé chtěli používat co 
nejdéle, nejen do další módní sezóny.

www.contiqua.co
     
„Když se zapálíte pro dobrou věc a máte správnou dávku drzosti, tak 
je možné všechno. Třeba stát se do roka od školy partnerem České re-
publiky a připravovat expozici na největší světové výstavě. Stačí se ne-
bát. :)“ – Jindřich Fialka
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MAAPPI 

Za projektem MAAPPI stojí čtrnáctiletý Matěj, který trpí autismem. Matěj 
miluje mapy. A maluje je. Společně se svými rodiči pak na podzim roku 
2017 odstartoval retailovou značku MAAPPI, jejímž cílem je prodávat 
produkty s tematikou svých map a ze získaného zisku financovat osobní 
asistenty dalších autistických dětí. Projekt MAAPPI vznikl náhodou: jed-
noho dne vzal Matěj jednu ze svých map, omotal ji jako sukni na krej-
čovské figuríně a nápad byl tady. Matěj s rodiči by již v roce 2018 do 
projektu velmi rádi zapojili i další osoby s nějakým druhem handicapu, 
ale i talentu a nadání. Nejen, že projekt Matějovi pomáhá s integrací do 
normální společnosti, ale zároveň má za cíl ze zisku z prodeje produktů 
pomáhat s financováním osobních asistentů těm, kteří si je nemohou 
pro své děti dovolit.

maappi.com/cs/

     

ProSpolužáky.cz

Společnost ProSpolužáky.cz si klade za cíl zlepšit aktuální stav školství. 
Cílem je, aby studenti chápali, jak se danou látku naučit a k čemu jim 
bude v reálném životě. Jedná se o předměty jako matematika, chemie 
nebo fyzika, které jsou všeobecně vnímány tak, že je mohou pochopit 
opravdu jen ti „chytří studenti“. Tato domněnka způsobuje zvyšování ne-
rovnosti mezi studenty, nepochopení učiva je považováno za chybu na 
straně studenta. Nastává tak situace, kdy mají studenti špatné známky, 
které vedou k jejich frustraci a nechuti k danému předmětu. Učebnice 
a pracovní sešity „pro spolužáky“ pomáhají jak studentovi, tak i samotné-
mu učiteli. V učebnicích se používá srozumitelný jazyk, aby učivo pocho-
pil opravdu každý, nehledě na dosažené vzdělání, věk či sociální situaci.

www.prospoluzaky.cz
     
„Ocenění SDGs nás utvrdilo v jedné velice důležité věci – naše snaha a práce 
má smysl a je v ní důležité vytrvat i přes všechny překážky až do konce. Kro-
mě toho bylo skvělé vidět, že v naplňování cílů udržitelného rozvoje rozhod-
ně nejsme sami. Doufám tedy, že se tato tradice udrží a dojde k podpoře 
dalších projektů s podobnými ambicemi.“ – Marek Liška

http://maappi.com/cs/
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SharyGo

SharyGo si vzalo na mušku trend konzumního způsobu života. Je to vir-
tuální tržiště pro ty, kteří chtějí krátkodobě používat věci, které si nechtějí 
či nemohou koupit. Portál umožňuje vzájemné půjčování jinak méně 
využívaných předmětů. Uživatelé tak nemusí čelit vysokým pořizovacím 
nákladům nových věcí, které sami použijí jen párkrát za rok.  Díky alter-
nativní možnosti se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí své peníze 
investovat do koupě nebo peníze využít smysluplněji. SharyGo podpo-
ruje sdílenou ekonomiku a přináší alternativní řešení k pořizování věcí, 
čímž aktivně podporuje snižování nadvýroby se všemi jejími negativními 
dopady. Denní cena výpůjčky se pohybuje v rozmezí od jednoho do tří 
procent nákupní hodnoty předmětu, průměrná doba výpůjčky je kolem 
tří dní. Krátkodobé zapůjčení tedy šetří až 90 % nákladů.

www.sharygo.cz
     
„SharyGo denně šetří lidem významné finanční prostředky a otevírá 
možnosti využívání věcí, které nemá smysl kupovat, jelikož je využijeme 
velmi zřídka, případně si je chceme před nákupem vyzkoušet. A na-
opak, pokud věci nevyužíváme často, můžeme je nabídnout a pomoci 
ostatním. Princip krátkodobého využívání věcí a jejich rotace význam-
ně přispívá ke snížení nadbytečného konzumu. Těší nás pracovat na 
projektu, který lidem přináší reálnou hodnotu.“ – Dan Erlebach
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Vinné sklepy Kutná Hora – Biodynamický statek

Cestou ke zdravé úrodě je zvyšování přirozené vitality půdy, pestrá fló-
ra a fauna, přirozené zatravnění a zachování remízků, nikoliv používání 
moderních chemických postřiků. Biodynamický statek je certifikován 
BIO a má jako jediné české vinařství prestižní certifikát biodynamické-
ho zemědělství DEMETER. Pracovní operace se na statku provádí v zá-
vislosti na fázích měsíce, používají se biodynamické preparáty, roháček, 
křemenáček, kompostové preparáty, extrakty z bylin, kopřiva, přeslička, 
šalvěj. Použití chemických prostředků je zde zcela vyloučeno. Ve vinném 
sklepě jsou hrozny šetrně lisovány a vzniklý mošt neobsahuje žádné che-
mické prostředky, výživu či umělé kvasinky. Zbytky po vylisování se po 
kompostaci vrací přírodě. Jak prokazují mnohá ocenění, i tímto přiroze-
ným přístupem mohou vznikat špičková vína.

