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OSN, OECD, EU

Udržitelný rozvoj a informace

UR – jediná většinově přijatá strategie rozvoje společnosti na 

všech úrovních 

Spolehlivé ukazatele UR  - zatím chybí ale intenzívně se na 

nich pracuje  

• Sustainable Development Goals

• Measuring progress of Societies

• Beyond GDP



Indikátory (ukazatele)

• indikátor - pozorovatelný fakt (objekt, vlastnost, proces), 

který je projevem existence jiného faktu, jež přímo 

pozorovatelný není

• Musí splňovat řadu kritérií: správnost (metodika), relevanci 

(využití) a nestrannost (legitimita)

• Kvantitativní i kvalitativní; objektivní i subjektivní; monetární 

i fyzické…



Klíčové (headline) indikátory

• Vycházejí z požadavku „politiky založené na datech“ 

(EBP)

• Sledování důležitých (klíčových) jevů pro QoL v obcích



„Klíčové indikátory“ UR měst a obcí ČR

• vytvořit a otestovat menší soubor indikátorů pro důležité 

jevy relevantní pro města ČR

• data dostupná z veřejně dostupných zdrojů (ČSÚ, ÚZIS, 

Úřad práce, rezortní databáze ad.)

• testování pro obce III. úrovně (obce s rozšířenou působností 

– ORP):

• není nutná spolupráce (zátěž) hodnocených měst

• nástroje pro sledování klíčových jevů kvality života v obcích 

a městech ČR, pro komunikaci UR, pro porovnání stavu atp.



Jak na to? 

1. Deset témat UR (dle Aalborských závazků)

2. Dva klíčové indikátory pro každé téma

1. Správa věcí veřejných a územní 

rozvoj 

2. Životní prostředí

3. Udržitelná spotřeba a výroba

4. Doprava a mobilita

5. Zdraví obyvatel 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost 



Výběr indikátorů 

kritéra výběru:

1. Dostupnost dat z veřejných zdrojů

2. Existence dat pro celou ČR

3. Reprezentativnost pro dané téma

4. Periodicita (frekvence sledování)

5. Správnost 

6. Legitimita 

7. další kritéria (srozumitelnost ad.)



Mozaika - Sada klíčových indikátorů UR pro ORP



Sada klíčových indikátorů UR pro ORP

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj

• Saldo migrace na 1000 obyvatel

• Podíl cizích zdrojů celkem k majetku obce

celkem

2. Životní prostředí

• Koeficient ekologické stability (KES)

• Území s překročením imisního limitu 

3. Udržitelná spotřeba a výroba

• Množství materiálově využitých

komunálních odpadů na osobu

• Celková produkce komunálních odpadů na

osobu

4. Doprava

• Počet nehod na pozemních komunikacích

na 1000 obyvatel

• Vyjížďka za prací a do škol na 1000 

obyvatel

5. Zdraví

• Naděje dožití – muži

• Naděje dožití – ženy 

6. Místní ekonomika a podnikání

• Podíl nezaměstnaných osob (Obecná míra

nezaměstnanosti)

• Počet ekonomických subjektů se zjištěnou

aktivitou na 1000 obyvatel

7. Vzdělávání a výchova

• Index vzdělanosti

• Počet žáků na jednoho učitele na

základních školách

8. Kultura a místní tradice

• Výdaje na kulturu na osobu

• Výpůjčky ve veřejných knihovnách na osobu

9. Sociální prostředí

• Počet míst v zařízeních sociálních služeb na

1000 obyvatel

• Výdaje na sociální služby na osobu

10. Globální odpovědnost

• Výdaje na rozvojovou spolupráci na osobu

• Partnerské město v rozvojovém světě

https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/mnozstvi-materialove-vyuzitych-komunalnich-odpadu-na-osobu
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/mnozstvi-materialove-vyuzitych-komunalnich-odpadu-na-osobu
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/celkova-produkce-komunalnich-odpadu-na-osobu
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/celkova-produkce-komunalnich-odpadu-na-osobu
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/celkova-produkce-komunalnich-odpadu-na-osobu
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/pocet-nehod-na-pozemnich-komunikacich-na-1000-obyvatel
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/podil-nezamestnanych-osob
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/podil-nezamestnanych-osob
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/podil-nezamestnanych-osob
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/podil-nezamestnanych-osob
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/podil-nezamestnanych-osob
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/pocet-podnikatelskych-subjektu-na-1000-obyvatel
https://mozaika-ur.cz/cz/indikatory/pocet-podnikatelskych-subjektu-na-1000-obyvatel


Koeficient ekologické stability (KES) 



Koeficient ekologické stability (KES) 
Indikátorový (metodický) list

1. Název a označení indikátoru (kód, event.. jiné znakové

označení)

2. Definice a metodika stanovení indikátoru

3. Jednotka indikátoru

4. Popis dat

5. Zdroj dat v ČR (event. v zahraničí)

6. Časová dostupnost dat (časová řada)

7. Územní (prostorová) dostupnost dat (obec, město, kraj, stát)

8. Mezinárodní porovnatelnost

9. Frekvence zjišťování dat

10. Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.)

11. Významnost indikátoru (z hlediska principů udržitelného

rozvoje)

12. Interpretace indikátoru

13. Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.



Koeficient ekologické stability (KES) – ČR, kraje 



KES – ORP (vývoj v čase, trend) 



KES – ORP (průměr, body zvratu) 



KES – ORP (kvartily)
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Děkuji za pozornost !   


