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                           Prevencia vzniku ekonomických podvodov                

                                                    Prevention of economic fraud      

  

                                                      Zuzana STARÍČKOVÁ 

 

Abstrakt 

Vyšetrovanie mnohých a rôznorodých podvodov a nekalého konania je proces dlhodobý a 

náročný. Rozpoznanie jednotlivých druhov ekonomických podvodov je podmienené 

dokonalými znalosťami ich charakteristík, čo je kľúčovou podmienkou získania dôkazov pre 

ďalší postup a ich odhalenia. Dôležitou súčasťou kontrolných a riadiacich 

procesov v organizácii by mal byť adekvátny program prevencie podvodov. Ten pomôže 

nielen pri zmapovaní a zefektívnení procesov a kontroly proti podvodom, ale aj pri 

zmapovaní a vyhodnotení rizík vzniku ekonomických podvodov. V príspevku uvedieme 

niektoré z najčastejších spôsobov prevencie podvodov, ktoré je možné v organizáciách 

a účtovných jednotkách aplikovať pri prevencii vzniku a výskytu možných ekonomických 

podvodov. 

 

Abstract 

Investigation of the many and various fraud and misconduct process is long and difficult. 

Recognition of types of economic fraud is conditional perfect knowledge of their 

characteristics, which is a key condition for obtaining evidence for further action and 

detection. An important part of the control and management processes in the organization 

should be adequate fraud prevention program. He will not only help in mapping and 

streamlining processes and controls against fraud, but also to map and evaluate the risk of 

economic fraud. In the paper lists some of the most common ways to prevent fraud, which is 

possible in organizations and entities to apply in preventing the occurrence of a possible 

economic fraud. 
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Úvod 

     Je zrejmé, že dôležitou súčasťou kontrolných a riadiacich procesov v organizácii by mal 

byť adekvátny program prevencie podvodov. Ten pomôže nielen pri zmapovaní a 

zefektívnení procesov a kontroly proti podvodom, ale aj pri zmapovaní a vyhodnotení rizík 

vzniku podvodov. Vzdelávaním zamestnancov a zavedením procesov dohľadu a monitoringu, 

ale vďaka jeho zavedeniu v organizácii či účtovnej jednotke pomôže vytvoriť etickú a 

pozitívnu firemnú kultúru. Jedným zo spôsobov ochrany pred podvodným konaním je 

prevencia.  

     Medzi najefektívnejšie spôsoby ochrany pred podvodným konaním a komplexnej podpory 

pri riadení rizík patrí: 

 program prevencie podvodov; 

 Fraud Risk assessment; 

 preventívne testovanie dát a transakcií; 

 pre-employment screening; 

 previerky integrity obchodných partnerov; 

 podpora interného auditu; 

 podpora pri due diligence; 

 podpora právnych kancelárií; 

 vyhľadávanie skrytých aktív a majetku; 

 investigatrogramívne preverenie subjektov. 

     1. Program prevencie ekonomických podvodov 

     Nedostatočné opatrenia alebo neexistujúce kontrolné mechanizmy môžu ovplyvniť 

schopnosť organizácie odolávať konkurencii a ohroziť jej postavenie na trhu. Väčšine 

organizácií hrozia súdne spory a ohrozenie udržateľnosti ich podnikania, finančné straty, 

poškodenie reputácie, odchod najlepších zamestnancov,  ktoré spôsobuje podvodné konanie 

zamestnancov a tretích osôb. Najúčinnejším spôsobom, ako čeliť podvodom, je zabrániť ich 

vzniku a zavedenie programu prevencie ekonomických podvodov, ktorý tvorí súbor opatrení 

na zamedzenie vzniku a zmiernenie vplyvov podvodného konania. Tento program by mal byť 

nevyhnutnou súčasťou podnikového manažmentu, ako účinný firemný program na 

eliminovanie podvodov. Pred  navrhnutím programu prevencie treba v organizácii vyhodnotiť 

riziká vzniku podvodov. Podľa týchto výsledkov a cieľov preventívneho programu treba 

vytvoriť súbor smerníc, firemných procesov a kontrolných mechanizmov, s cieľom 

identifikovať, eliminovať a zabrániť vzniku podvodov.  

