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VŠE a Česká spořitelna potvrdily svoji
spolupráci pro rok 2015
Dne 26. ledna 2015 potvrdila VŠE a Česká spořitelna již po třinácté svoji spolupráci. I
pro rok 2015 se tak Česká spořitelna stala generálním partnerem VŠE. Smlouvu
podepsala rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitel a předseda
představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc. VŠE na této tradiční
slavnostní události reprezentoval i prorektor pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.,
kvestor Ing. Libor Svoboda a ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE Ing. Jiří
Knap. Kromě generálního ředitele Českou spořitelnu reprezentoval i Ing. Milan Hašek a
Mgr. Klára Vyhnánková.
Praha 30. ledna 2015
Finanční podpora České spořitelny škole každoročně umožňuje vydávání vědeckých časopisů
a publikací, prezentaci VŠE na vzdělávacích veletrzích, členství v mezinárodních organizacích
i pořádání odborných a společenských akcí. Díky podpoře také existuje grant rektora, ze
kterého mohou čerpat prostředky na svoji činnost studentské organizace VŠE. Spolupráce
mezi bankou a VŠE však probíhá i na dalších, nefinančních, úrovních. Odborníci z České
spořitelny na akademické půdě přednáší a pomáhají studentům s přípravou diplomových a
studentských prací, účastní se pracovního veletrhu Šance a pravidelně se studenty diskutují.
Česká spořitelna se také stala partnerem nově otevřeného akceleračního centra xPORT VŠE
Business Accelerator. „V letošním roce se spolupráce posouvá do další roviny, a to v rámci
čerstvě založeného podnikatelského akcelerátoru xPORT VŠE. Česká spořitelna se nejen
stala partnerem tohoto akcelerátoru, ale bude v něm také realizovat dva své projekty. Oba se
týkají zlepšení procesů v řízení provozu banky. Akcelerátor totiž bude nejen pomáhat
začínajícím studentským firmám na cestě za úspěchem, ale také bude řešit projekty pro firmy
a korporace,“ uvádí Ing. Pavel Kysilka CSc., generální ředitel a předseda představenstva
České spořitelny.
Česká spořitelna je generálním partnerem Vysoké školy ekonomické již od roku 2002. „Na
spolupráci s Českou spořitelnou oceňujeme zejména princip dlouhodobého partnerství. VŠE
potřebuje úzký kontakt s praxí a zpětnou vazbu. Je pro nás velmi důležité, že předseda
představenstva Ing. Kysilka je členem Správní rady VŠE a řada odborníků z České spořitelny
na škole přednáší. Tato banka je také jedním z největších zaměstnavatelů našich absolventů.
Oceňuji i fakt, že se její vedení rozhodlo podpořit náš nově otevřený Byznys akcelerátor pro
studenty se zájmem o vlastní podnikatelské aktivity a stala se prvním korporátním partnerem
xPORTu,“ doplnila při podpisu smlouvy prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE.
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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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