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S radosťou V�m predstavujeme v�sledky Prieskumu o výskyte podvodov v organizáciách na 

Slovensku za rok 2009, ktor� uskutočnili spoločnosti Surveilligence, s.r.o. a TPA Horwath A&A, 

s.r.o., v spolupr�ci s ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). 

Surveilligence, špecializovan� forenzn� agent�ra zameran� na detekciu, vyšetrovanie a prevenciu 

podvodov, ako aj TPA Horwath, aud�torsk� a poradensk� spoločnosť patriaca do svetov�ho TOP 10 

v odvetv� profesion�lnych aud�torsk�ch a poradensk�ch služieb, sa v tomto prieskume pok�sili 

zmapovať stav v�skytu podvodov, dopady podvodn�ho konania a existenciu kontroln�ch opatren� 

na elimin�ciu podvodov v organiz�ci�ch p�sobiacich na Slovensku.

Našim hlavn�m cieľom bolo porozumieť rozsahu v�skytu podvodov, ich negat�vnym dopadom a 

pripravenosti organiz�ci� čeliť podvodn�mu konaniu. Impulzom pre uskutočnenie tohto prieskumu 

bolo aj zmapovanie miery v�skytu a pr�čin vzniku podvodov v jednotliv�ch segmentoch finančn�ho 

a nefinančn�ho sektora na Slovensku. 

D�vodom, prečo sme sa rozhodli sprostredkovať v�sledky prieskumu širokej verejnosti, je zv�šenie

verejn�ho povedomia o nebezpečenstve a negat�vnych dopadoch podvodn�ho konania, ako aj 

poskytn�ť mal� pr�spevok k rozv�janiu etickej spoločnosti. Mysl�me si, že porozumen�m s�časnej 

situ�cie v oblasti v�skytu podvodov, ich detekcie a met�d odhalenia m�že d�jsť k ďalšiemu 

zav�dzaniu n�strojov na kontrolu, prevenciu a elimin�ciu podvodov, rozširovaniu povedomia 

o nekal�ch praktik�ch a najm� k podpore vzdel�vania o podvodoch na Slovensku.

T�to spr�va je prv�m detailn�m prieskumom zameran�m v�hradne na organiz�cie p�sobiace na 

Slovensku. Našou amb�ciou je poskytovať tak�to prieskum a prehľad pravidelne, aby umožnil 

sledovanie trendov a mapoval v�voj vo všetk�ch odvetviach hospod�rstva Slovenska.

Prieskum o v�skyte podvodov v organiz�ci�ch na Slovensku za rok 2009 prebiehal v mesiacoch j�n 

a j�l 2009. Z osloven�ch organiz�ci� podnikaj�cich na Slovensku, vybran�ch na z�klade svojej 

veľkosti a segmentu podnikania, n�m svoje odpovede zaslalo 74 organiz�ci�.

Prieskum bol pr�sne anonymn�. Prieskum bol spr�stupnen� on-line, vo forme webov�ho dotazn�ka. 

Obsahoval 54 ot�zok, rozdelen�ch do 2 čast�. Prv� časť dotazn�ka obsahovala ot�zky zameran� na 

v�skyt podvodov a dopady podvodn�ho konania. Druh� časť bola zameran� na zistenie stavu 

kontroln�ho syst�mu proti vzniku podvodov v jednotliv�ch organiz�ci�ch.

Úvod
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Radi by sme sa poďakovali všetk�m osob�m a organiz�ci�m, ktor� sa z�častnili tohto prieskumu, 

a svoj�m časom a odpoveďami prispeli k vytvoreniu tejto jedinečnej spr�vy. Bez Vašej ochoty by sa 

n�m tento prieskum nikdy nepodarilo uskutočniť. 

Ver�me, že t�to spr�va bude pre V�s zauj�mav�m zdrojom inform�ci� a pom�že V�m, či Vašej 

organiz�cii, k vybudovaniu efekt�vnejšieho kontroln�ho syst�mu a prispeje k elimin�cii rizika 

podvodn�ho konania.

Ivan Paule J�n Lalka Kateřina Benešov�
Partner Managing Director Riaditeľka pre Slovensko

TPA Horwath Surveilligence, s.r.o. ACCA
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 86% �častn�kov prieskumu označilo upl�canie a korupciu za najškodlivejš� druh podvodu pre našu spoločnosť.

 Dve tretiny �častn�kov označili za najv�žnejšie faktory rastu podvodov neefekt�vne s�dnictvo, nedostatočn� etick� kult�ru a ch�baj�ce mor�lne vzory. 

 52% �častn�kov prieskumu sa za posledn� dva roky stretli s pr�padmi podvodn�ho konania. 

 Takmer 47% organiz�ci� utrpelo straty v rozsahu do 100 000 EUR, takmer 12% organiz�ci� straty v rozsahu 100 001 až 250 000 EUR. 

 Najčastejšou z okolnost�, ktor� prispeli ku vzniku podvodov, boli nedostatočn� alebo ch�baj�ce kontroly. 

 Len 26% �častn�kov potvrdilo, že už maj� zaveden� kontroln� syst�m, zatiaľ čo 14% respondentov tento syst�m nem� a ani nepl�nuje zaviesť.

 Medzi najpouž�vanejšie kontroly v organiz�ci�ch patria postupy t�kaj�ce sa v�beru dod�vateľov a n�kupu, stretu z�ujmov a oddelenia zodpovednost�, 

ďalej monitorovanie pr�ce zamestnancov a zavedenie bezpečnostn�ch opatren� v oblasti IT. 

 Inform�cie od zamestnancov s� najčastejš�m sp�sobom odhalenia podvodov v organiz�ci�ch. 

 Medzi naj�činnejšie kontroly patr� tzv. whistleblowing, t.j. anonymn� oznamovanie nekal�ch prakt�k. Hoci takmer 40% respondentov potvrdilo jeho 

využ�vanie, len 32% �častn�kov prieskumu uviedlo, že dostatočne preškolilo a obozn�milo svojich zamestnancov s jeho postupmi.

 53% �častn�kov prieskumu uviedlo finančn� straty ako najčastejš� dopad podvodn�ho konania. Medzi ďalšie negat�vne dopady patrilo porušenie 

obchodn�ch vzťahov, zn�ženie mor�lky zamestnancov a poškodenie dobr�ho mena organiz�cie. 

