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Když se člověk rozhodne měnit svět k lepšímu:
Jak vedou české projekty vzdělávání, technologie 
nebo energetiku směrem k udržitelnosti?
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Více než stovka českých 3D tiskařů se spojila 
a vytvořila největší komunitní dílo tohoto typu 
v Česku. Vznikl dvojník dinosaura jménem 
plateosaurus. A Asociace společenské odpo-
vědnosti mu po stovkách milionů let dala slovo. 
Ale pojďme začít od začátku.

„Pro letošní rok jsme si jako hlavní téma 
Cen SDGs a celé kampaně zvolili klimatickou 
změnu. Chtěli jsme nasvítit za celou Asociaci 
společenské odpovědnosti téma mizející biodi-
verzity rukou člověka. Hledali jsme ideální sym-
bol, který nejen upozorní, ale zároveň motivuje. 

Inspirovali jsme se kampaní OSN Don’t Choose 
Extinction a našli jsme živočišný druh s vlastní 
zkušeností s vyhynutím. Plateosaura,“ popsala 
Lucie Mádlová.

Plateosaurus byl jeden z nejrozšířenějších 
dinosaurů žijících na území dnešní Evropy 
a jeho druhově mladší sourozenci vymřeli před 
66 miliony let kvůli dopadu asteroidu na zem. 
Obloha ztemněla a rostliny nebyly schopné 
dostatečné fotosyntézy. Potravy ubylo, býložra-
vých dinosaurů ubylo, masožravých dinosaurů 
ubylo, až nakonec celá biosféra úplně zmizela. 
Pla(s)teosaurus nám chce říct, že lidstvo 
nakonec nemusí být tím hrozivým novodobým 
asteroidem pro rostliny a živočichy, ale může 
být nadějí.

„A tak jsme se rozhodli propojit český fe-
nomén – 3D tisk – a plateosaura. Více než 100 
tiskařů z celého Česka se spojilo a ze 420 dílků 
společně pod hlavičkou PETMATu a Plastenco 
vytvořilo zcela unikátní komunitní dílo. Deset 
dní kompletace, 150 kg filamentu z recyklova-
ného plastu, tedy ekvivalent asi 6 000 PET lah-
ví, průměrná doba tisku dílku 7 hodin, celkem 

3 500 tiskových hodin. To je Pla(s)teosaurus,“ 
vysvětlila Lucie Mádlová.

Jak se z historie poučit? Jak jako lidstvo ne-
dovolit nenávratnou ztrátu veškeré biosféry? 
Na to odpoví Pla(s)teosaurus osobně, zůstává 
jako stálá expozice v Národním muzeu. 

Úvodní slovo
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Asociace společenské odpovědnosti
Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od 
OSN v Česku. S jasnou vizí, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé 
organizace v Česku, sdružuje pod jednou střechou téměř 500 členů z řad soukromého, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru 
s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelnosti. Od roku 2016 zastřešuje v Česku Giving Tuesday, Světový den 
štědrosti. Nově se také podílí na změně nákupního chování v Česku skrze e ‑shop s udržitelnými dárky Nakup na Dobro.

Zapalte jednu svíčku a rozsviťte temnotu.
Díky ní vás najdou ti, kteří drží v ruce svoji svíč-
ku ze stejného důvodu jako vy. Tato metafora 
se stala hlavním motivem letošních Cen SDGs 
a především unikátní akce v udržitelnosti, která 
tradičnímu galavečeru předcházela a dodala 
mu na naléhavosti směrem k potřebě bojovat 
proti změnám klimatu – Global Goals Summit. 
Už delší dobu jsme totiž hledali cestu, jak 
inspirovat a motivovat ty, kdo bloudí v temnotě 
a snaží se pomoci naší planetě, našemu život-
nímu prostředí, naší biosféře.

Ty nejlepší příklady dobré praxe, které jsou 
opravdu hodny obdivu, poznáváme každý rok 
díky projektům přihlášeným do Cen SDGs. 
A letos tomu nebylo jinak. Svoji přihlášku 
poslalo rekordních 326 projektů. Rozhodování 
poroty tak nebylo snadné, přesto vybrala ty 
nejlepší z nejlepších. Nejen vítězné projekty se 
mohou stát inspirací pro ostatní a za jejich sna-
hu a úsilí měnit svět k lepšímu i v tak nelehké 
době jim děkujeme.

