
 

8:30 – 9:00 Registrace účastníků konference 

9:00 – 10:30 Přednáškový blok I 

 
 
 
 

9:00 PhDr. Dagmar Koucká, 
ředitelka Ekocentra Koniklec 

Úvodní slovo zástupce 
realizátora konference 

 

9:10 Lenka Harcubová, jednatelka 
společnosti POTEX 
 

Slovo partnera 
managementu 
udržitelnosti konference  

 
 
 

 

9:20 Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, 
vedoucí Centra managementu 
udržitelnosti VŠE v Praze 

Vliv udržitelnosti  
na prosperitu 
firem/městských částí 

 
 
 
 
 

 

9:30 Ing. Mária Kazmuková, MHMP Strategie adaptace hl. m. 
Prahy na změnu klimatu 
– participativní metoda 
tvorby strategického 
dokumentu na příkladu 
aktuálního pražského 
tématu 

 

9:45 Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., 
výkonná ředitelka Asociace 
společenské odpovědnosti 

Začínáme s SDGs  
ve městech, aneb jak 
mohou města naplňovat 
Cíle udržitelného rozvoje 
(SDGs) a naplno využívat 
jejich potenciál  
k plánování a rozvoji  

 

10:00 Mgr. Leona 
Gergelová Šteigrová, Ph.D., 
vedoucí oddělení veřejných 
zakázek MPSV 

Odpovědné zadávání 
veřejných zakázek – 
sociální, environmentální 
a ekonomické aspekty  
ve veřejném nakupování 

 

 
 

10:15 Ing. Jan Kříž,  

náměstek pro řízení 

sekce fondů EU, finančních a 
dobrovolných nástrojů MŽP 

Aktuální finanční  
a dobrovolné nástroje  
ochrany životního 
prostředí pro firmy  
a veřejnou správu 

10:30 – 11:00 Coffeebreak 
  



11:00 – 12:30 Přednáškový blok II + panelová diskuze 

 
 
 

11:00 Jan Zeman, jednatel 
společnosti Biopekárna 
Zemanka 

Vliv environmentální 
odpovědnosti  
na prosperitu firmy  
– pohled firmy 

 

11:15 Mgr. Jan Čižinský,  
starosta MČ Praha 7 

Vliv environmentální 
odpovědnosti  
na prosperitu městské 
části – pohled veřejné 
správy 

 

11:30 Martin Hausenblas, férový 
podnikatel, spolumajitel firmy 
Adler a Liftago, ústecký 
zastupitel 

Vize prosperující 
metropole 

 11:45 Panelová diskuse na ústřední téma se všemi mluvčími 

12:30 – 13:30 Prezentace organizací a informačních materiálů v oblasti EVVO 
v podnikatelském sektoru a veřejné správě. 
Nabídka služeb a produktů v oblasti EVVO pražských NNO.  
Prezentace firem a úřadů.  

12:30 – 13:30 Oběd – zajišťuje společensky odpovědná firma Ethnocatering. 

 

Po dobu konání konference budou zároveň probíhat prezentace firem, úřadů a NNO  

a burza literatury a informací k tématu. 

 

 

 

 

 



13:30 – 15:00 Workshopy blok I 

 

Markéta 
Šetinová, Business 
Development 
Manager Asociace 
společenské odpověd-
nosti, koordinátorka 
národní sítě UN Global 
Compact v ČR  

GivingTuesday 2018: 
Co víme o dárcích  

Workshop je 
primárně určen  
pro podnikatelský  
a neziskový sektor. 

 

Mgr. Dominika 
Herdová, manažerka 
programů CSR 
a firemního 
dobrovolnictví, Byznys 
pro společnost 

Experti pro lepší svět Workshop je 
primárně určen  
pro podnikatelský  
a neziskový sektor. 

 

Mgr. Leona 
Gergelová Šteigrová, 
Ph.D., vedoucí 
oddělení veřejných 
zakázek MPSV,   
Ing. Eva Chvalkovská, 
expert pro sociálně 
odpovědné veřejné 
zadávání,  MPSV, 
Ing. Tomáš Kažmierski, 
ředitel odboru 
finančních a 
dobrovolných nástrojů 
a zástupce náměstka 
pro řízení sekce fondů 
EU, finančních  
a dobrovolných 
nástrojů, MŽP  

Odpovědné veřejné 
zakázky – proč a jak 
na to? 
 

Workshop je 
primárně určen  
pro veřejnou správu, 
dále pro 
podnikatelský  
a neziskový sektor. 

 

Ing. Lenka Skoupá, 
předsedkyně Toulcova 
dvora, 
místopředsedkyně 
sdružení SRAZ 

Společenská 
odpovědnost – 
podnikáme  
a úřadujeme zeleně 

Workshop je 
primárně určen  
pro veřejnou správu, 
dále pro odnikatele. 

 Mgr. Michal 
Křivohlávek, PhD., 
ředitel, facilitátor, 
Bieno, Mgr. Barbora 
Týcová, projektová 
manažerka, Bieno 

Mezi námi sousedy - 
spolupráce  
na projektech oživení 
vnitrobloků 

Workshop je určen 
pro veřejnoprávní, 
podnikatelský  
a neziskový sektor. 

15:00 – 15:30 Coffeebreak 

15:30 – 17:00 Workshopy blok II 

 

Ing. Zuzana Klusová, 
Čarokvěty, Ing. Rudolf 
Klus, Svobodné 
zahrady Klus 

Vertikální a střešní 
zahrady 

Workshop je 
primárně určen  
pro podnikatele  
a veřejnou správu, 
druhotně pro NNO. 



 Mgr. Jaroslav Pašmik, 
MBA, vedoucí Centra 
managementu 
udržitelnosti VŠE 
v Praze 

Klíčové charakteristiky 
lidí, kteří dokáží 
posouvat organizace 
k vyšší udržitelnosti 

Workshop je určen 
pro veřejnoprávní, 
podnikatelský  
a neziskový sektor. 

 

Ing. Lenka Skoupá, 
předsedkyně Toulcova 
dvora, 
místopředsedkyně 
sdružení SRAZ 

Společenská 
odpovědnost – 
podnikáme  
a úřadujeme zeleně 

Workshop je 
primárně určen  
pro veřejnou správu, 
dále  
pro podnikatele. 

 

 

Ing. Jana Půlpánová, 
ředitelka Envirostyl 

„Zero Waste" 
kancelář a odpovědná 
spotřeba 

Workshop je 
primárně určen  
pro podnikatelský 
sektor a veřejnou 
správu, v druhé řadě 
pro NNO. 

 

 