www.vinokutnahora.cz

Skanska Property Czech Republic – Kancelářská budova Five

Five je mimořádným příkladem udržitelného projektu, jenž získal nejvyš-
ší možnou platinovou úroveň certifikace LEED. Projekt Five byl vybudo-
ván v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a náležitou úctou k životní-
mu prostředí. Celá budova dosahuje větších úspor energií a vody než běžné 
administrativní budovy a přispívá tak k udržitelnému rozvoji města. Úsporná 
řešení zahrnují použití LED svítidel, řízení denního osvětlení v kancelářích, 
instalace výtahů s rekuperací energie, dále také sběr dešťové vody k zalé-
vání zeleně a použití vysoce účinného systému klimatizace. Účinná filtrace 
vzduchu, použití chladících trámců, účinnější cirkulace vzduchu a monito-
ring CO2 zajišťují vysokou kvalitu interiéru pro nájemce. Mobilní aplikace jim 
nabízí pestrou paletu služeb. Pro zvýšení povědomí o udržitelných funkcích 
byl pro nájemníky spuštěn program Green Education (Zelená osvěta), infor-
mováni jsou o nich také zaměstnanci.

www.skanska.cz/property
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Siemens – Snížení emisí CO2 v Česku o 70 %

Emise CO2 jsou jednou z příčin klimatických změn. Siemens se v roce 
2015 zavázal snížit své emise CO2 o 50 % do roku 2020 a do roku 2030 
být CO2 neutrální. CO2 emise na obyvatele jsou v Česku 9,2 tuny ročně, 
výrazně více než je průměr EU (6,4 tuny). Velká část emisí CO2 pochá-
zí z průmyslu, který je v zemi silně koncentrován. Siemens má v Česku 
obchodní organizaci a sedm závodů. Zaměstnává 12 tisíc lidí a provo-
zuje flotilu asi 700 aut. Společnost intenzivně pracuje na programech 
na snížení CO2: nákupem zelené elektrické energie, projekty na zvýšení 
energetické účinnosti (EEP), vlastními obnovitelnými zdroji energie, za-
váděním elektromobility. Díky programům EEP a nákupu zelené ener-
gie bylo cíle 70% snížení emisí CO2 dosaženo již v roce 2018.

www.siemens.cz

Tchibo Praha, spol. s r.o.  – Tchibo Joint Forces! ®

Cílem společnosti Tchibo je dosažení 100% udržitelného podnikání. Proto 
se zabývá nejen vlastními aktivitami, ale věnuje se i edukaci svých obchod-
ních partnerů a dodavatelů. Jedním z nástrojů je kvalifikační program 
Tchibo Joint Forces! ®, který je zaměřen na drobné pěstitele kávy a jejich 
rodiny. Farmáři jsou podporováni v postupném přechodu od konvenční-
ho k ekologickému, sociálně odpovědnému a ekonomicky životaschop-
nému pěstování kávy. Součástí programu jsou školení, vzdělávání pro ce-
lou rodinu, přístup k infrastruktuře a rozvoj dlouhodobých dodavatelských 
vztahů. Tchibo Joint Forces! ® spolupracuje s dodavateli, obchodníky, 
vědci, mezinárodními certifikačními organizacemi a s vládními i nevlád-
ními organizacemi. Od založení programu v roce 2012 se do programu 
Tchibo Joint Forces! ® zapojilo již přes 30 000 farmářů v devíti zemích. 
Mnoho z nich nyní pěstuje kávu podle certifikačních standardů Rainforest  
Alliance, Fairtrade, UTZ nebo dle základního standardu Asociace 4C.

www.tchibo.cz
     

Technické služby Tábor – Úsporné a bezpečné veřejné osvětlení v Táboře

Společnost Technické služby Tábor jako majitel soustavy veřejného 
osvětlení (VO) zajišťuje osvětlení ve městě Tábor a jeho příměstských 
částech. Současný vývoj technologií umožňuje modernizovat celou sou-
stavu s významnou úsporou energie, při zachování požadované bezpeč-
nosti pro chodce i účastníky silničního provozu. Díky důrazu na propra-
covanou projektovou dokumentaci, pasport a generel VO, se společnosti 
daří dosahovat významné změny v celém městě v kvalitě osvětlení. Roz-
sáhlý systém VO v počtu 5 600 světelných bodů je nutné provozovat 
s ohledem na nezastavitelné stárnutí za citlivého přístupu architektů 
i světelných techniků. Úspora elektrické energie a servisních nákladů 
u nových svítidel dosahuje významných hodnot v porovnání s čím dál 
levnější technologií na vysoké technické úrovni.

