Jedinečný produkt svým zaměřením a svojí šíří v České republice.

O své zkušenosti se s Vámi podělí 14 odborníků z praxe řízení rizika podvodů
a interního auditu.

Případové studie a sdílení praxe jsou nedílnou součástí Anti-Fraud Akademie.

Naplníte požadavky mezinárodního standardu 1210 Odbornost.
(1210.A2 Interní auditoři musí mít dostatečné znalosti, aby mohli ohodnotit riziko
podvodu a způsob, jakým je toto riziko řízeno v rámci společnosti.)
Budete součástí širší expertní komunity zabývající se řízením rizika podvodů.

Realizováno za podpory ACFE

I. blok

II. blok
MARTIN WRLÍK
MONETA
Money Bank

MARTIN HÁČEK
MONETA
Money Bank

JAROMÍR KADĚRA
Provident
Financial

TOMÁŠ HOŘEJŠÍ
MONETA
Money Bank

JAROSLAV JURSA
Pilsner Urquell

JIŘÍ LIŠKA
Doosan

FRANTIŠEK
BECKERT
Ministerstvo
financí

Strategie a program řízení rizika podvodů
Základní typy podvodů a používaná terminologie
Současné trendy v oblasti podvodů a jejich statistiky

IVO STŘEDA

út 16. 5.

MONETA
Money Bank

PAVLA HLADKÁ

Fraud strategie a program v praxi
út 16. 5.

ACFE

Prevence a detekce podvodů
Základní stavební kameny, prevence, detekce

st 17. 5.

ACFE

Šetření podvodů – právní aspekty a následné akce
Nejčastější typy podvodů a jejich prevence
ve finanční institutci

st 17. 5.

Nejčastější typy podvodů a jejich prevence
ve výrobním potravinářském podniku

čt 18. 5.

Nejčastější typy podvodů a jejich prevence
v průmyslovém podniku

čt 18. 5.

Surveilligence

Podvody a jejich prevence, detekce a šetření
z pohledu veřejné správy a fondů EU

čt 18. 5.

Surveilligence

sestavení fraud strategie a programu
– praktické cvičení

DANIEL BICAN

DAVID ONDRÁČKA
Transparency
International

Audituji proces řízení rizika podvodů / Pracuji
v útvaru řízení rizika podvodů a jsem auditovaný

út 6. 6.

Zajímavosti ze světa podvodů organizací
zabývajícími se problematikou podvodů/korupce

st 7. 6.

Zajímavosti ze světa podvodů organizací
st 7. 6.
zabývajícími se problematikou podvodů / korupce

Zajímavosti ze světa podvodů organizací
st 7. 6.
zabývajícími se problematikou podvodů / korupce

Poistné podvody

BRANISLAV
KOZMER

Ako správne nastaviť systém riadenia rizika podvodov st 7. 6.
Príklady poistných interných podvodov z praxe

Allianz

JÁN LALKA

FILIP VOLAVKA

Odhaľovanie a vyšetrovanie
sofistikovanej finančnej kriminality

čt 8. 6.

Forenzní datová analýza v praxi
– ukázky na živých datech

čt 8. 6.

Více infromací na www. interniaudit.cz

Anti-Fraud Akademie je šestidenní ucelený vzdělávací
program zaměřený na oblast řízení rizika podvodného
jednání. Cílem je předat praktické znalosti a dovednosti
v rámci prevence, detekce a šetření podvodného jednání. Své znalosti a dovednosti Vám předá široká škála lektorů s praktickými zkušenostmi z finanční oblasti (banky
a pojišťovny), výrobních podniků, veřejné správy a z dal-

ších podnikatelských sfér. Akademie je také doplněna
o příspěvky z neziskových organizací (ACFE, Transparency international), které se touto oblastí zabývají.
Anti-Fraud Akademie je určena interním auditorům
ze všech oblastí, forenzním auditorům, risk a fraud expertům, compliance pracovníkům a dalším zajímajícím se
o tuto specifickou oblast.

Anti-Fraud Akademii pro Vás připravili:

„Ucelený a velmi prakticky orientovaný vzdělávací program.“
Odborný garant Akademie
Martin Wrlík

„Poznejte své kolegy, kteří čelí podobným výzvám jako Vy.“
Odborný garant Akademie
Tomáš Hořejší

„Jedinečný produkt v České republice.“
Ředitel kanceláře ČIIA
Daniel Häusler

Organizační zajištění:

Cena:

Tereza Bubníková
Tel. +420 222 263 761
E-mail: bubnikova@interniaudit.cz

člen ČIIA a partnerských
organizací:
nečlen:

Termín konání:
I. blok
II. blok

Časová sleva:

16.–18. 5. 2017
6.–8. 6. 2017
Množstevní sleva:

Český institut interních auditorů, z. s.
Karlovo náměstí 3

bez DPH / vč. DPH
31 000 Kč / 37 510 Kč
33 000 Kč / 39 930 Kč
15 %
do 13. 4. 2017
10 %
pro druhého a každého
dalšího z jedné organizace

120 00 Praha 2
www.interniaudit.cz

Storno podminky: www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/smluvni-podminky.php

