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Asociace společenské odpo-
vědnosti letos již počtvrté oce-
nila projekty, které přispívají 
k naplňování Cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs) od OSN a mění 
Česko a svět k lepšímu. Letošní 
ročník však byl trochu jiný než 
ty předchozí. Svět měl v roce 
2020 oslavovat pět let od přijetí 
SDGs a otevírat dekádu k jejich 
naplnění. A namísto oslav se 
na jaře celý svět zastavil. Může 
se zdát, že to nyní v kontextu 
pandemie koronaviru jde s udr-
žitelností od desíti k pěti. Krize 
způsobená COVID-19 zasáh-
la všechny státy světa, včetně 
těch vyspělých. Nezbytná opat-
ření s sebou přinesla hlubokou 
ekonomickou krizi, která se po 
celém světě dotkla nejvíce zra-
nitelných skupin obyvatelstva.

Krize však jasně ukázala, že napl-
nění globálních cílů je nyní ještě 
důležitější než dříve. V plnění ně-
kterých cílů se vrátíme zpět. Ale 
s o to větší silou a vervou je třeba 
jít vpřed. Krize odhalila slabiny, 
ale také ukázala nové příležitos-
ti. A byla by obrovská chyba, po-
kud by se v důsledku některých 
opatření snížily investice do ino-
vací či chytrých technologií. SDGs 
jsou stále tím nejlepším plánem, 
jak znovu restartovat ekonomiku 
a čelit další podobné krizi. Naše 
krajina stále není připravena na 
sucho, naše ekonomika je stále 
závislá na fosilních palivech, nedo-
kážeme efektivně nakládat s od-
pady, naše společnost čelí řadě 

nerovnostem. Dosavadní výsled-
ky ukazují, že celý svět včetně 
Česka učinil v posledních letech 
významné pokroky v naplňování 
SDGs. Změna k lepšímu je reálná. 
Jádro transformace se však neo-
bejde bez solidarity a partnerství. 
Partnerství k naplnění cílů, které 
je nyní ještě důležitější než dříve.

To, že udržitelnost nabývá i v krizi 
koronaviru na síle, je vidět v letoš-
ních Cenách SDGs. I přes aktuální 
situaci se do Cen přihlásilo rekord-

ÚVODNÍ SLOVO
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S úctou

Lucie Mádlová
vyslankyně dobré vůle Ministerstva zahraničních věcí ČR
zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

ních 266 projektů! Nejvíce od prv-
ního ročníku v roce 2017. A to mě 
naplňuje optimismem. Optimi-
smem, že stále existují lidé, kterým 
osud naší planety není lhostejný, 
a krizi se postavili čelem. Ačkoli 
trofej získalo jen šest nejlepších, 
vítězem jsou pro mě všichni při-
hlášení. A z celého srdce jim dě-
kuji za to, že i v této nelehké době 
naplňují Cíle udržitelného rozvoje 
a mění Česko a svět k lepšímu. 
Připomínají nám, že každý z nás 
má možnost změnit svět. Proto-
že, pokud nic nezměníme, nic se 

nezmění. A pokud i sebemenší 
změnu v našem chování nebo 
podnikání uděláme my všichni, 
dokážeme hnout zeměkoulí. A co 
víc obohacující může být, než být 
našim dětem a vnoučatům inspi-
rací a vzorem. Přispět k lepšímu 
místu pro nás pro všechny. Zane-
chat pro ně na naší planetě pozi-
tivní odkaz a podmínky k tomu, 
aby žily život lepší než my.
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KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020

Tomáš Petříček
ministr,  Ministerstvo 
zahraničních věcí  

V září roku 2015 jsme spolu se 
všemi členskými státy OSN při-
jali Agendu pro udržitelný rozvoj 
2030 a Cíle udržitelného rozvoje, 
které přináší vizi lidstva, jak má 
vypadat budoucí svět, a tím jsme 
se vydali na dlouhou a klikatou 
cestu za šťastnější, spravedlivěj-
ší, lépe prosperující a odolnější 
společností. Díky Cenám SDGs 
a všem přihlášeným projektům 

se myšlenka udržitelného rozvo-
je stává skutečností. Zúčastněné 
projekty ukazují, že jsou jim vlast-
ní klíčové hodnoty udržitelného 
rozvoje, jako je zájem o společ-
nost a planetu, přijetí zodpověd-
nosti za své okolí a odhodlání mě-
nit věci k lepšímu, a je mi proto 
ctí být partnerem i letošního roč-
níku tohoto projektu.

Ceny SDGs oceňují prospěšné 
projekty veřejnosti a firem v sou-
ladu s globální vizí budoucnosti, 
čímž dávají význam heslu Mysli 
globálně, jednej lokálně. Tento 
přístup je nám na Ministerstvu 
zahraničních věcí vlastní: zatím-
co prosazujeme vizi udržitelné-
ho rozvoje na úrovni zahraniční 
politiky, nezapomínáme na kon-
krétní změny k lepšímu, které 
jako instituce můžeme dělat. 
Zavázali jsme se proto v našich 
každodenních aktivitách mimo 
jiné omezovat spotřebu jednorá-
zového plastu, podporovat čisté 
energie využíváním udržitelných 
způsobů dopravy, posilovat rov-
nost mužů a žen a přijmout celou 
řadu dalších opatření k podpoře 
udržitelného rozvoje nejen v Čes-
ké republice, ale i na českých am-
basádách v zahraničí.

Říká se, že největší hrozbou pro 
planetu je přesvědčení, že za nás 
problémy vyřeší někdo jiný. Kaž-
dý z nás je sám příliš malý na to 
čelit globálním problémům, to 
ale nesmí být důvod ke lhostej-
nosti a nečinnosti. Ostatně v glo-
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KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020

bálním kontextu se i naše země 
může zdát příliš malá, přesto je 
naše role důležitá: dlouhodobě 
jsme oceňováni jako jedna z nej-
progresivnějších zemí vzhledem 
k plnění Cílů udržitelného roz-
voje, jdeme příkladem a s dosa-
hováním těchto cílů pomáháme 
i jiným zemím. Jsem hrdý, že se 
můžeme podílet na přenášení 
českých zkušeností a schopnos-
tí mimo Českou republiku skrz 
program Challenge Fund: Czech 
Solutions for SDGs, v rámci které-
ho české týmy vytváří inovativní 
řešení pro naplnění Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030 v šesti prio-
ritních zemích. 

Koronavirová krize nám ukáza-
la, že musíme být ostražití vůči 
hrozbám, které nemůžeme zcela 
předvídat. Z pohodlí domova mo-
hou světové problémy, jako je ne-
rovnost nebo klimatická změna, 
vypadat jako vzdálený problém, 

a každodenní starosti nám lehce 
dají zapomenout na to, co se nás 
bezprostředně netýká. V tomto 
kontextu je zvlášť nutné posilovat 
odolnost a připravenost společ-
nosti, mimo jiné odolnost institu-
cí, abychom dokázali předcházet 
zbytečným škodám, ať už jsou to 
ztráty na životech kvůli nekoor-
dinovanému boji s koronavirem 
nebo přírodní katastrofy zesílené 
klimatickou změnou.

V dnešním světě, a zejména 
v tomto turbulentním roce, dáva-
jí Cíle udržitelného rozvoje nadě-
ji, že se podaří čelit výzvám, před 
kterými jako společnost stojíme. 
Proto děkuji všem, kdo se spolu 
s námi vydali na cestu k udržitel-
né společnosti, a přeji nám, aby-
chom dokázali čelit všem překáž-
kám, které nás na této cestě čekají.
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KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020

Richard Brabec
ministr, Ministerstvo 
životního prostředí 

V letošním roce čelíme výzvě, 
která ohrozila a ohrožuje mnoho 
našich dosavadních úspěchů na 
cestě k udržitelné společnosti. Ko-
ronavirová pandemie představu-
je jednu z největších výzev, které 
musí naše společnost a ekono-
mika, ale i životní prostředí, dlou-
hodobě čelit.  Stačí se podívat na 
spotřebu jednorázových plastů! 

Současně však udržitelný rozvoj 
představuje tu nejlepší cestu, jak 
tuto krizi překonat. Dostáváme 
druhou šanci, abychom na naší 
planetě žili udržitelnějším a zod-
povědnějším způsobem. Velmi si 
cením toho, že mnoho z finalis-
tů Cen SDGs, jsou projekty, které 
vznikly právě v nejtěžších dobách 
pandemie, aby pomohly těm nej-
více potřebným. Různorodost za-
pojených projektů do letošních 
Cen SDGs mne naplňuje opti-
mismem. Je zřejmé, že se česká 
společnost může pyšnit inspirují-
cími osobnostmi, které mají chuť 
a motivaci se angažovat a hledat 
inovativní způsoby, jak lépe chrá-
nit klima a bojovat se suchem, 
recyklovat použité materiály či 
pomoci znevýhodněným skupi-
nám. Právě téma boje se suchem 
je jednou z dlouhodobých priorit 
Ministerstva životního prostředí. 
Zadržování vody v krajině a zdravé 
klima v České republice je jedno 
z témat, kterým se budeme inten-
zivně věnovat i v příštích letech. 
Těší mě, že v letošních Cenách 
SDGs získali nově lidé možnost 
ocenit ve veřejném hlasování i pro-
jekty týkající se ochrany klimatu.

Nacházíme se v poslední deká-
dě, kdy máme prostor dohnat 
naše deficity v rámci naplňování 
Cílů udržitelného rozvoje do roku 
2030. Nutno dodat, že si zatím ne-
vedeme vůbec špatně. V letošním 
roce Česká republika opětovně 
zaznamenala výjimečný úspěch 
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v celosvětovém hodnocení pokro-
ku naplňování Cílů udržitelného 
rozvoje, tzv. SDG Indexu. Umístila 
se na krásném 8. místě, což doka-
zuje, že naše úsilí v naplňování cílů 
má pozitivní efekt, právě díky při-
spění mnoha z vás.

Dovolte mi, abych touto cestou 
pogratuloval vítězům Cen SDGs 
a poděkoval všem přihlášeným 
projektům za to, že nám dlou-
hodobě pomáhají budovat lepší 
a udržitelnější svět. Doufám, že 
v dalším roce bude konkurence 
opět vysoká.

KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020



1 2 C E N Y  S D G s  2 0 2 0

Česko v roce 2020 již počtvrté ocenilo nejlepší projekty, 
které naplňují Cíle udržitelného rozvoje OSN. 

Ceny vítězům předala Asocia-
ce společenské odpovědnosti ve 
čtvrtek 17. září 2020 na slavnost-
ním galavečeru v Černínském 
paláci v Praze, v sídle Ministerstva 
zahraničních věcí.

Do čtvrtého ročníku Cen SDGs 
se mohly udržitelné projekty při-
hlašovat během května a června. 
Z celkového počtu 266 přihláše-
ných projektů vybírala v průběhu 
července a srpna vítěze odborná 
porota, složená ze zástupců part-
nerů, veřejné sféry, byznysu, obo-
rových svazů, ale i odborníků na 
udržitelnost a změnu klimatu.

Právě změna klimatu a budouc-
nost naší planety jsou témata, 
která ve společnosti rezonují stále 
více. Naše planeta se mění a klima 
s ní. Společnost nutně potřebuje 
změnu. V letošních Cenách SDGs 
byly proto ve speciální kategorii 
Změna klimatu vyzdviženy ino-
vativní projekty, které aktivně bojují 
se změnou klimatu a přispívají ke 

zmírnění dopadů změn. Vítěze této 
kategorie vybrala široká veřejnost 
ve veřejném hlasování, které pro-
bíhalo od 24. srpna do 10. září 2020. 

Galavečer Cen SDGs 2020 probí-
hal ve spolupráci s DVTV – první 
nezávislou internetovou televizí 
v Česku. Programem provázel novi-
nář a moderátor Martin Veselovský.

Ceny SDGs demonstrují unikátní 
partnerství a spolupráci mezi sektory. 
Čtvrtý ročník zorganizovala Asociace 
společenské odpovědnosti ve spo-
lupráci s Českou rozvojovou agentu-
rou, Ministerstvem zahraničních věcí, 
Ministerstvem životního prostředí, 
Radou kvality České republiky a Svě-
tovým fondem na ochranu přírody. 
Byznys partnery letošního ročníku 
byly společnosti Unilever a Grow with 
Google. Partnerem pro výzkum byla 
agentura IPSOS. Mediálními part-
nery byli Forbes Česko, Marie Claire, 
What, Nový prostor, rádio Expres FM 
a Radio 1. 

Trofeje 2020

Pro vítěze byly letos připraveny 
designové ceny, jejichž autorem 
je Václav Mlynář & BOMMA.
 
Bomma s hrdostí navazuje na sta-
letou tradici českého sklářství. Ve 

spojení s unikátními technologi-
emi a předními českými i světo-
vými designéry vytváří Bomma 
jedinečné objekty, které mnohdy 
překračují limity oboru. Bomma 
ve svých kolekcích i partnerských 
projektech vždy usiluje o krásu, 
nadčasovost a preciznost.

CENY SDGs 2020
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Václav Mlynář
kreativní ředitel, Bomma

Trofeje jsem navrhl tak, aby co 
nejvíce reprezentovaly hlavní my-
šlenku Cen SDGs a to je udržitel-
nost. Sklo samo o sobě je skvělý 
materiál, který se dá téměř 100% 
recyklovat a dokola využívat. Cena 
navíc vzniká z odpadového mate-
riálu barevných střepů, vzniklých 
při výrobě Bomma světel, kte-
ré jsou smíchány se střepy čirý-
mi. Střepy jsou za vysoké teploty 
uvnitř formy staveny dohromady 
a vytváří velmi zajímavý unikátní 
dekor, kde se barevné střepy mezi 
sebou promíchávají a barva pře-
chází do čirého skla. Díky tomuto 
postupu výroby, se z každé trofeje 
stává unikátní kus, který svou krá-
su odhalí až po vyndání z formy. 