www.tstabor.cz

Avast – Buď safe online

Projekt Buď safe online, nevýdělečný osvětový program pod záštitou 
MŠMT, se zaměřuje na vzdělávání a prevenci v oblasti bezpečnosti na in-
ternetu u dětí na základních školách. Kombinuje formu interaktivní, živé 
besedy, kde se děti na konkrétních příkladech z praxe učí, jak předchá-
zet rizikům spojeným s používáním internetu a moderních technologií, 
a prezentace na internetu v podobě webových stránek a videí zaměře-
ných na jednotlivé hrozby. Děti se dozví, jaké jsou druhy internetových 
hrozeb, jak poznají falešnou aplikaci, jak si správně zabezpečit svá data 
a profily na sociálních sítích nebo jak si vytvořit silné heslo. Na podporu 
projektu vznikl web obsahující řadu edukativních videí a materiálů vzta-
hujících se k jednotlivým bezpečnostním tématům. Kromě dětí nalez-
nou na webu užitečné informace také rodiče a učitelé.

www.budsafeonline.cz
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O2 Czech Republic a.s. – O2 SOS – systém na svolávání dobrovolníků 
poskytujících odbornou první pomoc

Podle odborných statistik se v Evropě náhle zastaví srdce až 2 500 lidem 
denně. O životě a smrti v těchto případech rozhodují minuty. O2 společ-
ně se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje pro-
to vyvinulo mobilní aplikaci O2 SOS určenou záchranným službám pro 
svolávání dobrovolníků poskytujících odbornou první pomoc. Aplikace 
pomáhá zajistit pacientovi se srdeční zástavou první pomoc ještě před 
tím, než na místo dorazí nejbližší záchranka. Je určena odborníkům na 
první pomoc a dnes ji využívají především příslušníci složek IZS, Horské 
služby, ale i proškolení dobrovolníci, kteří jsou denně v terénu a u obětí 
srdeční zástavy mohou být nejrychleji. Za rok a půl fungování pomohla 
aplikace v jediném kraji zachránit život až třem stovkám lidí. Nyní se plá-
nuje rozšíření i do dalších krajů.

www.o2.cz

Direct Parcel Distribution – DPD snižuje emise na nulu

Společnost DPD si je vědoma toho, že její činnost ovlivňuje životní pro-
středí, a tak se jako společensky odpovědná firma rozhodla svůj vliv na 
životní prostředí postupně snižovat. Hlavním bodem projektu se stala 
produkce emisí, která má v tomto směru největší vliv. DPD pečlivě sledu-
je, při jakých činnostech emise vznikají, měří množství produkce a snaží 
se jejich vznik co nejvíce eliminovat. Emise, které přeci jen činností spo-
lečnosti vzniknou, jsou kompenzovány. Zákazníci využívající služeb DPD 
si mohou být jisti, že 100 % emisí vyprodukovaných ve spojení s doručo-
váním balíčků je vykompenzováno. Tuto službu navíc nabízí jako jediná 
společnost v Česku bez příplatku pro zákazníka.

Projekt je součástí strategie společenské odpovědnosti DrivingChange.

www.dpd.com/cz/   

Lidl – Šetrný vztah k životnímu prostředí

Společnost Lidl se dlouhodobě věnuje odpovědnosti vůči životnímu pro-
středí v oblastech redukce plastů a recyklace, ekologických technologií 
a energetického managementu. Již v roce 2017 ustoupila od prodeje 
jednorázových igelitových tašek a nabízí zákazníkům ekologičtější vari-
anty. Zavázala se do roku 2025 snížit množství plastů o 20 % a zajistit 
100% recyklovatelnost všech plastových obalů svých privátních značek. 
Při rekonstrukcích a výstavbě nových prodejen instaluje moderní úspor-
né technologie jako např. LED osvětlení, tepelná čerpadla napojená na 
podlahové vytápění s aktivací betonového jádra, systém větrání s reku-
perací tepla napojený na čidla koncentrace CO2 ve vzduchu nebo ekolo-
gické chladicí systémy v chladicím nábytku. Šetrné technologie jsou za-
váděny do logistických center společnosti i přepravních procesů. V roce 
2017 získala společnost Lidl certifikát energetického managementu ISO 
50001 a zároveň začala u svých prodejen instalovat rychlonabíjející sta-
nice pro elektromobily. Část elektrické energie odebírá z obnovitelných 
zdrojů.

www.lidl.cz

Skupina ČEZ – Mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má 
každý možnost pomáhat vlastním aktivním pohybem nejen sobě k lep-
šímu zdraví, ale také druhým, kteří pomoc potřebují. Aplikace zazname-
nává pohyb uživatele (např. chůzi, běh, jízdu na kole, lyžování, ale tře-
ba i jízdu na koni a kajaku nebo indoorové aktivity typu aerobik a běh 
na trenažéru). Aplikace myslí i na handicapované či maminky, protože 
nabízí aktivity jako je chůze s kočárkem, jízda na invalidním vozíku či 
handbiku. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti 
generuje aplikace body, které může uživatel kdykoli věnovat některému 
z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol či obcí. Po-
kud uživatelé aplikace svým pohybem nasbírají dostatečný počet bodů, 
Nadace ČEZ projekt finančně podpoří.

www.pomahejpohybem.cz
     

http://www.dpd.com/cz/business_customers/poznejte_nas/spolecenska_odpovednost
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Albatros Media – Nadace Albatros: Mise – podpora vzdělávání sociálně 
znevýhodněných dětí a mladých lidí

