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Globálny prieskum hospodárskej 
kriminality, ktorý uskutočňuje 
spoločnosť PwC, je najväčším svojho 
druhu. V ročníku 2014 sa na ňom 
zúčastnilo 5 128 respondentov  
z 99 krajín, vrátane  
76 reprezentantov zo Slovenska.

Zámerom prieskumu nie je len zistiť  
súčasný stav hospodárskej kriminality, 
ale aj identifikovať trendy a vnímanie 
rizík v budúcnosti.
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V príbehu Lewisa Carrolla „Alica za 
zrkadlom“ srdcová kráľovná vraví:  
„Tu, ako vidíte, musíte utekať z celej sily, 
aby ste sa udržali na tom istom mieste.“  
V modernej dobe sa jej slová môžu 
chápať ako analógia k teórii evolúcie.

Spisovateľove slová nám tiež môžu 
slúžiť ako výstižný opis vývoja v oblasti 
hospodárskej kriminality. Hospodárska 
kriminalita sa neustále vyvíja a hľadá 
nové spôsoby svojho prežitia. Firmy 
musia hľadať stále nové a efektívnejšie 
cesty ako chrániť svoj majetok, 
lebo inak by ich evolúcia podvodu 
predbehla.     

Globálny prieskum hospodárskej 
kriminality, ročník 2014, dáva za 
pravdu tejto skúsenosti: s hospodárskou 
kriminalitou sa na Slovensku 
stretávame čoraz častejšie a jej formy 
sú  čoraz rôznorodejšie.  Navyše, ako 
samostatná kategória hospodárskej 
kriminality, bol vyčlenený podvod v 
nákupnom procese. Preto organizáciám 
odporúčame, aby v tomto zmysle 
prispôsobili i svoje posudzovanie rizík, 
ktorým sú vystavené. 

Ďalším zaujímavým zistením je nárast 
nákladov v dôsledku hospodárskej 
kriminality, nárast podielu podvodov  
spáchaných sprostredkovateľmi a vo 
všeobecnosti prísne opatrenia, ktoré 
firmy uplatňujú voči páchateľom.

Budeme radi, keď si podnikatelia  
a manažéri našu správu prečítajú  
a vyvodia z nej závery relevantné 
pre svoju organizáciu. Spoločnosti, 
ktoré pôsobia na medzinárodnej 
úrovni, môžu pre svoje podnikanie 
využiť ako výsledky celosvetového 
prieskumu, dostupné na www.pwc.com/
crimesurvey, tak aj správy zamerané na 
konkrétne krajiny, ako je napríklad táto 
za Slovensko.

Na záver by sme chceli poďakovať 
všetkým účastníkom prieskumu, ktorí 
sa s nami podelili o svoje skúsenosti  
s hospodárskou kriminalitou a svojimi 
názormi. Naša osobitná vďaka patrí 
reprezentantom 76 organizácií na 
Slovensku, ktorí zdieľajú náš názor, 
že hospodárska kriminalita je príliš 
nákladná na to, aby sme ju ignorovali. 

Predslov

Sirshar Qureshi 
Partner zodpovedný  
za Forenzné služby  
v CEE 
PwC

Michal Kohoutek 
Líder 
Forenzné služby 
PwC
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Hospodárska kriminalita je na vzostupe 
Prípady hospodárskej kriminality na 
Slovensku majú stúpajúcu tendenciu.  
34 % respondentov uviedlo, že ich spoločnosť 
sa za uplynulých 24 mesiacov stretla  
s hospodárskou kriminalitou. Ide o výrazný 
nárast v porovnaní so zisteniami prieskumu 
hospodárskej kriminality z roku 2011  
(21 %). Súčasný údaj je podobný zisteniam na 
regionálnej a globálnej úrovni (38 %, resp.  
37 %). Viac  ako polovica organizácií (58 %), 
ktoré sa stretli s hospodárskou kriminalitou, 
odhaduje celkovú finančnú stratu v jej 
dôsledku na 100 tisíc amerických dolárov 
alebo viac.

Formy kriminality sú čoraz rôznorodejšie
Najrozšírenejšou formou hospodárskej 
kriminality je už tradične sprenevera majetku 
(54 %). Podvodníci však hľadajú nové 
spôsoby, ako poškodiť spoločnosti. Výskyt 
rôznych foriem hospodárskej kriminality 
sa stáva vyrovnanejší. Zaznamenali sme 
nárast podielu iných foriem hospodárskej 
kriminality: korupcia a úplatky (31 %), 
machinácie pri verejnom obstarávaní  
(31 %), podvody s hypotekárnymi úvermi  
(19 %), počítačové podvody (12 %), 
legalizácia príjmov z trestnej činnosti  
(12 %). 