 Kr�deže majetku s� najčastejš�m druhom intern�ch podvodov. Najrozš�renejš�m extern�m podvodom je manipul�cia pri v�berovom konan�. 

 Najčastejš�m p�chateľom podvodov je radov� zamestnanec, nasledovan� dod�vateľom. Podvody sa najčastejšie vyskytuj� v z�sobovan� a skladovan�. 

 Tretina �častn�kov prieskumu použila pri dohľad�van� a sp�tnom z�skan� prostriedkov vlastn� zdroje, len 5% �častn�kov využilo špecializovan� 

extern� spoločnosť. 

 41% �častn�kov prieskumu čiastočne uspelo v sp�tnom z�skan� prostriedkov, 10% �častn�kov prieskumu nez�skalo žiadne n�hrady šk�d.

Zhrnutie výsledkov prieskumu
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Prieskum o v�skyte podvodov v organiz�ci�ch na Slovensku za rok 2009 prebiehal v mesiacoch j�n a 

j�l 2009. Prieskum bol pr�sne anonymn�. Oslovili sme 1300 organiz�ci� podnikaj�cich na Slovensku, 

vybran�ch na z�klade svojej veľkosti a segmentu podnikania. Žiadosť o vyplnenie dotazn�ka bola 

adresovan� riadiacemu pracovn�kovi v organiz�cii, ktor� m� poznatky o v�skyte podvodn�ho konania 

a o  kontroln�ch mechanizmoch organiz�cie. Žiadosti boli odoslan� poštou, a v pr�pade dostupnej 

adresy emailom. Prieskumu sa z�častnilo a svoje odpovede n�m zaslalo 74 organiz�ci�. 

Prieskum bol spr�stupnen� iba on-line, vo forme webov�ho dotazn�ka. Obsahoval 54 ot�zok, 

rozdelen�ch do 2 čast�. Prv� časť dotazn�ka obsahovala ot�zky zameran� na v�skyt podvodov a 

dopady podvodn�ho konania. Druh� časť bola zameran� na zistenie stavu kontroln�ho syst�mu proti 

vzniku podvodov v jednotliv�ch organiz�ci�ch.

Podľa štatistiky „Ekonomick� subjekty podľa vybran�ch pr�vnych foriem a veľkostnej kateg�rie 

podľa počtu zamestnancov k 31.12.2008“, zverejnenej Štatistick�m �radom Slovenskej republiky, 

podnikalo na Slovensku k 31.12.2008 celkom 5 227 subjektov s pr�vnou formou akciovej spoločnosti 

a 106 017 subjektov s pr�vnou formou „spol. s r.o.“.

Na prieskume participovali organiz�cie s vyšš�m pomerom akciov�ch spoločnost� ako pomer 

vypl�vaj�ci z uveden�ho v�kazu Štatistick�ho �radu SR.

Konkr�tne, takmer polovica organiz�ci�, ktor� sa z�častnili prieskumu, mala pr�vnu formu spoločnosti 

s ručen�m obmedzen�m. Druh� najpočetnejšiu skupinu tvorili organiz�cie s pr�vnou formou akciovej 

spoločnosti (42% organiz�ci�). 9% organiz�ci� malo in� pr�vnu formu.

�častn�ci prieskumu

Obrázok 1: �častn�ci prieskumu podľa pr�vnej 
formy organiz�cie

Spoločnosť s 
ručen�m 

obmedzen�m
Akciov� 

spoločnosť

In� forma

42% 49%

9%
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Z �častn�kov prieskumu bolo 90% organiz�ci� bez majetkov�ho podielu št�tu, pričom len necel�ch 5% 

organiz�ci� bolo buď čiastočne alebo �plne vlastnen�ch št�tom.

Takmer 42% organiz�ci� bolo �plne vlastnen�ch slovensk�mi vlastn�kmi, 35% bolo �plne vlastnen�ch 

zahraničn�mi vlastn�kmi. 24% organiz�ci� malo podiel tak dom�ceho, ako aj zahraničn�ho kapit�lu.

Početne najsilnejšou skupinou organiz�ci�, ktor� sa z�častnila prieskumu (42,2% z celkov�ho počtu 

respondentov), boli organiz�cie s počtom zamestnancov v rozsahu od 101 do 500 os�b. Mal�ch 

a stredne veľk�ch organiz�ci� s veľkosťou do 100 zamestnancov sa z�častnilo 28,2%. Veľk�ch 

spoločnost� s počtom zamestnancov viac ako 500 sa z�častnilo 29,6%. 

Na prieskume participovali organiz�cie zo širok�ho spektra odvetv�. Najsilnejšie zast�penie mal 

priemysel, nasledovan� službami, každ� s približne tretinou �častn�kov prieskumu. Tretie v porad� 

počtu z�častnen�ch organiz�ci� bolo stavebn�ctvo s takmer 13%.

3%

7%

11%

13%

32%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Obchod

Energetika

Ostatn� odvetvia

Stavebn�ctvo

Služby

Priemysel

Obrázok 2: �častn�ci prieskumu podľa tržieb
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�častn�ci prieskumu rozdelen� podľa druhu priemyslu a služieb

Najčastejšie zast�penie mali v segmente priemyslu automobilov� priemysel a stroj�rstvo.

V segmente služieb prevl�dali organiz�cie zo sektora finančn�ch služieb.

Upozornenie
Odpovede respondentov v nasleduj�cich častiach prieskumu s� prezentovan� v grafickej podobe. Pri mnoh�ch 
ot�zkach mali respondenti možnosť vybrať viac odpoved� na dan� ot�zku, pr�padne doplniť vlastn� formul�ciu 
odpovede. Preto je celkov� suma percentu�lnych hodn�t odpoved� v niektor�ch grafoch v�čšia ako 100%. 