Posláním Nadace Albatros je podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných 
dětí a mladých lidí. Svou misi naplňuje skrze tři programové oblasti. V rám-
ci podpory předškolního vzdělávání ročně pomáhá stovce dětí od 3 do 7 let, 
připravuje je i jejich rodiče na vstup do kvalitních a inkluzivních mateřských 
a základních škol. Oblast stipendijní podpory zajišťuje například skrze progra-
my doučování či kariérního poradenství přípravu sociálně znevýhodněných 
dětí na středních školách, dále pomáhá hradit dojíždění a další náklady spo-
jené se studiem na SŠ, VOŠ nebo VŠ. Stipendijní programy pro starší studenty 
navíc doplňují mentoři, jazykové kurzy, stáže nebo dobrovolnická služba. To vše 
pro několik set studentů ročně. Celou filozofii doplňuje pilíř podpory sdílení 
dobré praxe mezi pedagogy – v rámci ČR i přenosem fungujících opaření ze 
zahraničí – směrem k inkluzivitě a zároveň kvalitě. Kromě poskytování financí 
se Nadace Albatros snaží být stabilním partnerem, který podporuje příjemce 
v jejich rozvoji a budoucí nezávislosti na vlastních i jiných grantových podpo-
rách, a který přispívá k rozvoji sledování dopadu podpořených projektů.

www.nadacealbatros.cz
www.albatrosmedia.cz

SEMIFINALISTÉ CEN SDGs 2018
VEŘEJNÁ SFÉRA

Centrum LOCIKA – Včas a spolu: násilí lze zastavit

Centrum LOCIKA je první specializované pracoviště v Česku poskytující syste-
matickou odbornou pomoc dětem zažívajícím domácí násilí. Služby centra 
jsou poskytovány dle vlastní inovativní a odborným panelem schválené meto-
diky práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Cílem 
je zastavit domácí násilí, podpořit obnovu zdravých vztahů v rodině a zamezit 
přenosu patologických vzorců chování do další generace. Hlavní cílovou sku-
pinou jsou děti a dospívající mládež, které jsou až v 90 % případů svědky do-
mácího násilí. Děti neznají dětskou bezstarostnost, žijí v dlouhodobém stresu 
a strachu. Prožité trauma negativně poznamenává jejich život – ohroženo je 
zdraví, prožívání, schopnost obstát ve škole a mezi kamarády i budoucí part-
nerské vztahy. Manipulativní a násilné chování se stává normou. Ze zkušeností 
vyplývá, že k efektivnímu a trvalému řešení pro děti a k zastavení tolerance ná-
silí v partnerských vztazích je potřeba pracovat s celou rodinou, osobou ohro-
ženou i původcem domácího násilí.

www.centrumlocika.cz

Toulcův dvůr  – Hospodaření s dešťovou vodou v Toulcově dvoře

Toulcův dvůr, z.s. provozuje jedno z největších středisek ekologic-
ké výchovy v ČR. Posláním Toulcova dvora je vytvářet otevřený prostor 
k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a společnosti. Kaž-
doročně přivítá Toulcův dvůr více než 100 000 návštěvníků, účastníků 
vzdělávacích akcí nebo volnočasových aktivit. Hospodaření s dešťovou 
vodou v Toulcově dvoře je projekt tříčlenného týmu studentů z VŠCHT, 
který povede k výrazné úspoře pitné vody. Celý záměr má několik etap  
– 1) využití dešťové vody pro splachování v hostelu a ve školce, 2) využi-
tí dešťové vody pro toalety ve Zdravé jídelně, 3) vybudování dešťového 
jezírka a 4) technické opatření pro úspory vod (perlátory, oběhová čer-
padla aj.). Projekt vyhrál soutěž Nadace Partnerství Pro vodu a jeho kva-
litní zpracování i pozitivní dopady vyústily v praktickou realizaci, která se 
uskuteční v letech 2018 a 2019.

www.toulcuvdvur.cz
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Nadace rozvoje občanské společnosti – sbírkový projekt Pomozte dětem

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou 
sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spoluprá-
ci s Českou televizí už 20 let. Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou 
a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku 
po celém Česku. Každoročně je vyhlašováno veřejné výběrové řízení na 
nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů 
Česka, pomoc realizují nestátní neziskové organizace prostřednictvím 
individuálních a ročních projektů. Žádosti organizací hodnotí komise 
složené z odborníků, které v rámci každého ročníku posuzují a vybírají 
TOP 50 projektů určených k podpoře. Při posuzování přihlášených pro-
jektů je kladen důraz především na zvyšování kvality života dětí, vytváření 
rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a pod-
poru práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

www.pomoztedetem.cz
     

Vzdělávací centra TEREZA, Lipka, Chaloupky – Učíme se venku

Učíme se venku pomáhá učitelům učit venku. Cílem projektu je vyváře-
ní vzdělávacích programů a materiálů, které vedou děti k odpovědnos-
ti vůči životnímu prostředí, a to vlastním prožitkem a bádáním. Projekt 
nabízí nejen učitelům a školám, ale i ostatním průvodcům dětí materi-
ály pro výuku venku, testuje učení venku napříč předměty a věkovými 
skupinami, sdílí inspirativní příběhy učitelek a učitelů, vytváří podporující 
komunitu. Po skoro roce své existence má platforma Učíme se venku na 
facebookovém profilu 5 000 sledujících a v uzavřené skupině se o své 
zkušenosti dělí bezmála 1 600 lidí. Projekt získal ocenění za inovativ-
ní přístup ve vzdělávání EDUína 2017 – 1. místo Ceny odborné poroty 
a 2. místo Ceny veřejnosti. Učíme se venku založily tři organizace, které 
se dlouhodobě zabývaly učením venku a rozhodly se spojit síly, sdílet své 
zkušenosti z praxe a inspirovat ostatní. 