Počítačová kriminalita
Výskyt 
Z globálneho hľadiska je v súčasnosti 
pravdepodobnosť, že organizácia bude čeliť 
počítačovému podvodu, oveľa vyššia než 
v minulosti.  Pokles nahlásených prípadov 
počítačovej kriminality na Slovensku (12 %  
v porovnaní so 17% výskytom podľa 
prieskumu z roku 2011) vyvoláva 
pochybnosti o schopnosti firiem na Slovensku 
odhaľovať počítačovú kriminalitu. Miera 
neidentifikovateľnosti počítačovej kriminality 
môže byť dokonca vyššia než v ostatných 
krajinách.

Riziko počítačovej kriminality  
V obchodnej praxi je stále viac kladený 
dôraz na využívanie webových aplikácií, 
vzdialeného prístupu do informačných 
systémov, prípadně dáta v „cloude“, čo 
zvyšuje potenciálne riziko počítačovej 
kriminality. 

Problém odhalenia 
Vo všeobecnosti je počítačová kriminalita 
nebezpečná v tom, že organizácie, ktoré 
sú jej obeťou, nemusia zistiť, že sa na nich 
pácha podvod. Sme presvedčení,  
že počet „skrytých“ (neidentifikovaných) 
prípadov počítačovej kriminality je vyšší 
ako v prípade sprenevery majetku. Je 
preto veľmi pravdepodobné, že počet 
skutočných prípadov je oveľa vyšší než 
počet nahlásených prípadov.

Podvody v nákupnom procese
Výskyt
Ide o samostatnú kategóriu hospodárskej 
kriminality, s ktorou sa na Slovensku stretlo 
31 % organizácií, ktoré sa stali obeťou 
hospodárskej kriminality. Respondenti 
považujú za najväčšie riziko v tejto oblasti 
proces výberu dodávateľa.

Riziká podvodov v nákupnom procese 
Obstarávanie zvyčajne zahŕňa dohodu 
medzi obchodnými partnermi. Preto je 
často zložité odhaliť tento typ podvodu. 
Existujú však spôsoby, ako zmierniť jeho 
riziká. Napríklad spoločnosti  
s veľkým počtom obchodných transakcií 
a dodávateľov môžu na odhalenie 
potenciálnych podvodov alebo 
neefektívneho obstarávania využiť 
pokročilé dátové analýzy. 

Korupcia  a úplatky
Riziko korupcie 
31 % organizácií, ktoré sa stretli  
s podvodmi, uviedlo, že išlo o korupciu  
a úplatky. V porovnaní s predchádzajúcim 
prieskumom sme v tejto oblasti 
zaznamenali nárast o 14 percentných 
bodov. Korupcia sa v celosvetovom meradle 
považuje za najväčšie riziko pri podnikaní 
čo sa týka poškodenia dobrého mena  
i finančnej straty. Tomuto tvrdeniu dáva 
za pravdu aj 17. ročník globálneho CEO 
prieskumu 2014 realizovaného PwC:  
69 % generálnych riaditeľov („CEO“)  
v strednej a východnej Európe  sa obáva 
dopadov korupcie na svoju firmu.  Podľa 
tohto prieskumu predstavuje korupcia 
a úplatky najväčšiu hrozbu pre rast 
organizácií v strednej a východnej Európe.

Hlavné zistenia 
Nebezpečenstvá kriminality
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Hospodárska kriminalita  
na Slovensku
Hlavné témy 

V porovnaní s predošlým prieskumom sme zaznamenali 
nárast nahlásených prípadov hospodárskej kriminality.  
V roku 2011 bol počet organizácií, v ktorých bola odhalená 
hospodárska kriminalita (21 %), oveľa nižší než regionálny 
a globálny priemer (30 %, resp. 34 %). V tohtoročnom 

prieskume viac než tretina (34 %) respondentov uviedla,  
že sa vo svojej organizácii za posledných 24 mesiacov 
stretli s hospodárskou kriminalitou. Tento údaj zodpovedá 
globálnemu a regionálnemu priemeru, ktorý je  37 %,  
resp. 38 %.

Aby sme pochopili, čo stojí za týmto nárastom, pozrime sa na jednotlivé kategórie podvodov.

