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Open session, Q&A 22.10.
RB 211

Michal Broža (OSN) Globální vhled do tématiky. Přechod z MDGs (Rozvojové cíle tisíciletí) na SDGSs (Cíle 
udržitelného rozvoje). UN Global Compact a jeho dopady na podnikání a byznys.

Open session, Q&A 5. 11.
RB 211

Lucie Mádlová
(Asociace společenské 

odpovědnosti)

Vztah mezi CSR a udržitelné politiky společnosti. Jakou roli hraje CSR v dnešní době? Aso-
ciace společenské odpovědnosti tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje 
zájmy stovky společensky odpovědných subjektů v ČR.

Open session, Q&A 12. 11. 
RB 211

Dana Kapitulčinová (UK)
Olga Simotová (Lifefood)

Koncept udržitelnosti v podnikání. Kompas a další techniky – relevance pro vysokoškolské 
studenty (SDGs, trend v byznysu, CSR, atd.)
Workshop: seznámení s konceptem podnikání Lifefood.

Open session, Q&A 19. 11. 
RB 211

Karel Fronk (SKANSKA) Co znamená pro hlavního hráče na trhu stavebnictví být udržitelným? Pohled na svět 
očima korporace.
Workshop dle volby: (tbc)
1. sestavení business modelu canvas
2. shared value creation (case study)

Open session, Q&A 26. 11.
RB 211

Ondřej Kopečný a Jonaš 
Vnouček (Glopolis)

Hlavním obsahem akce je výzkum, který se týká především vyhýbání se daňovým povin-
nostem, a jenž má poměrně silnou vazbu na odpovědnost podniků. V širším kontextu i na 
udržitelnost rozvoje (na státní i globální úrovni).

Panelová diskuze, Q&A 3. 12. 
RB 211

Hana Kavánková 
(Social Impact Award)

Jan Roháč 
(Ironing ladies)

 Pragulic
 Czechitas

Sociální podnikání z různých pohledů – od úspěchu až k problému a výzvám. Panelové 
diskuze se zúčastní panelisté z různých sociálních podniků kteří rádi předají vlastní 
zkušenosti účastníkům.

Program:



Seznámení s hosty:

Michal Broža (1965) je vedoucím Informačního centra OSN v Praze. V Organi-
zaci 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 výzkum-
ný pracovník v soukromém sektoru. Je autorem a spoluautorem řady pub-
likací a článků, zejména k tématům týkajících se OSN. Vystudoval pražskou 
Univerzitu Karlovu a nizozemskou University of Amsterdam.

Zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti (A-
SCR), která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy 
stovky společensky odpovědných subjektů v ČR. A-CSR má přes 120 členů z 
různých sektorů (IKEA, T-Mobile, AXA, Mattoni, ZOOT, Kofola atd.) a je hostitel-
skou organizaci Národní sítě United Nations Global Compact, největší plat-
formy korporátní udržitelnosti na svět pod OSN. 

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 (AtKis-
son 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. 

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.

Michal Broža

Michal Broža

Lucie Mádlová

Dana Kapitulčinová

Karel Fronk



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 poli-
tiky, v němž se věnuje zejména tématům kvality života a udržitelného rozvoje 
a otázkám, jak tyto koncepty přenášet do politické praxe.

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 se-
bou čtyřleté působení v Dánsku, kde pracoval na ambasádě a ministerstvu 
zahraničí. Dále dva roky vedl největší skandinávský model OSN. Jonáš studov-
al teritoriální studia na FSV UK, politologii na Kodaňské univerzitě a globální 
studia na univerzitě v Roskilde. 

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.  

Spoluzakladatel podniku „Ironing ladies“, který vyhrál cenu od Social Im-
pact 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.

Ondřej Kopečný

Jonáš Vnouček 

Hana Kavánková

 Jan Rohač


