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15. Business Continuity Fórum

www.pwc.cz

Vážené dámy, vážení pánové,

je nám potěšením pozvat Vás na 15. setkání 
platformy Business Continuity Fórum, jejímž 
klíčovým posláním je vzájemné sdílení zkušeností 
z oblasti řízení kontinuity podnikání, obnovy 
strategických procesů a řízení rizik v našich 
společnostech.

Na tomto setkání se budeme zabývat aktuálními 
trendy, projekty a tématy. Představíme 
Vám konkrétní případy rizik souvisejících 
s budovami a účinné postupy, jak se jim bránit. 
Vysvětlíme Vám možné podoby pojmu blackout 
a jeho případné scénáře. V neposlední řadě 
budeme diskutovat o tom, nakolik je pro firmu 
důležité vypracovat analýzu dopadů (BIA). 

Kdy:  
17. června 2021, 15:00 – 16:30  

Kde:  
Online z PwC

  Registrujte se zde

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_8iwxqP399Ui9KnA


O praktické zkušenosti se s námi v panelové 
diskusi podělí naši hosté ze společnosti ČEPS, 
Cushman & Wakefield a GasNet.

Setkáním Vás provede Michal Wojnar,  
Cyber & Privacy Leader PwC

Během setkání se budeme průběžně věnovat  
také Vašim dotazům pokládaným prostřednictvím 
live chatu nebo se budete moci zeptat v živém 
vstupu. Akce proběhne v českém jazyce.  
Účast na setkání je bezplatná.

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 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.

  
Program

•   Rizika spojená s budovami a jejich řešení
   Radka Novak,  

Head of Office Agency, Cushman & Wakefield

•   Obnova soustavy  
z pohledu koncového zákazníka

  Petr Froněk,  
Vedoucí výcviku dispečerů, ČEPS

•   Business Impact Analysis (BIA) – pro a proti
  Ladislav Csiba,  

Business Continuity manager, GasNet

•   Panelová diskuse
  Radka Novak, Head of Office Agency,  

Cushman & Wakefield

 Petr Froněk, Vedoucí výcviku dispečerů, ČEPS

 Ladislav Csiba, Business Continuity manager, GasNet

 Michal Wojnar, Cyber & Privacy Leader PwC

Vaše dotazy k organizaci akce ráda zodpoví  
Karolína Kubínová, 
karolina.kubinova@pwc.com 
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