TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká spořitelna a VŠE uzavřely smlouvu
o další spolupráci
Prováděcí smlouvy o spolupráci pro akademický rok 2007 – 2008 podepsali v Praze
předseda představenstva České spořitelny (ČS) Gernot Mittendorfer a rektor Vysoké
školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Richard Hindls, CSc. Česká spořitelna je
generálním partnerem VŠE již od roku 2002. Banka se mimo jiné podílí na výuce,
oceňuje kvalitní studentské práce a podporuje tisk odborných publikací. Součástí
partnerství je také podpora kariérního růstu talentovaných mladých pedagogů a
vědeckých pracovníků VŠE.
Praha 11. září 2007
„VŠE vychovává bezpočet kvalitních manažerů evropského rozměru. Pro nás, banku která je
součástí největší středoevropské finanční skupiny, Erste Bank, je kvalitní český management
znalý evropského kontextu nesmírně významný. Spolupráce s VŠE je tudíž přirozenou a
logickou volbou,“ říká Gernot Mittendorfer, který vede Českou spořitelnu od června 2007.
„Partnerství ČS a VŠE má již pevnou tradici. Oceňujeme tuto spolupráci a chceme ji
dlouhodobě rozvíjet. O tom mimo jiné svědčí i Rámcová smlouva o dlouhodobé spolupráci
mezi VŠE a Českou spořitelnou, kterou jsme uzavřeli v roce 2006,“ dodal.
„Díky spolupráci s Českou spořitelnou je možné uskutečnit řadu projektů, které zvyšují
kvalitu vzdělávání našich studentů,“ říká rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
„Studentské organizace oceňují rovněž granty, kterými Česká spořitelna podporuje jejich
aktivity,“ dodává.
Česká spořitelna se podílí i na rozvoji mezinárodní spolupráce VŠE, např. v rámci letní školy
Danubia či mezinárodního magisterského studijního programu CEMS. Přínosem je podpora
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systému péče o zahraniční studenty, hostujících profesorů a členství VŠE ve významných
mezinárodních organizacích.
x x x
Česká spořitelna, a.s., člen nejsilnější středoevropské finanční skupiny Erste Bank poskytuje služby 5,3 milionu
drobných klientů i klientů z řad firem a neziskových organizací v ČR. Udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která
stála u samého zrodu spořitelnictví před více než 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a
organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2001 zřídila
Nadaci České spořitelny, která podporuje projekty v oblasti vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí,
zdravotní péče, charity, komunálních aktivit a ekologie. Nadace podporuje neziskové charitativní společnosti a
sdružení, jako např. Charita Česká republika, Nadace VIA, humanitární sdružení Život 90 (zabývá se
problematikou seniorů a aktivním životem ve stářím) a občanské sdružení Sananim (věnuje se prevenci a léčbě
drogově závislých mladých lidí), dále Nadační fond Mamma, který se věnuje problematice karcinomu prsu. Do
charitativních aktivit zapojuje Česká spořitelna i svoje klienty a zaměstnance.
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.

Kontakt pro média:
VŠE

Česká spořitelna

Ing. Miroslav Karlíček
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz

Ing. Anna Háková
odbor sponzoringu
Česká spořitelna, a.s.
tel.: 261 073 133
mobil:
mail: ahakova@csas.cz

Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 098 541
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz

Mgr. Klára Gajdušková
ředitelka odboru firemní
komunikace
tel: 261 074 460
mobil: 606 633 879
mail: kgajduskova@csas.cz

Více informací na www.vse.cz a www.csas.cz
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