Slovensko

CEE

Svet

Zhoršenie situácie?

Koľko spoločností sa stretlo  
s hospodárskou kriminalitou?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

34%

Prieskum 2014

Prieskum 2011

38%

37%

21%

30%

34%
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Od nášho prvého globálneho prieskumu 
v roku 2001 zotrvávajú na čele rebríčka 
tri typy kriminality – sprenevera 
majetku (zvyčajne s veľkým odstupom), 
úplatky a korupcia a účtovné podvody. 
V roku 2011 sme zaradili počítačovú 
kriminalitu  ako osobitnú kategóriu, 
ktorá sa so 17 % ihneď zaradila do čela 
rebríčka spoločne s korupciou  
a úplatkami a účtovnými podvodmi. 

Tento rok sme pridali ďalšiu novú 
kategóriu – podvod v nákupnom 
procese – ktorá sa do popredia dostáva 
vďaka súčasnému trendu outsourcingu 
a organizačného prepojenia. Percento 
respondentov uvádzajúcich túto 
formu ekonomickej kriminality je 
významné (31 %). Tým sa táto aktivita 
dostala medzi najčastejšie podvody na 
Slovensku.

Výskyt ďalších dvoch nových kategórií 
– podvodov s hypotekárnymi úvermi 
(19 %) a podvodov v oblasti ľudských 
zdrojov (8 %) je na Slovensku takisto 
významný a nie je prekvapením, že 
dramaticky vzrástol celkový počet 
organizácií, ktoré nahlásili výskyt 
hospodárskej kriminality. 

Najvýznamnejšie zmeny v porovnaní 
rokov 2011 a 2014 nastali vo výskyte 
legalizácie príjmov z trestnej činnosti 
(nárast z 0 % na 12 %) a sprenevery 
majetku (pokles z 94 % na 54 %). Aj 
tieto fakty podporujú naše zistenie, 
že tradičné spôsoby podvodu, ako 
je sprenevera majetku, majú na 
hospodárskej trestnej činnosti stále 
ešte významný podiel, avšak ustupujú 
v prospech „modernejších“ typov 
podvodov,  respektive páchatelia 
podvodov využívajú sofistikovanejšie  
a teda aj ťažšie odhaliteľné postupy. 

Je takisto veľmi pravdepodobné, 
že relatívny výskyt podvodov ako 
je korupcia, počítačová kirminalita 
a podvody v nákupnom procese, je 
dokonca vyšší. Tieto typy podvodov sa 
totiž ťažko odhaľujú. V rámci našich 
forenzných projektov sme sa stretli 
s početnými prípadmi dlhodobých 
podvodných aktivít, ktoré dotknutá 
organizácia odhalila len náhodne.

Preto je nevyhnutné, aby organizácie 
venovali dostatočnú pozornosť 
schémam podvodov, s ktorými by sa 
mohli stretnúť. Samotná kontrola 
peňažných prostriedkov a iného 
fyzického majetku nemusí byť 
dostačujúca.

Spôsoby útoku na majetok organizácií sú čoraz „kreatívnejšie“. Relatívny podiel sprenevery majetku, ako tradične 
najbežnejšieho a najjednoduchšieho typu hospodárskej kriminality, klesá v prospech iných „tvorivých“ foriem podvodov. 

0%  20%  40%  60%  80%
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31%
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12%

12%

8%
0%
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94%
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Prieskum 2014

Sprenevera majetku

Podvod v nákupnom 
procese

Korupcia a úplatky

Hypotekárny podvod

Legalizácija príjmov 
z trestnej činnosti

Účtovný podvod

Počítačová kriminalita

Podvod v oblasti ľudských zdrojov

Veľká rozmanitosť hospodárskej kriminality

Formy hospodárskej 
kriminality na Slovensku

Prieskum 2011
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Korupcia a úplatky
V posledných rokoch sa na Slovensku 
korupcia opodstatnene stala témou 
mnohých verejných diskusií. Korupcia 
a úplatky sú najzávažnejšou kategóriou 
hospodárskej kriminality a považujú 
sa za najväčšie globálne riziko pri 
podnikaní tak kvôli riziku poškodenia 
dobrého mena ako i finančnej straty.  
Čo sa týka výskytu, je druhou 
najčastejšie uvádzanou formou 
hospodárskej kriminality na Slovensku 
(31 %) a treťou v celosvetovom meradle 
(podľa prieskumu hospodárskej 
kriminality 2014: 27 %). Stredná  
a východná Európa spolu s Afrikou 
sú regiónmi s najväčším výskytom 
korupcie.