M�dia
1,4%

Finančn� služby
12,7%

Doprava
1,4%

Projektov� a 
inžinierska činnosť

1,4% Aud�tor
1,4%

Ostatn� služby
4,2%

Telekomunik�cie
4,2%

V�počtov� a 
kancel�rska 

technika
5,6%

V�roba strojov a 
pr�strojov

1,4%

Stroj�rsky 
priemysel

5,6%

Potravin�rstvo
4,2%Lesn�cky 

priemysel
1,4%

Automobilov� 
priemysel

8,5%

Chemick� 
priemysel

4,2%

Drevospracuj�ci 
priemysel

2,8%

Farmaceutick� 
priemysel

1,4%

Hutn�cky 
priemysel

4,2%
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Ľudia p�chaj� podvody. Organiz�cie nie. Preto všade tam, kde bud� pracovať ľudia, existuje riziko 

v�skytu nekal�ho jednania. Čast� odpoveď mnoh�ch z�stupcov firiem na ot�zku, či je možn� 

existencia podvodov v ich organiz�cii, znie jednoducho – nie. Uvedomenie si podvodu vo vlastnej 

organiz�cii je však často v rozpore so skutočn�m stavom. Preto n�s zauj�malo, ako si jednotliv� 

organiz�cie uvedomuj� v�skyt a početnosť podvodov v ich operat�ve.

Z odpoved� �častn�kov prieskumu vypl�va, že takmer 48% z�stupcov organiz�ci� podieľaj�cich sa na 

prieskume (os�b, ktor� vypĺňali dotazn�k), sa za posledn� dva roky nestretlo s pr�padmi podvodn�ho 

konania. Toto č�slo sa n�m však jav� ako veľmi optimistick�, a to najm� vzhľadom na odpovede 

organiz�ci� v ďalš�ch častiach dotazn�ka, kde už len približne 35% z�stupcov organiz�ci� pravidelne 

potvrdzovalo, že podvod sa u nich nevyskytol.

Z t�ch organiz�ci�, kde sa vyskytli podvody, takmer 35% respondentov zaznamenalo 1 až dva pr�pady 

podvodn�ho konania za posledn� dva roky. Viac ako 25 podvodov za dan� obdobie zaznamenalo 8% 

organiz�ci�. 

Prieskum potvrdil, že organiz�cie sa pok�šali vyšetrovať identifikovan� podvody. V�sledky 

vyšetrovania však podľa ich odpoved� neboli vo všeobecnosti veľmi uspokojiv�. Z t�ch organiz�ci�, 

kde sa vyskytli podvody, až 22% organiz�ci� nevyšetrilo žiadny podvod a len 19% organiz�ci� 

vyšetrilo viac ako tri štvrtiny z odhalen�ch podvodov.

Približne tretina respondentov nemala dostatočn� inform�cie o podvodnom konan� v ich organiz�cii. 

Tento fakt mohol byť sp�soben� buď ne�plnou znalosťou uveden�ch os�b o situ�cii v ich organiz�cii, 

alebo neochotou poskytn�ť inform�cie.

Rýchle fakty prieskumu:

- 52% firiem sa stretlo s podvodmi

- 8% z firiem, ktor� zaznamenali podvody, s viac

ako 25 podvodmi

- 26% firiem sa nestretlo s podvodmi

- 49% firiem, ktor� zaznamenali podvody,  

vyšetrovalo podvody

- 22% firiem, ktor� zaznamenali podvody,  

nevyšetrilo žiadny z podvodov

V�skyt podvodov v spoločnostiach

Obrázok 6: V�skyt podvodov v organiz�ci�ch – stretla 
sa osoba, ktor� vypĺňala dotazn�k s podvodom vo svojej 
organiz�cii za posledn� dva roky?

�no stretol
52%

Nie, nestretol
48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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V pr�pade, že sa respondent stretol s podvodmi, ak� bol počet podvodov za posledn� dva roky

Neviem, nem�m 
dostatočn� 
inform�cie Viac ako 25 

podvodov

6 – 10 podvodov

1 – 2 podvody

3 – 5 podvodov

11 – 25 
podvodov

23%

31%

35%

16%
1,5%

8%

2%
8%

V pr�pade, že sa respondent stretol s podvodmi, ak� bol jeho percentu�lny odhad vyšetren�ch 

podvodov za obdobie posledn�ch dvoch rokov

Menej ako 10%

26% - 50%

51% - 75%
Viac ako 75%

Neviem, nem�m 
dostatočn� 
inform�cie

11% - 25%

Nič nebolo 
vyšetren�

19%

29%

22%

6%

11%

4%

9%

…8% organiz�ci� u ktor�ch sa 
vyskytlo podvodn� konanie,
zaznamenalo viac ako 25 podvodov za 
posledn� dva roky…

…len 19% organiz�ci�, u ktor�ch sa 
vyskytlo podvodn� konanie,
vyšetrovalo viac ako tri štvrtiny 
podvodov za posledn� dva roky…
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Podľa odpoved� respondentov s� kr�deže majetku najčastejš�m druhom intern�ch podvodov. 

Najrozš�renejš�m extern�m podvodom je manipul�cia pri v�berovom konan�. Respondenti potvrdili 

zn�my fakt zo zahraničn�ch prieskumov, že inform�cie od zamestnancov s� najrozš�renejš�m

sp�sobom odhalenia podvodov v organiz�ci�ch. Najčastejš�m p�chateľom podvodov je radov� 

zamestnanec, nasledovan� dod�vateľom. Najrizikovejšou funkciou v organiz�cii na v�skyt podvodov 

je oblasť z�sobovania a skladovania. 

V pr�pade odhalenia podvodu zah�jili organiz�cie vyšetrovanie vlastn�mi silami. Najčastejšie viedol 

tieto aktivity člen vedenia spoločnosti alebo oddelenie intern�ho auditu. Len 10% organiz�ci� využilo 

extern� spoločnosť pri vyšetrovan� podvodov.

1. Kto bol p�chateľom podvodov?

3%

5%

7%

10%

10%

13%

18%

26%

30%

51%

2%

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

Z�stupca št�tnej spr�vy

Konkurenčn� firma

Vlastn�k

Nem�m dostatočn� inform�cie

Člen vedenia spoločnosti

Tretia osoba

Odberateľ

Manaž�r na strednej �rovni

Dod�vateľ

Žiadny podvod sa nevyskytol

Radov� zamestnanec

Spôsob spáchania a odhalenie podvodov

R�chle fakty prieskumu:

- 32% firiem zaznamenalo kr�deže majetku

- len 5% firiem zaznamenalo podpl�canie

- 40% firiem odhalilo podvod inform�ciou od                           

zamestnancov

- 13% firiem nevyšetrovalo odhalen� podvody

- 10% firiem využilo extern� firmu na 

vyšetrovanie podvodov

… poradie p�chateľov v organiz�cii 
podľa frekvencie v�skytu: radov� 
zamestnanec, manaž�r, člen vedenia, 
vlastn�k...
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2. Extern� podvody, t.j. sp�chan� tret�mi stranami, za posledn� 2 roky

