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Jste schopni tato data efektivně zajistit, posoudit a prezentovat tak, abyste získali odpovědi  
na následující otázky:   
Byla obvinění skutečně pravdivá? 
Kdo všechno se účastnil podvodného schématu?
Jak se nelegální aktivity odehrávaly? 

Pojmem eDiscovery se rozumí proces identifikace relevantních informací v elektronické podobě, jejich 
zajištění, zpracování a zpřístupnění pro prohledávání s cílem použít je jako důkaz při interním vyšetřování, 
občanském či trestním řízení nebo arbitráži. 

Elektronická data použitelná jako důkaz mohou mít řadu  
různých podob: 
•  elektronická komunikace (e-maily, textové zprávy, instant messaging, hlasové zprávy)  
•  uživatelem vytvářené dokumenty (textové soubory, tabulky, prezentace) 
•  strukturovaná data ve formě databází nebo vlastních aplikací 
•  vnitřní komunitní nebo sdílené stránky (intranet, wiki, blogy...)  
•  data z mobilních komunikačních zařízení (PDA, Blackberry, iPhone) 

I přes rostoucí převahu elektronických dokumentů mohou stále papírové dokumenty 
tvořit důležitou součást důkazního materiálu. S pomocí nejnovějšího software 
můžeme rychle převést velké množství papírové dokumentace na elektronickou, 
která může být katalogizována a dále revidována spolu se zbytkem získaných 
elektronických dat.
Získání správných dat je kriticky důležité, ale přitom časově a technicky náročné. 
Často může i narušit běžný provoz podniku, proto zde není žádný prostor pro 
chyby. Pokud potřebujete zpracovat elektronické dokumenty, potřebujete také 
důvěryhodného poradce, který vám poskytne rady a nástroje pro rychlou a důkladnou 
reakci s minimálním vlivem na chod společnosti. 

Předpokládaný roční nárůst 
množství elektronických dat 
po celém světě je 35 % 

Potřebujete vyšetřit interní podvod? Čelíte žalobě či rozhodčímu řízení? Potřebujete pro tyto účely zpracovat 
papírová a elektronická data vaší společnosti? 

Forenzní služby

Podíl elektronických dat  
v podnikovém sektoru se 
za posledních 15 let zvýšil 
z 20 % na 90 % 



Více než jen technologie  
V PwC klademe důraz na naše technologické schopnosti a neustálé investice do nových nástrojů, technologií 
a školení. Proces eDiscovery pro nás ale není pouze použití pokročilých nástrojů a technologií na rychlé 
zpracování velkého množství souborů. Navíc Vám poskytneme rady, abyste mohli: 
•  okamžitě zareagovat a zamezit tak ztrátám a znehodnocení dat  
•  vzít v úvahu omezení týkající se ochrany dat a provést analýzu v rámci mantinelů nastavených místní legislativou 
•  správně dokumentovat celý proces pro případ, že budou důkazy použity v soudním řízení
•  účinně přezkoumat velké množství dat a určit, která jsou relevantní  
Jako součást jedné z největších celosvětových poradenských firem má tým PwC potřebné zkušenosti, znalosti 
a dovednosti spolu s moderními technologiemi, aby pomohl společnostem a jejich právním zástupcům přesně 
pochopit, co je zapotřebí udělat a jak zajistit minimální dopad na chod podniku. 

Jak Vám můžeme pomoci  
S PwC máte na své straně zkušené poradce v oblasti forenzních technologií. Jsme odborníci, kteří: 
•  okamžitě reagují na pokyn k identifikaci a analýze relevantních dat
•  forenzně zajistí a pečlivě zdokumentují získané elektronické důkazy
•  pomocí inteligentních nástrojů odstraní duplicity a zaměří se pouze na relevantní data
•    použijí pokročilé počítačové forenzní technologie pro obnovení dat z nejrůznějších elektronických médií, včetně 

smazaných, poškozených nebo skrytých souborů
•    převedou velké množství papírových dokumentů na elektronické soubory, které mohou být indexovány a rychle 

a efektivně prohledány
•  zajistí bezpečné prostředí pro prohlížení klíčových dokumentů (ať už lokálně nebo ve více jurisdikcích)
•    poradí a s vaší spoluprací vyvinou strategii pro sběr, vyhledávání a prohlížení příslušných materiálů v rámci Vaší 

společnosti

Kdo jsme  
Tým forenzních technologií společnosti PwC pro oblast střední a východní Evropy má bohaté zkušenosti z mnoha 
místních i mezinárodních projektů v celé řadě průmyslových odvětví. 
Naše nejmodernější technologie a nástroje jsou Vám vždy k dispozici. 
Chápeme potřebu ochrany dat a právní omezení týkající se ochrany osobních údajů, proto Vám můžeme navrhnout 
nejvhodnější řešení při respektování Vašeho právního prostředí.
Naším cílem je být Vaším spojencem v případech vyšetřování, vedení sporů, forenzního účetnictví a ověření souladu  
s pravidly – kdykoli nás budete potřebovat, kdekoli na světě. 
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