17. ročník globálneho CEO prieskumu ukázal, že povedomie o korupcii 
rastie. 69 % CEO v strednej a východnej Európe sa obáva dopadov 
korupcie na svoju firmu.  

Podľa prieskumu hospodárskej kriminality, 20 % respondentov na 
Slovensku uviedlo, že za uplynulých 24 mesiacov sa už stretli  
s prípadmi, keď sa od ich organizácie žiadal úplatok. 41 % respondentov 
je presvedčených, že v dôsledku poskytnutia úplatku konkurenčnou 
organizáciou, ich firma stratila obchodnú príležitosť.

Podiel korupcie a uplácania  
na spáchaných podvodoch

Slovensko

CEE

Svet

0%  10%  20% 30% 40%

Prieskum 2014

Prieskum 2011

31%

27%

24%

17%

34%

36%
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Podiel počítačovej kriminality na 
spáchaných podvodoch

0%  10%  20%   30%

12%

22%

24%

17%

18%

23%

Slovensko

CEE

Svet

Podvod v nákupnom procese
Podvod v nákupnom procese bol  
v roku 2014 zaradený po prvýkrát ako 
samostatná kategória hospodárskej 
kriminality v rámci prieskumu. 31 % 
spoločností na Slovensku, ktoré sa už 
stretli s hospodárskou kriminalitou, 
uviedlo, že ich organizácia 
zaznamenala aspoň jeden prípad 
podvodu v nákupnom procese. 

Uvedený výskyt podvodov v oblasti 
nákupov bol omnoho vyšší, než sme 
očakávali. Keďže odhalenie tohto 
typu podvodu nie je ľahké, je veľmi 
pravdepodobné, že jeho výskyt je ešte 
vyšší.

Podvod v nákupnom procese sa zaradil 
na druhé až tretie miesto (spolu  
s korupciou a úplatkami) ako 
najčastejšie uvádzaná forma 
hospodárskej kriminality na Slovensku. 
Najväčšie riziko súvisí s procesom 
výberu a zazmluvnenia dodávateľa. 

No i napriek nízkemu počtu nahlásených skutočných prípadov počítačovej kriminality takmer jedna 
štvrtina respondentov (24 %; pozri graf na str. 14) očakáva, že počas nastávajúcich 24 mesiacov sa 
najmenej raz stretnú s počítačovým podvodom.

Toto zistenie vyvoláva podozrenie, že medzi odhaleným a skutočným výskytom počítačovej 
kriminality existuje určitá medzera.  Nie je jasné, prečo podiel počítačovej kriminality na Slovensku, 
krajine vyspelej a s vysokou koncentráciou používania počítačov, predstavuje len polovicu podielu 
zaznamenaného v iných krajinách. Preto sa domnievame, že spoločnosti na Slovensku čelia riziku 
v dôsledku nedostatku potrebných schopností na odhalenie (a prevenciu) počítačovej kriminality. 
Musíme však mať na mysli skutočnosť, že takmer jedna štvrtina respondentov je toho názoru, že 
im hrozí riziko počítačového podvodu  a jeho  výskyt považujú v nasledujúcich 24 mesiacoch za 
pravdepodobný. 

Všeobecne povedané, ak organizácia 
hľadá služby, tovar alebo majetok 
v externom prostredí, existuje tu 
riziko podvodov. Rastúce vzájomné 
prepojenie podnikateľských subjektov 
a stále bežnejší outsourcing vystavuje 
organizácie vyššiemu riziku podvodov 
pri obstarávaní, než tomu  bolo  
v minulosti. Navyše, spôsobov, ako 
spáchať podvod pri obstarávaní, je 
veľmi veľa. Tento typ sa preto radí  
k podvodom, ktoré sa najťažšie 
odhaľujú a vyšetrujú. 

Počítačová kriminalita
Je zaujímavé, že podľa zistení je podiel 
počítačovej kriminality v slovenských 
spoločnostiach dosť výrazne pod 
regionálnym a globálnym priemerom. 
Jej 12% podiel na celkovej hospodárskej 
kriminalite je dokonca nižší než podiel 
zistený v predchádzajúcom prieskume  
z roku 2011 (17 %). 