     V rámci programu prevencie ekonomických podvodov je potrebné: 

 navrhnúť a implementovať vnútorné smernice, postupy vyšetrovania; 

 kontrolné postupy a procesy na zamedzenie vzniku podvodov a pravidiel etickej 

firemnej kultúry; 

 analyzovať riziká vzniku podvodov v organizácii; 

 zaviesť systém zachytávania podnetov a oznámení o nekalom konaní v organizácii 

(tzv. whistle-blowing); 

 preventívne testovať dáta; 

 vytvoriť výkazníctvo v oblasti identifikovania podvodov a prevencie ich vzniku; 

 absolvovať vzdelávanie zamestnancov o identifikovaní a prevencii podvodov. 
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     Aplikáciou programu prevencie možno zabrániť podvodným a nezákonným aktivitám 

a získať postupy rýchlej a adekvátnej reakcie na výskyt podvodných aktivít. Možno 

dosiahnuť aj zamedzenie finančným škodám spôsobeným podvodným konaním. 

Organizácia musí spĺňať predpisy regulačných orgánov a požiadavky etického 

podnikania. Vďaka novej etickej firemnej kultúre sa dosiahne zefektívnenie práce 

zamestnancov a celej organizácie. 

     2. Fraud risk assessment 

     Najefektívnejším spôsobom ochrany pred podvodným konaním je Fraud risk assessment. 

Ak chceme vytvoriť účinnú ochranu stratégie, ktorá by zamedzila vzniku podvodov, treba 

najprv špecifikovať riziká vzniku podvodov v organizácii. Bez poznania týchto rizík je 

manažment organizácie vystavený možným hrozbám finančných strát a negatívnych dopadov, 

čo manažmentu znemožňuje efektívne riadiť organizáciu. Fraud risk assessment je proces 

zameraný na identifikovanie zraniteľných miest organizácie, kde hrozí  riziko vzniku 

a výskytu podvodov. Cieľom tohto procesu je zistiť, čo spôsobuje možnosť vzniku a výskytu 

podvodov, identifikovať oblasti, ktoré sú nimi najviac ohrozené a navrhnúť postup na 

elimináciu týchto možných hrozieb. Hoci výsledky vyhodnotenia rizika podvodov sú 

primárne určené pre manažment organizácie, môže ich vyžadovať napríklad aj externý audítor 

organizácie. 

     Pri vyhodnocovaní rizika vzniku a výskytu ekonomických podvodov v organizácii v rámci  

ochrany pred podvodným konaním musíme najskôr: 

 identifikovať a zmapovať riziká možného vzniku a výskytu podvodov; 

 vyhodnotiť pravdepodobnosti vzniku, výskytu a významnosti podvodov; 

 posúdiť existujúce spôsoby kontroly a navrhnúť nové spôsoby vnútorných kontrol, 

ktoré budú účinne odhaľovať možné riziká vzniku a výskytu podvodov; 

 zaviesť účinné opatrenia na elimináciu podvodov. 

     Výsledkami vyhodnotenia rizika vzniku a výskytu ekonomických podvodov v organizácii 

je predovšetkým: 

 zníženie nákladov odhalením slabých miest a zamedzením podvodov; 

 zistenie, kde organizácii hrozí riziko podvodného konania; 

 zlepšenie komunikácie a povedomia o podvodoch v organizácii; 

 riadenie organizácie bude v súlade s požiadavkami legislatívy a medzinárodných 

štandardov; 

 eliminovanie identifikovaných rizík zavedením účinných kontrol; 

 zlepšenie reputácie účtovnej jednotky, ako organizácie, ktorá aktívne bojuje  proti 

podvodom. 

     3. Preventívne testovanie dát a transakcií 

     Aj keď podvodné či neštandardné konanie nie je na prvý pohľad viditeľné, dôkazy o jeho 

existencii však už existujú nielen v účtovníctve alebo aj v elektronickej či papierovej 

dokumentácii. Podľa dostupných štatistík podvody až do ich odhalenia trvajú v priemere dva 

až tri roky. Jedným z najefektívnejších spôsobov preverovania možnosti výskytu podvodného 
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konania je preventívne testovanie dát a transakcií formou elektronického formátu. Pravidelné 

preverovanie dát je významnou ochranou organizácie proti podvodom. 

     Pomocou vyspelých technológií možno vyhľadať, preveriť a odhaliť neštandardné 

obchodné transakcie v hospodárení organizácie. Obsahom identifikácie neštandardných 

transakcií je nezávislá a objektívna previerka vybraného portfólia obchodných prípadov, 

platieb a účtovných záznamov. Cieľom previerky je identifikovanie príznakov, ktoré by 

poukazovali na existenciu slabých miest v kontrolnom systéme organizácie a v spôsobe 

vykonávania interných kontrol. Prítomnosť príznakov nezvyčajných transakcií treba zisťovať 

pomocou špeciálnych forenzných testov. 

