
Členové našeho týmu jsou experti disponující 
znalostmi a dovednostmi z oblasti práva, IT, 
procesního a projektového řízení, data governance 
a kybernetické bezpečnosti, kteří znalostí GDPR 
principů poskytnou komplexní služby v podobě 
dopadů GDPR do systémů řízení a procesů organizace 
a zajistí maximální připravenost klienta na nová 
pravidla v oblasti ochrany osobních údajů.

Grant Thornton Advisory s.r.o. je českou společností, která je členem Grant Thornton 
International,  přední světové organizace, poskytující komplexní poradenské, účetní, 
auditorské a daňové služby. Dodáváme praktická a inovativní řešení na míru největším 
organizacím, z nichž více než polovina je v TOP 100. Do projektu zapojujeme experty 
z oblasti regulace, ICT, risk managementu, forenzního šetření, auditu, účetnictví, práva aj.
V našich  kancelářích v Praze, Brně a Bratislavě využíváme námi nabytých zkušeností  
mimo jiné z Velké Británie, Ruska, Rakouska, Maďarska, Moldávie, Německa, Polska. 
Členské firmy Grant Thornton dosáhly ročního obratu 3.6 miliardy dolarů a zaměstnávají 
přibližně 30 000 zaměstnanců v 500 kancelářích ve více než 100 zemích.
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Náš expertní tým

Mgr. Eva Škorničková působí jako právní konzultantka ochrany dat a bezpečnosti IT. 
Pomáhá firmám i špičkovým profesionálům předcházet rizikům a řešit právní 
problémy spojené s GDPR legislativou, používáním informačních technologií, 
cloudových aplikací, mobilních a online služeb. Vystudovala práva na Univerzitě 
Karlově v Praze a mezinárodní právo na University of Ottawa v Kanadě, kde posléze 
vedla coby konzulka právní a konzulární oddělení českého velvyslanectví. Po návratu 
do Česka řídila 15 let coby Chief Legal Counsel a jednatelka středoevropské právní 
divize nadnárodních firem Kimberly-Clark a Mondelēz (Kraft Foods). Ve volném čase 
se mj. věnuje prostřednictvím různých neziskových organizací a nadací mecenášství 
v oblasti podpory českého kulturního dědictví, vzdělání a vědy.
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Safetica Technologies. Když před 10 lety ztratil Jakub Mahdal USB flash disk 
s obchodními daty, uvědomil si, jaká nebezpečí hrozí firemním dokumentům. 
Začal proto vytvářet řešení na zabezpečení citlivých firemních dat a zrodila se 
Safetica. Dnes Safetica chrání po celém světě firmy všech typů. Díky našim 
zkušenostem umíme zabránit bezpečnostním incidentům, odhalit potenciální 
rizika a dokonce zjistit kde firma může ušetřit.

Mgr. Matej Zachar působí na pozici bezpečnostního projektového manažera 
ve firmě Safetica Technologies s.r.o. Mezi jeho hlavní priority patří dohled nad 
úspěšným doručením bezpečnostních projektů a evangelizace ochrany dat 
v organizacích všech typů a velikostí. Po vystudování informační bezpečnosti na 
Fakultě Informatiky Masarykovy Univerzity v Brně se zaměřil na realizaci a později 
vedení projektů pro zabezpečení citlivých dat v organizacích po celém světě. 
Má za sebou několik desítek úspěšných implementací a stovky hodin konzultací 
security. Zkušenosti má také s řízením informační bezpečnosti, realizací 
bezpečnostních auditů a analýzy rizik 

Petr Stoklasa působí jako profesionální konzultant v oblasti ICT, osm let se 
specializuje na technologie pro kybernetickou bezpečnost a zabezpečení ICT 
infrastruktur a ePrivacy. Vystudoval informatiku, programování a v průběhu 
šestadvacetileté praxe v oboru působil jako softwarový developer, analytik, na 
pozicích ve vedení ICT v průmyslových podnicích, v bankovnictví a v projektovém 
managementu pro implementaci ICT a ERP systémů na straně odběratelské 
i dodavatelské. V oblasti doručení projektů zabezpečení ICT infrastruktur dlouhodobě 
spolupracuje s řadou společností zahrnující telekomunikační operátory, výrobce, 
distributory i koncové dodavatele řešení pro kybernetickou bezpečnost.