2%

2%

3%

5%

7%

8%

12%

14%

17%

24%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Nez�konn� spotreba tepla

Neleg�lny prienik do PC syst�mov

�verov� podvod

Kr�dež peňaz� a majetku

�nik, kr�dež 

Podpl�canie

Nem�m dostatočn� inform�cie

Stret z�ujmov

Falošn� fakt�ry

Manipul�cia pri v�berovom konan�

Žiadny podvod sa nevyskytol

Najčastejš�mi extern�mi podvodmi boli označen� podvody pri v�berov�ch konaniach. Tento druh 

podvodov, previazan� s korupčn�m jednan�m, bol aj v ďalš�ch častiach prieskumu označen� ako jeden 

z najz�važnejš�ch a najškodlivejš�ch podvodov. Falošn� faktur�cia je všeobecne jeden z veľmi 

rozš�ren�ch podvodov, a v�sledky prieskumu potvrdili schopnosť organiz�ci� tento podvod rozpoznať.

…pozit�vnym faktom je, že stret 
z�ujmov je organiz�ciami 
rozpoznateľn� a je považovan� za 
podvodn� konanie...
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3. Intern� podvody, t.j. sp�chan� zamestnancami, za posledn� 2 roky

2%

2%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

6%

13%

13%

15%

21%

29%

32%

34%
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Podpl�canie

Falšovanie finančn�ch v�kazov

Fakturačn� podvody

Zneužitie poč�tačov, IT syst�mov

Zneužitie alebo kr�dež inform�ci�

Kr�dež hotovosti

Nem�m dostatočn� inform�cie

Neopr�vnen� v�daje zamestnancov

Stret z�ujmov zamestnancov

Použitie prostriedkov pre s�kromn� �čely

Kr�deže majetku

Žiadny podvod sa nevyskytol

Medzi hlavn�mi identifikovan�mi intern�mi podvodmi dominovali kr�deže majetku a použitie 

prostriedkov organiz�cie pre s�kromn� �čely. V�skyt podpl�cania, označen�ho v prieskume ako jeden 

z najškodlivejš�ch podvodov, prekvapuj�co označilo len necel�ch 5% respondentov.

…sofistikovanejšie finančn� podvody 
boli označen� ako menej čast�, 
dominuj� kr�deže a zneužitie 
prostriedkov organiz�cie...
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4. Sp�soby odhalenia podvodov v organiz�ci�ch
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Odpovede respondentov v oblasti odhalenia podvodov v ich organiz�cii potvrdzuj� v�sledky 

podobn�ch prieskumov uskutočnen�ch v zahranič�. Prim�rnym sp�sobom identifikovania podvodu je 

inform�cia od vlastn�ch zamestnancov, využ�vanie kontroln�ho syst�mu a n�hodn� kontroly.

…veľmi efekt�vnym sp�sobom 
z�skavania inform�ci� je podpora 
oznamovania podvodov 
zamestnancami...
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5. Oblasť/oddelenie, kde sa vyskytli podvody v organiz�ci�ch
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Tak ako aj v in�ch krajin�ch, respondenti n�šho prieskumu potvrdili, že medzi najviac n�chyln�

funkcie na v�skyt podvodov v organiz�cii patria z�sobovanie, skladovanie a n�kup.

Odpovede respondentov prezentovan� v grafe potvrdzuj�, že podvod sa m�že vyskytovať vo všetk�ch 

oddeleniach alebo funkci�ch organiz�cie.

Prekvapuj�cim v�sledkom je nižšia ako očak�van� miera identifikovan�ch podvodov na finančnom 

oddelen�.

…nižš� v�skyt podvodov na finančnom 
oddelen�, vysok� frekvencia 
v z�sobovan� a v n�kupe ...
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6. Ďalšie kroky po odhalen� podvodn�ho konania

Takmer polovica organiz�ci� zah�jila po identifik�cii podvodu ďalšie aktivity vlastn�mi zdrojmi, len 

necel� desatina využila extern� spoločnosť. Zodpovedn�mi za riadenie vlastn�ho vyšetrovania 

podvodov bolo označen� vedenie spoločnosti a intern� audit.

Osoby alebo oddelenia, ktor� viedli vyšetrovanie v pr�pade, že sa organiz�cia rozhodla interne 

vyšetrovať identifikovan� podvody, prezentuje nasleduj�ci graf:
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Intern� audit
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Z odpoved� vypl�va, že v�znamn� �lohu pri vyšetrovan� preber� okrem člena vedenia aj intern� audit 

organiz�cie. Prekvapuj�ce je využ�vanie finančn�ho oddelenia na vedenie vyšetrovania. 

Obrázok 14: Postup organizácie po odhalení 
podvodného konania
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Neodhalen� podvod m�že v organiz�cii pretrv�vať a sp�sobovať veľk� škody až niekoľko rokov. 

Vzťah organiz�cie k zavedeniu kontroln�ho syst�mu proti podvodom často s�vis� s jej sk�senosťami 

s v�skytom podvodov v minulosti. T�m, že sa v takejto organiz�cii v minulosti podvody nevyskytli 

alebo neboli odhalen�, m�že vo veden� vyvol�vať falošn� pocit bezpečnosti a neochoty zav�dzať 

kontroln� opatrenia. Podcenenie v�skytu podvodn�ho konania vystavuje organiz�ciu vysok�mu riziku 

str�t a ďalš�ch negat�vnych dopadov. Dopady podvodn�ho konania popisuje nasleduj�ca kapitola.

Negat�vne dopady podvodn�ho konania v organiz�ci�ch
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Žiadny podvod sa nevyskytol

Finančn� straty

Podľa odpoved� respondentov boli finančn� straty najčastejš�m dopadom podvodn�ho konania. Medzi 

ďalšie negat�vne dopady patrilo porušenie obchodn�ch vzťahov, zn�ženie mor�lky zamestnancov a 

poškodenie dobr�ho mena organiz�cie.