Pomyslných svíček jsme ale chtěli zapálit 
mnohem více, a tak přišla myšlenka s interak-
tivním a udržitelným programem nabité udá-
losti. Georg Kell, legenda na poli udržitelnosti 
a společensky odpovědných investic; Melina 
Taprantzi, zakladatelka řeckého sociálního 

podniku; Ladislav Krištoufek, odborník na 
kryptoměny a jejich vliv na planetu a mnoho 
dalších řečníků z Česka i zahraničí, odborníků 
v různých oblastech udržitelnosti na slovo 
vzatých. Ti všichni mluvili 13. října k veřejnosti, 
a to v prostorách Národního muzea. Právě tam 
je totiž na první pohled viditelná tenká hranice 
mezi životem a vyhynutím.

Jejich motivující řeč doplnilo udržitelné zero 
waste menu ze zachráněných potravin, módní 
přehlídka oblečení vyrobeného z recyklova-
ných látek, aplikace a představení udržitelného 
Manifestu – několik krátkých bodů a opora 
pro každého, kdo chce začít se změnou sám 
u sebe, v domácnosti, v jídelníčku, v kosmetice, 
v dopravě. A nad tím vším se tyčil náš Pla(s)
teosaurus – jedinečné a výjimečné komunitní 
dílo českých 3D tiskařů, kteří přijali naši vizi 
a společně vytvořili téměř šestimetrovou 
sochu plateosaura. Ten vyhynul před stovkami 
milionů let a my jsme mu, jako Asociace 
společenské odpovědnosti, chtěli dát opět 
slovo, i po takové době. A co nám řekl? Nevolte 
vyhynutí! Nenechte zmizet z povrchu zemské-
ho flóru a faunu, nepřestávejte směřovat k uhlí-
kové neutralitě, ochraňujte zdravé ekosystémy, 
které na Zemi ještě zbyly.

Věřím, že každý detail z této malé skládačky 
dokáže rozsvítit jednu svíčku, jednu naději.
A projekty, které si odnesly Cenu SDGs
v některé z letošních kategorií, budou toto
naše společné světlo v temnotě jen rozšiřovat.

Lucie Mádlová 
zakladatelka a ředitelka 
Asociace společenské odpovědnosti

Když i dinosaurus má co říct…
„Nevolte vyhynutí!“ To je zpráva, která se pomyslně 
nesla a stále nese z úst Pla(s)teosaura. O kom je řeč?
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Které projekty se řadí
mezi nejudržitelnější a získaly

Cenu SDGs 2022?
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DIVERZITA, ROVNOST A INKLUZE

1. místo: Úřad vlády ČR (Odbor rovnosti žen 
a mužů) – Prevence domácího a sexuálního 
násilí

Domácí a sexuální násilí zažívá velká část 
české společnosti, převážně ženy. Přitom na 
policii je hlásí jen zlomek obětí. Projekt se 
zaměřuje na zlepšení prevence domácího 
a sexuálního násilí mezi mladými, zvýšení 
expertízy státu formou mezinárodní spoluprá-
ce, prohloubení znalostí o rozsahu a formách 
on ‑line sexismu v české společnosti a zvýšení 
schopnosti policie adekvátně reagovat na nové 
formy sexuálního násilí v kyberprostoru.

2. místo: Spolu s vámi z.ú. – Návštěvy 
POTMĚ
Už pět let poskytuje smysluplné zaměstnání 
zrakově postiženým, kteří stále těžko hledají 
uplatnění na trhu práce, a zároveň nabízí uni-
kátní službu osamoceným seniorům.

3. místo: M.arter z.ú. – M.arter
Rodičovská není brzda, když nechcete. Cílem 
projektu je slaďovat rodinný život s kariérou dle 
potřeb každého rodiče.