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020

Byznys: DOT Glasses

Mladý leader: Radek Hušek, Daniel Vach (SENS Foods)

Reporting: Lidl Česká republika

Veřejná sféra: Česko.Digital

Zahraniční rozvojová spolupráce: DEKONTA

Změna klimatu: Česká krajina
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NAŠE PLANETA

Kampaň Asociace společenské odpovědnosti a světozná-
mého fotografa Jana Saudka na podporu globálních cílů 
a boje proti změně klimatu.

Ceny SDGs 2020 doprovázela 
kampaň s názvem Naše planeta 
na podporu globálních cílů a boje 
proti změně klimatu. 

Autorem fotografií osobností je 
slavný umělecký fotograf Jan 
Saudek, který se tak vůbec popr-
vé svým dílem vymezuje k aktuál-
nímu společenskému problému 
a zapojuje se do diskuse ke změně 
klimatu. Kampaň byla představe-
na u příležitosti 85. narozenin Jana 
Saudka v květnu 2020.  V kampa-
ni vystupuje 13 veřejně známých 
českých osobností (symbolicky 
podle SDG 13 – Klimatická opat-
ření) ztvárněných do tarotových 
karet. S poselstvím, že změna kli-
matu je nepopiratelná, a rychlost, 
s jakou postupuje, je alarmující. 
Kampaň tak upozorňuje na es-
kalující klimatickou krizi a potře-
bu změny našeho životního stylu 
v udržitelný.

Mezi osobnostmi kampaně, které 
zachytil Jan Saudek, jsou kuchař-

ka Kamila Rundusová (Kamu), 
ekonom Tomáš Sedláček, první 
handicapovaná žena na světě, kte-
rá přeplavala La Manche, Marké-
ta Pechová, zpěvák Tomáš Klus, 
violoncellistka Terezie Kovalová, 
tenistka Lucie Šafářová, hokejista 
Tomáš Plekanec, kreativní umě-
lec a vyslanec dobré vůle Yemi 
A.D., farářka Martina Viktorie Ko-
pecká, herec a autor Gastromapy
Lukáš Hejlík, herečka Simona
Babčáková, publicista a spisova-
tel Petr Ludwig, polární ekoložka
Marie Šabacká, a skrze autopor-
trét také samotný Jan Saudek.

Každou fotku Jan Saudek kolo-
roval od modré do červené. To 
znázorňuje známý graf od Eda 
Hawkinse zobrazující růst glo-
bální teploty zemského povrchu 
v letech 1850–2019. Po vyskládání 
všech portrétů vedle sebe se zob-
razí dílo, který odhaluje eskalující 
klimatickou krizi v celé šíři.
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I vy můžete pomoci zachránit naši planetu

Součástí kampaně Naše planeta 
je také aktivní zapojení veřejnos-
ti skrze dobrovolné osobní závaz-
ky ke snížení vlastní uhlíkové 
stopy. Každý si může osvojit udr-
žitelný životní styl. Možností a cest, 
kterými se vydat, je celá řada. 
Stačí se vzdát jednoho šálku kávy 
denně, zkrátit dobu sprchování 

o dvě minuty, jet na dovolenou po 
Česku místo po Evropě nebo pít 
lokální čepované pivo místo im-
portovaného lahvového. I taková 
maličkost pomůže. 
 
Najděte si svůj závazek k planetě 
na webu www.globalnicile.cz. 
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NAŠE PLANETA

Změna klimatu očima Jana Saudka

„Já to mám dobrý, mě z toho vysvobodí smrt.“ Těmito slovy 
shrnul v nadsázce klimatické změny slavný fotograf Jan Sau-
dek, autor portrétů v rámci kampaně Naše planeta na pod-
poru globálních cílů a boje proti změně klimatu. V otevřeném 
rozhovoru, který s ním vedla jeho manželka Pavlína Saudková, 
prozradil, že nad naší planetou neláme hůl a vysvětlil, proč při-
jal nabídku kampaň nafotit.

Změna klimatu je s výhledem 
do budoucnosti hrozivá. Máte 
tři malé děti. Jakou budoucnost 
byste jim přál?

Přál bych si, aby přežily. Přál bych 
jim budoucnost světlou a závrat-
nou, jako přeje každý svým dětem. 
Co se ale stane s klimatem, to ne-
tuším. Do budoucnosti samo-
zřejmě nedokážeme vidět, věřím 
však, že budou mít štěstí stejně, 
jako jsem měl já. Než abych si rval 
zbylé šediny, budu raději doufat, 
že všechno dopadne skvěle a že 
nejenom mé děti, ale děti všechny 
budou ozdobou této planety.

Jak moc si vlastně uvědomujete 
globální změnu klimatu?

Nejsem slepý a už padesát let 
pozoruji, že ubývá dešťových srá-
žek. Země je neobyčejně otužilá 
a dostala se z mnoha katastrof, ale 
mým upřímným a už dlouho ne-
splněným přáním je poslouchat 
celonoční šumění lijáku.

Pamatujete si na moment, kdy 
naposledy jste takové šumění 
lijáku poslouchal?

Ano, chodil jsem tenkrát s jednou 
dívkou, byl jsem zrovna v jejím 
bytě na sídlišti na Jižním Městě. 
Myslím, že se psal rok 1987. Mrho-
lení nebo krátká bouře nic není. 
Jen celonoční šumění deště nás 
může spasit.

Proč nerad cestujete? 

Je to mým strachem z leteckých 
katastrof, ze smrti na silnici – a to 
všechno souvisí s touhou přežít 
a pokračovat.

Není to tedy projev vašeho ne-
souhlasu s jakousi rozmařilostí 
a rozpínavostí naší společnosti?

Kdo nic neuvidí ve své vlasti, neu-
vidí to nikde ve světě, ani na Flo-
ridě, ani na jižním pólu. Narodil 
jsem se tady a chci tady zůstat. Sa-
mozřejmě i já byl leckde – v Číně, 
ve Finsku i na Západě. Jeden můj 
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dlouholetý americký přítel a záro-
veň americký patriot mi řekl, že 
tak krásnou zemi, jako je Česko-
slovensko, nikdy neviděl.

Podporujete lokální výrobu? Tře-
ba při výběru potravin?

N e c h o d í m 
n a k u p ova t . 
Všechno mi 
moje služeb-
nictvo nosí 
pod nos. Já 
jen platím. 
Se špatným 
s v ě d o m í m 
přiznávám, že 
jsem si v po-
slední době 
p o c h u t n a l 
na vynikají-
cím italském 
a rakouském 
špeku a zaku-
soval jsem to 
š pa n ě l s ko u 
paprikou. Nic 
lepšího jsem 
dlouho ne-
jedl. V ledni-
ci mám ale 
také hovězí 
ve vlastní šťá-
vě od lokální-
ho farmáře. 
Masa a uzenin se vzdát nedokážu, 
ale snažím se příliš nehýřit. To jedině 
s alkoholem to trochu přeháním.

Co se snažíte pro Zemi dělat vy?

To nejmenší, co mohu dělat a co 
dělám, je chození pěšky, šetření 
vodou a energiemi a třídění od-
padu. Pořád mě udivuje, kolik 
dokáže jedna rodina jako ta naše 
vyprodukovat odpadu navzdory 

zero waste 
p ř í r u č k á m , 
které u své 
ženy občas 
vidím. Vím, že 
se snaží ku-
povat mléko 
ve vratných 
s k l e n ě ných 
lahvích, na 
zeleninu si 
vozí nějaké 
vlastní eko-
fusaky, ob-
čas zajede 
pro stáčené 
gely na pra-
ní. Přesto se 
nám pořád 
nedaří vy-
hnout plas-
tům. 
Zachovávám 
si ale, snad ne 
naivně, na-
ději, že se ve 
světě a mož-
ná i u nás dějí 

velké věci – asi před rokem jsem 
slyšel reportáž o stroji, který doká-
že doma recyklovat plastový od-
pad na syntetickou ropu a nějaké 
další látky, nejsem chemik, přesně 



1 8 C E N Y  S D G s  2 0 2 0

si nepamatuji, vím jen, že celý ten 
projekt financovala nějaká známá 
a hodně bohatá osobnost. I zprá-
vy o tom, že do roku 2040 by se 
v Německu nebo ve Francii neměl 
prodat jediný automobil se spalo-
vacím motorem, zní nadějeplně. 
Já už to neuvidím. A snad už ne-
bude pozdě.

Proč jsme si my lidé vlastně za-
čali myslet, že takhle to tu bude 
pořád? Že jsme tu navždy?

Jsem hluboce věřící člověk, takže 
jsem přesvědčený, že bůh nedo-
volí, aby tato planeta zledovatěla, 
vyschla nebo shořela. 

Má lidstvo pud sebezáchovy? 
Skutečně si uvědomí rizika své-
ho chování a změní se?

Ano, ale bohužel až v poslední 
chvíli. Až nám začne téct do bot. 
Což je možná poprvé po druhé 
světové válce v historii téhle země 
právě teď, ale ne kvůli změně kli-
matu, ale kvůli koronaviru. Myslím, 
že zažíváme velice zvláštní čas, na 
druhé straně musím uznat, že pro 
mě to má velikou výhodu – mohu 
být konečně s rodinou.

Nezastíní v téhle době právě ce-
losvětový problém s koronavirem 
otázky a rizika změn klimatu?

Možná naopak bude koronavi-
rus v tomto přírodě nápomocen, 
protože se po celém světě zasta-

vila řada továren, zrušily se stovky, 
možná tisíce letů, člověk neces-
tuje na místa, kde by měla zůstat 
panenská příroda, snižuje svou 
každodenní spotřebu – a to ne-
myslím jen jídlo, ale všechny nad-
bytečné nákupy a činnosti ply-
noucí ze zahánění nudy. Jenže ta 
nuda i konzum plynou z hlouposti 
nás všech. A možná právě v těch-
to týdnech přicházíme na to, že 
k životu potřebujeme mnohem 
méně hmotných statků, než jsme 
si dosud mysleli a než nám agre-
sivní reklama nařizovala. Copak 
právě teď nám nechybí mnohem 
víc přátelé než nákupy? Třeba 
z toho všechno vzejde zánik kon-
zumu. Je to vážné varování.

Proč jste přijal nabídku vyfotit 
kampaň Asociace společenské od-
povědnosti ke změnám klimatu?

Je to pro dobrou věc. Sám jsem 
překvapivě zdráv a jsem pevně 
přesvědčen, že člověk, který je 
zdravý, by měl pomáhat lidem, 
kteří jako první případnou změnu 
klimatu bolestivě odskáčou. Pro 
mě osobně je lepší přijít k rozumu 
pozdě než vůbec.
 

NAŠE PLANETA
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Návštěvníci výstavy se tak dozvě-
děli například to, že o klimatické 
změně způsobené emisemi CO2 
víme již 124 let. Současné otep-
lování je přitom 10x rychlejší než 
přirozené oteplení, které proběh-
lo na konci poslední doby ledo-
vé. Speciální zpráva IPCC dochá-
zí k závěru, že při velkém snížení 
emisí je stále ještě možné udržet 
oteplení pod 1,5 °C.

Zatímco při oteplení o 1,5 °C jsou 
z velkých planetárních systémů 
ohroženy pouze korálové útesy, při 
oteplení nad 2 °C se blížíme prav-
děpodobným bodům zlomu mno-
ha velkých planetárních systémů, 
jako jsou například tropické deštné 
pralesy či severské jehličnaté lesy 
(tajga). Některé horské ledovce již 
bodu zlomu dosáhly a jejich zánik 
je nevyhnutelný i bez dalšího otep-
lení. Jiné velké systémy kryosféry 
mohou bodů zlomu dosáhnout 
při oteplení jen o málo vyšším než 
1,5 °C. Doba, která je potřebná k roz-
tátí, může být v rozsahu desítek či 
stovek let, přičemž změny kryosféry 
mají celoplanetární dopady.

Podstatné změny pozorujeme ne-
jen na globální, ale i národní úrov-
ni. Průměrná roční teplota se v ČR 
od roku 1961 zvýšila o 2 °C. Teplé 
zimy bez sněhu, častější přívalo-
vé deště, velké sucho, kůrovcové 
kalamity i rozšíření klíšťat – to vše 
patří mezi důsledky, na kterých 
se podílí zvyšující se koncentrace 
CO2 v atmosféře.

Počítačové modely předpovídají, 
že se různá místa na planetě bu-
dou oteplovat různým tempem 
– a vývoj v posledních 60 letech 
tyto předpovědi potvrzuje. Díky 
tomu můžeme také do budouc-
na odhadnout, která místa na 
planetě se budou oteplovat nejví-
ce a jak moc se na nich klimatic-
ká změna projeví.

Výstava Naše planeta

Portréty od Jana Saudka byly u příležitosti vyhlášení Cen 
SDGs 2020 a Evropského týdne udržitelného rozvoje vystave-
ny v zahradách Černínského paláce v Praze, kde byly ve spo-
lupráci s projektem Fakta o klimatu doplněny o přehledné 
grafy a základní data o klimatické změně a informace o mož-
ných opatřeních.

NAŠE PLANETA
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Terralóna 

V zahradách Černínského palá-
ce byl u příležitosti vyhlášení Cen 
SDGs a Evropského týdne udr-
žitelného rozvoje umístěn také 
nafukovací model planety Země 
– terralóna. Terralóna je fotoreali-
stickým ztvárněním naší planety 
v podobě nafukovací koule. Sku-
tečná Země má průměr 13 tisíc 
kilometrů, terralóna „pouhých“ 
10 metrů. V takovém měřítku by 

Mount Everest sahal do výšky 
7 milimetrů. Terralóna je natoče-
na o 23° tak, aby při pohledu na ni 
byla lépe vidět Evropa. 

