
  



  



 

  



ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce je kreativní účetnictví použité v účetnictví dané obchodní 

korporaci. Nejprve jsou definovány hlavní terminologie, které jsou důležité pro kreativní 

účetnictví. Dále jsou identifikované různé praktiky kreativního účetnictví u obchodní 

korporace, která se zabývá stavebními pracemi. Všechny účetní případy, které jsou 

v rozporu se zákony, je navrženo jejich správné přeúčtování. V analytické části je vše 

shrnuto a jsou sestaveny účetní výkazy, které odpovídají věrnému a poctivému zobrazení 

účetní jednotky. 

ABSTRACT 

The topic of the diploma thesis is creative accounting used in accounting of a certain 

business corporation. First, main terminologies that are important for creative accounting 

are identified. Further, various practices of creative accounting of a business corporation 

dealing with construction works are identified. Correct re-accounting of all accounting 

transactions that are in contradiction with laws is proposed. The analytical part 

summarizes all and compiles account sheets corresponding with the authentic and honest 

portrayal of accounting entity. 
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ÚVOD 

„Ponechat své budoucí finanční zabezpečení v rukách vlády je jako si najmout účetního, 

který je vášnivý gambler.“ [2] 

Denis Waitley 1 

Účetnictví lze považovat za jednu z nejstarších metod evidence o hospodářské činnosti. 

V historii účetnictví a s ním spojený vznik podvodů (tak samo o sobě potřeba 

si zaznamenávat své výdělky a hospodářské pohyby) jsou zde od jakživa. 

Nejpropracovanější systémy, které již bojovaly s podvody a také s přesností záznamů lze 

nalézt již ve starém Egyptě nebo v Řecku. Vedení účetnictví bylo nalezeno ve všech 

vzdělaných starověkých národech. S účetnictvím šel ruku v ruce i podvod. Téměř 

od vzniku účetnictví, i když ještě úplně v jiné podobě než je známo v tomto stolení, vznikl 

i podvod. Podvodné způsoby byly prováděny lidmi za účelem vylepšit svojí 

hospodářskou situaci na trhu, nebo na oko před státem. [6] 

V dnešní době je pohlíženo na podvody v účetnictví jako manipulace s finančními 

výkazy. Falšování dokumentů, korupční jednání či zpronevěru, kde postih je trestán 

pokutami lze považovat za nejčastější představu podvodu pro širokou veřejnost. 

Za kreativní účetnictví je možné brát i nepozornost či neúmyslné zapsání. [6] 

Hledání činností nazvaných jako kreativní účetnictví je aplikováno v této diplomové práci 

na společnost zabývající se stavebními pracemi. Společnost je považována za  právní 

formu společnosti s ručením omezeným a má pouze jednoho jednatele. Jednatel je velmi 

zkušený ve svém oboru, jelikož desítky let pracovat jako zedník a stavitel. Pro jednatele 

je důležité, aby společnost měla stále dostatek zakázek a také veškerá práce byla 

vykonaná kvalitně. Účetnictví je vedeno externí účetní, a tedy nemá možnost získat 

veškeré informace spojené se společností. Jednatel nemá žádné zkušenosti s vedením 

účetnictví ani s povinnostmi vůči institucím.  

  

                                                 
1 Denis Waitley narozený rok 1933 byl americký motivační řečník, spisovatel a poradce. Svého 

času byl nejprodávanější autor audio série. (http://www.janmikac.cz/citaty.htm) 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je analyzovat motivy, příležitosti a jak je vnímáno riziko v souvislosti 

s kreativním účetnictvím. Dále zjistit jaký má využití kreativního účetnictví dopad 

na subjekt a navrhnout subjektu kroky k nápravě ve směru věrného a poctivého účetnictví. 

V teoretické části jsou objasněné pojmy z oblasti kreativního účetnictví, podvodného 

jednání a trestného činu. 

V další části práce jsou uvedeny prováděné praktiky kreativního účetnictví ve společnosti. 

Pro splnění cíle společnost poskytne veškeré účetní doklady, výkazy i interní informace. 

