
III. VNIT¤NÍ PODVODNÁ JEDNÁNÍ

1 Charakteristika a ãlenûní vnitfiních 
podvodn˘ch jednání

1.1 Struãné poznámky k pojmu vnitfiní podvodné jednání

Jak již bylo uvedeno v první části této knihy, podvodná jednání obecně, jež
jsou označována anglickým ekvivalentem „fraud“, mohou nabývat rozlič-
ných forem. Mezi tyto formy patří např. různé druhy zpronevěr, daňové pod-
vody, podvodná jednání týkající se insolvenčních stavů, jakož i týkající se fi-
nančních prostředků z veřejných zdrojů nebo od finančních institucí, dále pak
zneužívání zvláštních potvrzení a zpráv a mnoho dalších. V tomto kontextu
je nutné připomenout, že aby však šlo o podvodné jednání, musí být naplně-
ny určité znaky, mezi které se řadí zejména způsobení škody jinému, popř.
získání osobního prospěchu, úmysl pachatele, oklamání případné oběti a ne-
pravdivé prezentování existujících skutečností, jinými slovy využívání ne-
pravdivých, neúplných či jinak zkreslených informací.

Samostatnou skupinou podvodných jednání, která jsou determinována
různými formami, jsou pak vnitřní podvodná jednání.1 Je možné definovat,
že vnitřním podvodným jednáním se v obecné rovině rozumí úmyslné zneu-
žití postavení zaměstnance k získání osobního prospěchu, jež v konečném
důsledku vede ke ztrátě podnikových aktiv.2 Vnitřní podvodná jednání jsou
tedy projevem nepoctivého (a protiprávního) jednání zaměstnanců (popř. čle-
nů statutárních a jiných orgánů), kteří mají často dokonalou znalost vnitřních
kontrolních systémů a podnikových procesů, přičemž jsou mnohdy vybave-
ni vysokou mírou důvěry, pravomoci a odpovědnosti.3 Je logické, že čím je
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1 Vedle vnitřních podvodných jednání je možné uvažovat též o vnějších podvodných
jednáních, která mají podobný cíl a charakteristiky, jejich pachateli jsou však osoby
z vnějšího okolí daného podniku.

2 Např. WELLS, Joseph T. Principles of fraud examination. 442 s. New Jersey : John
Wiley & Sons, Inc., 2005, s. 8, ISBN 0-471-51708-9.

3 Různé empirické průzkumy ukazují, že více než polovinu vnitřních podvodných jed-
nání páchají obvykle pracovníci na vyšších pozicích. Výjimkou z celosvětového 

Molin(4)  8.3.2011  11:52  Stránka 75



míra pravomoci a odpovědnosti či obecně postavení zaměstnance vyšší, tím
vyšší obvykle bývají i škody jeho protiprávním jednáním způsobené.

Se spácháním podvodného jednání zpravidla souvisí tři základní faktory,
kterými jsou:
� příležitost,
� pohnutka, stimul či tlak podvodné jednání spáchat, a
� schopnost racionálně si podvodné jednání zdůvodnit.

Obrázek ã. 3 Tfii podmínky (faktory) pro spáchání podvodného jednání

Pramen: Wells, Joseph T.: Principles of fraud examination, 2005

Vymezuje se tak tzv. trojúhelník podvodu, jenž vychází z odborných zá-
věrů Dr. Donalda R. Cresseyho, o nichž jakož i o dalších teoriích vysvětlují-
cích protiprávní jednání podvodného charakteru bude pojednáno v dalším
textu této části.

1.2 âlenûní vnitfiních podvodn˘ch jednání

Jakkoliv již byla zmíněna různorodost forem podvodných jednání uvnitř pod-
niku, lze v zásadě každé takové jednání přiřadit do jedné ze tří jeho základ-
ních skupin. Mezi tyto kategorie, jež jsou odlišeny typickými vlastnostmi
vnitřních podvodných jednání, pak patří:
a) neoprávněné nakládání s aktivy podniku,
b) zkreslování výkazů,
c) korupční jednání.