VZDĚLÁNÍ, ZDRAVÍ A KVALITNÍ 
ŽIVOT

1. místo: Nepanikař z.s. – Nepanikař
I mladí lidé a děti potřebují velmi často 
psychologickou pomoc, právě pro ně je 

ale vyhledání odborné pomoci asi nejtěžší. 
Aplikace Nepanikař pro ně znamená bezpeč-
né prostředí, kde mohou sdílet své problémy 
a jsou motivování v hledání opory v jejich okolí. 
Aplikace se zaměřuje na nejčastější druhy 
duševního onemocnění. Stáhlo ji 400 tisíc lidí 
a je přeložena do 11 jazyků.

2. místo:Aplikace Záchranka z.ú. – Aplikace 
Záchranka
Aplikace je v telefonu připravena pro jakékoli 
krizové situace, pro rychlé kontaktování zdra-
votnické záchranné služby nebo horské služby 
stiskem jediného tlačítka.

3. místo: Výluka, z.s. – Začni učit!
Projekt Začni učit! pomáhá lidem na jejich 
cestě k učitelství – od první myšlenky na tuto 
kariéru po začátky za katedrou.

INOVACE, TECHNOLOGIE A ENERGIE

1. místo: Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov ČVUT – Solar Air Water 
Earth Resources (S.A.W.E.R.)

  Voda pro lidskou spotřebu nebo zavlažování 
rostlin, to dokáže i v extrémně suchém a hor-
kém klimatu S.A.W.E.R. V budoucnu jej budou 
moci využívat humanitární organizace, vlády 
i armádní složky. Technologie umí v autonom-
ním režimu vyrobit pitnou vodu ze suchého 
pouštního vzduchu s využitím pouze solární 
energie.

2. místo: LIKO ‑S, a. s. – Domy jako stromy
Projekt staví budovy v novém stylu, vhodném 
pro současnou klimatickou éru – stavby halí 
do zeleně. Pokrytí radiačních ploch rostlinami 
totiž ochlazuje svoje okolí.

3. místo: MORAM CZ, s. r. o. – INFRASET
Jednoduchá technologie určená pro obce 
a města na opravy výtluků a defektů v asfaltu. 
Hlavní výhodou je využití recyklátu z vyfrézova-
né svrchní části vozovky.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE, MÍR 
A PARTNERSTVÍ

1. místo: Modelárna LIAZ spol. s r.o. – 
Průzkumná technologie LIAZ ‑ Vyhledávání 
vodních kapes v Somálském regionu

K nejvyprahlejším regionům Etiopie patří 
Somálský region. Sucho má pro místní, 
kteří jsou závislí na pastevectví, katastrofální 
následky. Proto přichází společnost LIAZ 
a využívá svůj vynález – bezpilotní helikoptéru 
pro letecký geofyzikální průzkum v kombina-
ci s technologií satelitního zpracování dat. 
A ta nachází nejen hlubinné vodní kapsy, ale 
i množství povrchových zdrojů pitné vody.

2. místo: EMOTER z.s. – Zlepšování životní 
úrovně obyvatel v odlehlých oblastech 
Ugandy
V africké Ugandě je základní zdravotní péče 
prakticky nedostupná. Řešením jsou lékařské 
výjezdy s „mobilní terénní klinikou“, kdy tým 
zdravotníků vycestuje a přímo v odlehlých 
komunitách ošetřuje a očkuje.

3. místo: Prusa Research, a. s. – Využití 3D 
tisku pro řešení potřeb rozvojových zemí
Projekt připravil a úspěšně ověřil především 
modely 3D tištěných dlah, zdravotnického 
a laboratorního vybavení a pomůcek pro 
lékaře, které úspěšně slouží jak v Gambii, tak 
na Ukrajině.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

1. místo: Knihobot, s. r. o. – Knihobot ‑ vrací‑
me knihy do oběhu

Knihobot mění čtenářské chování, ale i smýš-
lení o knižním trhu a knižní krajině. Nechtěné 
knihy se dostanou k lidem, pro které jsou 
relevantní a nebudou se muset tisknout znovu. 
Náklady knih se zmenší a zdraží, ale díky 
sekundárnímu trhu budou pro masy stále do-
stupné a na trh se vrátí i knihy, u kterých by se 
dotisk nevyplatil. Do oběhu už Knihobot vrátil 
1,5 milionu knih od 30 tisíc lidí.