www.ucimesevenku.cz

Udržitelný Palacký – Udržitelné univerzity

Hlavním cílem spolku Udržitelný Palacký je aplikování principů udrži-
telného rozvoje na Univerzitě Palackého a vytvoření environmentálně 
udržitelného, sociálně spravedlivého a ekonomicky efektivního prostředí 
pro studium, které bude příkladem pro další soukromé či veřejné insti-
tuce. Spolek Udržitelný Palacký řídí několik projektů. Prvním projektem 
byla v roce 2016 akce Ukliďme Olomouc v rámci celorepublikové inicia-
tivy Ukliďme Česko. Mezi další iniciativy spolku patří například založení 
studentské komunitní zahrádky Václavka, kampaň Think Out of the Bin 
zvyšující povědomí o problematice odpadů, založení online platformy 
pro sdílení nadbytečného jídla Free Food UPOL nebo fyzického prostoru 
Freeshop pro sdílení již nepotřebných věcí z univerzitních kolejí.

udrzitelny.palacky.upol.cz
     

SEVER – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK

DOTEK je příkladem jedinečného spojení citlivé záchrany kulturní pa-
mátky, moderního ekologicky šetrného provozu (např. využití místních 
produktů a surovin při výstavbě i v provozu, vytápění biomasou, solární 
kolektory) a využití pro vzdělávání. Jeho cílem je obnovení vztahu lidí 
ke krajině, zachování kulturního a přírodního dědictví, šíření dovednos-
tí pro šetrné nakládání s přírodou. V DOTEKu se nachází návštěvnické 
centrum a obchůdek s místními výrobky i fairtradovým zbožím, hravá 
expozice o životě v přírodě a krajině, herní koutek, loutkové divadlo, ře-
meslné dílny, seminární místnosti, klubovna, knihovna, kuchyně vařící 
zdravě z místních potravin, zahrada s původními plodinami, ovocný-
mi odrůdami a domácími zvířaty. Ročně zde stráví vzdělávací týden, 
tábor či víkendovou akci až 1 000 dětí. Další stovky dětí, návštěvníků  
Krkonoš i místních obyvatel projdou jednodenními programy a seminá-
ři, prohlídkami areálu a dalšími akcemi.

dotek.eu
     

http://udrzitelny.palacky.upol.cz/
http://www.dotek.eu/Uvodni-strana.html
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SEVER – Místně zakotvené učení – Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život je škola, která aktivně mění své okolí, pomá-
há žákům vytvářet si vztah k místu, dává žákům slovo, připravuje je na 
skutečný život, je otevřená komunitě a mění svět k lepšímu. Program 
Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se 
rozvíjejících vzdělávacích programů v Česku. V roce 2015 vnesly do pro-
gramu nový impuls SDGs, následně pak Strategický rámec Česká repub-
lika 2030, s nimiž je dnes program úzce propojen. Škola pro udržitelný 
život představuje vzdělávací program, v němž žáci řeší potřeby a problé-
my místa, kde žijí, a zapojují se do dění v komunitě, učí se prostřednic-
tvím plánování a realizace projektů užitečných pro místo a obec. Tím 
program podporuje užší spolupráci školy, obce, občanů, spolků a firem, 
a zároveň přispívá k udržitelnému rozvoji obce.

www.skolaprozivot.cz
     

CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České re-
publiky – UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klima-
tu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů 
k adaptacím

CzechGlobe inicioval v návaznosti na mezinárodní projekty i národní 
politiky přípravu adaptačních strategií pro česká města. Celý proces byl 
zahájen v roce 2015, kdy byl spuštěn mezinárodní projekt UrbanAdapt, 
jehož cílem byla podpora rozvoje adaptací na změnu klimatu v pilotních 
velkých městech– v Praze, Brně a Plzni. Projekt UrbanAdapt se zaměřoval 
na zhodnocení možných dopadů změny klimatu ve městech, v součin-
nosti s aktéry v pilotních městech rozvíjel proces přípravy adaptačních 
strategií měst, jehož součástí byl i návrh a hodnocení vhodných adaptač-
ních opatření s důrazem na využití zelené a modré infrastruktury. Projekt 
rozvíjel spolupráci akademického sektoru, nevládních organizací a cílo-
vých měst. Součástí projektu byla rovněž mezinárodní spolupráce pro-
jektového týmu s Institutem pro udržitelný rozvoj Islandské univerzity.