Dopady podvodného konania

R�chle fakty prieskumu:

- 53% firiem m� kv�li podvodom finančn� straty

- 10% firiem si poškodilo svoje dobr� meno

- 22% firiem malo straty od 0 do 10 000 EUR

- do 38% firiem bez v�skytu podvodov

- len 9% vyvodilo pr�vne postihy

- 29% firiem neuplatnilo pr�vny postih z d�vodu

vlastn�ho potrestania p�chateľa

…finančn� straty s� najčastejš�mi 
negat�vnymi dopadmi podvodov ...
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Finančn� straty sp�soben� podvodmi (v EUR)

53% respondentov uviedlo finančn� straty ako najčastejš� dopad podvodn�ho konania. Takmer 47% 

organiz�ci� utrpelo straty v rozsahu do 100 000 EUR, takmer 12% organiz�ci� straty v rozsahu 100 

001 až 250 000 EUR. Vysok� straty nad 1 mil. EUR utrpeli 3% organiz�ci�.

D�vody organiz�ci� na nevyvodenie pr�vneho postihu  voči p�chateľovi 

V pr�pade odhalenia a vyšetrenia podvodu v organiz�cii, až 25% respondentov nevyvodilo žiadny 

pr�vny postih voči podvodn�kovi z d�vodu nedostatku d�kazov. Takmer 29% organiz�ci� sa 

domnievalo, že vlastn� potrestanie bolo dostatočn� a 10% nevyvodilo pr�vny postih z d�vodu 

vysok�ch n�kladov na s�dny spor. Len necel�ch 9% vyvodilo pr�vny postih voči p�chateľovi.

Obrázok 17: Finančn� straty organiz�ci� sp�soben� 
podvodmi podľa v�šky straty
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Profesion�lne veden� vyšetrovanie podvodov je z�kladn�m predpokladom na sp�tn� z�skanie majetku 

a n�hradu str�t. �spešn� dohľadanie, vym�hanie a sp�tn� z�skanie majetku však b�va limitovan� 

dostupn�mi zdrojmi. Medzi tieto zdroje patria najm� dostatok času, financi� a najm� sk�sen�ch 

a kvalifikovan�ch vyšetrovateľov podvodov. Zd� sa, že aj tieto faktory mohli sp�sobiť, že 41% 

organiz�ci� len čiastočne uspelo v sp�tnom z�skan� prostriedkov a že 10% organiz�ci� nez�skalo žiadne 

n�hrady šk�d.

25% - 50%

51% - 75%

Viac ako 75%Nehod� sa - 
žiadny podvod 
sa nevyskytol Neviem, 

nem�m 
dostatočn� 
inform�cie

Menej ako 
25%

Nič sa 
nepodarilo 
z�skať sp�ť
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36%

14%
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20%
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5%

Z prieskumu vypl�va, že tretina respondentov použila pri dohľadan� majetku a sp�tnom z�skan� 

prostriedkov vlastn� zdroje. Len 5% respondentov využilo špecializovan� extern� spoločnosť pre 

dohľadanie majetku, čo je ešte nižšie č�slo, ako počet respondentov, ktor� využili extern� spoločnosť 

pri vyšetrovan� podvodov (celkom 10% viď predch�dzaj�ce časti prieskumu).

Spätné získanie majetku a náhrada strát

Rýchle fakty prieskumu:

- 37% firiem samo vym�halo škody

- 49% firiem buď nemalo o sp�tnom z�skan� 

inform�cie, alebo sa nestretlo s podvodmi

- 7% firiem sp�tne z�skalo viac ako 75%  

prostriedkov

- 10% firiem nez�skalo žiadne prostriedky

Obrázok 20: Postup pri sp�tnom z�skan� majetku, 
pr�padne vym�han� šk�d
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Kontroln� mechanizmy, smernice a postupy by mali byť nevyhnutnou s�časťou funguj�ceho syst�mu 

chr�niaceho organiz�ciu pred v�skytom a rozš�ren�m podvodn�ho konania. V prieskume n�s 

zauj�malo povedomie organiz�ci� o existencii jednotliv�ch kontrol a ich využ�vanie v praxi. Špeci�lne 

sme sa zamerali na využ�vanie anonymn�ho oznamovania nekal�ch prakt�k, tzv. whistleblowing. 

1. Okolnosti, ktoré prispeli k vzniku podvodov v organizácii
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Dohody medzi zamestnancami a p�chateľmi

Nedostatočn� kontroly

Najčastejš�m d�vodom vzniku podvodov boli nedostatočn� alebo ch�baj�ce kontroly. V�znamn� 

počet, takmer tretina respondentov, taktiež označila ob�denie vn�torn�ch kontrol, ktor� mohlo 

vypl�vať z neefekt�vneho alebo nedostatočne využ�van�ho kontroln�ho syst�mu. Len 9% organiz�ci� 

uviedlo, že sa u nich podvod nevyskytol, a až 24% uviedlo, že nem� dostatočn� inform�cie. 

V predch�dzaj�cich odpovediach približne tretina �častn�kov odpovedala, že u nich sa podvod 

nevyskytol. Predpoklad�me, že tentoraz respondenti uviedli odpoveď „Nem�m dostatočn� 

inform�cie“ aj v pr�pade, že sa u nich podvod nevyskytol.

Existencia kontrolných systémov proti výskytu podvodov

Rýchle fakty prieskumu:

- 44% firiem uviedlo, že nedostatočn� kontroly

prispeli k vzniku podvodov 

- 3% firiem bez kontrol proti podvodom

- u 50% firiem prebiehala intern� komunik�cia

- 40% firiem umožňuje whistleblowing

- 55% firiem nepopisuje postupy whistleblowing 

v žiadnom firemnom dokumente

- 41% firiem nevzdel�va dostatočne svojich

zamestnancov ohľadom whistleblowing-u

- 13% firiem pl�nuje zaviesť anonymn� linku

- 62% firiem zaviedlo �plne alebo aspoň

čiastočne kontroln� syst�m proti podvodom

- 24% firiem nepl�nuje zaviesť žiadne kontroly
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2. Kontroly a postupy proti podvodom použ�van� v organiz�ci�ch za posledn� dva roky
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Smernice na v�ber dod�vateľov

Smernice a postupy na v�ber dod�vateľov, pre n�kup, stret z�ujmov alebo oddelenie zodpovednost� s� 

najčastejšie použ�van�mi postupmi. Pozit�vnym faktom je, že 48% organiz�ci� propaguje etick� 

kult�ru. Tretina organiz�ci� využ�va anonymn� linku na oznamovanie podvodov.