Prieskum 2014

Prieskum 2011
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Moderná spoločnosť sa snaží využívať 
plný potenciál technológií a dávať 
svojim zamestnancom viac slobody. 
Ľudia pracujú z domu s využitím 
svojich vlastných inteligentných 
zariadení pripojených ku cloudu, počas 
dovolenky odpovedajú na e-maily  
z internetových kaviarní alebo 
kontrolujú dokumenty počas čakania 
na letiskách. Podstatne sa tak rozširuje 
oblasť, ktorú je treba chrániť a je nutné 
sa vysporiadať s prostredím, ktoré nie je 
úplne pod kontrolou firmy.

Aj to je dôvod, prečo sa zásadným 
spôsobom mení prístup k počítačovej 
bezpečnosti: 
•  ponímanie 90. rokov – reaguj až po 

prelomení bezpečnosti 
•  postoj na prelome storočí – priprav sa 

na prelomenie bezpečnosti 
•  a teraz – predpokladaj, že  

k prelomeniu už došlo, alebo sa tak 
práve deje 

Nie je otázkou, či sa firma stane cieľom 
počítačoveho útoku, ale kedy a ako  
k tomu dôjde. Úspešné spoločnosti 
si stanovujú priority ochrany svojich 
kľúčových dát pred organizovanými 
útočníkmi podľa ich významu.  
V globálnom prostredí ide pritom ako 
o dáta prúdiace vo vnútri spoločnosti, 
tak aj o informácie od obchodných 
partnerov a ďalších zúčastnených strán 
alebo k nim.

Viac ako polovica respondentov 
uviedla, že za posledných 24 mesiacov 
začala počítačovú kriminalitu viac 
vnímať. Najčastejším dôvodom  
k znepokojeniu v oblasti počítačovej 
kriminality sú krádeže v oblasti 
duševného vlastníctva, osobných údajov 
alebo poškodenia dobrého mena  
a obchodnej značky.

Pre dokreslenie môžeme uviesť prípad, 
na ktorom sme v minulosti pracovali. 
Zamestnanci oddelenia IT jednej veľkej 
spoločnosti pôsobiacej v energetickom 
priemysle objavili v serverovni počítač, 
ktorý nebol v majetku spoločnosti  

a do ktorého nemali prístup.  Zároveň 
začalo dochádzať k výpadkom 
internetového pripojenia. Tie boli kvôli 
nutnosti prístupu do internetového 
bankovníctva pre spoločnosť veľkým 
problémom. Vyšetrovaním sme zistili, 
akú funkciu mal neznámy počítač 
– jeden z administrátorov IT viedol 
súkromný internetový obchod,  
a zneužíval k tomu zdroje spoločnosti. 
Firma nebola schopná overovať platby 
v internetovom bankovníctve. Činnosť 
tohoto zamestnanca tak ohrozila chod 
celej spoločnosti.

Tomáš Kuča, Partner oddelenia 
Riadenia rizík, ktoré sa špecializuje  
na oblasť počítačovej bezpečnosti

Nie sú slová ako počítačová 
kriminalita alebo počítačová 
bezpečnosť len ďalšími módnymi 
výrazmi?
Sú to názvy pre súčasný fenomén vo 
svete informačných technológií. Nárast 
počítačovej kriminality je nesporný, 
čoho dôkazom sú tisíce prípadov, 
ktoré sa neustále okolo nás vyskytujú. 
Počítačová bezpečnosť predstavuje 
preventívne opatrenia vyvolané touto 
situáciou.

Čo sa v tejto oblasti zmenilo za 
posledné roky?
V minulosti organizácie reagovali 
až potom, ako došlo k prípadu 
počítačovej kriminality. V lepších 
prípadoch budovali svoju ochranu 
podľa očakávaného výskytu v  
budúcnosti.  Najvhodnejším prístupom 
pre vypracovanie zásad počítačovej 

bezpečnosti je predpokladať, že k jej 
porušeniu práve došlo.

Zmenili sa páchatelia, čo znamená, že 
používajú sofistikovanejšie a odolnejšie 
metódy, zameriavajú sa na získanie 
špecifických informácií na strategické 
účely, pracujú po celom svete, konajú  
v rámci organizovaných štruktúr  
a niektorí z nich aj v mene štátu.

Čo môžeme spraviť pre zlepšenie 
situácie?
•  Obsadiť pozíciu lídra pre informačnú 

bezpečnosť s pôsobnosťou vo 
vrcholových štruktúrach organizácie. 

•  Presne špecifikovať úlohy  
a zodpovednosti v tejto oblasti. 

•  Vytvoriť tím zodpovedný za riešenie 
počítačových útokov.