www.czechglobe.cz | urbanadapt.cz
     

Nadace Partnerství – Otevřená zahrada

Vzdělávací centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství s modelovými 
pasivními budovami a městskou minifarmou je určeno pro environmen-
tální vzdělávání všech věkových skupin i pro inspiraci investorů a veřejné 
správy. V praxi ukazuje, jak efektivní a šetrné k životnímu prostředí je 
využívání zelených technologií při budování veřejných staveb, revitalizaci 
městských zón, a jak lze dosáhnout uhlíkově neutrálního provozu v ob-
tížných podmínkách historického centra města. Zelená střecha, pasivní 
standard budov, systém vytápění a chlazení ze zemních vrtů, zadržo-
vání dešťové vody a její opětovné využívání a další. K tomu zázemí pro 
dopravu na kole a elektromobilitu, sdílené záhonky a městská minifar-
ma spoluvytváří unikátní pracovní prostředí i zázemí pro okolní komu-
nitu. Prostřednictvím (nejen) sdílení zkušeností, seminářů, konferencí, 
komentovaných prohlídek areálu, akcí pro veřejnost pomáhá Nadace 
Partnerství vzdělávat projektanty, investory, studenty, odborníky i širokou 
veřejnost.

www.otevrenazahrada.cz

Pražské matky – Bezpečné cesty do školy

Cílem programu Bezpečné cesty do školy je ve spolupráci se školami, 
rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních 
cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdra-
vě a ekologicky – pěšky, na koloběžce, na kole nebo veřejnou dopravou. 
Organizace Pražské matky zároveň společně se zapojenými politiky, 
úředníky a odborníky mění okolí škol tak, aby bylo bezpečnější a aby děti 
mohly chodit do školy i ze školy samostatně. Součástí tohoto programu 
je kampaň Pěšky do školy, v rámci které děti mohou zažít (některé i po-
prvé) to, že cesta do školy může být zábavná, dobrodružná a inspirující. 
Děti, které chodí pěšky do školy, se lépe soustředí na učení, jsou spokoje-
nější, samostatnější a vnímavější ke svému okolí. Cesta do školy je příleži-
tost k přirozenému pohybu, který dnešním dětem tolik chybí.

www.prazskematky.cz
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Člověk v tísni – Zavádění ekologického zemědělství v Moldavsku

Zemědělství šetrné k přírodě na jedné straně a kvalitní ekologické potra-
viny na straně druhé. V Moldavsku spojily síly nevládní organizace Člověk 
v tísni a česká firma PROBIO, které společně pomáhají rozvoji místního 
ekologického zemědělství. Partnerství přináší výhody všem stranám. Mol-
davští zemědělci používají ekologické postupy, což jim otevírá přístup na 
evropský trh, zajišťuje odbyt a zlepšuje jejich živobytí. Firma PROBIO si na-
opak připravuje dodavatele kvalitních ekologických plodin, které si letos 
poprvé najdou cestu i na český stůl. Člověk v tísni zde pilotuje ekologické 
způsoby pěstování plodin, poskytuje farmářům malé granty, pomáhá jim 
zprostředkovat půjčky a spolu s místními organizacemi se snaží zajistit 
příznivé prostředí pro ekologické zemědělství i v oblasti legislativy.

www.clovekvtisni.cz
     

Člověk v tísni – Stezky mezi himálajskými vesnicemi v Nepálu

Úzká stezka klikatící se strmým svahem znamená pro obyvatele hor-
ských vesnic v Nepálu jediné spojení se světem. Po těchto stezkách 
chodí do školy, k lékaři nebo na trh. V roce 2015 zasáhlo Nepál ničivé 
zemětřesení, které si vyžádalo 8 500 obětí. Následkem zemětřesení 
docházelo k sesuvům půdy, které zavalily další obydlené oblasti, pří-
padně přerušily jejich spojení s okolím. Člověk v tísni se pustil do oprav. 
Přes 4 000 místních obyvatel za rok opravilo 125 kilometrů stezek. Díky 
vydělaným penězům bylo možné zaplatit dětem školu, opravit domy, 
začít znovu podnikat. Projekt pomohl nastartovat místní ekonomiku. 
Speciální pozornost byla věnována marginalizovaným skupinám a pře-
devším ženám, které v Nepálu často čelí diskriminaci, obchodu s lidmi, 
sexuálnímu obtěžování či násilí. Ženy se podílely na opravách a dostávaly 
stejné odměny jako muži.

www.clovekvtisni.cz
     

MAENDELEO – Podpora farmaření: Pomoc ke svépomoci

Maendeleo je česká nezisková organizace, která realizuje rozvojové pro-
jekty na jihozápadě Tanzanie. Největším projektem Maendelea je Pod-
pora farmaření. Projekt kombinuje odborné vzdělávání se zemědělský-
mi mikropůjčkami a funguje na principu svépomocných skupin. Cílem 
projektu je zlepšit postavení místních farmářů na trhu a prostřednictvím 
teoretických a praktických seminářů rozšířit mezi drobnými pěstiteli 
rýže metody šetrného a efektivního hospodaření s půdou. Projekt na-
pomáhá k udržitelnému rozvoji regionu a přispívá ke zvýšení potravi-
nové bezpečnosti. Organizace prostřednictvím své činnosti bojuje proti 
chudobě a podporuje principy důstojné práce. Maendeleo usiluje také 
o zachování rovnosti, ať už mezi pohlavími či příslušníky s rozdílným ná-
boženským vyznáním nebo kmenovou příslušností.  V roce 2016 vznikla 
například první ryze ženská svépomocná skupina.

www.maendeleo.cz
     

Bezobalu – Osvětová kampaň Co se mi stalo?

