Tisková zpráva

Praha, 24. listopadu 2015

Česká spořitelna je hlavním partnerem Univerzity J. E. Purkyně
 Banka podpoří vzdělávání a vědecko-výzkumné aktivity studentů i zaměstnanců univerzity, zahraniční
aktivity a internacionalizace společnosti
 Česká spořitelna je také pro rok 2016 hlavním partnerem oslav 25. výročí založení Univerzity J. E.
Purkyně
V posledním listopadovém týdnu podepsaly Česká spořitelna a Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) Memorandum
o vzájemné spolupráci v oblasti podpory vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit studentů i zaměstnanců
UJEP, zahraničních aktivit a internacionalizace společnosti. Banka tyto aktivity univerzity podpoří svými
rozvojovými a vzdělávacími programy. Česká spořitelna se také stává hlavním bankovním partnerem
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro tuzemský platební styk.
„Je to začátek naší spolupráce, kterou budeme chtít v budoucnu dále rozvíjet např. v souvislosti se
zaměstnaneckými benefity, studentskými projekty realizovanými pro spořitelnu, společnými přednáškami či
workshopy,“ doplňuje rektor univerzity Martin Balej.
Smysl nové spolupráce vnímá i předseda představenstva Pavel Kysilka. „Věda a vzdělání je základem zdraví
a prosperity české společnosti i ekonomiky. Na spolupráci a společné projekty se s kolegy z banky těšíme,“
uvedl Pavel Kysilka.
Rektor UJEP, doc. Martin Balej, předseda představenstva České spořitelny, Pavel Kysilka a člen představenstva
Karel Mourek stvrdili 24. listopadu 2015 svými podpisy sponzorskou smlouvu, která činí Českou spořitelnu pro rok
2016 hlavním partnerem oslav 25. výročí založení UJEP pro oblast finančnictví. Univerzita bude Českou spořitelnu
propagovat na společenských akcích realizovaných u příležitosti 25. výročí svého založení.
Obě strany také podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti podpory vzdělávání a vědecko-výzkumných
aktivit studentů i zaměstnanců UJEP, zahraničních aktivit a internacionalizace společnosti. Česká spořitelna podpoří
tyto aktivity univerzity svými rozvojovými a vzdělávacími programy. Mezi konkrétní témata spolupráce patří pro
nadcházející období např. workshopy v oblastech HR, finančního vzdělávání, projektového řízení, financí, marketingu,
důležitosti IT, prevence finanční kriminality či společenské odpovědnosti.
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Vzdělání a vědu podporuje Česká spořitelna dlouhodobě, jedním z cílů této pomoci jsou právě univerzity a jejich
studenti a zaměstnanci. Partnerství má banka s Univerzitou Hradec Králové, Univerzitou Palackého v Olomouci a
VŠE.
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů  Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty  Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice  Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů  Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty  Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic  Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem  Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě  Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru  Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru  Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty  Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU  Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.

Materiál pro veřejnost

Tiskové centrum České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