•  Investovať do zvýšenia počítačových 
zručností zamestnancov.

•  Zabezpečiť spoluprácu s expertmi na 
počítačovú kriminalitu.
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Riadenie rizika 
podvodov

Kto sú páchatelia podvodov?
Na základe skúseností respondentov 
sme sa snažili vypracovať profil 
páchateľa najvážnejších foriem 
hospodárskej kriminality.
Medzi výskytom podvodov páchaných 
internými a externými páchateľmi nie je 
rovnováha (31 % a 58 %). 

Nie je prekvapením, že na 
najzávažnejších interných podvodoch sa 
vo väčšej miere podielajú zamestnanci 
na stredných a vyšších manažérskych 
pozíciách než zamestnanci na nižších 
pozíciách. Typickým páchateľom 
podvodu je muž vo veku 31 až 40 rokov, 
ktorý v organizácii pracuje 6 až 10 
rokov.  

Najvážnejšie externé podvody 
najčastejšie páchajú zákazníci, a to ako 
na Slovensku (53 %) tak aj celosvetovo 
(32 %). Ako  sme už uviedli v správe pre 
rok 2011, odporúčame organizáciám, 
aby pokračovali vo svojom úsilí v oblasti 
prevencie - je potrebné spoznať svojich 
zamestnancov a budúcich obchodných 
partnerov skôr, než s nimi uzatvoríme 
zmluvný vzťah; je to menej nákladné 
než riešiť následky podvodu.

Dopad hospodárskej 
kriminality
Žiadna debata o hospodárskej 
kriminalite by nebola úplná bez pokusu 
vyčísliť dopad podvodov. Koniec koncov 
aktivity realizované spoločnosťami na 
obmedzenie podvodov musia prinášať 
výsledky, aby obhájili svoju existenciu.

Viac než polovica respondentov na 
Slovensku (58 %), ktorí sa už stretli  
s hospodárskou kriminalitou uviedla, že 
ich organizácia utrpela stratu najmenej 
100 tisíc amerických dolárov. Takúto 
stratu uvádzajú organizácie, ktoré sa 
o riešenie hospodárskej kriminality 
zaujímajú a snažia sa jej zabrániť a 
odhaľovať ju. O čo vyššie by boli straty 
z hospodárskej kriminality, ak by 
spoločnosť nekonala a nezavádzala 
opatrenia proti jej výskytu?

Prevencia podvodov
Čo vedie ľudí k spáchaniu podvodu? 
Náš prieskum ukázal, že veľký náskok 
pred ostatnými dôvodmi má u interných 
páchateľov jednoducho príležitosť.
Súčasne však v porovnaní s ostatnými 
možnými faktormi, tento má 
organizácia najviac pod kontrolou. 

Preverenie postupov v oblastiach, 
ktoré sú najviac vystavené hrozbe 
podvodu, by preto malo byť efektívnym 
spôsobom, ako znížiť riziko, že sa 
organizácia stane obeťou podvodu.

 

Nie sú to len finančné straty, ale 
aj ďalšie negatívne dopady, ktoré 
kriminalita prináša. Ako najväčšiu 
nefinančnú ujmu uvádzajú organizácie 
poškodenie dobrého mena a morálky 
zamestnancov.

V tejto súvislosti by sme chceli poukázať 
na skutočnosť, že negatívny dopad na 
morálku zamestnancov môže viesť k 
sekundárnym činom, ako sú podvody 
spáchané frustrovanými  
a demotivovanými zamestnancami. 
Tí, čo sa na tento skutok podujali po 
prvýkrát, často svoj čin zdôvodňujú 
slovami: „robia to všetci“ alebo 
„zaslúžia si to“!
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Odhalenie podvodu
Výsledky prieskumu na Slovensku sa 
nezhodujú s globálnymi zisteniami. 
Celkovo 27 % slovenských spoločností, 
ktoré sa stali obeťou podvodov, odhalilo 
hospodársky podvod vďaka systému 
riadenia rizík, čo je výrazne viac  
v porovnaní s regionálnymi  
a globálnymi výsledkami (9 %, resp. 4 %).

