
  

Konference se koná za podpory programu Evropské unie Herkules III (2014-2020). Tento program je realizován Evropskou 
komisí. Byl vytvořen na podporu aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské Unie (další informace viz 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_em.htm)  
Výhradní odpovědnost za obsah komunikace nesou její autoři. Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv další využití 
informací v ní obsažených.  

 

POZVÁNKA 

__________________________________________________ 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
v rámci programu Hercule III podporovaného Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF)  
si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci 

 
 

Evropské fondy: Řízení rizik podvodů  
 
 

konanou pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové  
 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE SE KONÁ VE ČTVRTEK DNE 
 

3. listopadu 2016 
 
 

Hotel GRANDIOR 
 Na Poříčí 42, Praha 1 

 

 
 

Zahájení konference 9.00 hod., ukončení 16.30 hod. 
 

_________________________________________________ 

Registrace do 26. října 2016 na e-mail  adamova@transparency.cz   
nebo na tel.: +420 224 240 895 

www.transparency.cz 
 

Registrační poplatek na mezinárodní konferenci je 300 Kč. Účastníkům bude na místě 
vystaven doklad o přijetí. 

 
 

Pro další informace kontaktuje PaedDr. Ivanu Dufkovou   
(e-mail: dufkova@transparency.cz)  

 
Simultánní tlumočení zajištěno.

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_em.htm
http://www.hotel-grandior.cz/cs/
https://www.google.cz/maps/place/Na+Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD+1052%2F42,+110+00+Praha+1-Nov%C3%A9+M%C4%9Bsto/@50.0900855,14.4338474,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94be2e4f0227:0x74136416f8bb5faa!8m2!3d50.0900855!4d14.4360361
mailto:adamova@transparency.cz
http://www.transparency.cz/
mailto:dufkova@transparency.cz
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Evropské fondy: Řízení rizik podvodů  
 

Program mezinárodní konference 
 

Konference se koná pod záštitou Karly Šlechtové, ministryně pro místní 
rozvoj 

 
Praha, hotel GRANDIOR 

3. 11. 2016 
 
Moderuje: David Ondráčka, ředitel Transparency International 

 
09:00 9:30 Registrace, občerstvení 

9:30 10:00 Zahájení konference  Karla Šlechtová, ministryně pro 
místní rozvoj 

 Jan Spáčil, předseda Správní 
rady Transparency International 
CZ 

10:00 11:15 Panel 1: 
Posouzení rizik podvodů jako 
nedílné součásti 
implementace fondů EU 

 Josef Polák, ředitel odboru IV, 
NKÚ 

 Tomáš Vyhnánek, náměstek 
ministra financí 

 Olga Letáčková, náměstkyně 
ministryně pro místní rozvoj 

 Tomáš Kafka partner, Ernst  
Young, forenzní služby  

11:15 11:30 Přestávka na kávu 
11:30 12:00 Panel 2: 

Prevence korupce a podvodů 
při využívání evropských 
fondů (nástroj ARACHNE) 
 
 
 

 Luc Molemans, manažer 
projektu ARACHNE, Evropská 
komise 

 Luděk Mácha, business 
development manager, Czech 
Credit Bureau 

12:00 13:00 Oběd  
13:00 14:30 Workshop I: 

Zjišťování a nahlašování 
podvodů 
 

 Jitka Procházková, vedoucí 
oddělení, Auditní orgán 

 Jan Vytejček, ředitel odboru 
nefiskálních agend, Generální 
finanční ředitelství 

 Rostislav Mazal, ředitel odboru 
řízení operačních programů 
MMR 
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13:00 14:30 Workshop II: 
Vyšetřování, stíhání a 
nápravná opatření 
 

 Frank Michlik, vedoucí 
oddělení D2 pro předcházení 
podvodům, reportingu a 
analýzy, OLAF  

 Michal Fiala, Nejvyšší státní 
zastupitelství 

 Richard Hubl, Úřad Regionální 
rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod 

14:30 14:50 Přestávka na kávu 
  (SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ WORKSHOPU) 
14:50 16:00 Panel 3: 

Zahraniční zkušenosti 
prevence korupce a podvodů 
při využívání evropských 
fondů 
 

 Natasa Prah, Ministerstvo 
financí, Slovinsko 

 Gabriella Nagy, Transparency 
International, Maďarsko 

 Małgorzata Kaczanowska, 
oddělení nesrovnalostí, odbor 
programů infrastruktury, 
Ministerstvo ekonomického 
rozvoje, Polsko 

 Gabriel Šípoš, ředitel 
Transparency International, 
Slovensko  

16:00 16:20 Shrnutí výstupů, 
doporučení 

Ivana Dufková, Transparency 
International ČR 

16:20 16:30 Závěr David Ondráčka 
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Registrace 

 
Prosíme o registraci na e-mail adamova@transparency.cz nebo na tel: +420 224 240 895. 

 
Registrační poplatek na mezinárodní konferenci je 300 Kč. Účastníkům bude na místě 

vystaven doklad o přijetí. 
 

Po registraci na e-mail adamova@transparency.cz Vám přijdou doplňující informace ke 
konferenci a instrukce k zadání platby. Prosíme o uhrazení dané částky převodem na náš 

bankovní účet do dvou týdnů od provedení registrace, a to nejpozději do 26. 10. 2016, kdy je 
také poslední den registrace. Tento poplatek je úhradou za vstup na mezinárodní konferenci, 

občerstvení, oběd, tlumočení a konferenční materiály. Poplatek nezahrnuje ubytování. 
 

Storno poplatky: 
 

V případě neúčasti na konferenci vracíme 100 % registračního poplatku. 

 
Bankovní spojení: 

 
Banka: Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, a.s.) 

Adresa: Perlová 5, Praha 1, Česká republika 
Číslo účtu: 197958078/0300 
Variabilní symbol: 20161103 

IBAN: CZ43 0300 0000 0001 9795 8078 
BIC/SWIFT CODE: CEKOCZPP 

 
Do sdělení pro příjemce prosím vyplňte Vaše příjmení a jméno a případně název Vaší 

instituce či společnosti. 
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