…len 3% organiz�ci� uviedlo, že 
nepouž�va žiadne kontroly proti 
podvodom...
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3. Existencia anonymn�ho oznamovania nekal�ch prakt�k (tzv. „whistleblowing“)
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Medzi naj�činnejšie kontroly patr� tzv. whistleblowing. Jeho využ�vanie potvrdilo takmer 40% 

respondentov. Tento v�sledok je totožn� s odpoveďami respondentov v predch�dzaj�cich ot�zkach, 

kde sa inform�cia od vlastn�ch zamestnancov stala najčastejš�m sp�sobom odhalenia podvodov

(označilo ju takmer 39% organiz�ci�).

Firemn� dokumenty, ktor� obsahuj� inform�cie o postupoch whistleblowing-u

Inform�cie o existencii, postupoch a v�sledkoch chr�nen�ho oznamovania nekal�ch prakt�k s� 

najčastejšie obsiahnut� v smernici popisuj�cej pravidl� využ�vania skrinky na anonymn� podnety. 

Ďalš�m rozš�ren�m dokumentom, v ktorom s� tieto pravidl� pop�san�, je etick� k�dex organiz�cie. 

Viac ako 55% respondentov odpovedalo, že tieto pravidl� nem� pop�san� v žiadnom firemnom 

dokumente. 

Školenie zamestnancov o whistleblowing-u

Hoci takmer 40% respondentov potvrdilo využ�vanie whistleblowing-u, len 33% respondentov 

uviedlo, že dostatočne preškolilo a obozn�milo svojich zamestnancov s jeho postupmi. Necel�ch 26% 

respondentov vybralo možnosť „neviem, nehod� sa“, pričom predpoklad�me, že tieto organiz�cie 

whistleblowing buď nevyuž�vaj�, alebo o jeho postupoch svojich zamestnancov neškolia a 

ani neinformuj�.

Obr�zok 24: Firemn� dokumenty ktor� obsahuj� 
inform�cie o postupoch whistleblowing-u

Obr�zok 25: S� zamestnanci dostatočne obozn�men� a 
preškolen� s postupmi whistleblowing-u

…39,7% organiz�ci� využ�va 
whistleblowing na oznamovanie 
nekal�ch prakt�k...
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Existencia nejakej formy ocenenia v organizácii za nahlásenie nekalých praktík
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Motivovanie zamestnancov k nahl�seniu podvodov je jedn�m z d�ležit�ch faktorov �spešn�ho 

využ�vania whistleblowingu v praxi. Len necel�ch 9% respondentov potvrdilo, že v ich organiz�cii 

existuje určit� forma ocenenia za nahl�senie nekal�ch prakt�k.

Existencia externého mechanizmu pre chránené oznamovanie nekalých praktík
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Zabezpečenie ochrany a anonymity osoby, ktor� nahl�si podvod, je prioritou a nevyhnutnosťou 

�spešne funguj�ceho whistleblowing programu. Existencia extern�ho mechanizmu, ako napr. využitie 

spoločnosti špecializovanej na vyhodnocovanie a triedenie ozn�men�, je jednou z možnost� pre 

zabezpečenie efekt�vneho chr�nen�ho oznamovania nekal�ch prakt�k. Jej existenciu potvrdilo len 

necel�ch 9% respondentov prieskumu.

…57% organiz�ci� neoceňuje za 
ohl�senie podvodov...

…9% organiz�ci� využ�va extern� 
firmu na spracovanie ozn�men�...
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Je person�l, ktor� prešetruje ozn�menia o podvodoch nez�visl� a m� dostatočn� zdroje?
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Ďalš�m kľ�čov�m faktorom �spešn�ho fungovania whistleblowing programu je adekv�tne 

spracovanie z�skan�ch inform�ci�, ich nasledovn� vyhodnotenie a presunutie kompetentn�m expertom 

na ďalšie postupy. Necel�ch 42% respondentov prieskumu potvrdilo, že person�l, ktor� prešetruje 

ozn�menia o nekal�ch praktik�ch, je nez�visl� a m� dostatočn� zdroje pre svoju činnosť. Oproti tomu 

až 14% respondentov potvrdilo opak. 

4. Komunik�cia ohľadom detekcie a prevencie podvodov v dobe v�skytu podvodov

Polovica respondentov potvrdila, že v dobe v�skytu podvodn�ho konania prebiehala vn�tro-firemn� 

komunik�cia ohľadom detekcie a prevencie podvodov. Len p�tina organiz�ci� komunikovala v r�mci 

celej spoločnosti, takmer jedna tretina  len selekt�vne – t.j. len vo veden� ich organiz�cie.  

…u 41,4% organiz�ci� je person�l 
prešetruj�ci ozn�menia nez�visl� 
a m� dostatočn� zdroje...

Obr�zok 29: Komunikácia v organizácii v dobe výskytu 
podvodov

Nehod� sa - 
žiadny podvod 
sa nevyskytol

Nie, 
neprebiehala

�no, v r�mci 
celej 

spoločnostiSelekt�vne len 
v r�mci 
vedenia 

spoločnosti

Neviem, 
nem�m 

dostatočn� 
inform�cie

15%
30%

20%

26%

9%



Prieskum o v�skyte podvodov v organiz�ci�ch na Slovensku za rok 2009 |   25 z 31

5. Pl�novan� zavedenie postupov a opatren� proti vzniku podvodov do 2 rokov
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Medzi tri najpopul�rnejšie kontroln� mechanizmy, ktor� pl�nuj� organiz�cie zaviesť do dvoch rokov, 

patria intern� kontroly proti podvodom, monitorovanie pr�ce zamestnancov a preverovanie 

obchodn�ch a finančn�ch inform�ci� o obchodn�ch partneroch. 24% organiz�ci� nepl�nuje zaviesť 

žiadne kontroly alebo opatrenia proti podvodom. Medzi tieto organiz�cie m�žu patriť tie spoločnosti, 

čo už implementovali kontroly a c�tia sa byť dostatočne zabezpečen�, alebo aj spoločnosti, ktor� 

kontroln� mechanizmy využ�vať nepl�nuj�.Len 26% respondentov potvrdilo, že už m� zaveden� 

kontroln� syst�m, zatiaľ čo 14% respondentov tento syst�m nem� a ani nepl�nuje zaviesť.
Obrázok 31: Využ�vanie kontroln�ch mechanizmov 
proti vzniku podvodov v s�časnosti a v najbližš�ch 
dvoch rokoch
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V poslednej časti prieskumu sme sa zamerali na to, ako organiz�cie vn�maj� podmienky v spoločnosti, 

v ktorej p�sobia, na ich podnikanie. Pok�sili sme sa zistiť ako organiz�cie vn�maj� v�voj podvodov 

z pohľadu prebiehaj�cej recesie hospod�rstva, ktor� podvody s� spoločensky najviac nebezpečn� 

a ktor� faktory najv�znamnejšie prispievaj� k vzniku a rastu počtu podvodov v spoločnosti. 

