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Hospodárska kriminalita je na vzostupe. Každá tretia firma sa 
za uplynulých 24 mesiacov stretla s hospodárskou 

kriminalitou 
 

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. 

 

Výskyt hospodárskej kriminality 

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. 
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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 %). 

 

 

 

„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 kriminalita 

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.“ vysvetľuje Michal Kohoutek, direktor a líder forenzných služieb, PwC. 
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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.“ uzatvára Kohoutek. 
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KONIEC 
 
Poznámky pre vydavateľa 
 
1. O prieskume 
 

Prieskum realizovala poradenská spoločnosť PwC. 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. 

www.pwc.com/crimesurvey 

 

2. O PwC 

 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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