     Preventívnym testovaním dát a transakcií možno: 

 odhaliť osoby a firmy, ktoré sa podieľali na týchto transakciách; 

 identifikovať neobvyklé transakcie, ktoré by mohli spôsobiť škodu v organizácii; 

 eliminovať podvody pravidelnými previerkami obchodných transakcií a účtovných 

záznamov; 

 odhaliť slabé miesta kontrolného systému a jeho zdokonalením zamedziť ďalším 

škodám. 

     4. Pre-employment Screening 

     Bez ohľadu na úroveň riadenia, sa prijímanie nových zamestnancov stáva stále 

náročnejším a komplexnejším. Medzi faktory, ktoré znásobujú riziko prijatia potenciálnych 

podvodníkov patrí fluktuácia zamestnancov, časté zmeny zamestnania,  ťažko overiteľné 

informácie a jednoduchá manipulácia s osobnými údajmi, zánik a vznik nových firiem. 

Značné percento uchádzačov o zamestnanie pravidelne falšuje alebo upravuje svoje údaje 

v životopisoch, čím zavádza svojich potenciálnych zamestnávateľov a v porovnaní so 

skutočnosťou vytvára o sebe priaznivejší obraz. 

     Pre-employment Screening, t. j. overenie informácií o uchádzačovi o zamestnanie, spočíva 

v overení informácií, ktoré o sebe poskytol žiadateľ o pracovné miesto. Overuje sa najmä 

kvalifikácia, referencie, vzdelanie, predošlé skúsenosti a predošlé zamestnania žiadateľa. 

Cieľom je overiť informácie získané od žiadateľov a identifikovať tých žiadateľov, ktorí by 

mohli byť pre budúceho zamestnávateľa nevhodní alebo potenciálne nebezpeční. Medzi 

takých patria tí, ktorí predložili nepravdivé osobné informácie, ktorí sú nekvalifikovaní pre 

danú pracovnú pozíciu, prípadne minulosť ktorých by mohla poškodiť osobné vzťahy a 

reputáciu zamestnávateľa. Výsledok  previerky  v čase výberového konania umožní posúdiť 

pravdovravnosť a úprimnosť uchádzača o zamestnanie, a to jednoduchým porovnaním 

s údajmi, ktoré o sebe uviedol v životopise. Aplikáciou Pre-employment Screening teda 

možno overiť minulosť žiadateľa o pracovné miesto a odhaliť nepravdivé informácie, 

skvalitniť výber najvhodnejších žiadateľov identifikovaním nedôveryhodných osôb a 

zamedziť možným rizikám vyplývajúcim z prijatia nevhodných zamestnancov. Ďalej možno 

zistiť ďalšie informácie o žiadateľovi, preveriť žiadateľa na možný konflikt záujmov s 

osobami v organizácii, prípadne s tretími stranami a  investigatívne preveriť osobu uchádzača, 

t. j. zhromaždiť a preveriť dôležité informácie o uchádzačovi uvedených vo verejných 

zdrojoch. 
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     5. Previerky integrity obchodných partnerov 

     Súčasné globálne obchodovanie a voľné toky kapitálu medzi krajinami umožňujú 

organizáciám rýchlo a pružne reagovať na podnety trhu. Avšak táto pozitívna stránka má aj 

svoju druhú stránku. Zdanlivo prosperujúce a stabilné  firmy môžu vo veľmi krátkom čase 

zásadne zmeniť  štruktúru svojich vlastníkov, prísť o svojich kľúčových zamestnancov,  či 

stratiť svoju dobrú finančnú kondíciu. Získať informácie o obchodných partneroch, 

analyzovať ich a následne správne posúdiť ich význam, je jednou z najdôležitejších úloh pri 

riadení organizácie. 

