
Snažíme se…

• aktivovat změny

• dělat věci správně

Part of it:

Vnitřní zaměření 
na etiku

Prosazujeme etické 
a transparentní 

principy v podnikání

Fraud Forum

Bojujeme proti 
hospodářské kriminalitě

Podporujeme inovační kulturu 
firem a veřejné správy

Odpovědný reporting

Učíme trh, jak reportovat nefinanční údaje 
a využívat je ke strategickému řízení 

81 % zaměstnanců je hrdých 

na to, že pracuje v PwC

Diverzita a začleňování

Součástí naší firemní kultury je podpora 
různorodosti a sebedůvěry

Profesionální rozvoj

Poskytujeme zaměstnancům 
komplexní program průběžného 
vzdělávání, koučingu
a individuálního růstu 

Benefity a zdravý
životní styl

Vytváříme flexibilní 
pracovní prostředí 
a motivující podmínky 
pro práci

Podporujeme sociální 
podnikání 

prostřednictvím 
odborného 

dobrovolnictví

1 216 tis. Kč
na filantropické aktivity, 

které podporují vzdělávání, 
rozvoj talentu a sebedůvěry

88 dobrovolníků

553 hodin odborného 

dobrovolnictví

 Nadace VIA

 Social Impact
Award

 Česká podnikatelská rada 
pro udržitelný rozvoj

 Byznys pro společnost

399 hodin fyzického 

dobrovolnictví

Zelené dny

Hodina Země

Úspěch znamená odpovědnost
Aktivity v oblasti firemní odpovědnosti

Posláním PwC je být součástí výzev odpovědného podnikání. Naším 
cílem je budovat důvěru ve společnosti v širším kontextu, k čemuž 
nám pomáhají naše služby. Jako své nejdůležitější závazky jsme 
si stanovili:

• zlepšení podmínek pro podnikání 

• rozvoj zaměstnanců a prosazování kultury začleňování

• podporu sociálního podnikání díky našim znalostem 
a zkušenostem

• eliminaci dopadu našich činností na životní prostředí

PwC tvoří síť firem s téměř 208 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytuje kvalitní auditorské, daňové 
a poradenské služby. Na českém trhu působí čtvrt století. Téměř 700 profesionálů působících v Praze, 
Brně a Ostravě se snaží nalézt nejlepší řešení pro své klienty a zároveň si uvědomují svůj závazek být 
dlouhodobým spolehlivým partnerem při každodenním řízení jejich firem i při hledání a naplňování 
dlouhodobých vizí klienta.

www.pwc.cz/odpovednost
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50 % 25 %

Snížili jsme uhlíkovou stopu 

za posledních 7 let o 50 % 
na 1 zaměstnance

TOP Odpovědná firma 2015, 
stříbrný certifikát v kategorii Velká Firma
za náš přístup a vizi v oblasti odpovědného 

a udržitelného podnikání

Zlatý certifikát v kategorii
Odpovědný reporting
za náš poslední CSR report

Zlatý certifikát v kategorii
Společensky prospěšný projekt
za odborné dobrovolnictví v programu 
„Pomáháme podnikat jinak“ \

Stříbrný certifikát
v Péče o životní prostředí
za náš program řízení 
dopadů našeho podnikání 
na prostředí, ve kterém 
působíme

Bronzové certifikáty v kategorii
Diverzita díky našemu přístupu 

k rozmanitosti a v kategorii 
Pracoviště budoucnosti za flexibilní 

pracovní podmínky 

Šetříme 
nalétané km


