
czu.cz

Univerzita plná života

CSR Konference 
ČZU 2021

Společenská 
odpovědnost 

a udržitelnost na 
vysokých školách

 
9/11/2021 v Aule ČZU



Univerzita plná života

Společenská odpovědnost 
a udržitelnost na vysokých školách

9/11/2021 v Aule ČZU
Česká zemědělská univerzita v Praze, která pravidelně obhajuje své prvenství mezi českými 

vysokými školami v oblasti udržitelnosti, se cítí odpovědná za zpřístupňování tématu 

implementace principů CSR a udržitelnosti také ostatním reprezentantům českého vysokého 

školství. 

Cílem konference je znovuotevřít téma environmentálních a společensky odpovědných řešení 

na vysokých školách a navázat tak na diskuse z minulých ročníků. Vystoupení jednotlivých 

řečníků obsáhnou témata obecné implementace CSR v prostředí českých vysokých škol, měření 

udržitelnosti, problematiku odpovědného zadávání veřejných zakázek a legislativní úpravy norem 

EU pro nefinanční reporting. Na přednášky bude navazovat panelová diskuse na téma standardy 

nefinančního reportingu a budoucí rozvoj CSR a udržitelnosti v akademickém prostředí. 

Konferenci bude uzavírat společná procházka kampusem ČZU s výkladem o udržitelných prvcích.

Konference proběhne 9. 11. 2021 v Aule ČZU. V případě zájmu se prosím zdarma registrujte zde.

PROGRAM

9:00 –  Úvodní slovo – doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D., Prorektor pro kvalitu vzdělávací  

a tvůrčí činnosti ČZU 

9:05 –  Přístup ČZU k udržitelnosti a společenské odpovědnosti – Ing. Anna Josková, 

Koordinátorka společenské odpovědnosti a udržitelnosti ČZU 

9:20 –  Cesta Univerzity Palackého k udržitelnosti – Mgr. Zuzana Huňková, Koordinátorka 

udržitelného rozvoje UP 

9:35 –  Reflexe společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje ve Strategii Masarykovy 

univerzity na léta 2021-2028 – Mgr. Richard Hubl, Ph.D., Manažer rozvojových agend MUNI

9:50 –  Společenská odpovědnost a kupní síla – Mgr. Adam Gromnica, Expert pro odpovědné 

veřejné zadávání MPSV 

10:20 – Přestávka a občerstvení

10:40 – Měření udržitelnosti – Mgr. Dan Heuer, konzultant udržitelnosti podniků ve Fair Venture

11:10 –  Standardy nefinančního reportingu pro vysoké školy – Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, 

vedoucí Centra managementu udržitelnosti a etiky FPH VŠE 

11:40 –  Legislativní úprava norem EU a standardy pro nefinanční reporting –  

Mgr. Kristýna Vejvodová, vedoucí výzkumu, sekce Odpovědné firmy Frank Bold 

12:10 – Panelová diskuse 

12:30 – Občerstvení 

12:50 – Prohlídka udržitelných prvků v kampusu ČZU
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