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Česká spořitelna posiluje podporu
VŠE v Praze
Česká spořitelna, a.s. a Vysoká škola ekonomická v Praze dnes slavnostně uzavřely
rámcovou smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Smluvní strany se dohodly na co
nejširší spolupráci ve všech oblastech společného zájmu. Za Českou spořitelnu
smlouvu podepsal její předseda představenstva a generální ředitel pan John James
Stack, za Vysokou školu ekonomickou v Praze rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Představitelé obou institucí dále podepsali prováděcí smlouvu o sponzorské
spolupráci a prováděcí smlouvu darovací.
Praha 8. září 2006
Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE v Praze již od roku 2002. Dnešní dohodou
ovšem spolupráce obou institucí výrazně posílí. Spořitelna bude mimo jiné pomáhat
studentům při uplatňování na trhu práce, zvyšovat jejich praktické dovednosti s využitím
případových studií a programu odborných stáží, oceňovat kvalitní studentské práce a
finančně podporovat tisk vybraných odborných publikací vydávaných VŠE v Praze. Zaměří
se také na podporu kariérního růstu talentovaných mladých pedagogů a vědeckých
pracovníků.
V následujících pěti letech chce Česká spořitelna, která loni opětovně získala významné
mezinárodní ocenění Banka roku, podpořit aktivity Vysoké škole ekonomické v Praze
významnou částkou. „Naše banka se v rámci sponzoringu dlouhodobě zaměřuje na projekty
v oblasti vzdělávání a vědy,“ říká Jack Stack. „Studentům rádi pomáháme i proto, že tvoří
významnou část naší klientely. Česká spořitelna jim nabízí velkou řadu produktů a služeb
upravených přímo pro jejich potřeby. Uzavření dlouhodobé Rámcové smlouvy s VŠE
považujeme ze významný krok zcela odpovídající naší iniciativě Banka první volby,“ dodává.
Podle rektora VŠE v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. nacházejí absolventi v České
spořitelně uplatnění jako ekonomičtí poradci, prodejci, specialisté na pozicích v oblasti
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controllingu, marketingu, informačních technologií, personalistiky či řízení úvěrových rizik.
„Spolupráce s Českou spořitelnou si velmi vážíme,“ říká rektor největší ekonomické
univerzity v České republice. „Věříme, že bude nadále oboustranně prospěšná a přispěje ke
zkvalitnění ekonomického vzdělání v České republice. Novou dimenzi jí dává oboustranný
dlouhodobý závazek, který umožňuje zajistit kontinuitu projektů a svědčí i o vzájemné důvěře
smluvních partnerů,“ dodává.

xxx
Česká spořitelna, a.s. udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180
lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné
organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2001 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž účelem
je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity,
komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové
charitativní společnosti a sdružení, jako např. Sdružení Česká katolická charita, 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, či Nadace Terezy Maxové, podporující dětské domovy po celé České republice. Do
charitativních aktivit zapojuje Česká spořitelna i svoje klienty. Od listopadu zahrnuje do věrnostního Bonus
Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti čerpat body na odměny za platby kartou, také možnost věnovat
body na charitativní účely.
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 15 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Fakulta národohospodářská
a Fakulta managementu. Absolventi VŠE v Praze zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do
oblasti informačních technologií. Mezi v dnešní době nejznámější absolventy patří prof. Ing. Václav Klaus, CSc.,
Ing. Jiří Paroubek, doc. Ing. Jiří Havel, CSc. nebo Ing. Martin Jahn, MBA. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
v Praze převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert
A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.
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Kontakt:
Klára Gajdušková
Česká spořitelna, a.s.
Tisková mluvčí FSČS
Tel.: 261 074 460, mobil: 606 633 879
E-mail: kgajduskova@csas.cz
Miroslav Karlíček
Vysoká škola ekonomická v Praze
Oddělení public relations
Tel.: 224 098 541, mobil: 731 124 440
E-mail: karlm@vse.cz
Více informací o České spořitelně, a.s. naleznete na: www.csas.cz
Více informací o Vysoké škole ekonomické najdete na www.vse.cz
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