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Jsme PwC a moc rádi 
vás poznáváme

Jsme celosvětovou jedničkou na trhu 
poradenských služeb. Umíme toho ale 
mnohem více a s pomocí nejmodernějších 
technologií a znalostí našich týmů 
pomáháme klientům, aby se nemuseli 
trápit s auditem, řešit daně či právní 
záležitosti a dobře řídili svou firmu. 
Umíme hledat moderní kreativní řešení 
pomocí technologických nástrojů, datové 
analýzy, ale rozumíme třeba i kybernetické 
bezpečnosti.  Hrajeme jak na velkých 
mezinárodních hřištích, tak i na menších 
českých písečcích. Víme, že usnadňovat 
našim klientům život musí jít ruku v ruce  
s osobním přístupem a dodržováním 
etických zásad. I díky tomu máme s našimi 
klienty vybudovaný dlouhodobý vztah 
založený na vzájemné důvěře.

Více než 1000 
zaměstnanců 

Průměrný 
věk 51 % žen  

Téměř 900 tisíc 
Kč na charitu

3 kanceláře  
v Praze, Brně  

a Ostravě

25 let na 
českém trhu

Čtvrtina 
zaměstnanců
u nás zůstává

100 zaměstnanců 
našlo v PwC 

životního 
partnera

Že se máme popsat? Dobře tedy. Jsme..

…inovativní. Čert a pokrok nikdy nespí, a proto se neustále 
zdokonalujeme.

…odborníci. Znalosti jsme si nevycucali z prstu, ale postupně je 
získali učením se a získáváním zkušeností. Máme být na co hrdí.

…na jedné lodi. Jsme firma složená ze silných jedinců. Posouvat 
věci dál jde ale mnohem lépe, když se do toho opřeme všichni společně. 

…flexibilní. Život se neptá a prostě se děje. To samé platí i o práci. 
Pravidla proto nastavujeme tak, aby sloužila nám a ne my jim.   

...odvážní. Jsme firma, která si ráda posouvá laťku neustále výš  
a výš a nových výzev se rozhodně nebojíme.  

…optimisti. Naše práce je náročná, o tom žádná. O to větší 
máme smysl pro humor, rádi se bavíme, děláme nejrůznější akce pro 
zaměstnance a roztočit to umíme nejen s číslama v daňovém přiznání.

…na špici. Nejsme nafrnění, ale to, že patříme k nejlepším ve svém 
oboru, je prostě fakt. Pracovat pro PwC už něco znamená a naše jméno 
v CVčku dělá dojem.

• Auditorské a účetní služby
• Daňové a právní služby
• Forenzní služby
• Podnikové poradenství
• Poradenství při transakcích 
• Restrukturalizace  

a insolvence

• Řízení rizik a kybernetická 
bezpečnost

• Datová analytika
• Advokátní služby PwC Legal
• Služby pro společnosti  

v soukromém vlastnictví

V čem se vyznáme

Co jsme dokázali 

• Platinum Approved Learning Partner v ACCA

• 2. místo v žebříčku TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2017 v kategorii 
Poradenství a Audit & Daně

• 2. místo za celkovou strategii firemní odpovědnosti a 2. místo  
v kategoii Nejangažovanější zaměstnanci v ocenění Top odpovědná 
firma 2016

33 
let

>10 
let