2. místo: 2050farm, s. r. o. – Rostutu
Jaké to je chovat v indoor prostředí ryby 
a pěstovat formou vertikálního zemědělství 
zeleninu? To ví projekt Rostutu, za nímž stojí 
mladý tým, který se rozhodl uchopit zeměděl-
ství a produkci potravin alternativně.

3. místo: Biopekárna Zemanka, s. r. o. – 
Nejlepší odpad je takový, který nikdy 
nevznikne
Co s kávovou sedlinou nebo lisovanou 
zeleninou a ovocem? Zemanka má odpověď 
a spolu s UGO uvedli na trh Dužinky–sušenky 
a krekry z dužiny červené řepy, mrkve a jablek, 
s IKEA a Costa Coffee zase kávové sušenky 
ze sedliny.

ZMĚNA KLIMATU

1. místo: Mewery, s. r. o. – Mewery

Šance nakrmit rostoucí populaci udržitelným 
způsobem a zároveň posílit soběstačnost 
Evropy a její nezávislost na zahraničných 
technologiích. To je posláním Mewery. Projekt 
se snaží vyvinout efektivní metodu a vysoce 
škálovatelnou produkci kultivovaného masa, 
bez zabití jediného prasete, bez použití anti-
biotik a hormonů, s minimální zátěží na životní 
prostředí.

2. místo: Chaloupky, o. p. s. a lesní mateřská 
škola – Školní les
Projekt propojuje vzdělávání praxí a učením 
v reálném prostředí, péči o přírodu nebo pod-
poru biodiverzity. V sedmi školních lesích teď 
děti pracují rukama, sází a sejí.

3. místo: BIOUHEL.CZ, s. r. o. – MicroCHAR®
Unikátní materiál navrací do půdy přirozenou 
úrodnost, zlepšuje její vlastnosti a také ukládá 
uhlík z oxidu uhličitého. Vyrábí se výhradně 
z lokálních zdrojů.

MLADÝ LÍDR

1. místo: Vasil Kostin, Tomáš Trejdl – Wrest

Nejčastějším onemocněním pracovníků v kan-
celáři je syndrom karpálních tunelů, kterým 
trpí 1 z 10 uživatelů a téměř 34 % pracovníků 
pociťuje alespoň bolesti zápěstí. Proto chce 
projekt Wrest Vasila Kostina a Tomáše Trejdla 
předejít syndromu karpálních tunelů u těch, 
kdo tráví většinu pracovního dne u počítače. 

Protože pokud už někdo syndromem trpí, musí 
se podle zákona rekvalifikovat. Snaží se proto 
pomoci lidem zůstat ve vysněné práci a záro-
veň snižovat náklady na zdravotnictví.

2. místo: Petr Weissar – Univerzita
Aplikace Univerzita studentům poskytuje 
všechny funkce pro správu rozvrhu, známek, 
zkouškových termínů, harmonogram, hlídání 
událostí na pozadí, detailní filtry pro zobrazová-
ní obsahu a další.

3. místo: Pavol Hejný – Collboard.com; 
H ‑edu.cz
Portál elektronických učebnic h ‑edu.cz a virtu-
ální tabule Collboard.com pomáhají digitali-
zovat velmi neefektivní a zastaralé postupy ve 
školství.

OCENĚNÍ EVROPSKÉ KOMISE
(výsledek veřejného hlasování, které 
probíhalo od 20. do 30. září v rám-
ci Evropského týdne udržitelného 
rozvoje)

1. místo: Domov sv. Josefa – Pro lehčí život 
s roztroušenou sklerózou

Domov svatého Josefa je jediným lůžkovým 
zařízením v Česku pro nemocné roztroušenou 
sklerózou. Kromě pobytových služeb pomáhá 
pacientům přímo v jejich domovech nebo je 
pro ně „přítelem na telefonu“.

2. místo: Nemocnice Havířov – Zařízení pro 
úpravu zdravotnických odpadů
Nebezpečný zdravotnický odpad už nemusí 
odvážet, stačí ho jen přímo v budově nemoc-
nice dekontaminovat a zlikvidovat – takovou 
inovací se pyšní nemocnice v Havířově, jako 
první v České republice.