     Pri komplexnej podpore pri riadení rizík vyplývajúcich zo spolupráce so súčasnými alebo z 

nadviazania vzťahov s novými obchodnými partnermi treba preveriť: 

 vzťahy a obchodné väzby medzi kľúčovými osobami obchodného partnera a ďalšími 

firmami a odhaliť neštandardné či skryté prepojenia; 

 obchodného partnera (dodávateľa alebo odberateľa) a jeho kľúčových reprezentantov 

(majiteľov, štatutárne orgány a manažment), t. j. preveriť finančnú situáciu a bonitu 

obchodného partnera, reputáciu, politickú príslušnosť; overiť, či nejde o tzv. bieleho 

koňa a či spoločnosť skutočne vyvíja ekonomickú činnosť;  

 účastníkov výberových konaní, t. j. získať všeobecné, mediálne, finančné a obchodné 

informácie o účastníkoch výberového konania; preveriť účastníkov výberového 

konania, najmä existenciu skrytých prepojení, a odhalenie prepojených subjektov; 

posúdiť bonitu a dôveryhodnosti účastníkov výberového konania; preveriť prípadný 

konflikt záujmov alebo skryté prepojenia zamestnancov klienta s účastníkmi 

výberového konania. 

     Na základe preverenia tak možno získať najaktuálnejšie informácie o preverovanej 

spoločnosti či jednotlivcovi, podklady, ktoré pomôžu rozhodnúť sa, či pokračovať v 

spolupráci so súčasným obchodným partnerom, resp. či nadviazať spoluprácu s novým 

obchodným partnerom. Okrem toho možno posúdiť aj bonitu a finančnú situáciu obchodného 

partnera v budúcnosti,  odhaliť  skryté prepojenia v obchodných vzťahoch organizácie, 

zamedziť škodám vyplývajúcim zo skrytých prepojení a vzťahov, zistiť, či zamestnanec alebo 

dodávateľ nie je spriaznený s ďalšími dodávateľmi, čo by mohlo byť rizikom pri 

obchodovaní. 

     6. Podpora interného auditu 

     V nadnárodných spoločnostiach podpora interného auditu významne zvyšuje spoľahlivosť 

kontroly, ktorú vykonáva centrálne oddelenie v lokálnych pobočkách a dcérskych 

spoločnostiach pri odhaľovaní neštandardných transakcií a podvodov, pri kontrole účtov a 

dokumentov podľa plánu auditu a pri vyhľadávaní relevantných informácií, ako aj pri 

pohovoroch so zamestnancami, pri prekladoch dokumentácie a elektronických dát a pri 

vyhľadávaní a vyhodnocovaní informácií o vybraných subjektoch. Podpora interného auditu 

sa využíva pri preverovaní manažmentu, kľúčových osôb a obchodných partnerov dcérskych 

spoločností, pri preverovaní podozrení na možnú nekalú činnosť páchanú zamestnancami 

alebo tretími stranami, pri náhodných alebo pravidelných preventívnych previerkach 

obchodných transakcií, pri preverovaní kontrolného systému a odhalení jeho slabých miest a 

pri pravidelných interných auditoch dcérskych spoločností. Pri podpore interného auditu je 

potrebné mať skúsenosti s miestnou firemnou kultúrou a spoločenskými zvyklosťami, znalosti 
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o lokálnom právnom systéme a legislatíve, znalosti o podvodných a neštandardných 

transakciách v danej oblasti. Ďalej treba mať objektívny a nezaujatý prístup pri preverovaní 

možných podvodných transakcií, poznať účinné možnosti, ako využitím skúseností 

s forenzným účtovníctvom odhaliť podvody a jazykovú podporu pri preverovaní 

dokumentácie  a dát v miestnom jazyku. 

     7. Podpora pri due diligence 

     Overenie existujúcich faktov, vyhľadanie ďalších potrebných informácií, objasnenie ich 

obsahu a zhodnotenie ich relevantnosti sú nevyhnutné kroky, ktorými možno uľahčiť 

rozhodovanie. Presné, aktuálne a potrebné informácie sú kľúčom k správnym rozhodnutiam. 

Toto je neoceniteľnou podporou privátnych investorov, pre finančné inštitúcie, fondy 

rizikového kapitálu a korporátnych investorov, na overenie alebo získanie informácií pred 

nadviazaním obchodných vzťahov, či už so svojimi klientmi alebo partnermi. Podstatou  

podpory pri due diligence je zber, analýza a vyhodnotenie informácií   o obchodných 

transakciách, o jednotlivých subjektoch, overenie správnosti získaných informácií 

a identifikovanie možných rizík. Cieľom je predložiť  relevantné informácie potrebné pre  

rozhodovanie pred uskutočnením obchodnej transakcie. Tým dochádza k eliminovaniu 

možných rizík vyplývajúcich zo vstupu do majetkových  či obchodných  vzťahov. Pritom je 

potrebné preveriť záväzky subjektu, skryté prepojenia, históriu subjektu, jeho reputáciu, 

informácie o možných súdnych sporoch a porušení etického správania, príslušnosť a kontakty 

k politickým a záujmovým skupinám. Získané informácie je možné použiť pri predajoch 

podielov spoločnosti, pri vyhľadávaní investičných cieľov a obchodných partnerov, pri fúzii 

a akvizícii podnikov, pri poskytovaní úverov a pôžičiek a pri investičných rozhodnutiach pri 

vstupe rizikového kapitálu. 

