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Udržitelnost a podnikání 
 

 

Michal Broža  

Michal Broža (1965) je vedoucím Informačního centra OSN v Praze. V 

Organizaci spojených národů působí od roku 1995 na různých pozicích. V 

letech 2005 a 2006 byl například civilním pracovníkem informačního 

servisu mírové operace OSN v Libérii. Působil i jako konzultant Světové 

banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Je autorem a 

spoluautorem řady publikací a článků, zejména k tématům týkajících se 

OSN. Vystudoval pražskou Univerzitu Karlovu a nizozemskou University of 

Amsterdam. 

 

 

Lucie Mádlová 

Zakladatelka a výkonný ředitel Asociace Společenské Odpovědnosti (A-

SCR), která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy 

stovky společensky odpovědných subjektů v ČR. A-CSR má přes 110 členů 

z různých sektorů (IKEA, T-Mobile, AXA, Mattoni, ZOOT, Kofola atd.) a je 

hostitelskou organizaci sítí Global Compact v České Republice. 

 

 

 

Dana Kapitulčinová 

Pracuje na Univerzitě Karlově v Praze a dlouhodobě ze zabývá tématem 

udržitelného rozvoje v ČR i zahraničí. Svou odbornost získala při studiu a 

práci v akademickém i soukromém sektoru ve Velké Británii (University of 

Bristol) a v Dánsku v konzultační společnosti udržitelného rozvoje 

(AtKisson Group) v letech 2006-2012.  Od roku 2013 je zpět v ČR, kde se 

zabývá projekty vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Od roku 2014 je členkou 

Výboru pro vzdělávaní při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.  

 

 

Karel Fronk 



 

 

 
 

Je vedoucím oddělení Udržitelného rozvoje ve společnosti SKANSKA, kde 

odpovídá za aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti. Ve společnosti se od 

počátku věnoval oblasti ochrany životního prostředí ve spojení s 

udržitelným rozvojem. Během jeho působení na této pozici SKANSKA 

získala ocenění - The Most Responsible Company Award 2012 , European 

Business Awards 2013/14 - The Millicom Award for Environmental & 

Corporate Sustainability, Environmental Leader 2014 -The Most 

Responsible Company Award. 

 

 

Ondřej Kopečný 

Ondřej Kopečný pracuje v Glopolis na pozici zástupce ředitele, kde má na 

starosti projekty, které se věnují financování globálního rozvoje a daňovými 

únikům (nejen) z rozvojových zemí. V současné době je taktéž předsedou 

správní rady Českého fóra pro rozvojovou spolupráci – FoRS. Vystudoval 

politologii a veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově v Praze, kde 

pokračuje v externím doktorském studiu na katedře veřejné a sociální 

politiky, v němž se věnuje zejména tématům kvality života a udržitelného 

rozvoje a otázkám, jak tyto koncepty přenášet do politické praxe. 

 

Jonáš Vnouček 

Pracuje v analytickém centru Glopolis, kde má na starosti tréninkové a 

vzdělávací aktivity v rámci projektu o férových daních Tax Justice Together. 

Zajímají ho inovativní formy vzdělávání a komunikace s lidmi. Má za sebou 

čtyřleté působení v Dánsku, kde pracoval na ambasádě a ministerstvu 

zahraničí. Dále dva roky vedl největší skandinávský model OSN. Jonáš 

studoval teritoriální studia na FSV UK, politologii na Kodaňské univerzitě a 

globální studia na univerzitě v Roskilde.  

 

 

Hana Kavánková 

Pracuje v Impact Hubu jako koordinátorka soutěže Social Impact Award & 

Impact first. ráda pracuje s lidmi, poznává nové věci a odjakživa vnímá jako 

své poslání pomáhat. Od května 2015 svoji misi naplňuje v Hubu, kde 

pomáhá na svět společensky udržitelným nápadům v rámci soutěže Social 

Impact Award. Hanka je přesvědčená, že odvaha lidí, kteří rozjedou sociální 

podnikání, si zaslouží respekt a podporu, protože někdy malá pomoc na 

začátku může mít velký dopad v budoucnosti.   

 

  

 



 

 

 
 

Jan Rohač 

Spoluzakladatel podniku „Ironing ladies“, který vyhrál cenu od Social 

Impact Award v roce 2013. Myšlenkou „Ironing ladies“ je dávat práci 

ženám, které jsou sociálně znevýhodněné, fixované na svůj domov, přesto 

mají chuť pracovat, nebýt závislé na ostatních, na sociálních dávkách. Jan 

studentem posledního ročníku geografie na Univerzitě Karlově. 

 

  

 

Zuzana Klačková 

 

Vystudovala VŠE Mezinárodní obchod a EM Lyon ve Francii. Pracuje jako 

obchodní ředitelka ve společnosti Lifefood Czech Republic s.r.o. Obchod 

vnímá jako možnost komunikace hodnot, na kterých společnost Lifefood 

stojí. Její úlohou je udržovat láskyplné prostředí, ve kterém můžou být lidi 

sami sebou a mají prostor postupně vytvářet tu nejlepší verzi sebe sama. 

Věří tomu, že změna sebe sama je nejúčinnější a nejrychlejší cestou ke 

změně světa 

 

 