3. místo: Obec Kněžice – Energeticky sobě‑
stačná obec
Už od roku 2006 přeměňuje středočeská obec 
Kněžice biologické rozložitelné odpady na bio-
plyn. Díky tomu mají obyvatelé Kněžic ve svých 
domovech „vlastní“ teplo a planetě ušetří 11 
tisíc tun CO2 ročně.

V
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Jak mohou podle společnosti 
Google pomoci technologie
v cestě za udržitelností?

Moderní technologie mohou pomoci ře-
šit klimatické otázky. S mnoha problémy 
se lze dnes efektivně vypořádat pomo-
cí umělé inteligence, která dokáže navrh-
nout nejlepší možný postup daleko rych-
leji a přesněji než samotný člověk. Umělá 
inteligence představuje také důležitou 
technologii pro boj s klimatickou změnou. 
Můžeme uvést jeden aktuální příklad, 
který se týká spuštění ekologických tras 
v Mapách Google. Silniční doprava je nej-

větším zdrojem emisí uhlíku v celé Evrop-
ské unii. V Googlu jsme se proto rozhodli 
přispět k řešení tohoto problému. Zatím-
co doposud Mapy Google řidičům zobra-
zovaly nejrychlejší možnou trasu do cíle, 
nově jim v Evropě, včetně Česka, nabízejí 
také tu nejúspornější, takzvanou ekologic-
kou. Uživatelé teď vidí přibližnou úsporu 
paliva a časový rozdíl mezi oběma trasami 
(pokud se liší) a vyberou si jednu z nich. 
To se hodí například pokud chtějí šetřit ži-
votní prostředí, ale alternativní způsoby 
dopravy, jako je například veřejná doprava 
nebo kolo, nejsou v danou chvíli dostup-
né. Návrhy ekologických tras, které jsou 
založeny právě na umělé inteligenci, mají 
podle odhadů potenciál ušetřit po celém 
světě více než jeden milion tun emisí uhlí-
ku ročně, což je podobné tomu, jako kdy-
by ze silnic zmizelo až 200 tisíc aut.

Petra Hanzlíková
Industry Manager and Sustainability 
Lead, Google

Jak se staví Skupina ČEZ
k uhlíkové neutralitě ve světle 
aktuálních událostí?

Po šokující ruské invazi na Ukrajinu, kvů-
li níž se letos potýkáme s obrovskou ener-
getickou krizí, zazněly hlasy, které tvrdily, 
že Green Deal je mrtvý. A spolu s ním tu-
díž i celé směřování k uhlíkové neutralitě. 
Dnes již je jisté, že se jednalo o ukvapené 
závěry. Na dlouhodobé strategii Evropské 
unie, ale ani zbytku světa, se nic nemě-
ní: právě naopak, k uhlíkové neutralitě se 
hlásí čím dál více zemí. Dekarbonizace to-

tiž kromě nezbytného snížení emisí skle-
níkových plynů přináší i nezávislost na 
dodávkách fosilních paliv, která momen-
tálně v Evropě způsobuje aktuální rekord-
ní ceny energií. Proto ani ČEZ své střed-
ně a dlouhodobé cíle, deklarované v naší 
strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka 
loni v květnu, nemění. Zavázal se, že do-
pady svého podnikání na životní prostře-
dí – a to zejména právě v oblasti emisí, ať 
už skleníkových plynů nebo jiných škodli-
vých látek – pro následující dekádu budou 
aktivně snižovat, a to i nadále platí. Do-
konce letos na jaře posunul cíl dosáhnout 
uhlíkové neutrality o deset let dříve, tedy 
do roku 2040, přičemž s výrobou tepla 
z uhlí chce skončit už v roce 2030 a s vý-
robou elektřiny z uhlí do roku 2038. Ne-
bude to jednoduché. Ale není žádná pla-
neta B, proto se musíme my všichni o to 
víc snažit.

Kateřina Bohuslavová
Chief Sustainability Officer Skupiny ČEZ

Jak se staví společnost EY
k uhlíkové neutralitě?

