TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE a Česká spořitelna podepsaly
smlouvu o spolupráci pro rok 2016
Sponzorskou smlouvu o generálním partnerství České spořitelny (ČS) a VŠE podepsal
v pátek 29. ledna 2016 předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon a
rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Hana Machková. Jde již o čtrnáctou
smlouvu o vzájemné spolupráci v řadě.
Praha 10. února 2016
Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE od roku 2002. Finančně přispívá na rozvoj
vzdělávací činnosti, k níž mimo jiné patří publikační činnost, podpora studentských spolků,
propagace vědy a výzkumu (Den vědy), podpora spolupráce zahraničních a českých studentů
i společenské akce (Den s VŠE, Ples s VŠE). Spolupráce mezi bankou a univerzitou spočívá
i v nefinanční rovině, kdy odborníci z ČS vystupují s přednáškami na půdě VŠE. Pravidelně
také pomáhají s absolventskými pracemi studentů.
Nově ČS v letošním roce uskuteční společně s VŠE tak zvaný Innovation Day. Během kterého
budou týmy složené ze zaměstnanců banky a studentů z xPORTu VŠE a dalších partnerských
univerzit řešit zadaný reálný úkol z byznysu. Odpoledne týmy ohodnotí vedení banky a
představitelé VŠE.
„Vědu a vzdělání považujeme za zásadní pilíře rozvoje české společnosti, proto jsme na naše
dlouhodobá partnerství s univerzitami hrdí. Navíc mladí lidé mají často inovativní a neotřelé
nápady. Těším se, že mnoho z nich uvidíme i na prvním Innovation Day,“ řekl Tomáš Salomon,
předseda představenstva České spořitelny.
V minulém roce stála Česká spořitelna při vzniku podnikatelského centra xPORT VŠE
Business Accelerator, jimž se spolupráce se studenty posunula do praktičtější roviny.
Akcelerátor pomáhá začínajícím studentským firmám, například přetavit nápad na podnikání
do byznysového plánu nebo firmu v začátcích rozjet a získat pro ni investory. Studenti také
řeší projekty pro firmy a korporace. Jeden z projektů pro Českou spořitelnu měl za cíl zjistit
momentální stav výpočtu incentivy (systému odměňování) napříč celou divizí Operations
(řízení provozu) a na základě analýzy navrhnout zlepšení, které by přineslo maximální
efektivitu. I letos bude spolupráce s xPORTem pokračovat, například jedním z plánovaných
projektů bude vypracování efektivního systému spolupráce s partnerskými univerzitami, který
má zahrnovat ambasadory na VŠ, velké akce pro studenty všech univerzit i způsob reportingu
těchto činností.
„Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Českou spořitelnou, která je založena na vzájemné
důvěře a principech skutečného partnerství. Spektrum naší spolupráce se každoročně
rozšiřuje o nové projekty a Česká spořitelna nám pomáhá rozvíjet aktivity, které pokládáme za
zásadní pro udržení našeho výjimečného postavení v oblasti ekonomického a manažerského
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vzdělávání jak v České republice, tak v regionu střední a východní Evropy,“ řekla rektorka VŠE
v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 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. Více informací na www.vse.cz.
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