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ČESKÁ SPOŘITELNA JE NADÁLE HLAVNÍM PARTNEREM UJEP 
 
Česká spořitelna, a. s., dnes potvrdila pozici hlavního sponzorského 
partnera Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., ředitel organizačního útvaru Veřejný 
sektor a realitní obchody, Ing. Milan Hašek, a ředitelka marketingu, Ing. Monika 
Hovorková, stvrdili svými podpisy sponzorskou smlouvu, která činí Českou 
spořitelnu i pro rok 2017 hlavním partnerem UJEP.  
 
„UJEP smlouvou uděluje České spořitelně, jako jedinému subjektu z oboru 
finančnictví, výhradní právo užívat pro svoji vlastní reklamu sponzorský titul 
Partner Akce pro aktivity realizované univerzitou,“ upřesňuje rektor Martin Balej.  
 
Finanční podpora UJEP pro rok 2017 bude použita zejména na přípravu a 
realizaci významných univerzitních akcí, jakými budou např. Reprezentační ples 
UJEP, Sportovní den rektora, Dny vědy a umění, Jednotná univerzita apod.  
 
Spolupráce ústecké univerzity s Českou spořitelnou se neustále rozvíjí. V roce 
2015 podepsala UJEP s Českou spořitelnou Memorandum o vzájemné 
spolupráci v oblasti podpory vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit studentů 
i zaměstnanců UJEP, zahraničních aktivit a internacionalizace společnosti. 
Konkrétními tématy spolupráce jsou např. workshopy v oblastech lidských 
zdrojů, finančního vzdělávání, projektového řízení, financí, marketingu, 
důležitosti IT, prevence finanční kriminality či společenské odpovědnosti.      
 
Dalším příkladem dobré spolupráce je instalace bankomatu České spořitelny 
přímo v Kampusu UJEP. Služby bankomatu v hojné míře využívají zejména 
studenti a pracovníci univerzity, zvykli si sem ale také chodit vybírat peníze  
i obyvatelé přilehlých lokalit.     
 
Česká spořitelna je také od loňského roku hlavním bankovním partnerem 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro tuzemský platební styk. Vedení 
univerzity tak reaguje na výsledky porovnání indikativní nabídky tuzemských 
bankovních domů.  
 
Fotografie k volnému použití: Zleva: Martin Balej, rektor UJEP; Filip Vykouk, 
zástupce České spořitelny, a. s.; autor: Josef Růžička 
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