Téma snižování spotřeby energií, a tím ne-
přímo uhlíkové stopy, je silnější než kdy 
dříve. Významně k tomu přispívá nejen 
vyšší volatilita cen, ale také nabídka ro-
bustních dotačních programů. Mediální 
prostor je doslova zahlcen informacemi 
o výhodách obnovitelných zdrojů, zatep-
lení, využívání veřejné dopravy a plynou-
cích úsporách pro vaši peněženku. Cílí 
se přitom na komerční i residenční sek-
tor, dostává se na lokální i velké projek-

ty. Svůj vliv má také nepochybná změ-
na chování jednotlivců. Vidíme praktické 
účinky. Snížení vytápění i o 1 stupeň Cel-
sia může ušetřit až 6 % energií na vytápě-
ní. Evropská unie meziročně šetří na spo-
třebě v kvartálním srovnání 8 % zemního 
plynu a 1 % elektřiny. Stejně jako pande-
mie covidu‑19 nás posunula v digitaliza-
ci, současná krize urychlí transformaci 
jak spotřebováváme energie a nakládá-
me s odpady. Pozitivně k tomu přispívají 
také evropské a české firmy. Napříč sekto-
ry nepolevují ve svých plánech dosáhnout 
vlastní uhlíkové neutrality nebo vývoji no-
vých, udržitelnějších technologií a výrob-
ních procesů.

Alice Machová
Partnerka společnosti EY zodpovědná
za CFO agendu a udržitelný rozvoj

Jak společnost Heureka 
podporuje udržitelnost v oblasti 
e-commerce?

Jako lídr nejen české, ale i evropské e‑co-
mmerce, se vydala na udržitelnější ces-
tu také Heureka Group. Hlavní myšlenkou 
všech kroků je podpora a motivace e‑sho-
pů, kterým není ohleduplnost lhostejná. 
A nejedná se o jeden směr, ale o všech-
ny činnosti, kterými mohou e‑shopy začít, 
počínaje nabízeným sortimentem nebo 
používáním obalových materiálů, po vý-
běr ekologické dopravy a mnoho další-
ho. A protože se počítá každý krok, vzni-
kl ve spolupráci s Visa a Komerční bankou 

projekt Udržitelný e‑shop. Ten si klade za 
cíl motivaci, podporu a edukaci v oblasti 
udržitelnosti u e‑shopů i u koncových zá-
kazníků. Udržitelnost je komplex všech 
činností a aktivit e‑shopu. Kromě uvědo-
mělého přístupu založeného na udrži-
telném provozu se jedná třeba o etické 
chování k zaměstnancům, zákazníkům, 
dodavatelům a samozřejmě o šetrnost 
k životnímu prostředí, upřesňuje princi-
py projektu Tomáš Braverman. Každý e-
‑shop, který se chce do projektu zapo-
jit, projde pečlivým hodnocením, v jehož 
závěru získá zelené logo. To nakupují-
cím okamžitě napoví, že tomuto obcho-
du nejsou lhostejné ekologické a sociál-
ní problémy a podle toho také jedná. Naší 
ambicí je stát se na poli udržitelnosti v e-
‑commerce leaderem a odborníkem, na 
nějž se mohou e‑shopy a podnikatelé ob-
racet.

Tomáš Braverman
CEO Heureka Group
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Georg Kell
„Některé firmy se chopily technologií a dekarbonizace, 

některé chtějí i nadále profitovat ze spalování zeměkoule“

Georg Kell je jednou z nejvýznamnějších 
osobností na poli udržitelnosti a ESG. Dlou‑
há léta pracoval pro instituce OSN a již 
v roce 2000 založil a vedl United Nations 
Global Compact, největší iniciativu v oblasti 
udržitelnosti podniků na světě. Sedí v čele 
anglo ‑německého fondu Arabesque, který 
využívá samoučící se kvantitativní modely 
a big data k hodnocení výkonnosti a udr‑
žitelnosti globálních společností, a v radě 
udržitelnosti společnosti Volkswagen.

V Praze strávil týden a přijel na Global 
Goals Summit, kde mluvil o vývoji odpověd‑
ného investování i o budoucnosti ESG.