     V rámci podpory pri due diligence treba použiť:  

 pohovory a vypočúvanie; 

 vyhľadávanie informácií o subjektoch; 

 dátové analýzy účtovných transakcií; 

 preverenie obchodných partnerov; 

 odhalenie prepojení medzi subjektmi. 

     Tieto činnosti pomáhajú odhaliť skryté prepojenia, odhaliť neštandardné transakcie a 

oblasti podnikania, overiť správnosť informácií a dát, zistiť možné riziká súvisiace s novými 

obchodnými vzťahmi a získať informácie o histórii, reputácii a prepojení subjektov 

a obchodných partnerov. 

     8. Podpora právnych kancelárií 

     V rámci podpory právnych kancelárií sa využívajú aj forenzné, informačné a detektívne 

služby pri zbere a preverovaní informácií o firmách a osobách, pri vyhľadávaní 

spreneverených aktív a majetku alebo pri vyšetrovaní neštandardných a podozrivých 

transakcií. Žiadaným doplnkom služieb právnych kancelárií sú aj znalosti o postupoch 

podvodníkov, podvodných schém, podnikových financií a  účtovníctva. 

     K najžiadanejším službám, ktoré využívajú klienti právnych kancelárií, patria najmä: 
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 forenzný audit a forenzné účtovníctvo; 

 vyhľadávanie informácií o subjektoch; 

 odhalenie neoznámených prepojení medzi subjektmi; 

 dátové analýzy účtovných transakcií; 

 pohovory a vypočúvanie; 

 vypátranie skrytých alebo spreneverených aktív a majetku. 

     Klienti právnych kancelárií vyššie uvedené služby môžu využívať v týchto oblastiach: 

 insolvenčné konanie a reštrukturalizácia; 

 súdne, správne a arbitrážne konania; 

 fúzie, akvizície a predaje podnikov; 

 právo obchodných spoločností. 

     9. Vyhľadávanie skrytých aktív a majetku 

     Vyhľadávanie skrytých aktív a majetku spočíva v dôkladnom zbere informácií, a to nielen 

firemnej dokumentácie  a interných účtovných záznamov, ale predovšetkým informácií 

o tretích stranách, o osobách podieľajúcich sa na neštandardných transakciách, prípadne o 

obchodných partneroch. Nevyhnutnou súčasťou je využívanie forenzných technológií, t. j. 

dátových testov a analýz, v spojitosti s pokročilými technikami forenzného účtovníctva. 

Možnosť rýchlo uskutočniť účtovné a bankové transakcie elektronickými prostriedkami, 

rozšírenie elektronickej komunikácie, krádeže osobných informácií a vytvorenie falošnej 

identity umožňujú jednoduchšie previesť majetok organizácie na tretie osoby. Vzhľadom na 

nedávnu hospodársku recesiu, prudký nárast insolvenčných konaní a následných zánikov 

firiem sa objavil ďalší negatívny sprievodný jav – nárast prípadov zatajovania a ukrývania 

majetku spoločností v insolvencii. Tieto nezákonné aktivity spočívajú v neoprávnenom 

znížení hodnoty alebo zatajení majetku, pričom nenávratne poškodzujú nároky veriteľov na 

spätné získanie svojich prostriedkov  a na vyrovnanie dlhov. 

     Vyšetrovanie  spočíva vo vypátraní aktív a majetku spoločnosti, získaní dôkazov o jeho 

neoprávnenom vyvedení či znížení hodnoty a pomoci pri jeho znovuzískaní. Výsledkom 

vyšetrovania je vypátranie majetku klienta a získanie podkladov pre ďalší postup. Pri spätnom 

získaní majetku treba rokovať s právnymi kanceláriami. Záverečné výsledky vyšetrovania 

vyhľadávanie skrytých aktív a majetku sa uvádzajú v záverečnej správe, ktorá okrem iného 

obsahuje: 

 zmapovanie pohybu majetku v organizácii; 

 kroky potrebné na zastavenie operácií poškodzujúcich organizáciu; 

 informácie a podklady potrebné na úspešné vymáhanie a znovuzískanie majetku; 

 dôkazy o nezákonnom vyvedení majetku v  papierovej  a elektronickej forme; 

 mená osôb podieľajúcich sa na vyvedení majetku z firmy a  detailné informácie o 

týchto osobách. 