Vývoj podvodov vplyvom hospodárskej recesie
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Nadpolovičn� v�čšina organiz�ci� predpoklad�, že s�časn� hospod�rska recesia bude negat�vne 

vpl�vať na rast podvodov v spoločnosti, t.j. podvody bud� sk�r r�sť. Pre organiz�cie bude kľ�čov�, 

ako sa tieto negat�vne očak�vania premietnu do skutočnej praxe a ako sa im podar� 

v bud�cnosti skvalitniť ich st�vaj�ce kontroln� syst�my a eliminovať tak očak�van� n�rast podvodov.

Riziko výskytu podvodov v organizáciách

�častn�ci prieskumu vn�maj� kvalitu svojho kontroln�ho syst�mu optimisticky. Až dve tretiny 

respondentov si mysl�, že riziko v�skytu podvodov v ich organiz�ci�ch je veľmi alebo pomerne n�zke.

Len 7% respondentov si mysl�, že riziko je pomerne alebo veľmi vysok�. 

Očak�vanie v�voja podvodov v bud�cnosti

Rýchle fakty prieskumu:

- 55% firiem očak�va rast podvodov kv�li recesii

- 86% firiem označilo korupciu za najškodlivejš� 

druh podvodu

- 48% firiem označilo toleranciu podvodov z 

minul�ho režimu za d�vod rastu podvodov

- 67% firiem považuje riziko v�skytu podvodov v ich

organiz�cii za n�zke

Obrázok 33 Riziko výskytu podvodov v 
organizáciách
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Faktory, ktor� najv�znamnejšie prispievaj� k vzniku a rastu počtu podvodov
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Takmer dve tretiny respondentov označili za najv�žnejšie faktory rastu počtu podvodov v spoločnosti 

neefekt�vne s�dnictvo, ch�baj�cu etick� kult�ru a ch�baj�ce mor�lne vzory v spoločnosti. Necel� 

polovica organiz�ci� sa domnieva, že tolerancia podvodov, pretrv�vaj�ca ako bremeno minul�ho 

režimu, taktiež v�znamne prispieva k vzniku podvodov.  Prekvapuj�co, nedostatočn� povedomie o 

detekcii a prevencii podvodov v organiz�ci�ch sa nach�dza až na konci pomyseln�ho rebr�čka 

najv�znamnejš�ch faktorov rastu podvodov.

…66% organiz�ci� označilo 
neefekt�vne s�dnictvo 
najv�znamnejš�m faktorom 
prispievaj�cim k vzniku 
podvodov...
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Najviac škodliv� druhy podvodov pre našu spoločnosť
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Ot�zka, v ktorej sa respondenti zhodli najviac v r�mci tohto prieskumu, bola ot�zkou ohľadom 

vymenovania najškodlivejšieho druhu podvodov pre našu spoločnosť. Celkovo 86% �častn�kov 

prieskumu tak jednoznačne označilo upl�canie a korupciu. Tento v�sledok potvrdzuje, že tejto oblasti 

prisudzuj� nielen bežn� občania, ale aj organiz�cie, veľk� pozornosť a je pre nich kľ�čov�m faktorom 

pre budovanie transparentn�ho a etick�ho podnikania.

…86% organiz�ci� považuje 
upl�canie a korupciu za 
najnebezpečnejš� druh podvodu 
pre našu spoločnosť...



Prieskum o v�skyte podvodov v organiz�ci�ch na Slovensku za rok 2009 |   29 z 31

Prieskum uskutočnili nasleduj�ce organiz�cie (uveden� v abecednom porad�):

Organizátori prieskumu

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z najv�čš�ch a najr�chlejšie rast�cich glob�lnych 
profesijn�ch �čtovn�ckych organiz�ci�, ktor� m� viac ako 362 000 študentov a 131 500 členov v 170 krajin�ch sveta. Na 
Slovensku m� ACCA 1 100  členov a študentov a ich počet sa každ� rok zvyšuje. ACCA ako v�bec prv� profesijn� organiz�cia  
začala sk�šať na z�klade IAS/IFRS (Medzin�rodn� štandardy �čtovn�ckeho v�kazn�ctva). Sylabus kvalifik�cie ACCA bol 
uznan� Organiz�ciou spojen�ch n�rodov ako z�klad pre glob�lnu kvalifik�ciu �čtovn�kov. Hlavn� d�raz v novej, tzv. hlavnej 
kvalifik�cii ACCA sa kladie na profesn� hodnoty, etiku a kontroln� a spr�vnu činnosť.
ACCA poskytuje viac ako 100 rokov syst�m vzdel�vania v oblasti �čtovn�ctva a financi�. Profesn� kvalifik�cia ACCA je určen� 
všetk�m, ktor� si chc� zlepšiť svoje kari�rne možnosti v oblasti financi� a �čtovn�ctva.

Surveilligence [sər-vā-lə-jən(t)s] je špecializovanou spoločnosťou zameranou na detekciu, vyšetrovanie a prevenciu podvodov. 
Medzi z�kladn� služby patr� odhaľovanie podvodn�ch sch�m formou forenzn�ch auditov, vypracov�vanie investigat�vnych spr�v 
o pozad� subjektov a vytv�ranie a implement�cia prevent�vnych programov proti vzniku podvodov. 
Surveilligence združuje sk�sen�ch forenzn�ch špecialistov, ktor� pracovali tak pre v�znamn� glob�lne spoločnosti, ako aj pre 
miestne firmy v Českej a Slovenskej republike. Experti Surveilligence s� členmi rešpektovanej Association of Certified Fraud 
Examiners a Česk�ho institutu intern�ch auditorů.