Bezobalu je nezisková organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co 
nejúčinněji předcházet vzniku odpadu. Osvětová akce Co se mi stalo? 
je výsledkem tříletého testování organizace Bezobalu, která zkoumala 
možnosti prodeje kvalitních potravin bez obalů v Česku. Testovací pro-
dejna měla úspěch a brzy se dočkala podpory v podobě osvětové kam-
paně s využitím myšlenky Homo cuculla neboli člověka obalového, který 
nepřehlédnutelnou a humornou formou vizualizoval skutečné množství 
komunálního odpadu, jenž vyprodukujeme za tři dny. Kampaň upo-
zorňovala na problematiku množství odpadu a zároveň radila, jak jeho 
produkci snižovat. Crowdfundingová sbírka zároveň zajistila část financí 
pro otevření nového bezobalového obchodu v září 2017, který nyní slou-
ží i jako školicí centrum pro zájemce o rozšíření konceptu Zero Waste do 
regionů.

cosemistalo.cz
 

http://cosemistalo.cz/
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POKROKY SDGS

Cíle udržitelného rozvoje byly 
přijaty v září 2015 všemi členský-
mi státy OSN a navázaly tak na 
Rozvojové cíle tisíciletí. Pojďme 
se podívat na konkrétní pokroky 
a vývoj. 

Podařilo se snížit chudobu. Ještě 
v roce 1999 žilo pod hranicí chu-
doby 28 % lidí a v roce 2016 už 
jen 10 % lidí. Ani boj proti hladu 
nezůstává pozadu. Pokud bude 
vývoj nadále pokračovat podob-
ným tempem, do roku 2030 se 
podaří první dva Cíle požadující 
úplné vymýcení chudoby a hladu 
naplnit, nebo se jim alespoň velmi 
přiblížit. Lidé také méně umírají 
na infekční i nepřenosné choroby. 
Úspěšně se daří bojovat s infekční-
mi nemocemi jako je tuberkulóza, 
malárie či hepatitida, což je před-
mětem SDG 3. 

Následující Cíle udržitelného roz-
voje bojují za kvalitní vzdělávání 
a rovnost mužů a žen. Míra zakon-
čení primárního i nižšího sekun-
dárního vzdělávání od přelomu 
tisíciletí trvale stoupá. Míra dokon-
čení primárního vzdělávání čini-
la již v roce 2013 přes 90 % a bylo 
zde dosaženo vyrovnané pozice 
dívek a chlapců.

SDG 6 požaduje přístupnou pit-
nou vodu a kanalizaci a SDG 7 se 
zasazuje o čisté energie. V roce 

2015 využilo více než 90 % světo-
vé populace zlepšené zdroje pitné 
vody. To je značný pokrok od roku 
2000, kdy tuto možnost mělo jen 
82 % lidí. Podíl světové popula-
ce s přístupem k elektřině se zvý-
šil ze 79 % obyvatel v roce 2000 
na 85,3 % v roce 2014.

SDG 8 zabývající se důstojnou 
prací a ekonomickým růstem 
a SDG 9, jehož předměty jsou 
průmysl, inovace, infrastruktura, 
také zaznamenávají pokroky. Prů-
měrná roční míra růstu reálného 
HDP na obyvatele byla celosvěto-
vě v letech 2010 až 2015 na úrov-
ni 1,6 % oproti pouhým 0,9 % v le-
tech 2005 až 2009. Především 
v rozvojových zemích roste pro-
duktivita práce a výrazně pokles-
la míra dětské práce. Méně nerov-
nosti, úkol dalšího z Cílů, se také 
pomalu, ale jistě stává realitou. 
Bojuje se proti ní například prefe-
renčním zacházením s nejméně 
rozvinutými a rozvojovými země-
mi, rozšiřováním bezcelních styků 
a příznivých podmínek pro vývoz 
z nejméně rozvinutých a rozvojo-
vých zemí. 

I města se mění k lepšímu. Za prv-
ních 15 let tohoto tisíciletí se podíl 
obyvatel žijících v chudinských 
čtvrtích v rozvojových zemích sní-
žil o 9 procentních bodů. Pokro-
kem z jiné oblasti je to, že téměř 

všechny členské státy OSN jsou 
stranami alespoň jedné z dohod 
o životním prostředí řešících pro-
blémy související se znečišťová-
ním ovzduší, půdy a vody a s vy-
stavením toxickým chemickým 
látkám. To jsou příklady pokro-
ků SDG 11 a SDG 12 požadujících 
udržitelná města a obce a odpo-
vědnou výrobu a spotřebu. Dále 
následují Cíle o klimatických opat-
řeních, životě ve vodě a na souši. 
Státy mezi sebou v boji proti kli-
matickým změnám spolupracují 
a mnoho zemí, včetně těch rozvo-
jových, představuje a uskutečňuje 
různé strategie a adaptační plány 
proti změně klimatu. Rozšiřují se 
chráněné oblasti na souši i na úze-
mích oceánů.  

SDG 16 požaduje mír, spravedlnost 
a silné instituce. Zde můžeme jako 

příklady pokroků uvést například 
stále se zvyšující počet států s in-
stitucemi zabývajícími se lidskými 
právy nebo úspěšnější odhalování 
obchodování s lidmi.

Závěrečný SDG 17 mluví o partner-
ství ke splnění cílů. V roce 2016 se 
oficiální rozvojová pomoc od člen-
ských zemí Výboru pro rozvojo-
vou pomoc OECD zvýšila o 8,9 % 
a dosáhla 142,6 miliardy americ-
kých dolarů. Také se například zvý-
šil podíl rozvojových zemí na mezi-
národním obchodu.