Model terralóny byl zapůjčený 
s laskavým svolením Hvězdárny 
a planetária Brno díky finanční 
podpoře společnosti Hello Bank!. 
Autoři terralóny jsou VISUALOVE, 
skupina kreativních lidí, kteří se 
zabývají tvorbou audiovizuálních 
instalací.

„Není plán B, protože nemáme planetu B.“
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CENY SDGs 2020 V ČÍSLECH

4 % 2 % 11 % 10 % 2 % 1 % 2 % 7 %

6 % 6 % 7 % 11 % 20 % 1 % 4 % 2 % 4 %

1

PARTNERSKÁ STRUKTURA CEN SDGs 2020

VE SPOLUPRÁCI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Zastoupení SDGs mezi přihlášenými projekty  
Cen SDGs 2020
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SDGs Naše planeta

9
miliard lidí

1
planeta

430 000+
kg CO2 ušetřeno

13
ambasadorů

Ceny SDGs 2020

266
přihlášených projektů

17
Cílů  

udržitelného  
rozvoje

2 300+
přijatých závazků 
k ochraně klimatu

25
finálních  
projektů

6
soutěžních  

kategorií

Česká rozvojová agentura

PARTNERSKÁ STRUKTURA CEN SDGs 2020

VE SPOLUPRÁCI

BYZNYS PARTNEŘI PARTNER PRO VÝZKUM

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PANTONE 2726C

PANTONE 326C

R 47 - G 70 - B 156

Screen: RGB

Print: Brilliant Paper

Print: Matt Paper

Print: CMYK

R 0 - G 157 - B 156

PANTONE 2728U

PANTONE 3272U

C 90 % - M 80 %

C 94 % - Y 43 %
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V KATEGORII BYZNYS

Vítěz 
DOT Glasses s.r.o. 
DOT Glasses
DOT Glasses odpovídají na jeden 
z největších globálních zdravot-
ních problémů více než jedné mi-
liardy lidí na světě. Tolik lidí je totiž 
kvůli špatnému zraku vyloučeno 
ze společenského života, pracov-
ních příležitostí a možností vzdě-
lávání. Firma pomáhá lidem v roz-
vojových zemích, kteří trpí oční 
vadou korigovatelnou dioptrický-
mi brýlemi, avšak brýle jsou pro 
ně nedostupné. Ať už z důvodu 
finančního, nebo proto, že brýle 
v dané oblasti nikdo nenabízí. Ne-
dostupnost je způsobena zejmé-
na nedostatkem očních lékařů či 
optometristů a složitou logistikou, 
která brýle zároveň prodražuje. 

Unikátnost DOT Glasses řešení sto-
jí na dvou pilířích: 1) nastavitelné 
brýlové „one-size-fits-all“ obroučky 
a 2) radikálně zjednodušený kon-
cept čoček, díky kterému je mož-
né pouze s využitím pěti různých 
dioptrií, zvolených na základě sta-
tistických modelů, poskytnout do-
statečně dobrý zrak 90 % populace. 
Není tak zapotřebí přítomnost opto-
metristů, kterých je v rozvojových ob-
lastech nedostatek.

Koncová cena brýlí je extrémně 
nízká a pohybuje se okolo 3–5 do-
larů včetně testování a dioptric-

kých čoček. Testování zraku jedné 
osoby pomocí jedinečného měři-
če a následné složení brýlí přímo 
v terénu trvá maximálně 10 mi-
nut. Zaškolení lokálních týmů, jak 
správně otestovat zrak a brýle se-
stavit, zabere přibližně 90 minut. 

Výjimečnost řešení DOT Glasses 
spočívá také v typu distribučních 
partnerů: DOT Glasses nevytváří 
nové distribuční sítě, ale díky jed-
noduchosti řešení využívá existující 
sítě partnerských organizací, hlavně 
v chudých komunitách (městských 
slumech nebo vesnicích). 

Sociální dopad DOT Glasses je ale 
mnohem větší: brýle je možné 
distribuovat i prostřednictvím sítě 
mikro-podnikatelů, a to díky tzv. 
Vision kits. Jedná se o přenosné 
sady velikosti tašky na notebook, 
s jejichž využitím se dá změřit zrak 
zákazníka a poskládat až 20 brýlí 
přímo na místě. Díky vysoké mo-
bilnosti tohoto řešení se místní 
podnikatel dostane i do těžko do-
stupných oblastí a může vydělat 
i 10 dolarů za den.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020

KONEC 
CHUDOBY

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ
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800 000

1,1 milionu

300 000

chudých lidí bude mít do roku 2022 
vyšší produktivitu a vyšší příjmy 
díky DOT Glasses

chudých lidí bude mít do roku 2022 
přístup k lepší zdravotní péči 
díky dostupnosti DOT Glasses

chudých lidí do roku 2022 bude mít 
možnost se lépe učit díky DOT Glasses 

Byznys
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2. místo 
Lokalmarket s.r.o.  
Scuk.cz

Scuk.cz podporuje lokální eko-
nomiku a dává prostor malým 
i středním farmářům a výrob-
cům, kterým poskytuje férové 
podmínky prodeje. Podporuje 
lokální zdroje a výrobu s misí udr-
žitelného nakupování bez plýtvá-
ní a s maximálním ohledem na 
životní prostředí a welfare zvířat. 
Celý nákupní proces funguje na 
Scuk.cz bez dalších prostředníků 
a mezičlánků. Objednané potra-

viny tak putují od farmáře nebo 
výrobce přímo k zákazníkovi. Pro-
jekt je postaven na konceptu sou-
sedských komunit – Nákupních 
skupin, které vytvářejí hromadné 
objednávky, a tím snižují náklady 
na dopravu, pohonné hmoty a do-
pad na životní prostředí. Scuk.cz 
není jen o dobrém jídle, je i o se-
tkávání a společné radosti z far-
mářských dobrot.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

400+ 8 000+300+
nákupních skupin 
po celé republice

produktů v nabídceaktivních farmářů a dodavatelů, 
u kterých můžete nakoupit

V rámci kategorie Byznys 
bylo letos zároveň udě-
leno speciální Ocenění 
zodpovědného využívání 
technologií při naplňová-
ní SDGs, jehož garantem 
je Google s programem 
Grow with Google. Cenu 
získal Scuk.cz. 

V KATEGORII BYZNYS
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3. místo 
CYRKL Zdrojová 
platforma, s.r.o.
Cyrkl – digitální 
odpadové tržiště

Cyrkl – digitální odpadové tržiště 
je největším projektem svého dru-
hu ve střední Evropě. Za více než 
rok fungování už díky tržišti našlo 
využití přes 15 000 tun materiálů, 
které by jinak zamířily na skládky 
či do spaloven. Ušetřilo se tím přes 
45 000 tun CO2, které vzniknou 
například při plném nabití 5,7 mi-

liard telefonů. Tržiště propojuje fir-
my produkující odpady se zpraco-
vatelskými podniky a recyklátory, 
pro které jsou odpadní materiály 
zdrojem. Cyrkl využívá jednodu-
chý a intuitivní design webu kom-
binovaný s pokročilou technologií 
strojového učení. Díky tomu zvlá-
dá v reálném čase propojovat na-
bídky přesně na míru s těmi, které 
je nejlépe využijí a zpracují do no-
vých produktů. Obchodovat s od-
pady nebylo v historii nikdy tak 
jednoduché a rychlé jako dnes na 
Cyrklu.

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ15 000 tun

45 000

1 300+ 

prodaných odpadů a druhotných 
surovin na tržišti

ušetřených tun CO2, které díky 
Cyrklu nevznikly

firem, které na tržišti  
pravidelně obchodují

Byznys
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ADLER Czech, a.s.
Hybridní fotovoltaický 
systém s bateriemi 
a kogenerací 
v logistickém centru 
ADLER Czech v Ostravě
Projekt hybridní fotovoltaické 
elektrárny firmy ADLER Czech 
v jejím logistickém centru v Os-
travě je jedinečnou kombinací 
fotovoltaiky na střeše i fasádě, 
akumulačních baterií, kogenerač-
ních jednotek pro výrobu tepla ze 
zemního plynu, chytrého nabíjení 
elektromobilů a manipulačních 
strojů, měření a regulace. Uni-
kátnost technologií spočívá v je-

jich propojení do jednoho celku 
a možnosti predikce a softwaro-
vého řízení v závislosti na počasí, 
aktuálním využití a požadavcích 
provozu.
  

Biopekárna 
Zemanka & Plzeňský 
Prazdroj
Pivovarské krekry: 
zero waste krekry 
z pivovarského mláta
Na počátku bylo plzeňské mlá-
to. Surovina, která zbývá z vaření 
piva a která má výjimečné vlast-
nosti: výrazně nižší obsah sacha-
ridů a vyšší obsah bílkovin a vlák-
niny. Proto se Plzeňský Prazdroj 
a Biopekárna Zemanka rozhodly 
vytvořit ze zbytkové suroviny pro-
dukt s vysokou přidanou hodno-
tou – Pivovarské krekry z mláta. 

Inovativní, dlouhodobě udržitelný 
a ekonomicky zajímavý produkt, 
který skvěle chutná a ještě ukazu-
je principy cirkularity a zero waste 
v praxi.

FINALISTÉ CEN SDGs 2020

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

DOSTUPNÉ 
A ČISTÉ ENERGIE

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

V KATEGORII BYZNYS
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DEKONTA, a.s.
Umělé mokřady zlepšují 
životní podmínky 
v rurálních oblastech 
rozvojových zemí
DEKONTA vyvíjí inovativní a příro-
dě blízká řešení umělých mokřa-
dů. Specialisté určí vhodné lokality 
i v rozvojových zemích, kde se za-
měřují na odlehlá venkovská síd-
la s rozptýlenými domácnostmi 
a zranitelné komunity s omeze-
nými finančními prostředky. Loni 
byly dokončeny a zprovozněny 
dvě „kořenovky“ v podhorské ves-
nici Bogušići v Bosně a Hercego-
vině a v sirotčinci Krousar Thmey 

ve městě Siem Reap v Kambodži. 
Kořenovky zadržují vodu v krajině, 
zlepšují mikroklima a jsou tak pří-
spěvkem k boji proti suchu a kli-
matické změně. 
  

PITNÁ VODA, 
KANALIZACE 

UDRŽITELNÁ 
MĚSTA A OBCE

ŽIVOT 
NA SOUŠI

ŽIVOT 
VE VODĚ

ERC-TECH a.s.
Beton se 100% 
náhradou přírodního 
kameniva recyklátem
Cihlám, betonu, střešním taškám, 
dlažbě i keramice, zkrátka všemu, 
co se mělo vyhodit, dává společ-
nost ERC-TECH a.s. nový život v re-
cyklované betonové směsi. Revo-
luční technologie přináší systém 
nekonečného kruhu využití ma-
teriálů. Pokud by plně využilo této 
inovace, ušetřilo by se v České re-
publice ročně více než 3,5 miliardy 
korun a došlo by ke snížení objemu 
emisí CO2 o více než 1 milion tun. 
  

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

Byznys
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infiberry, s.r.o.
Frusack
Sáčky Frusack k opakovanému 
použití ze světově unikátního 
kompostovatelného vlákna na 
bázi kukuřičného škrobu slouží 
jako alternativa k mikrotenovým 
sáčkům. Společnost si zakládá na 
etické a odpovědné výrobě. Vý-
roba v ČR za férových podmínek 
pro dodavatele a řetězec výroby 
jsou zcela transparentní. Frusack 
se zaměřuje i na vzdělávání ve-
řejnosti a aktivně se v čele ekolo-
gické skupiny na půdě Poslanec-
ké sněmovny v rámci iniciativy 
Youth, Speak Up! zapojuje také do 
diskuse se zákonodárci.
  

LOGeco s.r.o.
Technologie ERVO
Nová technologie ERVO je progre-
sivní a ekologická a nabízí napros-
to unikátní řešení pro zpracování 
odpadů. Dvě desítky vědců vyví-
jely technologii přes osm let. Jde 
o technologii, která z odpadních su-
rovin vytvoří produkty, které se dají 
dále využít pro člověka. Technolo-
gie je navíc bezemisní, malá a eko-
nomicky efektivní. Řeší nejvážnější 
globální problémy lidstva – hroma-
dění odpadu a množství emisí CO2. 
Technologie je patentovaná jako 
užitný vzor i jako vynález. 

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

ŽIVOT 
NA SOUŠI

ŽIVOT 
VE VODĚ

V KATEGORII BYZNYS
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Nesnězeno.cz s.r.o.
Nesnězeno
Každý rok se vyhodí zhruba 1/3 po-
travin. V Evropě potravinový odpad 
představuje asi 95–115 kg na obyva-
tele; na světě je přitom 820 milionů 
lidí, kteří trpí hladem a podvýživou. 
Nesnězeno se snaží plýtvání zabrá-
nit. Pomocí aplikace dává restaura-
cím a obchodům možnost prodat 
přebytečné produkty před zavírací 
dobou za výrazně sníženou cenu. 
Podnik díky Nesnězeno nevyhodí 
do koše dobré jídlo a s ním i ná-
klady vynaložené na jeho přípravu. 
Zákazník konzumuje kvalitní jídlo, 
ušetří minimálně 30 % z původní 
ceny a zároveň přispívá k tomu, že 
se jídlem neplýtvá. 