Aud�torsk� a poradensk� spoločnosť TPA Horwath je s�časťou Crowe Horwath International, celosvetovej siete aud�torsk�ch a 
poradensk�ch spoločnost� patriacej do svetov�ho TOP 10 v odvetv� profesion�lnych aud�torsk�ch a poradensk�ch služieb. Crowe 
Horwath International je vo svete zast�pen� vo všetk�ch veľk�ch mest�ch a regi�noch, pričom m� 433 pobočiek a viac ako 20 
000 zamestnancov v 105 krajin�ch na svete. Svojim klientom poskytuje vysoko kvalitn� a profesion�lne služby z oblasti auditu, 
�čtovn�ho a daňov�ho poradenstva, podnikov�ch financi� a poradenstva pri riaden� firiem.
Slovensk� kancel�ria stredoeur�pskej skupiny TPA Horwath funguje od roku 2001, pričom skupina TPA Horwath na trh vst�pila 
prevzat�m slovenskej aud�torskej spoločnosti existuj�cej od roku 1993. Skupina TPA Horwath patr� s viac ako 900 
zamestnancami v strednej Eur�pe medzi popredn� aud�torsk� a poradensk� spoločnosti. Na Slovensku TPA Horwath zamestn�va 
viac ako 80 zamestnancov, z toho dvoch licencovan�ch aud�torov, štyroch daňov�ch poradcov a troch pracovn�kov s 
kvalifik�ciou ACCA z�skanou vo Veľkej Brit�nii.



Prieskum o v�skyte podvodov v organiz�ci�ch na Slovensku za rok 2009 |   30 z 31

Prieskum o v�skyte podvodov na Slovensku za rok 2009 vypracoval forenzn� t�m spoločnost� Surveilligence, s.r.o. a TPA Horwath A&A, s.r.o., ktor� sa špecializuje 

na detekciu, vyšetrovanie a prevenciu podvodov. Hlavn� pracovn�ci tohto t�mu s� J�n Lalka, Managing Director spoločnosti Surveilligence, s.r.o. a Ivan Paule, Audit 

Partner spoločnosti TPA Horwath A&A, s.r.o.

V pr�pade Vašich ot�zok alebo ďalšieho z�ujmu o služby v oblasti detekcie a prevencie podvodov, pros�m, kontaktujte n�s na nasleduj�cich adres�ch:

Kontakty

Ing. J�n Lalka, CFE

Managing Director
Surveilligence, s.r.o.

Budečsk� 29, 120 00, Praha 2
Mobil: +420 737 235 595
Email: jan.lalka@surveilligence.com

http://www.surveilligence.com

Ing. Ivan Paule, FCCA

Audit Partner 
TPA Horwath A&A, s.r.o. 

Pribinova 25/4195, 811 09, Bratislava 
Telef�n: +421 (2) 2067 8928 
Fax: +421 (2) 2067 8913 
Email: ivan.paule@tpa-horwath.sk 

http://www.tpa-horwath.sk

Kateřina Benešov�

Riaditeľka pre Česk� republiku, Slovensko a Maďarsko
The Association of Chartered Certified Accountants

Na Př�kopě 9/11, 110 00  Praha 1
Telef�n: +420 222 240 855
Fax: +420 224 239 720
Email: katka.benesova@cz.accaglobal.com

www.accaglobal.com
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Autorsk� pr�va k materi�lom nach�dzaj�cim sa v tomto prieskume vlastnia spoločnosti Surveilligence, s.r.o. a TPA Horwath A&A, s.r.o. Časti 
prieskumu, ktor� m�žu byť primerane potrebn� pre Vaše osobn� použitie, je možn� kop�rovať len za predpokladu, že k takejto k�pii pripoj�te 
pr�slušn� �daje o vlastn�kovi inform�ci� a obmedzenia zodpovednosti, ktor� s� s�časťou origin�lu. Tak�to k�pie je zak�zan� ak�mkoľvek sp�sobom 
reprodukovať, upravovať, dopĺňať alebo rozširovať bez ohľadu na �čel použitia.
Spoločnosti Surveilligence, s.r.o. a TPA Horwath A&A, s.r.o. zhromaždili inform�cie, vyhodnotili ich a zhrnuli v�sledky do konečnej spr�vy na 
z�klade odpoved� z�skan�ch od jednotliv�ch osloven�ch �častn�kov prieskumu. Vzorka �častn�kov nemus� byť reprezentat�vna a nemus� poskytovať 
objekt�vny obraz o celkovom rozš�ren� podvodov na Slovensku pr�padne v jednotliv�ch odvetviach hospod�rstva.
Vzhľadom na to, že jednotliv� respondenti tohto prieskumu mohli uv�dzať odpovede podľa svojho presvedčenia a znalost�, nie je možn�, aby 
spoločnosti Surveilligence, s.r.o. a TPA Horwath A&A, s.r.o. niesli zodpovednosť za  chyby, nespr�vne alebo skreslen� inform�cie, ktor� sa mohli v 
tomto prieskume vyskytovať.
Odpovede jednotliv�ch respondentov, t.j. hodnotenie situ�cie v spoločnosti dan�ho �častn�ka prieskumu, mohli byť subjekt�vnym n�zorom 
konkr�tnej osoby, ktor� tento dotazn�k vypĺňala. Je možn�, že in� osoba v spoločnosti by mohla mať in� n�zor a mohla uviesť odlišn� odpovede na 
ot�zky uveden� v dotazn�ku k tomuto prieskumu.
Surveilligence, s.r.o. a TPA Horwath A&A, s.r.o. sa v plnom z�konnom rozsahu vzd�vaj� všetk�ch z�ruk vo vzťahu k presnosti inform�ci� 
obsiahnut�ch v ktorejkoľvek časti tohto prieskumu a z�verov z neho vypl�vaj�cich, a nepones� zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktor� 
m�žu byť sp�soben� použ�van�m t�chto inform�ci� a rozhodnutiami už�vateľov na z�klade v�sledkov tohto prieskumu. 
Nikto by nemal použ�vať t�to spr�vu a inform�cie v nej uveden� na uskutočnenie profesion�lnych rozhodnut� bez ďalšej konzult�cie zo 
špecialistami na oblasť riadenia rizika v�skytu podvodov.
� 2009 Surveilligence, s.r.o. a TPA Horwath A&A, s.r.o. Všetky pr�va vyhraden�.