Cíle udržitelného rozvoje se daří 
z velké části plnit a má smysl se 
jimi zabývat. Na výše uvedených 
příkladech můžeme vidět, že s tro-
chou vůle lze věci opravdu měnit 
k lepšímu.
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POVĚDOMÍ O SDGs V ČESKU

Povědomí o Cílech udržitelného 
rozvoje OSN v Česku? Nejvíce re-
zonují témata spojená s ochra-
nou životního prostředí a proble-
matikou vody.

Zdraví a kvalitní život spolu s do-
statkem pitné vody – dvě hlav-
ní priority, které Češi považují za 
nejdůležitější z celkem 17 SDGs. Ty 
Česko přijalo spolu se všemi člen-
skými státy OSN v roce 2015 jako 
základní pilíře programu rozvoje 
planety do roku 2030. Povědomí 
o SDGs má bezmála třetina čes-
kých občanů. Informace přinesl 
průzkum agentury Ipsos pro Aso-
ciaci společenské odpovědnosti.

Pro Čechy jsou podle výzkumu nej-
důležitějšími tématy v rámci SDGs 
Zdraví a kvalitní život (SDG 3) a Pit-
ná voda a kanalizace (SDG 6). Mezi 
klíčové pak dál obyvatelé Česka 
řadí Důstojnou práci a ekonomic-
ký rozvoj (SDG 8), Mír, spravedlnost 
a silné instituce (SDG 16) nebo 
Dostupné a čisté energie (SDG 7). 
Oproti předchozímu roku vzrostl 
počet lidí, kteří si myslí, že by se do 
plnění cílů měla aktivněji zapojit 
česká vláda a soukromý sektor. 
V roce 2017 se pro větší roli státu 
vyslovilo 79 %, letos je to 86 %. 
Aktivnější přístup firem loni po-
žadovalo 73 %, v letošním roce je 
to 86 % dotázaných.

Aktuální pokrok v naplňování 
SDGs patřil současně mezi hlavní 
témata zasedání Politického fóra 
na vysoké úrovni o udržitelném 
rozvoji (HLPF), které se uskutečni-
lo v první polovině července 2018 
v sídle OSN v New Yorku. Česko 
zároveň skončilo své předsednic-
tví v Hospodářské a sociální radě 
OSN (ECOSOC), jednoho ze tří nej-
důležitějších orgánů organizace. 
Během fóra byly také představeny 
výsledky každoročního celosvě-
tového žebříčku, tzv. SDG Indexu. 
Ten zkoumá, jak si jednotlivé země 
vedou v naplňování konkrétních 
Cílů. Česko skončilo na 13. místě ze 
156 hodnocených států – umístilo 
se například před Velkou Británií, 

Notes: The full title of Goal 2 “Zero Hunger” is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.    
 The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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AVERAGE PERFORMANCE BY SDG

OECD Countries

OVERALL PERFORMANCE
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Průměrný výkon v naplňování 
jednotlivých SDGs

Kanadou nebo Japonskem. Česko 
dosáhlo indexu 78,7 což je nadprů-
měr v rámci regionu (průměr 76,9).

Zájem Čechů o udržitelný rozvoj 
také potvrzuje již zmíněný nejno-
vější výzkum agentury Ipsos pro 
Asociaci společenské odpovědnos-
ti. Povědomí o SDGs má bezmála 
třetina českých občanů (29 %). Jde 
většinou o lidi mezi 18 a 35 lety 
a o lidi s vysokoškolským vzdělá-
ním. „Cíl Zdraví a kvalitní život je 
českou populací vnímán jako nej-
důležitější a je zároveň považován 
za prioritu, kterou by měla česká 
vláda řešit,“ komentuje výsledky 
výzkumu Tomáš Macků, Research 
& Communication Director agen-
tury Ipsos. U Čechů těsně násle-
duje cíl Pitná voda a kanalizace 
(SDG 6), jehož důležitost již dru-
hým rokem dle názoru populace 
významně roste a zároveň je jeho 
řešení v Česku hodnoceno nejlépe.

Účastníci průzkumu pak při otáz-
ce na jejich vlastní aktivní roli při 
naplňování SDGs nejčastěji uvádějí 
třídění odpadů a recyklaci (63 %) 
nebo omezení plýtvání potravina-
mi, energiemi a vodou (23 %). Dále 
kolem 5 % populace omezuje i na-

kupování produktů z plastů nebo 
v plastových obalech, nepoužívá 
igelitové sáčky a snaží se omezit 
i využití automobilové dopravy.

O výzkumu

Výzkum byl realizován agenturou 
Ipsos na reprezentativním vzorku 
dospělé internetové populace Čes-
ka ve věku 18 až 65 let (reprezen-
tativní dle regionu, velikosti místa 
bydliště, pohlaví, věku a vzdělá-
ní). Velikost výběrového souboru 
byla 1 000 respondentů, sběr dat 
probíhal od 5. do 13. 6. 2018.

Notes: The full title of Goal 2 “Zero Hunger” is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.    
 The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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http://www.sdgindex.org/assets/files/2018/01%20SDGS%20GLOBAL%20EDITION%20WEB%20V9%20180718.pdf
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