
Jak odolná je vaše 
organizace? 
Zjistěte to pomocí nástroje 
The Resilient Enterprise

Dokáže se vaše organizace přizpůsobit 
a prosperovat bez ohledu na dané okolnosti? 
Jste připraveni na možné narušení trhu 
a zároveň být narušitelem?

Hlasování, které se uskutečnilo během našeho nedávného
webináře, odhalilo, že 47 % respondentů uvedlo, že jejich
organizace je buď pasivní, nebo reaktivní, co se týče reakce
na neočekávané narušení trhu.

47%

Organizace, která je celkově odolná a připravená na narušení trhu má:

• Vhodné nástroje na správném místě
• Silnou lidskou strukturu
• Platformy, za pomoci kterých může organizace obsloužit své zákazníky vzdáleně
• Schopnost se rychle měnit
• Zdravý alokační plán svého kapitálu 
• Rozhodovací proces založený na datech
• Pochopení potřeb všech shareholderů organizace či poskytovatelů půjček 
• A mnohem více…

Máme schopnosti, expertízu a zkušenosti z předchozích krizí, díky kterým můžeme vaší organizaci 
pomoci se zlepšit napříč všemi oblastmi. Prvním krokem je vyhodnocení současného stavu vaší organizace. 
Pro tento krok jsme vyvinuli bezplatný nástroj, který je zde, aby vás podpořil. 



Abychom vám pomohli zjistit, kde se vaše organizace nachází a jak ji udělat odolnou, 
EY vyvinulo multidisciplinární nástroj pojmenovaný The Resilient Enterprise.

The Resilient Enterprise

Cílem nástroje je vyhodnotit celkovou 
odolnost organizace. 

Nástroj obsahuje kontrolní seznam, 
jenž automaticky sestaví vaše skóre 
připravenosti do 9 oblastí vaší organizace.

Každá oblast obsahuje okruh otázek, jež 
pokrývají aspekty odolnosti organizace 
napříč danou oblastí.

Jak to funguje

Kontakt

Jako první budete vyzvání k vyplnění samotného 
nástroje, jenž obsahuje 120+ otázek, které prověří 
současnou celkovou připravenost vaší organizace. 
Navíc vám s vyplněním může vzdáleně pomoci EY 
Manažer pro získání, co možná nejvěrnějších výsledků. 

Společně s EY experty definujete detailněji klíčové 
problémy plynoucí z jednotlivých oblastí nástroje 
a analyzujete jejich dopad na celou organizaci. 
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EY má experty na všechny oblasti zahrnuté v nástroji 
a celou řadu produktů, jež poskytuje s řešením na míru. 
Provedeme vás navíc krok po kroku implementací, tak 
aby vaše organizace byla posílena a více odolnější.

Vyhodnocení

Analýza 
klíčových úskalí

Další kroky
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