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Fakulta podnikohospodářská VŠE získala
Národní
cenu
ČR
za
společenskou
odpovědnost a udržitelný rozvoj
V Praze 28. listopadu 2017
Fakulta podnikohospodářská VŠE (FPH VŠE) je vítězem letošní Národní ceny České
republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, a to v kategorii veřejný
sektor. Ceny dnes vyhlásil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Slavnostní
předávání Národních cen se uskuteční od 19 hodin ve Španělském sále Pražského
hradu.
Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj uděluje
Rada kvality ČR od roku 2009. Záštitu akci udělili prezident republiky Miloš Zeman, předseda
Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
Cena představuje nezávislé externí hodnocení organizací podnikatelského i veřejného
sektoru. Předpokládá, že uchazeč se zabývá udržitelným rozvojem jako jednou ze
strategických priorit. Hodnotící schéma je založeno na sebehodnocení organizace a
hodnocení na místě dvěma nezávislými hodnotiteli.
„Společenská odpovědnost a udržitelnost je pro nás rozhodně jednou z priorit,“ říká děkan
fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a dodává: „Snažíme se, aby budoucí manažeři chápali, že
podnikání může být zároveň profitabilní i udržitelné. To dokládají mimo jiné aktuální
studentské projekty v této oblasti, které řešíme ve firmách, jako je např. Tesco, GE Aviation,
Skanska, ČSOB nebo třeba městská část Prahy 7.

XXX

Fakulta podnikohospodářská VŠE patří mezi nejvýznamnější fakulty zaměřené na oblast
managementu v regionu střední a východní Evropy. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění
v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, v kulturních a neziskových
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organizacích nebo zakládají vlastní firmy. Fakulta má jako jediná v České republice prestižní
mezinárodní akreditaci EQUIS, kterou získávají jen školy se špičkovou výukou, vynikajícími
akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí. EQUIS
má na celém světě jen 170 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult. Více informací
na fph.vse.cz.

Kontakt pro média
Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Proděkan pro spolupráci s praxí a PR
Tel.: +420 777 612 111
E-mail: miroslav.karlicek@vse.cz
Bc. Eliška Ctiborová
PR asistentka FPH VŠE
Tel.: +420 776 627 133
E-mail: prfph@vse.cz
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