Náhodné odhalenie podvodov dosiahlo  
14 %, zatiaľ čo celosvetový prieskum 
uvádza len 2 %. Táto skutočnosť môže 
súvisieť s celkovo nižším výskytom 
podvodov na Slovensku v porovnaní  
s krajinami strednej a východnej Európy 
a v globálnom meradle – mnohé prípady 
podvodov mohli zostať neodhalené. 
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( IT aj fyzická)

Anonymná 
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Aká je prvá reakcia organizácií po 
odhalení potenciálneho podvodu? 
Väčšina z nich sa rozhodne 
pre interné vyšetrovanie. Je 
zaujímavé, že takmer jedna 
pätina spoločností počká, či sa 
objavia ďalšie indikátory podvodu 
a až potom podnikne kroky.

Hodnoty sú zaokrúhlené na najbližšie celé čísla

Slovensko

CEE

Svet

Spôsoby odhaľovania podvodov



12 PwC

Myslíte si, že opatrenia, ktoré 
organizácie uplatňujú v boji proti 
podvodom, sú dostatočné?
V súčasnosti využívajú organizácie 
najmä preventívne opatrenia, čo však 
zvyšuje riziko, že podvod zostane dlhšiu 
dobu neodhalený. Naše skúsenosti 
ukazujú, že podvody sa v priemere 
odhalia až po dvoch rokoch páchania. 
Dopad takýchto podvodov môže 
byť veľmi vážny a nespočíva len vo 
finančnej strate. Riziku čelí aj meno 
organizácie, morálka zamestnancov, 
alebo vzťahy s obchodnými partnermi.

Čo by ste odporúčali organizáciám? 
Absolútnou nevyhnutnosťou je 
dôsledné kontrolné prostredie. Keďže 
ani toto nie je stopercentne spoľahlivé, 
odporúčali by sme, aby organizácie 
zaviedli mechanizmy na odhaľovanie 
podvodov, ako sú napríklad pravidelné 
analytické dátové testy alebo systém 
priebežného odhaľovania podvodov. 
Uplatnenie opatrení na odhaľovanie 
podvodov pomôže organizácii 
identifikovať podvod skôr a zároveň 
zabezpečí zníženie strát.

Aké dátové testy máte na mysli?
Tradičné metódy sa snažia identifikovať 
podozrivé operácie (varovné signály) 
pomocou testovania definovaných 
pravidiel („rule-based testing“).  
Klasickými príkladmi sú faktúry na 
okrúhle sumy a oneskorené účtovanie. 
Výzvou je, že varovné signály zvyčajne 
nie sú neobvyklé udalosti, a preto 
výstup z testov je dlhý zoznam výnimiek 
s množstvom falošných hlásení, ktoré 
vedú k nákladnému manuálnemu 
vyšetrovaniu. Navyše tieto zásady sú 
všeobecne známe a podvodník ich môže 
ľahko obísť. 

Ako postupovať v takýchto 
prípadoch?
Zo skúseností vieme, že každú schému 
podvodu je možné zaradiť do  
jednej z viacerých kategórií. Každý  
z týchto typov podvodov zanecháva  
v údajoch špecifickú „stopu“. Použitím 
pokročilých analytických techník  

a vizualizácií je možné identifikovať 
rozličné vzorce správania, ktoré môžu 
korenšpondovať s týmito stopami. Tento 
prístup sa dá využiť proaktívne, na 
identifikovanie potenciálnych slabých 
miest v kontrolných mechanizmoch 
organizácie, alebo reaktívne, pri 
vyšetrovaní konkrétneho prípadu.

Aké sú pokročilé analytické techniky? 
Ide o pokročilé štatistické modely  
a metódy data miningu.  
To umožní identifikovať skryté 
súvislosti v skúmaných dátach. Každý 
zo vzorov indikuje správanie sa 
dodávateľa alebo užívateľa, ktoré je 
následne porovnané so štandardným, 
očakávaným vzorom. Nezvyčajné 
alebo anomálne vzory indikujú možný 
podvod a sú následne prešetrené. 
Použitím kombinácie techník na 
vizualizáciu dát a detailného poznania 
spoločnosti by sa vyšetrovanie malo 
zamerať iba na nezvyčajné a anomálne 
dátové indície.  Výsledky z podrobného 
vyšetrovania sú potom retrospektívne 
aplikované na zvýšenie presnosti 
vyhľadávacieho algoritmu. 

Aké údaje sú potrebné pre tento typ 
testovania?
V počiatočnej fáze projektu by sme 
sa mali snažiť spoznať špecifiká 
spoločnosti, jej podnikania  
a kontrolného prostredia, aby sme 
mohli identifikovať rizikové oblasti  
z pohľadu podvodov. Na základe tohto 
skúmania, sa rozhodneme, kde hľadať 
podvod. Hlavným zdrojom sú bežné 
údaje z podnikových informačných 
systémov, účtovných systémov alebo 
aktuálny cash flow, získaný priamo  
z bankových výpisov.  Pre dátovú 
analýzu môžu byť použité aj ďalšie, 
menej obvyklé zdroje ako napríklad 
dáta z GPS automobilov, záznamy  
o vstupoch do budov, alebo sieťové logy.