76

KAPITOLA I I I .

a evropského průměru je Česká republika, kde je 70 % všech vnitřních podvodných
jednání způsobeno pracovníky na nižších pozicích – viz Studie „Hospodářská krimi-
nalita v období hospodářské krize. Celosvětový průzkum hospodářské kriminality
2009“ společnosti PricewaterhouseCoopers, uveřejněná na internetových stránkách
www.pwc.com/cz, s. 4.
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U neoprávněného nakládání s aktivy podniku jakožto zřejmě nejpočet-
nější skupiny – nikoliv však už co do výše způsobené škody – lze uvažovat
o dvou základních formách, a to o neoprávněném nakládání s finančními pro-
středky, popř. o neoprávněném nakládání s ostatními aktivy (zejména zásoba-
mi, dlouhodobým majetkem atp.). Jde-li o zkreslování výkazů, pak je možné
rozlišit zkreslování účetních výkazů a zkreslování neúčetních informací, při-
čemž vždy je cílem pachatelů oklamání uživatelů těchto výkazů. Nakonec u ko-
rupčního jednání se často vymezuje více jeho způsobů, mezi něž patří úplatkář-
ství, nelegální odměny (tzv. všimné), ekonomické vydírání a střet zájmů.

Je tak tedy možné charakterizovat základní druhy vnitřních podvodných
jednání, jež dokumentuje následující schéma.

Obrázek ã. 4 âlenûní vnitfiních podvodn˘ch jednání

Pramen: Wells, Joseph T.: Principles of fraud examination, 2005

1.3 Neoprávnûné nakládání s aktivy podniku

Skupina neoprávněného nakládání s podnikovými aktivy zahrnuje snad nej-
rozmanitější formy protiprávních jednání, jež se člení v závislosti na tom, ja-
ká aktiva jsou jejich cílem. Podvodné jednání tedy může být vedeno proti:
� finančním prostředkům, tj. zejména hotovosti nebo finančním prostřed-

kům uloženým na bankovních účtech, a/nebo
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� proti ostatním hmotným, popř. též nehmotným aktivům daného podniku,
přičemž nejčastěji to jsou zásoby materiálu, výrobků či zboží a fixní ak-
tiva, z nichž lze uvažovat i o jejich nehmotné podobě.

Předmětem zneužití se tak mohou stát – a v době jejich stále rostoucího
významu se také stávají – i práva k nehmotným statkům.

Jde-li o neoprávněné nakládání s finančními prostředky, pak lze tuto ši-
rokou skupinu rozčlenit v závislosti na okamžiku, kdy ke zpronevěře aktiv
dochází. Může to totiž být již před jejich vykázáním v účetnictví, přičemž
pak toto jednání nabývá podoby tzv. zatajování příjmů, nebo až po jejich vy-
kázání, kdy se jedná o formy „krádeže“ finančních prostředků nebo uskuteč-
ňování neoprávněných výdajů.

1.3.1 Zatajování pfiíjmÛ

Jak již bylo zmíněno, zatajování příjmů, jehož anglickým ekvivalentem je
termín „skimming“, představuje odcizení peněžních prostředků ještě před za-
znamenáním příslušné částky v účetnictví. Jelikož tato transakce není vyká-
zána, obvykle nejsou zanechány ani žádné přímé stopy. V důsledku toho je
tuto formu protiprávního jednání velmi obtížné odhalit. Vzhledem k tomu, že
k odcizení finanční prostředků dochází ještě před jejich zaúčtováním, jsou ty-
to způsoby často označovány jako tzv. mimoúčetní podvody (zpronevěry).

Zatajování příjmů lze v zásadě rozdělit do dvou skupin, a to podle toho,
zda pachatel své protiprávní jednání směřuje proti tržbám nebo proti úhra-
dám pohledávek. Z hlediska fáze, kdy k zatajení příjmu může dojít, je pak
nutné uvažovat o jakémkoliv okamžiku, kdy dochází k přijímání finančních
prostředků.

1.3.1.1 Zatajování trÏeb

Obecně lze vymezit, že v této formě podvodného jednání se jedná o situace,
kdy zaměstnanec obdrží od zákazníka platbu za dodané zboží či službu, při-
čemž tuto transakci nezaznamená nejčastěji v příslušné prvotní evidenci. Při-
jatou hotovost si pak ponechá pro vlastní účely, a to místo toho, aby peníze
poukázal svému zaměstnavateli, kterému právně náleží. Nejčastěji se vysky-
tujícím případem a zároveň také nejjednodušším je prodej zboží za hotové.
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Obrázek ã. 5 Neoprávnûné nakládání s aktivy podniku

Pramen: Wells, Joseph T.: Principles of fraud examination, 2005
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