  KONEC 
HLADU

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

Byznys
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Vítěz 
Česko.Digital, z.ú.
Česko.Digital
Česko.Digital je komunita 2 749 
expertních dobrovolníků – špičko-
vých vývojářů, designérů, produk-
tových a projektových manažerů, 
analytiků, marketérů a stratégů, 

kteří ve svém volném čase pro 
bono pomáhají neziskovým orga-
nizacím i státu a mění tak Česko 
k lepšímu. Česko.Digital letos osla-
vilo rok své existence. Za toto ob-
dobí dobrovolníci společně s part-
nerskými organizacemi odvedli 
mnoho dobré práce.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020

5 dokončených veřejně prospěšných projektů:
• Pomoc s webem Ministerstva zdravotnictví ČR k tématice koronaviru.
• Naši politici – největší otevřená databáze českých politiků a političek.
• Dáme roušky – celorepubliková mapa pro sdílení roušek.
• Hlídač insolvencí – podrobné informace o insolvencích.
• Voličský průkaz – online žádost o voličský průkaz. 

V KATEGORII VEŘEJNÁ SFÉRA
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ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

UDRŽITELNÁ 
MĚSTA A OBCE

7 rozpracovaných veřejně prospěšných projektů:
• Učíme online – pomoc školám při zavádění online výuky; organizace 
   sbírky počítačů pro děti, které nemají vlastní vybavení; spolupráce 
   na vzniku jednotného komunitního portálu o vzdělávání pro všechny.
• Nedlužím státu - pomoc občanům zajistit jejich celkové zadlužení.
• Cityvizor – pomocník pro transparentní hospodaření obcí a měst. 
• Šablony výběrových řízení – lepší a efektivnější výběrová řízení 
   ve státní správě.
• Střecha duševního zdraví – jednotné místo pro prevenci a včasnou
  pomoc při duševní nepohodě.
• Jehlomat – rychlá a bezpečná likvidace injekčního odpadu 
   na veřejných prostranstvích a jeho monitoring.
• Paragonek – jednotné místo pro plné využití elektronických účtenek
   tak, aby papírové nebyly potřeba.

600 000+

420+ 

6 382 894

roušek nasdílených díky 
projektu Dáme roušky

škol získalo pomoc s online výukou

unikátních uživatelů webu  
koronavirus.mzcr.cz

Veřejná sféra
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2. místo 
Živá voda, z. s. 
Společně proti suchu
Je možné adaptovat českou krajinu 
na změnu klimatu? Napravit škody 
způsobené průmyslovým země-
dělstvím? A je možné to udělat 
zdola, s pomocí iniciativy občanů? 
My věříme, že ano! A proto jsme 
přišli s know-how, které řeší zásad-
ní problémy české krajiny, jako je 
vodní a větrná eroze, sucho, bles-
kové povodně. Pod naším vedením 
se ho může naučit kdokoli. Nazvali 
jsme ho model Živá krajina a v příš-
tím roce a půl budeme společně 

s prvními 50 proškolenými lokální-
mi koordinátory pracovat na tom, 
aby se česká krajina krok po kroku 
začala uzdravovat.

Mezi našimi lokálními koordinátory 
jsou aktivní občané, ochránci příro-
dy, zastupitelé, starostové, právníci, 
geodeti, inženýři i grafici. Jednu věc 
ale mají společnou: není jim lhostej-
ný stav přírody kolem nich a chtějí 
s tím něco udělat. My jsme tu od 
toho, abychom jim poskytli odbor-
nou a osobní podporu. Věříme, že 
společně vytvoříme hnutí, které 
zásadně přispěje k řešení našeho 
nejvážnějšího současného problému.

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

ŽIVOT 
NA SOUŠI

ŽIVOT 
VE VODĚ

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

50

100 km2 +

3+

vyškolených lokálních koordinátorů

zmapovaných pro adaptační 
návrhy

místní realizace podle modelu 
Živá krajina

V KATEGORII VEŘEJNÁ SFÉRA
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3. místo 
Hlas zvířat, z.s. 
Prosazení novely 
trestního zákoníku, 
která zvyšuje 
ochranu zvířat
Cílem projektu bylo prosadit Hla-
sem zvířat napsanou novelu trest-
ního zákoníku, kterou se do čes-
kého právního řádu zavádí možná 
nejpřísnější tresty za týrání zvířat 
na světě, kriminalizují se nelegální 
množírny a zavádí se mnoho dal-
ších změn ve prospěch ochrany 
zvířat. Nejenže v ČR každoročně 
narůstala míra kriminality pácha-

ná na zvířatech, ale ČR byla také 
dlouho označována za tzv. nele-
gální množírnu Evropy. Donedáv-
na přitom nebyl kvůli nedostateč-
né legislativě „natvrdo“ odsouzen 
ani jeden „prvopachatel“ trest-
ného činu týrání zvířat. Po dvou 
letech a více než 2 658 hodinách 
práce, stovkách schůzek s po-
slanci a senátory a tisících tele-
fonátech se Hlasu zvířat podařilo 
dne 3. března 2020 v Poslanecké 
sněmovně tuto reformu trestního 
práva prosadit.

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

ŽIVOT 
NA SOUŠI

ŽIVOT 
VE VODĚ

ŽIVOT 
NA SOUŠI

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

2 658 hodin

6 let

163

práce na vytvoření a prosazení 
novely 

nová horní hranice trestu odnětí 
svobody za zvlášť surové a trýznivé 
týrání zvířete

případů týrání zvířat řešila policie  
v roce 2019 (nejvíce za posledních 20 let) 

Veřejná sféra
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BREAKFASTSTORY 
s.r.o.  
Potěš obědem
BREAKFASTSTORY je platforma 
podporující české sociální podni-
kání. Díky benefiční kampani mů-
žete potěšit obědem nejen sebe, 
ale dopřát teplé jídlo i babi, dědovi 
nebo samoživiteli v nouzi. Ze sociál-
ních podniků rozváží také snídaně 
do firem a institucí, ve kterých se 
za každým soustem skrývá jiný 
příběh. V srpnu tohoto roku spou-
ští první e-shop nabízející výhrad-
ně produkty sociálních podniků 
a chráněných dílen.

Centrum Narovinu,
o.p.s. 
Komunitní centrum 
Ostrov Naděje 
na Rusinga Island 
v Keni
Od roku 2003 vytváří Centrum 
Narovinu s místní komunitou na 
ostrově Rusinga Island v Keni ko-
munitní centrum Ostrov Naděje. 
Projekt je komplexní odpovědí 
na potřeby komunity a zároveň 
i příkladem, jak zlepšovat život-
ní podmínky aplikováním udrži-
telných technologií, nenásilným 
přístupem, vzájemnou spolupra-
cí a solidaritou, takže je i výzvou 
k překonávání předsudků. Sou-

částí centra je sirotčinec, mateř-
ská školka, základní a internátní 
střední škola, počítačová učebna 
s knihovnou, zdravotní klinika 
a farma.

FINALISTÉ CEN SDGs 2020

KONEC 
HLADU

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

KONEC 
CHUDOBY

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

V KATEGORII VEŘEJNÁ SFÉRA
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Česká krajina, o.p.s.   
Rezervace divokých koní
Rezervace v Milovicích je první 
na světě, kde se na pastvinách 
společně pasou divocí koně, zu-
bři a pratuři. Když vznikala, psala 
o ní média téměř na všech kon-
tinentech. Rezervace je unikátní 
i z dalších důvodů – společnou 
pastvou kopytníci pomáhají za-
chraňovat ohrožené druhy květin, 
motýlů a dalších organismů. Kra-
jinu pak uzdravují nově vzniklými 
tůněmi, které pomáhají zadržo-
vat vodu, a navracením organické 
hmoty do půdy, což pomáhá kra-
jině v adaptaci na změny klimatu. 

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

ŽIVOT 
NA SOUŠI

ŽIVOT 
VE VODĚ

Demagog.cz, z.s.    
Fact-check politiků
Demagog.cz je nezávislá fact-
-checkingová organizace, která 
usiluje o kultivaci veřejné diskuse 
a klade důraz na transparentní 
zdroje informací a kritické myšle-
ní. Toho dosahuje fact-checkingo-
vou analýzou veřejných faktických 
tvrzení českých politiků. Sleduje 
i předvolební debaty či sliby vlá-
dy z programového prohlášení. 
V roce 2020 se stal nezávislým 
partnerem Facebooku a věnuje se 
zde vyvracení dezinformací. Pořá-
dá workshopy zaměřené na kritic-
ké myšlení, mediální gramotnost 
a fact-check.

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA
ŽIVOT 
NA SOUŠI

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

Veřejná sféra
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Konsent, z.s.    
Konsent
Konsent se od roku 2016 věnuje 
prevenci sexuálního násilí a ob-
těžování. Do veřejného prostoru 
vstupuje s osvětovými kampaně-
mi a zábavnou formou boří mýty 
spojené s těmito tématy. Konsent 
připravuje workshopy sexuální vý-
chovy pro základní a střední školy. 
Je součástí mezinárodního pro-
jektu Power, který upozorňuje na 
genderově specifické kybernásilí. 
Projekt vstoupil na pole nočního 
života s kampaní Respekt je sexy, 
do akademického prostředí (Re-
spekt až na půdu) a spolupracu-
je i s firmami (Respekt je profi). 

Nadace Vodafone 
Česká republika    
Bright Sky CZ
Mobilní aplikace Bright Sky doká-
že odhalit domácí násilí a uživate-
lům nabízí kompetentní řešení je-
jich situace. Pomáhá jak obětem, 
tak každému, kdo má obavy o ně-
koho blízkého, že by se mohl na-
cházet v nebezpečném násilném 
vztahu. Aplikace je rozcestníkem, 
který problém identifikuje a na-
bízí i řešení, tím přispívá ke zkva-
litnění života obětí násilí. Aplikace 
boří mýty týkající se domácího 
násilí a cílí nejen na ženy, ale i na 
muže či stejnopohlavní páry.

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

ROVNOST 
MUŽŮ A ŽEN

ŽIVOT 
NA SOUŠI

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

ROVNOST 
MUŽŮ A ŽEN

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 

FINALISTÉ CEN SDGs 2020
V KATEGORII VEŘEJNÁ SFÉRA
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TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú.    
Mezinárodní program 
Ekoškola
Z jedné městské čtvrti do celé-
ho světa, z dobrovolné iniciativy 
k uznání OSN. Mezinárodní pro-
gram EKOŠKOLA je příběhem 
škol, které už 15 let mění sebe 
a své okolí. Děti se v programu 
učí, že mohou samostatně ovliv-
nit dění ve škole a ve svém okolí 
ku prospěchu životního prostře-
dí. Hledají slabé stránky své školy, 
společně navrhují řešení a opatře-
ní pak samy realizují. Ekoškola vy-
tváří příjemnější, demokratičtější 
a přírodě bližší školu.

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

Veřejná sféra
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020

KONEC 
HLADU

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍVítěz 

Radek Hušek (27 let)
Daniel Vach (29 let)
SENS Foods

V roce 2050 bude na světě 
9,7 miliardy lidí. Abychom mohli 
uživit takové množství lidí, bude-
me muset zásadně změnit náš 
potravinový systém. Oceány jsou 
„přelovené“ a globální oteplování 
a s ním spojený nedostatek vody 
bude mít zásadní dopad na pro-
dukci potravin. Už dnes je na svě-
tě 1 miliarda chronicky hladových 
lidí. Musíme proto najít nové způ-
soby produkce jídla.

V roce 2013 OSN vydala knihu Jedlý 
hmyz, ve které vyzdvihovala hmyz 
jako udržitelný protein budoucnos-
ti. Roky se nic nedělo. Až se v roce 
2016 v SENS chopili této výzvy.

Postavili největší cvrččí farmu na 
světě, na které produkují udržitel-
ný cvrččí protein. S cvrččím pro-
teinem následně vyrábí proteino-

vé tyčinky s arašídovým máslem 
nebo bezlepkové těstoviny... Cvrč-
ci obsahují stejně kvalitní bílkovi-
ny jako nejlepší hovězí. 

Mají více zdravých tuků (více ome-
ga 3 než losos), zdravou vlákninu 
chitin a mikroživiny jako vstřeba-
telné železo, vápník, zinek nebo 
vitamín B12.

Oproti konvenčním masům ale 
cvrčci na produkci stejného 
množství bílkovin potřebují mini-
mální množství přírodních zdrojů 
– oproti hovězímu 12x méně krmi-
va, 15x méně půdy, 2 000x méně 
vody a 100x méně CO2.

Cvrčci také minimalizují riziko 
vzniku pandemií. Jsou člověku 
tak vzdálení, že nemohou pře-
nášet nemoci mutující na člo-
věka jako SARS, MERS, prasečí 

V KATEGORII MLADÝ LEADER
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65% 560 000

164

snížení ceny cvrččího proteinu 
za dva roky fungování farmy 
v rámci dlouhodobého cíle na trh 
přinést cenově nejvýhodnější ži-
vočišný protein

dennímu příjmu bílkovin  
tolika lidí odpovídá roční  
produkce farmy 

ušetřených tatrovek krmiva přináší roční produkce farmy 
cvrčků ve srovnání se stejnou produkcí hovězího masa

chřipka nebo COVID-19. Na chov 
navíc nejsou používána antibio-
tika, a tak chov cvrčků nepřispí-
vá k riziku vzniku superbakterií.  
(zdroj: Jedlý hmyz, FAO OSN)
 
Společenský dopad SENS spočívá 
ve zrychlení přechodu na udržitel-
nou stravu prostřednictvím rozší-
ření využití proteinu z cvrčků.

SENS produkty najdete v super-
marketech v České republice, Ně-
mecku, Dánsku nebo i Japonsku 
a Thajsku.

Samotnou cvrččí mouku jako su-
rovinu prodává SENS dalším fir-
mám po celém světě za nejnižší 
cenu na světovém trhu s cílem roz-
šířit povědomí o cvrččím proteinu. 
O projektu referovala média v mno-
ha zemích světa, včetně Japonska.

