
Vážení Alumni,
po delší odmlce vyplněné řadou změn vám opět posíláme krátké shrnutí novinek a zajímavostí za poslední rok.  

Především vám do budoucna chceme nabídnout novou – rychlejší, jednodušší a interaktivnější – formu 
komunikace. Na začátku roku 2013 jsme u příležitosti vydání nových výsledků českého průzkumu názorů 
generálních ředitelů vytvořili diskusní skupinu na LinkedIn nazvanou PwC Česká republika / PwC Czech 
Republic. Tuto platformu nyní využíváme ke sdílení a komentování novinek, ať už jde o nové tváře v PwC, novinky 
v našem portfoliu, zajímavé akce či výsledky studií a analýz. 

Získáte tak snadný přístup k zajímavostem a aktualitám o nás a našem byznysu, k trendům na trhu i názorům 
ostatních členů skupiny.  Těším se, že se brzo do našich diskusí zapojíte, podělíte se o své zkušenosti a novinky  
z vaší oblasti podnikání. Věřím, že LinkedIn bude kvalitní a moderní náhradou dřívějších newsletterů.

Kromě LinkedIn jsme začali využívat také Twitter. Najdete nás jako PwC Česká republika nebo @PwC_CR. 
Nejčastěji takto sdílíme zajímavé myšlenky z akcí a studií. Buďte u zajímavých událostí s námi!

Těším se na naše budoucí virtuální i osobní setkání.

  Jiří Moser
  řídící partner
  PwC Česká republika

Chtěl bych vás proto vyzvat, abyste se přidali k dnes již  
třem stovkám zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, klientů, obchodních 
partnerů či přátel PwC ČR a stali se členy naší LinkedIn skupiny

Za poslední rok se změnili všichni vedoucí partneři  – tým 
auditorů nyní vede Věra Výtvarová, poradcům šéfuje  
Mirek Bratrych a daňové oddělení řídí Peter Chrenko.  
Jejich krátké profily najdete na  
www.pwc.cz/onas

Přestěhovali jsme se! Tuto změnu asi nikdo nepřehlédl. 
Sídlíme teď v City Green Court na pražské Pankráci,  
v elegantní ekologicky vyspělé budově.  
www.pwc.cz/cgc

Novinky z PwC ČR ve zkratce 

V lednu jsme spolu s týdeníkem Ekonom publikovali 
4. vydání tradičního českého průzkumu názorů 
generálních ředitelů pod názvem Jak uřídit let 
ekonomickými mračny? Odpovědi ředitelů na tuto 
otázku najdete na  
www.pwc.cz/ceoagenda  

Příloha společnosti a týdeníku

Jak uřídit let
ekonomickými

mračnyStrategie pro novou
realitu očima lídrů
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Získali jsme nové klienty z řad významných českých soukromých firem, například 
Kofola, Walmark, Seznam.cz, BEST… 

Chcete i v budoucnu vědět, co se u nás děje? Spojte se s “PwC Česká republika” na LinkedIn a Twitteru!

Těší nás získaná ocenění, z poslední doby 
například: 

•  Daňový tým byl opět zvolen Nejžádanějším 
zaměstnavatelem v daních (2011, 2012) a tři naši 
daňaři získali titul Daňař roku: David Borkovec, 
Martin Houska a Petra Nováková (Era Daňař roku, 
2012) 

•  Náš projekt – Kordárna – získal ocenění Evropská 
restrukturalizace roku (TMA, 2012)

•  Nejžádanější zaměstnavatel pro studenty 
ekonomickým oborů (ČSU, 2012)

•  Značka PwC oceněna jako 4. nejvlivnější značka 
světa (BrandFinance®Global 500 brand rating, 
2013)

                           www.pwc.cz/oceneni

Pomohli jsme založit platformu Česká inovace a jsme jejím hlavním partnerem. Podívejte se, 
kdo vyhrál ve 2. ročníku soutěže Česká inovace!  
www.ceskainovace.cz   

Před rokem a půl  
jsme založili novou právní 
kancelář PwC Legal. Náš právní 
tým pokrývá všechna významná 
průmyslová odvětví a všechny 
oblasti obchodního práva, 
vedoucím partnerem je Daniel 

Čekal. Seznamte se blíže na 
www.pwc.cz/pwclegal

Zapojili jsme se do projektu Štiky českého byznysu, což je žebříček nejrychleji 
rostoucích firem v ČR. Zajímá vás, které to byly v roce 2012? Podívejte se na 
www.stiky.cz 

V rámci tradiční fundraisingové sbírky Vánoční charita jsme za posledních 11 let 
darovali různým neziskovým organizacím 5 milionů Kč. Již dva roky prostředky 
získané v rámci Vánoční charity navyšujeme o rozpočet, který jsme v minulosti 
používali na vánoční dárky pro klienty.  
www.pwc.cz/charitamistodarku

Stále rozvíjíme portfolio našich služeb.  
Věděli jste, že klientům pomáháme třeba i 

•  vyhrát daňový spor  
(nebo ještě lépe se mu úplně vyhnout),

•  předat soukromou firmu další generaci,
•  prověřit informace o třetích stranách,
•  překlenout dočasný výpadek či nedostatek  

finančních odborníků, 
•  vyšetřit podvody či 
•  zavést systém na řízení inovací? 

http://www.linkedin.com/groups?gid=4729171
https://twitter.com/PwC_CR