     10. Investigatívne preverovanie subjektová 

     Investigatívne preverovanie subjektov znamená vyhľadávanie, analýzu a dôkladné 

preskúmanie informácií o vybraných jednotlivcoch a spoločnostiach. Patria k nim napríklad 

kandidáti na zamestnanie v spoločnosti, top manažment a vlastníci  obchodných partnerov, 

dodávatelia, odberatelia, konkurenčné firmy a potenciálne akvizičné ciele. Každé úspešné 
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podnikanie si dnes vyžaduje správne informácie, ktoré sa využívajú v správnom čase. V 

súčasnej  informačnej spoločnosti problémom nie je nedostatok a dostupnosť informácií, ale 

ich kvalita a dôveryhodnosť.  

     Dôležité rozhodnutia sa často prijímajú bez overenia informácií, bez zhodnotenia 

informácií na relevantné a nepodstatné. Zamestnanci sa často prijímajú bez preverenia ich 

predošlých zamestnaní, kľúčovými zákazníkmi sú neznáme osoby či spoločnosti a významné 

projekty realizujú netransparentné firmy. Veľké množstvo finančných strát poškodených 

firiem  a prípadov súdnych sporov  poukazuje na nevyhnutnosť získania a preverenia 

informácií o tretích stranách.  

     Podstatou investigatívneho preverovania subjektov je schopnosť preveriť veľké množstvo 

zdrojov, identifikovať kľúčové údaje, odhaliť súvislosti medzi nimi a na ich základe vypátrať 

doposiaľ ukryté a neodhalené informácie. Obsahom písomnej vyšetrovacej správy, ako 

výsledku vyšetrovania je: 

 identifikácia rizikových vzťahov a prepojení medzi subjektmi; 

 SWOT analýza významných zistení (slabé a silné stránky, príležitosti a hrozby); 

 manažérske zhrnutie získaných údajov; 

 detailný popis získaných informácií; 

 analýza finančných výkazov a dát o subjekte. 

     Medzi  kľúčové preverované informácie patria napríklad marketingové, registračné 

a obchodné údaje, finančné údaje, informácie o majetku, o reputácii subjektu, informácie 

o bonite, kredibilite subjektu a jeho prezentácii v médiách, o kriminálnej minulosti 

a politických prepojeniach. 

     Investigatívne preverovanie subjektov sa využíva predovšetkým pri vyšetrovaní podvodov, 

pri preverovaní kľúčových osôb, obchodných partnerov a zamestnancov, pri protikorupčných 

previerkach a vyšetrovaní možného podplácania, pri podozrení na pranie špinavých peňazí, 

pri preverovaní uchádzačov o zamestnanie, pri vyhľadávaní skrytých aktív a majetku, pri 

preverovaní kľúčových subjektov v priebehu insolvenčného konania, pri zbere a 

vyhodnocovaní informácií o konkurencii, pri preverovaní konfliktu záujmov a vyhľadávaní 

neohlásených vzťahov medzi zamestnancami, dodávateľmi, obchodnými partnermi a tretími 

stranami a pri nákupoch a predajoch spoločností. 

Záver 

     Ako sme vyššie uviedli, väčšine organizácií hrozia súdne spory a ohrozenie udržateľnosti 

ich podnikania, finančné straty, poškodenie reputácie, odchod najlepších zamestnancov,  ktoré 

spôsobuje podvodné konanie zamestnancov a tretích osôb. Domnievame sa, že nedostatočné 

opatrenia alebo neexistujúce kontrolné mechanizmy môžu ovplyvniť schopnosť organizácie 

odolávať konkurencii a ohroziť jej postavenie na trhu. Najúčinnejším spôsobom, ako čeliť 

podvodom, je zabrániť ich vzniku a zaviesť program prevencie podvodov, ako súbor opatrení 

na zamedzenie vzniku a zmiernenie vplyvov podvodného konania. Tento program by mal byť 

nevyhnutnou súčasťou podnikového manažmentu ako účinný firemný program na 

eliminovanie podvodov.  
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