TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE uzavřela partnerství
s Hospodářskou komorou ČR
Novým partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze se stane Hospodářská komora
České republiky. Největší ekonomická univerzita v ČR se tak propojí s významnou
institucí, zastupující českou podnikatelskou veřejnost.
Praha 13. června 2008
Smlouvu o partnerské spolupráci dnes podepsali rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
a prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Hlavním cílem spolupráce je podporovat
propojení akademického sektoru s podnikatelskou sférou.
Konkrétně bude spolupráce zahrnovat pořádání seminářů pro podnikatele, realizaci
průzkumů a odborné konzultace v oblasti veřejných financí, daňového práva, evropské
integrace, statistiky a dalších.
„Jednou z rozhodujících příležitostí a současně i prioritou dalšího rozvoje VŠE je posílení
vnějších vztahů VŠE, zejména směrem k institucím a podnikatelské sféře. Spolupráci
s Hospodářskou komorou ČR proto vítáme, “ říká k podepsané smlouvě prof. Richard Hindls,
rektor VŠE.
Prezident hospodářské komory, Petr Kužel, k tomu dodává: „Je logické, že Hospodářská
komora České republiky jako subjekt zastupující českou podnikatelskou veřejnost právě
v době, kdy se hovoří o nutných synergiích mezi vědou a byznysem, formalizuje své vztahy
s odbornými a vysokými školami. Spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Praze je
dalším krokem v tomto snažení.“
Konkrétní formy spolupráce nyní s hospodářskou komorou rozpracovávají jednotlivé fakulty.
Perspektivní se jeví též oblast profesního uplatňování studentů a absolventů VŠE v praxi,
kterou na VŠE zajišťuje Rozvojové a poradenské centrum.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 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:
Ing. Jan Martin Rolenc
tiskový mluvčí
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz
Ing. Klára Bratová
oddělení public relations
tel.: 224 095 754
mobil: 604 919 104
e-mail: pr@vse.cz
Více informací na www.vse.cz
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