Mladý leader



4 2 C E N Y  S D G s  2 0 2 0

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 

ŽIVOT 
NA SOUŠI

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

2. místo 
Jan Sláma (20 let) 
David Špunar (20 let)
Pavel Ihm (20 let) 
Nenech to být

Nenech to být (NNTB), v zahraničí 
FaceUp.com, bojuje pomocí tech-
nologií proti šikaně, sebepoškozo-
vání, kyberšikaně, fyzickému násilí 
a dalším problémům, kterým děti 
ve školách po celém světě čelí. Zá-
kladním pilířem projektu je onli-
ne schránka důvěry, skrz kterou 
mohou žáci snadno, anonymně 

a bezpečně upozornit na cokoliv, 
co je ve škole trápí. NNTB založili 
před třemi lety tři studenti střed-
ní školy, kteří se s šikanou sami 
setkávali. Aktuálně spolupracují 
s více než 1 800 školami v několi-
ka státech světa, součástí týmu je 
cca 30 lidí a kromě ČR se poslední 
dobu soustředí především na Afri-
ku a Jižní Ameriku. Svou schránku 
důvěry nově rozšířili do firemního 
prostředí a plánují pomáhat i obě-
tem domácího násilí. V rámci na-
dačního fondu se věnují rozsáhlé 
osvětě, jejich kampaně zasahují 
statisíce lidí.

5 794 

1 833

3 298

upozornění ve schránce důvěry

zapojených organizací

řešitelů

V KATEGORII MLADÝ LEADER
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Mladý leader

3. místo 
Lucie Částková (20 let)
Společenská hra Olá

Olá, nevidomí a zdraví u jednoho 
stolu! Lucie Částková ve druhém 
ročníku na střední škole chtěla 
pomoci své nevidomé spolužačce 
a zároveň chtěla lépe pochopit její 
svět. V České republice je 100 000 
osob se zrakovým postižením, 
ve světě dokonce 36 000 000. 
V roce 2050 toto číslo vzroste na 
115 000 000. Navrhla tedy unikátní 
hru, která bourá mezilidské bari-
éry a vytváří přátelská pouta. Hra 
spojuje dva světy – svět nevido-

mých lidí a svět lidí bez postižení. 
Pocit, že víte, jaké to je být zdra-
votně postiženým, se s hraním hry 
Olá řadí mezí nezapomenutelné 
zážitky. Vedle zábavy vede k po-
chopení a k respektu mezi lidmi. 
Při projektu se Lucie řídila cíli udr-
žitelného rozvoje, zejména kvalit-
ním vzděláním, důrazem na (her-
ní) inovace a hlavně odpovědnou 
výrobou z přírodních materiálů 
a u českých výrobců.

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 

ŽIVOT 
NA SOUŠI

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

2 světy

100 000

36 000 000

svět nevidomých a svět lidí bez postižení

osob se zrakovým postižením v ČR

osob se zrakovým postižením 
ve světě
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Karolína Presová 
(28 let) 
Replug.me

Postupující digitalizace ve všech 
oblastech našeho života prohlu-
buje problém digitální nerovno-
váhy a z toho vyplývajících psy-
chických i sociálních problémů. 
Replug.me mění kvalitu života lidí, 
ať už v rodinách, ve firmách nebo 
ve školách tím, že jim pomáhá 
najít digitální rovnováhu a použí-
vat technologie zdravě. Šíří osvětu 
o tom, jaký vliv digitální prostředí 
na společnost má, téma odbor-
ně mapuje a přináší řešení, které 
je systematicky postaveno tak, 

aby pozitivně ovlivňovalo všech-
ny cílové skupiny, které v oblasti 
digitálního well-beingu potřebují 
podporu.

Matouš Pinkava 
(26 let) 
Nevyhazujto.cz

Nevyhazujto.cz je internetový por-
tál, který nabízí svým uživatelům 
možnost darovat či získat věci za 
odvoz. Portál vznikl v roce 2010 
a jeho nosnou myšlenkou je dát 
nepotřebným věcem druhou šan-
ci, nevyhazovat je, ale smysluplně 
je využít dále.

Nevyhazujto šíří tuto myšlenku po 
ČR společně s partnerskými měs-
ty, kde kromě městského portálu 
Nevyhazujto, postupně uvádíme 

do provozu fyzická re-use cent-
ra. S partnery z řad velkých firem 
motivujeme k nevyhazování jejich 
zaměstnance.

FINALISTÉ CEN SDGs 2020

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

MÉNĚ 
NEROVNOSTÍ 

UDRŽITELNÁ 
MĚSTA A OBCE

V KATEGORII MLADÝ LEADER
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Vítěz 
Lidl Česká republika 
v.o.s. 

Podnikání společnosti Lidl 
Česká republika je úzce spjato 
s trendy českého maloobchod-
ního trhu, který se postupně 
stále výrazněji orientuje na kva-
litu, čerstvost a zdravý životní 
styl. Lidl usiluje o soustavné 
zlepšování výživových vlastností 
nabízených potravin a opírá se 
přitom o úzkou spolupráci s do-
davateli. Ta přesahuje klíčovou 
oblast kvality a bezpečnosti po-
travin a zahrnuje i kritéria etiky 
a ekologické a sociální udržitel-
nosti. Lidl důsledně aplikuje své 
know-how a nejlepší postupy 
ke snižování ekologické stopy 
napříč všemi činnostmi, např. 
ve spolupráci s dodavateli usi-
luje o snižování obalové zátěže 
dodávaných výrobků. Nedílnou 
součástí strategie společnosti 
Lidl je i cílevědomé budování 
postavení preferovaného a per-
spektivního zaměstnavatele na 
českém trhu práce. Součástí 
aktivit je i podpora specif ických 
potřeb zaměstnanců a komu-
nit, kde Lidl působí. 

Podoba a rozvržení zprávy vy-
chází ze základních hodnot 
společnosti. Pilíře společenské 
odpovědnosti (sortiment, za-
městnanci, obchodní partneři, 
životní prostředí a společnost) 

zasazuje do čtyř na sebe na-
vazujících fází hodnotového 
řetězce. Díky tomu představu-
je komplexní přístup ke všem 
potenciálním tématům udrži-
telnosti, odpovědnosti a etiky 
v oboru maloobchodního pro-
deje. Zásadním východiskem 
bylo přitom rozsáhlé dotazová-
ní nejdůležitějších zájmových 
skupin provedené na podzim 

2018. Z něj vzešly jednotlivé ka-
pitoly zprávy. Zpráva je vypraco-
vána podle mezinárodní meto-
diky GRI a opírá se i o Agendu 
pro udržitelný rozvoj 2030, jejíž 
součástí jsou i Cíle udržitelného 
rozvoje. 

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020
V KATEGORII REPORTING 
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PŘÍRODNÍ ZDROJE 

A ZEMĚDĚLSTVÍ 

Zpráva ve čtyřech kapitolách 
(Přírodní zdroje a zemědělství, 
Dodavatelský řetězec a zpraco-
vání, Provoz a procesy a Zákaz-
níci a společnost) přináší např. 
informace o životních podmín-
kách zvířat, z nichž pocházejí 
živočišné produkty vlastních 
značek Lidlu, dále se věnuje 
environmentálnímu manage-
mentu v oblasti nakládání s od-

pady a potravinovými přebytky. 
Rovněž se zabývá odpovědnos-
tí ve vztahu k zaměstnancům 
(např. bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, odměňování 
a právům zaměstnanců) nebo 
řeší přístup společnosti ke 
skladbě sortimentu a transpa-
rentnímu označování produktů.

1 954

40

43

oslovených stakeholderů  
v interním i externím stakeholder dialogu

interních workshopů

témat v Modelu  
společenské odpovědnosti

Reporting
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4 mil. tun

1,4 miliardy Kč a 300 000 tun CO2  

6,3 mil. Kč 
pokles ročních emisí CO2   
za poslední tři roky v rámci ČEZ

úspora zákazníků v rámci projektů energetických úspor ČEZ ESCO

věnovali lidem v nouzi zaměstnanci  
ČEZ společně s Nadací ČEZ v roce 2019 

2. místo
Skupina ČEZ 

Zpráva o udržitelném rozvoji 
Skupiny ČEZ za rok 2019 posky-
tuje nef inanční informace z ob-
lasti životního prostředí, sociál-
ní oblasti, péče o zaměstnance 
a zákazníky, opatření z oblas-
ti energetické transformace, 
shromažďuje informace o boji 
proti korupci a úplatkářství 
a o práci s diverzitou. Zpráva 
je vydána elektronicky v čes-

ké a anglické jazykové verzi 
a reportuje za více než 200 spo-
lečností konsolidačního celku 
Skupiny ČEZ v ČR i v zahraničí. 
V roce 2019 byla poprvé pro sběr 
dat využita interně vyvinutá ap-
likace, která celý proces sběru 
dat zjednodušila a zefektivnila. 
Zpráva je strukturována podle 
stávající strategie udržitelného 
rozvoje „Energie pro budouc-
nost“ a jejích pěti priorit, ke 
kterým jsou přiřazeny Cíle udr-
žitelného rozvoje OSN (SDGs), 
k nimž se Skupina ČEZ hlásí.

VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020
V KATEGORII REPORTING 
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6,3 mil. Kč 

3. místo
Česká spořitelna, a.s.  

Česká spořitelna si je dobře vě-
doma toho, že nef inanční re-
port nepatří mezi bestsellery. 
Proto svou zprávu za rok 2019 
postavila na ilustracích, info-
graf ikách a odkazech na inter-
aktivní obsah. Zachycuje, jak 
chápe Spořitelna svou roli na 
cestě Česka k prosperitě. Jako 
její základ vnímá kvalitní vzdě-
lávání, představuje tak svůj pro-

gram f inančního vzdělávání 
Abeceda peněz. Neopomíjí ani 
aktivity své nadace, jež usiluje 
o systémové změny ve vzdělá-
vání. Banka podporuje aktivní 
občany, kteří se zapojují do sou-
sedských aktivit, vyhlašuje pro-
to komunitní granty Dokážeme 
víc. Neopomíná zodpovědné 
chování k planetě, intenzivně 
snižuje svou uhlíkovou stopu. 
Podporuje dárcovství, odpověd-
né podnikání, nezávislou žurna-
listiku, sport, kulturu... 

23 372 

18 

¾
dětí aktivně zapojených do  
finančního vzdělávání  
Abeceda peněz

pilotních projektů se stovkami aktivních sousedů mění 
místa k lepšímu díky grantu Dokážeme víc

o tolik byla od roku 2011  
snížena uhlíková stopa

Reporting
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KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020
Silvana Jirotková
náměstkyně ministra 
průmyslu a obchodu,
předsedkyně Rady  
kvality České republiky

Společenská odpovědnost firem 
(Corporate Social Responsibility – 
CSR) představuje dobrovolný zá-
vazek organizace zohledňovat při 
svém rozhodování a každoden-

ních činnostech potřeby svých 
zákazníků, dodavatelů, zaměst-
nanců a dalších zainteresovaných 
stran, jichž se její činnost dotýká, 
ať již přímo či nepřímo. Neméně 
důležitou součástí je také snaha 
organizace minimalizovat nega-
tivní dopady vlastní činnosti na ži-
votní prostředí. CSR je proto nutné 
vnímat jako průřezovou proble-
matiku, která se dotýká širokého 
spektra aspektů – ekonomického, 
sociálního i environmentálního.

V dosavadních přístupech až do 
roku 2015, kdy OSN přijala v rámci 
tzv. Agendy 2030 sedmnáct Cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs), byl 
více kladen důraz na momentální 
stav. V současnosti je CSR i udrži-
telný rozvoj spojená nádoba, která 
je stále dobrovolná jak ve vztahu 
ke státu, zaměstnancům, komu-
nitám i životnímu prostředí. Na-
dále má dobrovolný charakter 
a zahrnuje ty činnosti, které orga-
nizace realizuje nad rámec zákon-
ných povinností. Smyslem CSR je 
přispívat k udržitelnému rozvoji. 
Stát může šíření konceptu CSR 
podpořit tím, že vytvoří odpovída-
jící podmínky pro jeho rozšíření, 
podpoří jeho propagaci a bude 
podporovat společensky odpo-
vědné aktivity.

Národním gestorem CSR vůči EU 
je od roku 2013 Ministerstvo prů-
myslu a obchodu (MPO). MPO je 
tudíž i hlavním gestorem podpo-
ry a možností realizace SDGs jak 
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v oblasti podnikání, tak i ve ve-
řejné správě. K jednotlivým SDGs 
byla stanovena klíčová opatření 
ve Strategickém rámci ČR 2030. 
MPO pak v součinnosti s ostatní-
mi ministerstvy stanovuje Národní 
akční plány CSR v ČR včetně cílů.

MPO je zároveň pověřeno řízením 
Rady kvality ČR a organizačním 
zajištěním její činnosti. Příklady 
dobré praxe z oblasti společenské 
odpovědnosti organizací a udrži-
telného rozvoje MPO pravidelně 
zveřejňuje na Národním infor-
mačním portálu o CSR. Za velice 
důležitou považuje i osvětovou 
činnost prostřednictvím zaintere-
sovaných nevládních neziskových 
organizací a platforem. Proto vítá-
me aktivity typu Ceny SDGs. Jsou 
skvělou příležitostí pro velké firmy, 
ale i malé a střední podniky včet-
ně veřejné správy, aby ukázaly, ja-
kým způsobem pomáhají svými 
aktivitami naplňovat principy udr-
žitelného rozvoje.

