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Podvod vo firme sa často odhalí náhodou 

Páchatelia upúšťajú od tradičných typov a prikláňajú sa povedzme ku „kreatívnejším“ 
podvodom, tvrdí Michal Kohutek, vedúci Forenzných služieb poradenskej služby 
PwC, pre HN: 

Čo je príčinou rozmáhajúcej sa hospodárskej kriminality na Slovensku? 

V porovnaní s minulým prieskumom došlo na Slovensku k výraznému nárastu počtu firiem, ktoré sa 
stali obeťou hospodárskej kriminality. Dôvody na tento nárast si môžeme všimnúť jednak v nástupe 
„nových“ typov podvodov a tiež vo všeobecne lepšej pripravenosti, ochote a schopnostiam spoločností 
podvody odhaľovať a čeliť im. To platí napríklad o korupcii a podplácaní, ktoré sú spoločnosti oveľa 
menej ochotné tolerovať, než to bolo v minulosti. 

Menia sa jej formy v priebehu posledných rokov? 

Páchatelia upúšťajú od tradičných typov a prikláňajú sa povedzme ku „kreatívnejším“ podvodom. Na 
„nové“ formy hospodárskej kriminality poukázal už náš minulý prieskum;išlo o výskyt počítačovej 
kriminality. V tohtoročnom prieskume sme z tzv. nových foriem podvodov zaznamenali razantný 
nástup najmä podvodov v nákupnom procese či podvodov pri transakciách s nehnuteľnosťami. Zatiaľ 
čo podvody v nákupnom procese často súvisia práve s korupciou, nárast podvodného konania pri 
transakciách s nehnuteľnosťami má zrejme súvislosť so zložitou situáciou na realitných trhoch. 

Formy podvodov začínajú byť vynaliezavejšie. Sú podvodníci menej dolapiteľní? 

Určite platí, že s nástupom nových typov podvodov a pri využívaní tradičných detekčných metód sú 
páchatelia horšie identifikovateľní. Páchatelia už poznajú metódy detekcie podvodov založené na 
bežných tzv. red flags, ako sú zaokrúhlené sumy alebo účtovanie mimo pracovných hodín. Odporučili 
by sme teda spoločnostiam využívať vo väčšej miere pokročilé štatistické metódy či komplexné 
metódy dátových analýz, ktoré pomôžu odhaliť skryté vzory v správaní dát. 

Líši sa hospodárska kriminalita na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami nášho 
regiónu? 

Pokiaľ porovnáme výsledok s Českou republikou, potom náš prieskum ukázal, že zatiaľ čo na 
Slovensku sa obeťou hospodárskej kriminality stala každá tretia spoločnosť, tak v Česku to bola 
takmer každá druhá. V čom sa však Slovensko odlišuje, je nižší podiel počítačovej kriminality v 
porovnaní tak s priemerom regiónu, ako aj s Českou republikou. Zatiaľ čo počítačová kriminalita tak v 
regióne, ako aj celosvetovo naďalej rastie, na Slovensku nás prekvapil pokles počtu spoločností, ktoré 
sa stali obeťou práve tohto typu podvodu. Optimizmus však nie je namieste. Je totiž otázkou, do akej 
miery sa slovenským spoločnostiam darilo počítačovú kriminalitu odhaľovať. 
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Aké škody spôsobujú podvody slovenským spoločnostiam? 

Viac ako polovica spoločností, ktoré sa stali obeťami hospodárskej kriminality, uviedlo, že ich 
spoločnosť v dôsledku podvodu utrpela stratu najmenej 100-tisíc amerických dolárov;osem percent z 
nich potom dokonca priame finančné škody presahujúce päť miliónov amerických dolárov. To sú 
straty, pri ktorých je možné vyčíslenie finančnej hodnoty. K tomu je nutné pripočítať aj nepriame škody 
v podobe poškodenia dobrého mena spoločnosti, obchodnej značky alebo morálky zamestnancov. 
Dosahy týchto nepriamych škôd na poškodené spoločnosti pritom môžu byť mnoho vážnejšie než 
škody finančné. 

Ako sa v súčasnosti spoločnosti bránia a ako by mohli túto ochranu ešte zvýšiť? 

Hospodárska kriminalita sa mení, páchatelia prichádzajú so stále novými spôsobmi, ako poškodiť 
spoločnosti. Nezostáva teda nič iné, než aby aj firmy na tento fakt reagovali prispôsobením svojich 
mechanizmov hodnotenia rizík podvodov, systémov prevencie a detekcie podvodov. Stále veľké 
percento podvodov bolo na Slovensku odhalené pomocou nesystémových mechanizmov či dokonca 
náhodou. Priestor na zlepšenie teda určite existuje. Okrem už zmieneného odporúčania týkajúceho sa 
väčšieho využitia komplexných dátových analýz a pokročilých štatistických metód môžeme 
spoločnostiam na Slovensku tiež odporučiť viac sa zamerať na kontrolné a detekčné mechanizmy 
súvisiace práve s počítačovou kriminalitou. 


