
Těší nás, že se majitelé, finanční ředitelé a HR specialisté 
z už více než stovky společností zapojili do našeho DAO 
dotazníku, který jim pomáhá najít vlastní cestu k digitální 
adaptivitě.

Ukazuje se, že lídři firem jsou ve vnímání úrovně 
digitalizace a adaptivního leadershipu větší optimisté 
než jejich týmy. Co to znamená? A může to být problém?

Jak jsou na tom společnosti s digitalizací finanční 
funkce - zejména v oblasti analýzy a kvality dat 
ve finančním řízení? 

Jaké benefity má pro výkonnost společností dobře 
zavedený empowerment? 

O tom budou hovořit Olga Cilečková, partnerka PwC, 
a Radka Dohnalová, CEO & Founder ATAIRU spolu 
se svými hosty během našeho dalšího on-line eventu 
věnovaného digitálním adaptivním organizacím, na který 
Vás srdečně zveme.
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Program
Digitální adaptivita. Jak si stojí firmy v Česku?
Olga Cilečková, Partnerka PwC
Radka Dohnalová, CEO & Founder ATAIRU

Empowerment - klíč k posílení adaptivity
Radka Dohnalová, CEO & Founder ATAIRU
Juraj Felix, Co-CEO Czech News Center, CEO Mall.TV

Data driven organizace v praxi 
Olga Cilečková, Partnerka PwC
Vladimír Jaroš, Director Data & Automation PwC
Mirka Púchy, Group Head of Accounting, Reporting, Controlling & Tax 
Fortuna Entertainment Group
Miroslav Holan, Finance Strategy Coordinator Škoda Auto

Programem Vás bude provázet Zdravko Krstanov, Forbes.

Akce proběhne v českém jazyce. Účast na akci je bezplatná.
Kontakt: Eva Vurbsová, eva.vurbsova@pwc.com.
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Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí 
propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující 
komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: 
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html. Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte 
prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.
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