Agenda 2030 a SDGs představu-
jí společný plán, jak zlepšit pod-
mínky a kvalitu života na naší 
Zemi. Jsme si vědomi, že se jedná 
o dlouhodobý a ambiciózní pro-
gram, který však nemohou napl-
nit vlády samy. Týká se nás všech 

včetně podnikatelského sektoru, 
který má potřebné znalosti a ka-
pitál k jejich naplnění. 

Mám radost, že firmy nejen ve 
světě, ale i v České republice po-
stupně implementují SDGs do 
svých strategií udržitelnosti, ale 
i do svých nefinančních reportů. 
Doporučuji všem f irmám, aby 
začlenily SDGs do své byznys 
strategie včetně nef inančního 
reportingu, neboť právě měře-
ní pokroku se stává klíčovým 
při naplňování stanovených cílů 
v rámci takto významné agendy.
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Vítěz 
Česká krajina, o.p.s. 
Rezervace divokých 
koní

Rezervace v Milovicích je první re-
zervace na světě, kde se na pastvi-
nách společně pasou divocí koně, 
zubři a pratuři. Když vznikala, psa-
la o ní média téměř na všech kon-
tinentech. Rezervace je unikátní 
i z dalších důvodů – společnou 

pastvou kopytníci pomáhají za-
chraňovat ohrožené druhy květin, 
motýlů a dalších organismů. Kra-
jinu pak uzdravují nově vzniklými 
tůněmi, které pomáhají zadržo-
vat vodu, a navracením organické 
hmoty do půdy, což pomáhá kra-
jině v adaptaci na změny klimatu. 

VÍTĚZ CEN SDGs 2020

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

ŽIVOT 
NA SOUŠI

ŽIVOT 
VE VODĚ

230 hektarů 

8

5

poničené krajiny proměněné  
na kvetoucí louky

vytvořených tůní

nových rezervací vzniklo díky  
přírůstkům narozeným v Milovicích

V KATEGORII ZMĚNA KLIMATU
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FINALISTÉ CEN SDGs 2020
V KATEGORII ZMĚNA KLIMATU

ERC-TECH a.s. 
Beton se 100% 
náhradou přírodního 
kameniva recyklátem

Cihlám, betonu, střešním taškám, 
dlažbě i keramice, zkrátka všemu, 
co se mělo vyhodit, dává společ-
nost ERC-TECH a.s. nový život 
v recyklované betonové směsi. 
Revoluční technologie přináší 
systém nekonečného kruhu vy-
užití materiálů. Pokud by se plně 

využilo této inovace, ušetřilo by se 
v České republice ročně více než 
3,5 miliardy korun a došlo by ke 
snížení objemu emisí CO2 o více 
než 1 milion tun.

5 000 m3  

332 kg

6

vyrobeného betonu z recyklovaného 
kameniva v ČR v roce 2020 

úspora emisí CO2 oproti  
konvenčnímu betonu na 1 m3 

pilotních projektů ve světě – Katar, 
Švédsko, Finsko, Chile, Slovensko, Indie

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ
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FINALISTÉ CEN SDGs 2020

Lokalmarket s.r.o.  
Scuk.cz

Scuk.cz podporuje lokální eko-
nomiku a dává prostor malým 
i středním farmářům, kterým po-
skytuje férové podmínky prodeje. 
Podporuje lokální zdroje a výrobu 
s misí udržitelného nakupování 
bez plýtvání s maximálním ohle-
dem na životní prostředí a welfa-
re zvířat. Projekt je postaven na 
konceptu sousedských komunit 
– Nákupních skupin, které vytvá-

řejí hromadné objednávky, a tím 
snižují náklady na dopravu, po-
honné hmoty a dopad na životní 
prostředí. 

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

400+

300+

8 000+

Nákupních skupin  
po celé republice

aktivních farmářů a dodavatelů, 
u kterých můžete nakoupit

produktů v nabídce

V KATEGORII ZMĚNA KLIMATU
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SENS Foods CZ s.r.o. 
Radek Hušek
Daniel Vach
SENS Foods 

V roce 2013 OSN vydala knihu 
Jedlý hmyz, ve které vyzdvihova-
la hmyz jako udržitelný protein 
budoucnosti. O tři roky později se 
této výzvy chopili v SENS a posta-
vili největší cvrččí farmu na svě-
tě, ve které produkují udržitelný 
cvrččí protein. Ten je stejně kva-
litní jako nejlepší hovězí, ale při 
jeho výrobě se spotřebuje 2 000x 
méně vody, 15x méně půdy a 12x 
méně krmiva. Udržitelné, zdravé 
a skvěle chutnající proteinové ty-

činky, krekry, proteiny nebo těsto-
viny najdete zejména v supermar-
ketech v Německu, ale také u nás 
a na několika trzích v Evropě a Asii. 

KONEC 
HLADU

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

Změna klimatu

20 mil. lidí 

520x

164

díky roční produkci farmy cvrčků 
ve srovnání se stejnou produkcí 
hovězího masa

ušetření denní spotřeby vody pro  

kolem  
zeměkoule

snížení objemu CO2  
odpovídající jízdě autem

ušetřených tatrovek 
krmiva
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TEREZA, vzdělávací 
centrum, z.ú. 
Mezinárodní program 
Ekoškola 

Z jedné městské čtvrti do celé-
ho světa, z dobrovolné iniciativy 
k uznání OSN. Mezinárodní pro-
gram EKOŠKOLA je příběhem 
škol, které už 15 let mění sebe a své 
okolí. Děti se v programu učí, že 
mohou samostatně ovlivnit dění 
ve škole a ve svém okolí ku pro-
spěchu životního prostředí. Hle-
dají slabé stránky své školy, spo-
lečně navrhují řešení a opatření 
pak samy realizují. Ekoškola vy-
tváří příjemnější, demokratičtější 
a přírodě bližší školu.

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

FINALISTÉ CEN SDGs 2020
V KATEGORII ZMĚNA KLIMATU

7

60 000 

400

metodických kroků, pomocí 
nichž děti mění svou školu 
a její okolí

zapojených dětí a dospělých

zapojených MŠ, ZŠ a SŠ  
v České republice
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60 000 

KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020
Andreas Beckmann
regionální ředitel,  
Světový fond na ochranu 
přírody pro střední  
a východní Evropu

Čelíme největší ekologické výzvě, 
jakou kdy náš druh zažil. Věda 
nám říká, že máme asi 10 let na 
to, abychom snížili emise sklení-
kových plynů a omezili změnu 
klimatu na méně než 2 stupně 
Celsia, což je nezbytné, abychom 
se vyhnuli nejkatastrofálnějším 
důsledkům.

To však nestačí. Stejně velkou vý-
zvou, jako je změna klimatu, je 
i ztráta biologické rozmanitosti. 
Zpráva WWF Living Planet nám 
říká, že za posledních 40 let jsme 
ztratili 60 % populace divokých 
zvířat na naší planetě. Jsme příči-
nou vyhynutí druhů, stejného jako 
bylo vymýcení dinosaurů z povr-
chu Země.

Změna klimatu a biologická roz-
manitost jsou ve vzájemném vzta-
hu. Změna klimatu vede k vymí-
rání druhů – a ke změně klimatu 
přispívá úbytek biologické roz-
manitosti v důsledku těžby lesů 
v Amazonii nebo na Šumavě.

To jsou velké výzvy – výzvy ohrožu-
jící samotný základ naší civilizace, 
včetně našich ekonomik a živo-
bytí, našeho velmi dobrého zdra-

ví a pohody. S ohledem na Cíle 
udržitelného rozvoje jsou to envi-
ronmentální cíle, které poskytují 
základ všem ostatním.

Čelíme nebývalým výzvám a mu-
síme se k nim postavit čelem. 

Projekty v Cenách SDGs jsou pro 
mě paprsky naděje. Jsou to příkla-
dy a inspirace, které mohou obno-
vit náš vztah k Matce Zemi.
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VÍTĚZOVÉ CEN SDGs 2020

Vítěz 
DEKONTA, a.s.  
Umělé mokřady 
zlepšují životní 
podmínky v rurálních 
oblastech rozvojových 
zemí

Od roku 2010 DEKONTA ve spolu-
práci s řadou výzkumných institu-
cí testuje nové postupy budování 
kořenových čistíren odpadních 
vod. Výsledkem jsou inovativní 
a přírodě blízká řešení umělých 
mokřadů, které řeší palčivý pro-
blém vypouštění nevyčištěných 
odpadních vod do životního pro-
středí. V České republice jsou hlav-
ními uživateli malé obce či indivi-
duální objekty, jako jsou rekreační 
zařízení či administrativní budovy. 
Provozně jednoduché a nenáklad-
né řešení s přidanou hodnotou 
v podobě estetiky a řady ekologic-
kých funkcí, které tzv. „kořenovky“ 
představují, si však nachází svou 
cestu zejména tam, kde konvenč-
ní systémy neobstojí z důvodu 
technické náročnosti a vysokých 
provozních nákladů. Proto lze oče-
kávat vysoký potenciál v rurálních 
oblastech prakticky po celém světě.

Od roku 2016 hledají specialisté 
firmy DEKONTA za přispění Čes-
ké rozvojové agentury vhodné 
lokality v rozvojových zemích. Za-

měřují se na odlehlá venkovská 
sídla s rozptýlenými domácnost-
mi a zranitelné komunity s ome-
zenými finančními prostředky. 
Díky této spolupráci byly v roce 
2019 dokončeny a zprovozněny 
dvě „kořenovky“ v podhorské ves-
nici Bogušići v Bosně a Hercego-
vině a v sirotčinci Krousar Thmey 
ve městě Siem Reap v Kambodži. 
Do výstavby zařízení byly zapoje-
ny místní stavební firmy. Veškerý 
dostupný materiál a suroviny byly 
poskytnuty místními dodavateli. 
Vybudovaná zařízení byla po ově-
ření funkčnosti předána místním 
vyškoleným zástupcům příjemců 
projektu, které čistírny dále pro-
vozují. Projekty pomáhají zvyšo-
vat povědomí místních obyvatel 
i odborné veřejnosti o problematice 
ochrany životního prostředí a před-
pokládá se, že na základě pozitivní 
zpětné vazby a přenosu dobrých 
zkušeností budou projekty v da-
ných regionech multiplikovány.

Kořenovky zlepšují kvalitu životní-
ho prostředí, a tím i podmínky pro 
život obyvatel. Zadržují vodu v kra-
jině, zlepšují mikroklima a jsou 
tak příspěvkem k boji proti suchu 
a klimatické změně. Nemají žád-
né či pouze minimální nároky na 
elektrickou energii, kvalifikovanou 
každodenní údržbu či časté inves-

PITNÁ VODA, 
KANALIZACE 

UDRŽITELNÁ 
MĚSTA A OBCE

ŽIVOT 
NA SOUŠI

ŽIVOT 
VE VODĚ

V KATEGORII ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
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tice do oprav technologických prv-
ků. Jejich použitelnost je ověřená 
v různých klimatických podmín-
kách a pro různé typy odpadních 
vod, včetně těch nejvíce znečiš-
těných, jako jsou např. průsaky ze 
skládek či důlní vody. Ve srovnání 
s konvenčními systémy jsou však 
náročnější na zastavěnou plochu. 
Proto v rámci výzkumných aktivit 
odborníci v DEKONTĚ vyvíjejí, tes-

tují a následně aplikují nejnovější 
vědecké poznatky o čisticích pro-
cesech, a tím se snaží snižovat ná-
roky na plochu a zároveň zefektiv-
ňovat účinnost čištění s důrazem 
na vlastnosti vyčištěné vody, aby 
ji bylo možné dále využít např. při 
zavlažování zahrad, ovocných sadů 
či polí s energetickými plodinami.

349 m² 

185

6,5 tuny
nových mokřadních ekosystémů 
v rozvojových oblastech Bosny  
a Hercegoviny a Kambodži 

obyvatel napojených na novou 
splaškovou kanalizaci v rozvojových 
oblastech Bosny a Hercegoviny  
a Kambodži

organického znečištění v podobě 
CHSK a 0,5 tuny fosforu a dusíku 
bylo odstraněno za rok

Zahraniční rozvojová spolupráce
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KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020
Blanka M. Remešová
vedoucí oddělení 
realizace projektů, 
Česká rozvojová 
agentura

V letošním roce se již počtvrté sta-
la Česká rozvojová agentura jed-
ním ze spolupořadatelů jedineč-
né akce, v rámci níž jsou udíleny 
firmám, nevládním organizacím 
a veřejným institucím Ceny SDGs 
za to, že svou činností přispíva-

jí k naplňování Cílů udržitelného 
rozvoje OSN. Naše podpora této 
akce je naprosto přirozená, pro-
tože naplňování Cílů udržitelné-
ho rozvoje považujeme za jednu 
z hlavních priorit naší práce. Ceny 
SDGs navíc oceňují inovativní pří-
stup k udržitelnému rozvoji, kte-
rý je jednou z nejvýznamnějších 
složek rozvojové spolupráce, takže 
propojení s našimi aktivitami je velké.

Jsme si ale dobře vědomi, že aby-
chom byli při naplňování Cílů 
udržitelného rozvoje úspěšní, je 
nutná „kolektivní“ snaha, tj. zapo-
jení každého z nás. Při realizaci 
stovek našich projektů rozvojové 
spolupráce v celé řadě zemí dob-
ře víme, jak je toto společné úsilí 
pro úspěch projektů zásadní. Jako 
příklad bych ráda uvedla náš do-
tační Program B2B (Program roz-
vojového partnerství pro soukro-
mý sektor), který je mezi českými 
firmami stále populárnější.