Před dvěma lety jste vydal knihu Sustainable 
Investing: A Path to a New Horizon. Proč by 
si ji odborníci nebo i jen nadšenci do udrži-
telnosti měli přečíst?
Kniha popisuje důvody, proč a jak se trhy musí 
transformovat, aby přežily a prosperovaly ve 
světě, kde technologie a klimatické změny 
mění základní podmínky pro jejich fungování. 
Jak tyto dlouhodobé změny zpochybňují zave-
dené obchodní modely, jak si můžou společ-
nosti a finanční instituce udržet náskok, tomu 
všemu se věnuji v jednotlivých kapitolách. 
Kniha je podle mě zajímavá i pro pedagogy, 
protože zpochybňuje některé běžné modely 
v podnikání a financích. V prosinci chystáme 
novou knihu, která více přiblíží roli technologií 
a udržitelnosti.

Abychom se přiblížili k tématu Global Goals 
Summitu, myslíte, že může jednotlivec něco 
změnit? Kdybyste měl říct veřejnosti jeden 
argument, proč nerezignovat na boj s klimatic-
kou změnou, jaký by to byl?
Tak to není pochyb. Vlastně jediný, kdo má 
nakonec nějakou moc, jsou jednotlivci. Záleží 
na tom, jak a co lidé spotřebovávají, jak šetří 
a kam investují, jaký druh dopravy používají 
a jak řeší spotřebu energie. Čeho si váží a jak 
se angažují ve společnosti pro veřejné blaho. 
Jsem přesvědčen, že naše hodnoty se budou 
časem měnit, protože příroda si to vynutí. Můj 
argument by zněl: nebuďte zaostalci, nestaňte 
se dinosaury. Buďte napřed a znovuobjevte to, 
na čem v životě opravdu záleží: mírumilovné 
vztahy s našimi sousedy a přáteli a oceňování 
krás přírody. Na základě tohoto jednoduché-
ho poznání máme všichni moc stát se správci 
svého osudu.

A naopak, jsou korporace a globální společ-
nosti jedním z hlavních zdrojů a příčin klima-
tické změny? A proč hrají zároveň klíčovou roli 
v nastavování agendy v ochraně klimatu?
Ano i ne. Korporace jsou součástí společ-
nosti tvořené lidmi. Vyrábějí a prodávají to, co 
jsou lidé ochotni kupovat. Nebylo by správné 
svalovat vinu pouze na ně. Změna klimatu je 
systémovou výzvou a přijmout ji musíme všich-
ni: korporace přechodem na čisté a oběhové 
obchodní modely, regulační orgány změnou 
pobídek tak, aby se nízkouhlíkové procesy staly 
ekonomicky životaschopnými a spotřebitelé 
změnou chování a chytřejšími nákupy. Korpora-
ce mají silný vliv prostřednictvím lobbingu, vy-
tvářejí pracovní místa, příjmy a daně. V minulosti 
se korporace zaměřovaly na snižování regulace 
a na optimalizaci dodržování předpisů. S tím, jak 
stále více společností přijímá zelené technolo-
gie, je naděje, že díky lobbingu vytvoří environ-
mentálně a sociálně založené státníky. To se už 
částečně děje. Mnoho starších průmyslových 
odvětví však stále vyčkává. Existují firmy, které 
se chopily technologií a dekarbonizace. A jsou 
i tací, kteří chtějí i nadále profitovat ze spalování 
zeměkoule.

Změní válka na Ukrajině a s tím spojená finanč-
ní i energetická krize vnímání udržitelnosti?

„Válka na Ukrajině zničila sen
o míru v Evropě. Je jasnou připomín-
kou toho, že se lidstvo nepoučilo 
z nejdůležitější lekce: válka zname-
ná zkázu a je zlem jak pro lidi, tak pro 
přírodu. Homo sapiens bohužel ještě 
nedospěl“

