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PROČ JSOU SDGs DŮLEŽITÉ PRO OBCE A 

MĚSTA? 
Cíle udržitelného rozvoje (z angl. Sustainable 

Development Goals) definují globální priority 

udržitelného rozvoje a ambice do roku 2030. 

Snaží se globálně mobilizovat úsilí kolem 

společného souboru priorit. Tyto cíle volají po 

mezinárodním zapojení všech vlád, 

obchodních společností, měst, obcí a 

jednotlivců se záměrem ukončit chudobu, 

vytvořit důstojný život a příležitosti pro 

všechny. 

Cíle udržitelného rozvoje pokrývají široké 

spektrum témat relevantní pro obce i města, 

například chudoba, zdraví, vzdělávání, 

změna klimatu či udržitelná města a obce. 

Přijmutím závazku k SDGs tak můžete 

propojit vaši strategii rozvoje s globálními 

prioritami. Samosprávné celky mohou 

používat cíle udržitelného rozvoje jako 

zastřešující rámec pro utváření, řízení, 

komunikaci a podávání zpráv o svých 

projektech, cílech a činnostech, což vám 

přinese přidanou hodnotu ve formě: 

 identifikace budoucích rozvojových 

příležitostí, 

 zvýšení kvality života obyvatel, 

 odhalení slabých míst a provozních 

úspor, 

 navázání strategických partnerství. 

Jelikož SDGs tvoří globální agendu rozvoje 

našich společností, umožňují zároveň obcím 

a městům prokázat, jak jejich činnosti, 

aktivity pomáhají prosazovat principy 

udržitelného rozvoje, jak minimalizují 

negativní dopady svého působení a jakým 

způsobem maximalizují pozitivní dopady na 

společnost a životní prostředí. 

 Cíle udržitelného rozvoje byly odsouhlaseny 

všemi vládami, jejich úspěch je do značné 

míry založen na ochotě a spolupráci všech 

aktérů (vláda – společnosti – občané). 

SDGs na národní úrovni 

Cíle udržitelného rozvoje jsou v podmínkách 

České republiky transponovány do 

strategického rámce ČR 2030. Tato agenda 

je ve správě Ministerstva životního prostředí. 

Škálování strategického rámce je členěno do 

6 kapitol mezi kterými jsou např.: lidé a 

společnost, obce a regiony, globální 

rozvoj. Jednotlivé pilíře ČR 2030 a 

navazující cíle byly stanoveny dle 

specifických podmínek ČR. Garantem 

implementace je Rada vlády pro udržitelný 

rozvoj. 

 



ZNÁTE PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE VAŠEHO 

MĚSTA ČI OBCE?
Udržitelnost tvoří v současnosti páteřní 
platformu rozvoje kterékoliv obce či města. ČR 
zaujímá přední příčky v řebříčcích udržitelnosti 
a tomu napomáhají aktivní starostové, 
primátoři, kteří zařadili tyto hodnoty jako své 
priority. Příkladem může být implementace 
Místní agendy 21 do specifických obecních 
podmínek nebo prosazování nástrojů zelených 
veřejných zakázek.  
Inovativní příležitosti přináší taktéž 
zahraniční modely, nástroje, které nejsou v ČR 
běžně využívány. Inspirujte se severskými 
státy, tamní města a obce mají bohatou historii 
v udržitelnosti a jsou příkladem dobré praxe 
s celosvětovým renomé. 
 
Významným krokem směřující ke zmapování 
prostředí a navržení vhodných postupů a 
nových řešení je tvorba zprávy o stavu 
životního prostředí v obci/městě. Tento 
nástroj pomůže odhalit slabá místa a nastavit 
konkrétní kroky pro dosažení přidané hodnoty 
pro obec a její obyvatele. 
 
Informace jsou nástroj, se kterým obce a města 
pracují na denní bázi. Jakým způsobem 
komunikovat se svými občany v otázkách 
udržitelnosti? Jsou vhodné nástěnky, schůze 
nebo třeba sociální sítě? Informování občanů o 
správném třídění odpadů, využití sběrných 
dvorů, znečišťování ovzduší atd. není snadné 
obzvlášť při všech dalších povinnostech, 
kterým musí starostové a primátoři čelit. 
 
Vzdělávání tvoří základní kámen získávání a 
osvojení nových poznatků. Školení, kurzy, 
semináře, přednášky jsou nedílnou součástí 
profesního, školního vzdělávacího 
harmonogramu. Jaké mají povědomí žáci 
základních a středních škol o udržitelném 
rozvoji, životním prostředí? Jsou jim tyto 
znalosti předávány zábavnou formou, 
odborníky z praxe? Mají pracovníci obecního či 
městského úřadu povědomí o správné praxi 
v udržitelnosti města/obce? Hledejte odpovědi 
na tyto otázky. Objevujte nové cesty rozvoje 
vaší obecní komunity v souladu s životním 
prostředím.  

Nedílnou součástí udržitelného rozvoje je 
spolupráce všech aktérů. Budování 
strategických partnerství proto patří k pilířům 
udržitelnosti. Navazujte kontakty s inovativními 
projekty, obchodními společnostmi, aktivními 
jednotlivci, kteří mají zájem prosazovat principy 
budoucnosti.  
 
Vybudujte genius loci města/obce 
s odkazem na udržitelnost. Využijte sociální 
sítě, reportingové nástroje, dobrovolné 
závazky, mezinárodní záštity. 
 
 

Jsou zmiňované nástroje vhodné pro vaši 

obec či město? Rádi byste zavedli do 

vašeho prostředí inovativní, rozvojové 

postupy a zlepšili kvalitu života obyvatel?  

 

Ekotema Group s.r.o. vám pomůže pochopit 

rizika a výhody udržitelnosti. Implementujeme 

inovativní nástroje do vašeho prostředí, 

navrhneme optimalizaci systému a vyhledáme 

příležitosti rozvoje v oblasti vaší udržitelnosti. 

Vidíme udržitelnost v souvislostech. 

 

Spravujeme platformu sdružující specialisty na 

udržitelný rozvoj, environmentalistiku a 

budujeme síť partnerů. 
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