Zapojení soukromého sektoru do 
udržitelného rozvoje je totiž jed-
nou ze základních podmínek pro 
odstranění chudoby. Vždyť devět 
z deseti pracovních míst v rozvo-
jových zemích je vytvořeno právě 
soukromým sektorem. Rozvojové 
trhy zároveň představují velkou 
příležitost pro malé i velké firmy, 
které se chystají rozšířit své pů-
sobení. A protože hraje soukro-
mý sektor v mezinárodním roz-
voji nezaměnitelnou roli, je cílem 
Programu B2B motivovat malé 
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a střední české podniky k přeno-
su inovativních myšlenek, které 
mají potenciál řešit rozvojové vý-
zvy v partnerských zemích. Pro-
gram tak podněcuje české firmy 
k založení obchodního partner-
ství s lokálními partnery, a tím 
i poskytnutí nových pracovních 
příležitostí pro místní obyvatele, 
přenos know-how, technologií 
a v neposlední řadě i evropských 
standardů a kvality. Vzhledem 
k tomu, že se v současnosti Česká 
rozvojová agentura soustředí na 
rozvojovou spolupráci především 
v šesti „prioritních“ zemích (Mol-
davsko, Gruzie, Bosna a Hercego-
vina, Kambodža, Etiopie a Zam-
bie), je velkou výhodou Programu 
B2B možnost proniknout na trhy 
všech rozvojových zemí dle klasifi-
kace OECD. České firmy tak v sou-
časnosti pomáhají např. i v Indii, 
Palestině, Kamerunu, Vietnamu, 
Nigérii, Myanmaru, Srbsku a celé 
řadě dalších zemí. 

V rámci dotační výzvy pro letoš-
ní rok jsme na základě pečlivého 
hodnocení projektů, v němž byly 
hlavními kritérii jejich rozvojo-
vý dopad a finanční efektivnost 
a udržitelnost, podpořili 32 projek-
tů v celkové výši přibližně 25 mil. 
Kč. V minulosti jsme podpořili 
také projekt „mojeMORINGA“, 

který v loňském roce získal Cenu 
SDGs v kategorii Zahraniční roz-
vojová spolupráce. Projekt „moje-
Moringa“ se v jižní Etiopii zaměřu-
je na zodpovědný obchod s listy 
etiopského stromu moringa olei-
fera a jeho pozitivním dopadem 
je nejen přenos odborného know-
-how, ale také vytvoření nových 
pracovních míst a zvýšení konku-
renceschopnosti na etiopském 
i zahraničním trhu.

Další dotační výzvu chystáme 
spustit v září a věříme, že se opět 
přihlásí inovativní projekty čes-
kých firem, které budou zároveň 
naplňovat některý z Cílů udržitel-
ného rozvoje.
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Akcelerátor Cen SDGs plynule navazuje na Ceny SDGs 
a vznikl ve spolupráci Asociace společenské 
odpovědnosti a Impact Hubu. 

Účastníci Akcelerátoru mohou 
získat mnohé: odborné vedení, 
cenné kontakty a praktické rady, 
jak rozvíjet své produkty, služby 
i nové obchodní metody.

Program proběhne ve dvou fá-
zích. Pro vybrané projekty je při-
pravena rozvojová část a pro ty 
nejlepší také individuální akcele-
race. V 1. fázi se projekty účastní 
tematických workshopů a sdílejí 
své zkušenosti v mastermind sku-

pinách. Tato fáze je zakončena 
prezentací zúčastněných projektů 
před veřejností. Ve 2. fázi projekty 
mimo jiné spolupracují s mento-
rem, který je díky znalosti proble-
matiky nasměruje ke správným 
byznysovým cílům. K dispozici je 
také přes 200 expertů, se který-
mi je možné konzultovat aktuální 
potřeby projektů. A ti nejlepší mo-
hou jednat o případných investi-
cích pro další rozvoj ve spolupráci 
s Tilia Impact Ventures.

Komentář
Lenka Krákorová
patronka akceleračních 
programů, Impact Hub 
Praha

Možnost realizovat akcelerační 
program SDGs pro Asociaci spo-
lečenské odpovědnosti je pro nás 
přirozeným a vítaným prohlou-
bením spolupráce. S A-CSR nás 
spojuje zaměření na podporu pro-
jektů věnujících se tématům udr-
žitelnosti a osobně se velmi těším 
na setkání s projekty, které do pro-
gramu postoupily. Ze zkušenosti 

víme, že pro projekty jsou přínos-
né nejen nové informace, vzdělání 
či mentoring, ale také propojení 
mezi nimi samotnými, kdy do-
chází k navázání nových kontak-
tů, výměně zkušeností a nezřídka 
i k novým spolupracím. 

1. FÁZE: rozvojový program 1. 10. 2020 – 30. 11. 2020 
2. FÁZE: individuální akcelerace 6. 1. 2021 – 31. 3. 2021 

AKCELERÁTOR CEN SDGs 2020
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Akcelerátoru Cen SDGs 2020 se účastní následující 
organizace s projekty: 

ADRA, o.p.s.
Komiksová soutěž Adry „Pro-
mluv k světu bublinou“
Soutěž „Promluv k světu bublinou“ 
probíhá již 5. rokem. Cílem soutěže 
je šířit povědomí o SDGs skrze pří-
běhy zpracované v komiksech.

Alpaka.app, s.r.o.
Alpaka – slow fashion app
Projekt se pomocí mobilní aplika-
ce soustředí na správu, výměnu 
a nákup oblečení, a to vše na zá-
kladě principu udržitelnosti.  

ASITIS s.r.o. 
Metodika vymezení hranic 
zranitelných oblastí ve vztahu 
k vlnám horka
ASITIS pomáhá zvyšovat odolnost 
sídel proti dopadům klimatické 
změny. Cílem je vymezit v Praze 
místa, která jsou nejvíce ohrožená 
dopady častých vln veder.

Cambodian s.r.o.
.pepper..field
Cílem projektu je dlouhodobá 
podpora 400 malých farmářů 
s Kampotským pepřem v Kambo-
dži, což vede k zajištění jejich dů-
stojných podmínek pro život.

Centrum Narovinu o.p.s.
Komunitní centrum Ostrov  
Naděje na Rusinga Island v Keni
Centrum poskytuje kvalitní vzdě-
lání a lékařskou péči především 
dětem. Zlepšuje tamní životní 
podmínky vzájemnou spoluprací 
a solidaritou.

Česká krajina o.p.s.
Rezervace divokých koní
První rezervace na světě, kde spo-
lečná pastva divokých koní, zubrů 
a praturů pomáhá krajině adapto-
vat se na změnu klimatu. 

CI2, o.p.s.
Offsetujeme CO2
Projekt je dobrovolný nástroj na 
efektivní snížení uhlíkové stopy 
jednotlivce, firmy, úřadu, obce, 
činnosti či společenské akce. 

Daniel Bouša (29 let)
Art Carbon
Start-up se zaměřuje především 
na průmyslové aplikace uhlíko-
vých nanotrubic ve vodárenském 
průmyslu. Zasazuje se o zodpo-
vědný přístup k přírodě. 

Demagog.cz
Fact-check politiků
Projekt se zaměřuje na ověřování 
faktických tvrzení českých politi-
ků. Klade důraz na transparentní 
zdroje informací, kritické myšlení 
a mediální gramotnost.
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AKCELERÁTOR CEN SDGs 2020

ERC-TECH a.s.
Beton se 100% náhradou přírod-
ního kameniva recyklátem
Beton vyráběný až ze 100% recy-
klované stavební suti. Přináší ne-
konečný kruh využití materiálů 
a snížení objemu emisí CO2 o více 
než 1 milion tun.

Ergotep, d.i.
whatspot.app
Díky jednoduché aplikaci pomáhá 
firmám efektivně využívat firemní 
zasedačky, vozový park i ostatní 
inventář. Přispívá tak k menšímu 
plýtvání firem.

Fairtrade Česko a Slovensko
Cena kakaa
Projekt informuje o podmínkách 
pěstování kakaa v západní Africe. 
Problematické okolnosti pěstová-
ní kakaa přiblížila výstava na 112 
místech ČR.

Family Bakery s.r.o. 
Family Bakery – první cupcakový 
e-shop v ČR
Moderní rodinná cukrářská výrob-
na, kde se díky spojení dvou ge-
nerací snoubí inovace s tradicí. Na 
jaře 2020 spustili první cupcakový 
e-shop v ČR.

FastMEDIC s.r.o.
FastMEDIC
Projekt nabízí službu poskytování 
odborné první pomoci prostřednic-
tvím týmu odborně způsobilých zá-
chranářů pohybujících se na kolech.

Haenke (Thaddäus Haenke So-
ciety, z.s.)
Vzdělávací aktivity Haenke
V rámci vzdělávacích aktivit v ČR 
se zabývá především otázkami 
souvisejícími s funkcí rostlin a pří-
rody v kontextu udržitelného živo-
ta ve městech. 

Hlas zvířat, z.s.
Zefektivnění činnosti Hlasu 
zvířat pomocí aplikace a nových 
pracovníků
Posláním spolku je prosazovat 
a hájit práva a zájmy všech hos-
podářských, divokých i domácích 
zvířat v ČR i po celém světě.

Institut kariéry a rozvoje, z.s.
Kariérko.cz
Cílem projektu je změnit situaci 
v oblasti volby budoucího povolá-
ní a kariérního a osobního rozvoje. 
Pomáhá mladým lidem připravit 
se na měnící se trh práce.

Karolína Presová
Replug.me
Projekt mění kvalitu života lidí, 
ať už v rodinách, firmách nebo 
dětském světě. Šíří osvětu o tom, 
jaký vliv na nás digitální prostředí 
má a přináší komplexní řešení.

Konsent z.s. 
Konsent 
Projekt zastřešuje několik dílčích 
projektů zaměřených na primární 
prevenci sexuálního a sexualizova-
ného násilí.
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PureSelf
Grow Garden
Koncept městských vzdělávacích 
zahrad, jehož vizí je akcelerovat 
vývoj k uhlíkové neutralitě podpo-
rou a rozvojem jednotlivců, rodin 
a komunit.

Martin Loužecký
Skate World Better
Projekt staví dětská centra s při-
lehlým skateparkem na africkém 
kontinentu. Hlavním cílem je 
zdravý rozvoj mladistvých s pomo-
cí skateboardingu.

Nadace Vodafone Česká republika
Bright Sky CZ
Mobilní aplikace Bright Sky doká-
že odhalit domácí násilí a uživa-
telům nabízí kompetentní řešení 
jejich situace. Boří mýty týkající se 
domácího násilí. 

Petr Sič
Rozvoj pěstování čaje v Guri
Do Gurie zavádí moderní způso-
by zpracování čaje, které přináše-
jí větší přidanou hodnotu a jsou 
méně náročné na energie. Čaje 
dováží a distribuuje v ČR.

Redline expedition s.r.o.
Redline expedition
Projekt funguje formou ekologic-
kého cestování, na jehož konci je 
podpora míst pracujících převážně 
s kriticky ohroženými druhy zvířat.

Terapie mezi stromy
Terapie mezi stromy
Projekt propojuje téma duševní-
ho zdraví a přírody. Téma komu-
nikuje veřejnosti a podniká cesty 
s terapeuty do přírody. Mění čtyři 
stěny za tisíc stromů.

White Sage s.r.o.
Udržitelná a etická móda
Značka udržitelné a etické módy, 
šita v lokálních šicích dílnách 
a podporující evropské dodavate-
le. Nabízí modely z konopí ve spo-
jitosti s bio bavlnou. 

Akcelerátor Cen SDGs 2020 
vznikl za laskavé a finanční 
podpory společnosti Google  
a programu Grow With Google, 
a společnosti Unilever Česká 
republika.
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KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020

Michaela Franeková
generální ředitelka, 
Unilever Česká 
republika a Slovensko

Letošní Ceny SDGs 2020 navazují 
na řadu aspektů třech předchá-
zejících a rok od roku úspěšněj-
ších ročníků, přitom jejich at-
mosféra a odkaz jsou podstatně 
jiné a mnohem naléhavější. Ceny 
SDGs 2020 provázela kampaň 
Naše planeta a hlavním Cílem 
udržitelného rozvoje byl SDG 13 – 
Klimatická opatření. Je skoro až 
k nevíře, že se o těchto tématech 
rozhodlo již loni. Ač už v loňském 
roce šlo o alarmující problémy, 
letos se na boj proti klimatickým 
změnám a ochranu naší planety 
každý z nás dívá s mnohem vět-
ším respektem i odhodláním. Po-
kud někdo o globálním provázání 
lidstva a hledání globálních řešení 
pochyboval, letošní rok ho s ohle-
dem na pandemii určitě vyvedl 
z omylu. Musíme začít jednat!

Naplnění Cílů udržitelného rozvo-
je OSN do roku 2030 je velmi am-
biciózním úkolem, který vyžaduje 
více než jen mezisektorovou spo-
lupráci. Abychom dosáhli splnění 
Cílů, musíme neprodleně vytvořit 
nový způsob spolupráce: kde se 
firmy, vlády, nevládní organizace 
a tržní systém vzájemně motivují 
k jejich dosažení. Naštěstí máme 
již pět úspěšných let za sebou. 
Stihneme však naplnit všechny 
vytyčené Cíle v následujících 10 le-
tech? Nejsme příliš pomalí, nefle-
xibilní a nerozhodní?
Trhy potřebují nový funkční rá-
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mec, který zajistí, že podnikání 
neporoste na úkor přírody a jejích 
limitů, ale že tomu bude ve vzá-
jemném souladu. V byznysovém 
sektoru najdeme řadu příkladů, 
které ukazují, že příležitosti, kte-
ré transformace ve jménu SDGs 
vytvoří, budou obrovské. Komise 
pro podnikání a udržitelný rozvoj 
dokonce odhaduje, že pokud do-
kážeme naplnit SDGs, vytvoříme 
hospodářské příležitosti v hodno-
tě až 12 bilionů amerických dola-
rů ročně a až 380 milionů nových 
pracovních míst do roku 2030. 
Svět, ve kterém se naplní SDGs, 
je světem, ve kterém všichni bez 
rozdílu respektují sebe navzájem, 
zvířata a přírodu. Je místem, kde 
je celý planetární ekosystém ve 
vzájemné harmonii. Odpovědné 
firmy, které přemýšlejí s ohledem 
na budoucnost, uspějí na trhu. Vě-
řím, že udržitelné smýšlení společ-
nostem zajistí také udržitelný růst.

