
  

 
 
 
Česko-německá obchodní a průmyslová komora a advokátní kancelář bnt – pravda & partner, s.r.o.,  

Vás srdečně zvou na  

 

odborný seminář na téma: 

 

Prevence podvodů aneb jak zabránit podvodnému chování v organizaci 

 

Cílem semináře je představit efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat 

podvodné konání v organizaci a tím i minimalizovat riziko jeho vzniku. Pozornost bude věnována 

správnému řízení organizace v boji proti protizákonnému jednání, přičemž bude porovnán stav 

v České republice se zahraničím. Účastníci semináře se seznámí zejména s praktickými zkušenostmi, 

které přednášející získali při odhalování podvodů ve společnostech, a se samotným fungováním 

preventivního systému.   

 

Čtvrtek 31. května 2012, 09.00 – 12.00 hod. 

Kopule ČNOPK, Václavské nám. 40 (vchod ze Štěpánské ul. 65), 110 00 Praha 1 

 

 

Program 

08.45 – 09.00 Prezence 

 

09.00 – 10.15 Teoreticko-legislativní část 

 Definice podvodů v legislativě a judikatuře – charakteristika podvodů, 

škody, tresty 

 Úloha statutárních orgánů a managementu v prevenci podvodů 

 Důsledky porušení povinností zaměstnanců a statutárních orgánů 

 Zodpovědnost zaměstnanců a statutárních orgánů za škodu 

 

10.15 – 10.45 Přestávka na kávu 

 

10.45 – 11.45 Prakticko-preventivní část 

 Proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům? 

 Jak na prevenci podvodů – příklady konkrétních detekčních a prevenčních 

nástrojů 

 Praktická doporučení na vybudování / zefektivnění kontrolního systému 

 

11.45 – 12.00 Diskuze 

 

 

Přednášející:  Mgr. Jan Šafránek, advokát, partner, bnt – pravda & partner, s.r.o. 

 Ing. Ján Lalka, CFE, Managing Director, Surveilligence, s.r.o. 

  

Seminář bude probíhat v českém a slovenském jazyce. 

 

Přihlášky zašlete prosím nejpozději do pondělí 28. května 2012. 

 

 

  



  

 

 

 

Die Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer und bnt – pravda & partner, s.r.o., 

 laden Sie herzlich ein zum 

 

Fachseminar zum Thema: 

 

Vorbeugung gegen Betrug – wie kann betrügerisches Verhalten                      

im Unternehmen verhindert werden 
 

Ziel des Seminars ist es, effektive Instrumente zur Vorbeugung gegen Betrug vorzustellen, mit Hilfe 

derer betrügerisches Verhalten im Unternehmen aufgedeckt und das Risiko seiner Entstehung 

gesenkt werden kann. Weiterhin wird die Aufmerksamkeit der richtigen Führung eines Unternehmens 

im Kampf gegen gesetzwidriges Verhalten gewidmet, wobei die Tschechische Republik mit dem 

Ausland verglichen wird. Die Seminarteilnehmer werden mit praktischen Erfahrungen bekannt 

gemacht, die die Referenten bei der Aufdeckung von Betrug im Unternehmen erworben haben, sowie 

mit dem eigentlichen Funktionieren der Vorbeugemaßnahmen.  

 

 Donnerstag, 31. Mai 2012, 09.00 - 12.00 Uhr 

DTIHK-Kuppel, Václavské nám. 40 (Eingang Štěpánská Str. 65), 110 00 Prag 1 

 

 

Programm 

08.45 – 09.00 Registrierung  

 

09.00 – 10.15 Der theoretisch-legislative Teil               

 Definition von Betrug in Gesetzgebung und Rechtsprechung  –
Charakteristik des Betrugs, Schäden, Strafen 

 Die Rolle der Statutarorgane und des Managements bei der Vorbeugung 

gegen Betrug 

 Folgen der Pflichtverletzung durch Arbeitnehmer und Statutarorgane 

 Haftung der Arbeitnehmer und Statutarorgane für Schäden 

 

10.15 – 10.45 Kaffeepause 

 

10.45 – 11.45 Der praktisch-vorbeugende Teil 

 Warum brauchen wir ein Kontrollsystem gegen Betrug? 

 Wie dem Betrug vorzubeugen ist – Beispiele für konkrete Instrumente zu 

Vorbeugung und Aufdeckung 

 Praktische Empfehlungen zu Aufbau und Erhöhung der Effektivität des 

Kontrollsystems 

 

11.45 – 12.00 Diskussion 

 

 

Referenten: Mgr. Jan Šafránek, advokát, Partner, bnt – pravda & partner, s.r.o. 

 Ing. Ján Lalka, CFE, Managing Director, Surveilligence, s.r.o. 

    

Die Seminarsprachen sind Tschechisch und Slowakisch.  

 

Anmeldeschluss: Montag, 28. Mai 2012.  