Pavel Jankech, Senior manažér  
oddelenia Forenzných technológií
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Nápravné opatrenia
Výsledky prieskumu poukázali na 
jasný postoj väčšiny spoločností voči 
páchateľom, tak interným ako aj 
externým. Rozviazanie pracovného 
vzťahu ako opatrenie pri odhalení 
podvodu internými páchateľmi  
uviedlo 100 % respondentov, čo 
predstavuje nárast oproti zisteniam  
z predchádzajúceho prieskumu (82 %).
Toto zistenie naznačuje, že organizácie 
si uvedomujú, že podvody sú nákladné. 
Najmä v časoch hospodárskej 
nestability je len málo dôvodov na to, 
aby sa podvody brali na ľahkú váhu. 
Občiansko-právne konanie (38 %) 
je uprednostňované pred trestným 
konaním (25 %).

Prepustenie externého páchateľa ako 
alternatíva neprichádza do úvahy.  
V tomto prípade sa najčastejšie 
uplatňuje ukončenie obchodného 
vzťahu (67 %), oznámenie orgánom 
činným v trestnom konaní je druhou 
najčastejšie uplatňovanou alternatívou 
(60 %). 
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Očakávania

Respondentov sme sa ešte spýtali, akým 
typom hospodárskej kriminality budú 
podľa ich názoru čeliť ich organizácie 
počas nastávajúcich 24 mesiacov. 
Upozorňujeme, že nasledujúce údaje sú 
závislé na vnímaní rizika jednotlivými 
organizáciami, ktoré nie je zhodné so 
skutočným rozsahom výskytu rizika. 
Je však zaujímavé porovnať vnímanie 
rizík s ich skutočným výskytom. Zdá 
sa, že spoločnosti podceňujú riziko 
sprenevery majetku i napriek jeho 
uvádzanému výskytu.
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Fraud Forum je platforma pre zdieľanie znalostí a skúseností manažérov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú 
prevenciou, odhaľovaním a vyšetrovaním podvodov v organizáciách. Členmi Fraud Forum sa môžu stať finanční 
riaditelia a pracovníci finančných oddelení, interní audítori, manažéri rizík a compliance, špecialisti zaoberajúci  
sa bezpečnosťou či vyšetrovaním podvodov a podnikoví právnici.

Ste členom nášho  

Fraud Forum?

Fraud Forum svojim členom ponúka:
•  získanie najnovších odborných informácií a aktuálnych správ o novinkách a trendoch v oblasti prevencie, detekcie 

a vyšetrovaní podvodov,

• účasť na seminároch a diskusných fórach o rôznych témach spojených s podvodmi v organizáciách,
•  možnosť zapojiť sa do prieskumov súvisiacich s problematikou podvodov a získať podrobné závery a výsledky 

týchto prieskumov,

• zdieľanie znalostí a výmenu skúseností a názorov s ostatnými členmi.

Členstvo v platforme Fraud Forum je bezplatné a úplne flexibilné – každý člen sa môže zúčastňovať tých aktivít, 
ktoré sú preňho zaujímavé. Pokiaľ sa stanete členom Fraud Forum, získate možnosť sa pravidelne stretávať s ďalšími 
členmi, zdieľať s nimi svoje znalosti, skúsenosti a nápady. Budeme Vám zasielať aktuálne informácie, analýzy a 
pozvánky na semináre, ktoré Fraud Forum uskutočňuje.

Registračný formulár nájdete na www.pwc.com/sk/fraud-forum. Akékoľvek prípadné dotazy týkajúce sa tejto 
platformy Vám rada zodpovie Jana Grošeková: jana.grosekova@sk.pwc.com.
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O prieskume
Globálneho prieskumu hospodárskej kriminality 2014 sa počas septembra a októbra 2013 
zúčastnilo 5 128 respondentov z 99 krajín, vrátane 76 respondentov zo Slovenska.  Z celkového 
počtu respondentov 50 % boli vedúci pracovníci príslušných organizácií, 35 % reprezentovalo 
spoločnosti kótované na burze a 54 % organizácie s viac ako 1 000 zamestnancami.  
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