Budoucnost nemůžeme předvídat, ale můžeme 
se na ni připravit. Nejlepším způsobem, jak se 
vypořádat se současnou situací, je zdvojnáso-
bit inovace a dekarbonizaci a zároveň v lidech 
pěstovat lásku k míru. Je čas zařadit obnovi-
telné zdroje energie, vybudovat cirkulární toky 
materiálů a zároveň se nevzdávat mezinárodní 
spolupráce. Přijde den, kdy si národní státy, ať 
už demokratické nebo autokratické, uvědomí, 
že skutečným nepřítelem není jiný režim nebo 
mocenský blok, ale nepřítel v nás samotných. 
Boj proti klimatickým změnám, jakmile nám pří-
roda ukáže, kdo je skutečně pánem, nás snad 
spíše dříve než později donutí ke spolupráci 
v zájmu všech. Možná to zní naivně nebo ide-
alisticky. Ale nepochybuji o tom, že přijde den, 
kdy si většina lidí uvědomí, že všichni sedíme 
na jedné lodi, na jedné planetě. A právě proto 
jsou spolupráce, partnerství a Cíle udržitelného 
rozvoje tak důležité. 
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Jak se společnost Unilever staví
k plýtvání potravinami?

V České republice ročně skončí mezi od-
padky 1 923 tisíc tun potravin. Je tedy vel-
mi důležité snažit se měnit návyky spotře-
bitelů a motivovat domácnosti ke snížení 
potravinového odpadu. Bojem proti plýt-
vání potravinami se dlouhodobě zabývá 
například značka Hellmann’s. V letošním 
roce probíhá kampaň nazvaná „I z mála 
může být sláva“, která upozorňuje na tak-
zvanou lednicovou slepotu. Lidé se do-
mnívají, že nemají v lednici nic k jídlu, sta-
čilo by ale použít zbytky potravin a snadno 
tak připravit plnohodnotné jídlo. Jelikož 
věříme, že plýtvání potravinami předsta-

vuje celospolečenský problém, spolupra-
cujeme na jeho řešení s asociacemi nebo 
neziskovými organizacemi a podporuje-
me edukaci zákazníků. Příkladem je naše 
spolupráce se „Zachraň jídlo“. Naším spo-
lečným cílem je edukovat spotřebitele 
a motivovat ho ke snižování množství od-
padu. Plýtvání jídlem souvisí nejen s ná-
kupním chováním spotřebitelů, ale rovněž 
s expirační dobou potravin. Abychom mi-
nimalizovali tyto ztráty, dlouhodobě spo-
lupracujeme s neziskovými organizacemi, 
mezi které patří Fond Veroniky Kašákové, 
Potravinová banka, Klokánek a Nadace 
Naše dítě. Ve snaze zabránit zbytečnému 
plýtvání potravinami nabízíme našim za-
městnancům a také výše zmíněným orga-
nizacím potraviny z našeho portfolia těs-
ně před expirací.

Lucie Kotalová
External Communications & Public 
Affairs Lead Czech & Slovak Republic, 
Unilever

Hello bank! rozdělila 1 milion 
korun mezi 3 udržitelné projekty

Stejně jako v loňském roce jsme i letos v 
Hello bank! díky programu Hello Země fi-
nančně podpořili projekty, které se snaží 
měnit svět k lepšímu.

Nejprve jsme společně s našimi za-
městnanci a Asociací společenské odpo-
vědnosti vybrali z 326 projektů přihláše-
ných do Cen SDGs 2022 deset finalistů. 
Nebylo to vůbec jednoduché, protože i 

letos se přihlásily úžasné projekty, které 
podporují udržitelný život v České repub-
lice. Nakonec jsme vybrali ty, které co 
nejvíce naplňují náš Manifest udržitel-
nosti a námi podporované cíle OSN.

V následujícím kole pak naši klienti z 
těchto 10 projektů vybrali 3 vítězné, které 
si mezi sebou rozdělily 1 milion korun. 
Jsou to: Školní les, H2Ospodař a Sociální 
klinika.

V Hello bank! se snažíme motivovat 
k udržitelnému přístupu nejen své za-
městnance, ale i partnery a klienty. Naše 
nabídka EKO produktů zahrnuje výhod-
nou Hello EKO půjčku s fixním garanto-
vaným úrokem, kterou klient může využít 
na financování udržitelného bydlení či 
nákup elektromobilu a plug‑in hybridu. 
Naše klienty také motivujeme k pořizo-
vání energeticky úsporných spotřebičů 
díky možnosti nakoupit si je výhodně na 
splátky. A v neposlední řadě jsou naše 
karty vyrobené z plastů posbíraných na 
pobřeží oceánů.
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