Pro Unilever naštěstí nejsou SDGs 
začátkem nové cesty. Náš byz-
nys byl založen v 19. století, a to 
s cílem udělat z čistoty samozřej-
most a vypořádat se s cholerou ve 
viktoriánské Anglii. V posledních 
10 letech pomáhá Unilever plán 
udržitelného rozvoje přispívat 
k růstu naší firmy. Naším cílem je 
zásadně snížit naši environmen-
tální stopu ve výrobě a při užívání 
našich produktů a zvyšovat pozi-

tivní dopad na komunity, a přitom 
rozvíjet náš byznys.

Naše podnikání bylo postaveno na 
základech udržitelnosti. Ta se sta-
la nedílnou součástí našeho celé-
ho byznys modelu. Chceme však 
jít ještě o krok dále. Proto jsme 
v tomto přelomovém roce před-
stavili nové ambiciózní závazky 
na ochranu a obnovu přírodních 
zdrojů a vyhlásili aktivní boj proti 
klimatickým změnám. Klíčovými 
environmentálními výzvami pro 
nás jsou klimatické změny, sni-
žování a transparentnost naší 
uhlíkové stopy, boj proti úbytku 
biodiverzity a plýtvání potravi-
nami nebo posilování cirkulární 
ekonomiky, což odrážejí naše 
ambiciózní závazky a projekty 
v oblasti odpadů a obalových 
materiálů. Všechna tato téma-
ta rezonují s řadou SDGs, které 
v Česku podporujeme.
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KOMENTÁŘ PARTNERŮ 
CEN SDGs 2020

Taťána le Moigne
ředitelka, česká, sloven-
ská, maďarská a rumun-
ská pobočka společnosti 
Google

Google dlouhodobě investuje do 
inovačního prostředí a digitálních 

dovedností s cílem pomoci rozvo-
ji české ekonomiky. Od roku 2016 
pomáháme firmám, uživatelům 
a institucím v České republice 
vzdělávat se v oblasti využívání 
technologií v rámci programu 
Grow with Google. Za pět let od 
jeho spuštění se nám tak podařilo 
proškolit 70 milionů lidí po celém 
světě a z toho více než 14 milionů 
v regionu v regionu Evropy, Blíz-
kého východu a Afriky.

V České republice jsme od té doby 
v rámci iniciativy, která zahrnuje 
online i offline vzdělávací progra-
my a tréninky pořádané přímo 
Googlem a ve spolupráci s partne-
ry, proškolili více než 150 tisíc lidí, 
firem, start-upů a vývojářů. Výraz-
ný růst zájmu jsme zaznamenali 
právě během nedávného omeze-
ní pohybu, kdy se počty běžných 
i nově registrovaných uživatelů 
po zavedení plošné karantény na 
platformě Digitální garáž zdvojná-
sobily. Nejvíce uživatelé procházeli 
prakticky zaměřené moduly k re-
klamám ve vyhledávání nebo plá-
nování podnikatelské strategie. 
Digitální garáž nabízí bezplatné 
online kurzy pro rozvoj digitální 
gramotnosti, kariéry nebo pod-
nikání – celkem 103 video lekcí 
v 25 modulech. Tvůrcem kurzů je 
nejen Google, ale také šest exter-
nistů (Skillshop, Goodwill, Open-
Classrooms, FutureLearn, Člověk 
v tísni, Avast).
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Uvědomili jsme si také, že je po-
třeba, abychom udělali ještě více 
pro ty, jejichž pracovní místa jsou 
zaváděním nových technologií 
nejvíce ohrožena. Proto je sou-
částí našeho závazku pro region 
EMEA i poskytnutí dalších 15 mi-
lionů dolarů v grantech udělova-
ných naší filantropickou odnoží 
Google.org. Cílem je poskytnout 
zaměstnancům na nižších pozi-
cích a drobným podnikatelům klí-
čové digitální dovednosti.

V Česku jsme podpořili například 
organizaci Czechitas, která pomá-
há ženám a dětem poznat svět 
informačních technologií, učí je 
programovat, kódovat i pracovat 
s daty. Nebo organizaci Jeden svět 
na školách, která pomůže rozšířit 
mediální gramotnost a kritické 
myšlení na učilištích ve znevý-
hodněných regionech. Neziskov-
ka Jules & Jim, která získala grant 
v rámci Google Impact Challenge, 
má za cíl pomáhat učitelům chrá-
nit děti na internetu.

Dlouhodobým posláním Googlu 
v Česku je kontinuální inovace in-
ternetu, podpora růstu a expanze 
českých firem doma i na zahra-
ničních trzích a vzdělávaní české 
společnosti v oblastech digitální 
gramotnosti, podnikání a kritic-
kého myšlení.

Proto nám je ctí být partnerem 
Cen SDGs, které hledají inovativní 
projekty s pozitivním dopadem 
na společnost, přispívají k napl-
ňování Cílů udržitelného rozvoje 
a mění Česko a svět k lepšímu.
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Postoje Čechů k SDGs: 
dlouhodobě dominuje 
Zdraví a kvalitní život

Z výzkumu agentury Ipsos pro Aso-
ciaci společenské odpovědnosti vy-
plývá, že z Cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs) považují Češi za nejdůleži-
tější Zdraví a kvalitní život (SDG 3), 
s odstupem pak Důstojnou práci a 
ekonomický růst (SDG 8) a Pitnou 
vodu a kanalizaci (SDG 6).

Tyto Cíle jsou také dlouhodobě po-
važovány za priority, kterým by se 
měla přednostně věnovat česká 
vláda. „Od roku 2016 výrazně rostla 
důležitost cíle Pitná voda a kana-
lizace. V roce 2019 (označovaném 
za druhý nejteplejší rok) Češi ten-
to cíl vnímali dokonce jako hlavní 
prioritu pro českou vládu. Letos se 
opět, patrně i vlivem situace okolo 
COVID-19, dostává do popředí cíl 
Zdraví a kvalitní život,“ říká k výsled-
kům Tomáš Macků, External Affairs 
Director, Ipsos. 

Pitná voda a kanalizace je zároveň 
oblastí, v níž veřejnost zaznamena-
la největší zlepšení za uplynulý rok 
– uvedlo to 30 % respondentů. Další 
oblastí, kde lidé zaznamenali zlep-
šení, jsou Udržitelná města a obce 
(SDG 11) a také Dostupné a čisté 
energie (SDG 7), obojí 28 %.

Názor na důležitost jednotlivých 
SDGs se liší v závislosti na sociode-

mografických charakteristikách. 
Zatímco pro starší generaci je dů-
ležité Zdraví a kvalitní život a také 
Pitná voda, mladí lidé do 26 let vý-
razně častěji zdůrazňují Klimatická 
opatření (SDG 13). Vysokoškoláci 
pak častěji považují za důležitý cíl 
Udržitelná města a obce (SDG 11) 
a také Kvalitní vzdělání (SDG 4). 

Za klíčového aktéra zodpovědného 
za naplňování SDGs je dlouhodobě 
považován stát a vláda (67 %), dále 
pak města a obce (42 %), ale také 
samotní občané – jednotlivci (33 %).

POVĚDOMÍ O SDGs V ČESKU

O výzkumu Ipsos:

Výzkum byl realizován v sr-
pnu 2020 na reprezenta-
tivním vzorku populace ČR 
(dle pohlaví, věku, regio-
nu, velikosti místa bydli-
ště, vzdělání), zúčastnilo 
se ho 1 000 respondentů. 
Sběr dat probíhal na on-
line panelu Populace.cz. 
Ipsos realizuje výzkum 
o vnímání a postojích po-
pulace k SDGs pro Asocia-
ci společenské odpověd-
nosti už řadu let.
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VÝZNAM SDGs PRO  
ČESKOU POPULACI (2020)

Zdraví a kvalitní život (SDG 3) 42,5

25

22,3

17,3

16,2

14,5

12,8

9,6

8,8

8,8

8,5

7

5,2

4,3

4,1

4,1

3,1

Důstojná práce a ekonomický růst (SDG 8)

Pitná voda a kanalizace (SDG 6)

Kvalitní vzdělání (SDG 4)

Udržitelná města a obce (SDG 11)

Dostupné a čisté energie (SDG 7)

Klimatická opatření (SDG 13)

Život na souši (SDG 15)

Odpovědná výroba a spotřeba (SDG 12)

Mír, spravedlnost a silné instituce (SDG 16)

Konec chudoby (SDG 1)

Rovnost mužů a žen (SDG 5)

Průmysl, inovace a infrastruktura (SDG 9)

Méně nerovností (SDG 10)

Konec hladu (SDG 2)

Život ve vodě (SDG 14)

Partnerství ke splnění cílů (SDG 17)

Zdroj: Ipsos pro A-CSR, srpen 2020
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Česko v SDG Indexu obsadilo 
8. místo. Nejvíce ztrácí 
v oblasti klimatických opatření.

Celosvětový žebříček pokroku 
v naplňování Cílů udržitelné-
ho rozvoje, tzv. SDG Index, je 
každoročně sestavován nezá-
vislými experty pod vedením 
ekonoma Jeffreyho Sachse 
z UN Sustainable Development 
Solutions Network. Česko v SDG 
Indexu 2020 obsadilo 8. místo 
a pohoršilo si tak oproti loňské-
mu roku o jednu příčku. První 
tři místa obsadily Švédsko, Dán-
sko a Finsko.

Česko se umístilo dobře nejen 
v celkovém žebříčku, ale také 
v indexu, který hodnotí schop-
nost států vypořádávat se s pan-
demií COVID-19. Tam obsadilo 
13. pozici. Ze 17 Cílů udržitelného 
rozvoje si Česko vede nejhůře 
v oblasti klimatických opatření 
(SDG 13) a navazování partnerství 
(SDG 17). Naopak úspěch zazna-
menává v oblasti snižování chu-
doby (SDG 1) a zajišťování inkluziv-
ního ekonomického růstu (SDG 8).

Vliv COVID-19 na naplňování SDGs

Report o udržitelném rozvoji 2020 
upozorňuje na negativní dopady 
koronavirové pandemie na na-
plňování SDGs. Krize způsobená 
COVID-19 zasáhla všechny státy 

světa, včetně vyspělých zemí Ev-
ropy a Severní Ameriky. Nezbytná 
opatření, jako uzavření obchodů 
a továren, zapříčinila příchod glo-
bální ekonomické krize a masivní 
propouštění zaměstnanců, které 
se dotklo především těch nejvíce 
zranitelných skupin obyvatelstva. 
Současně to znamená velký krok 
zpět v ambici světa dosáhnout 
SDGs do roku 2030.

Jediným pozitivem současné kri-
ze je dočasné snížení škodlivých 
vlivů na životní prostředí. Z dlou-
hodobého hlediska je však po-
zitivní přínos nejistý. Otázkou 
zůstává, zda státy a organizace 
spatří v této krizi příležitost na-
stolit nové trendy fungování 
v souladu s přírodou.

Momentálním cílem každého 
státu by mělo být posílení zdra-
votnických kapacit a snížení rizika 
další zdravotní krize. Koronaviro-
vá pandemie odhalila především 
slabiny zdravotnických systémů 
ve vyspělých zemích, které se 
domnívaly, že jsou na podob-
né situace připraveny. Krize také 
ukázala, že je potřeba zlepšit pre-
ventivní programy a spolupráci 
mezi státy v této oblasti.

SDG INDEX 2020
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Šest SDG transformací, které 
mohou přispět k uzdravení 
společnosti

Dle studie je klíčem k úspěšnému 
vymanění se z koronavirové krize 
zařazení SDGs do strategií států 
a jednotlivých organizací. S pří-
chodem COVID-19 neodchází kli-
matická krize a naopak se prohlu-
bují další problémy (jako je např. 
nerovnost mezi obyvateli), které je 
potřeba řešit.

Současná krize dokazuje, že stá-
ty budou schopny se chránit před 
další globální pandemií pouze teh-
dy, když se zdravotnické systémy 
zlepší v každé zemi světa. Dosa-
vadní výsledky ukazují, že celý svět 
v posledních letech dělal významné 
pokroky v naplňování SDGs a změna 
k lepšímu je tudíž reálná.

Všech 17 SDGs lze dosáhnout, po-
kud transformujeme náš přístup 
v následujících oblastech: 1) vzdě-
lávání a dovednosti, 2) zdraví a po-
hoda, 3) čistá energie a průmy-
sl, 4) udržitelné využívání půdy, 
5) udržitelná města a 6) digitální 
technologie.

SDGs a šest SDG transforma-
cí může být dobrým návodem 
k rychlému uzdravení společnosti 
a nastolení dlouhodobé strategie 
pro dosažení udržitelné společ-
nosti. Řešení současné ekonomic-
ké a humanitární krize se však 
neobejde bez solidarity a part-

nerství. Spolupráce vlád, byzny-
su, občanské společnosti a vědců 
může urychlit uzdravení ekono-
miky a usnadnit sdílení informací 
a dobrých praxí napříč různými 
obory i státy.

Zdroj: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., 
Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The 
Sustainable Development Goals and CO-
VID-19. Sustainable Development Report 
2020. Cambridge: Cambridge University 
Press [cit. 12. 8. 2020]
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