V rámci stanoveného cíle je nutné zpracovat celkovou analýzu veškerých dokladů 

a výkazů vzniklých za rok 2015. S touto analýzou jsou spojené i potřebné podcíle, 

aby bylo možné zjistit motivy, příležitosti a vzniklé chyby s používáním kreativního 

účetnictví. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou objasněné, vysvětlené a shrnuté pojmy, které jsou potřebné k vytvoření 

a porozumění tématu práce. 

1.1 Věrné a poctivé účetnictví 

Dle zákona o účetnictví předpis č. 563/1991 Sb. znění od 1. 1. 2015 uvádí: Účetní 

jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho 

základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace 

využívá, činit ekonomická rozhodnutí. [29] 

Podnikatelské subjekty v České republice se řídí v účetnictví: 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

- vyhláška č. 500/2002., kterou provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů;  

- české standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, 

přehledně a způsobem, aby jejich účetní záznamy měly trvalou schopnost čtení i po určité 

době uchování. [29] 

Účetnictví je definováno jako podvojné účtování, které si zakládá na podvojnosti 

a souvztažnosti mezi stranou MÁ DÁTI a DAL. Účetnictví je schopno poskytovat 

informace o majetku a jeho zdrojích a také vyčísluje náklady a výnosy. [29] 
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Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. z pohledu harmonizace by účetnictví mělo 

splňovat níže uvedené základní požadavky: [29] 

- Jednoduché, srozumitelné a uživatelsky přátelské,  

- poskytující užitečné informace o rozhodování  

- v maximální míře standardizované,  

- flexibilní a dostatečně přizpůsobivé růstu podniku a zvyšování jeho potenciálu 

až do té míry, že umožní snadný přechod na mezinárodní účetní standardy,  

- vstřícné k daňovým požadavkům  

- sledující životní prostředí, v němž tyto podniky působí. [29] 

1.1.1 Kreativita v účetnictví 

Pojem kreativita v účetnictví je vysvětlen od Griffithse, který definoval kreativní 

účetnictví takto: „Každý podnik v dané zemi švindluje svůj zisk. Každá sestava 

publikovaných účtů je založena na knihách, které byly pečlivě uvařeny nebo kompletně 

opečeny. Čísla, kterými je otravována dvakrát za rok investující veřejnost, byla všechny 

změněna z důvodu obrany před vinou. Je to největší podvod od Trojského koně.“  [31] 

Dle Krupové kreativní účetnictví je definováno jako „proces manipulace s účetními údaji 

s cílem transformovat účetní výkazy z podoby, jakou by měly mít, do podoby, jakou by si přáli 

jejich tvůrci, a procesy, při kterých jsou uskutečňovány přímo ekonomické transakce tak, 

aby bylo dosaženo příznivých výsledků v účetnictví.“ [19] 

Kreativní účetnictví (creative accounting) je pojem, který je možné si vyložit mnoha 

způsoby. Kreativní, které vychází z latinského slova creo neboli tvořím. Ovšem 

ve spojení kreativní účetnictví nejde o tvořivost či tvůrčí umění, ale o takové chování, 

které vede k hraně nebo i daleko za hranu zákona. Slovník Oxfort Disctionaries definuje 

kreativní účetnictví jako využívání vzniklých mezer ve finančních předpisech za cílem 

dosažení výhod a zároveň i hodnoty uvést v mylném a příznivějším světle než je 

skutečnost. [4] 
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1.1.2 Etika účetnictví 

Pravidla a normy chování, které je vztahující k členům dané profese jsou vyjádřena 

slovem etika. V případě zájmu o etiku vzniká důležitost být obeznámen s pojmem 

morálka. Morálkou jsou určovány zásady, podle kterých posuzujeme lidský charakter 

a činy, zda se jedná o špatné nebo ještě o správné činy. V podnikání a celkového vedení 

účetnictví jsou chování a určité nastolené normy chování velmi důležité. Dále etika 

chování v účetnictví je ovlivněna vlastním rozhodnutím, ale také odpovědnost 

za důsledky rozhodnutí jiných osob. V  nejkrajnějších případech lze považovat 

toto nemorální chování jako: úmyslný bankrot, tunelování nebo daňový podvod. Daňový 

podvod je mimo jiné také předmětem trestného stíhání. [17] 

1.1.3 Podvod 

Podvod je vymezen v Zákon č. 40/2009 Sb. §209 odst. (1) takto: „Kdo sebe nebo jiného 

obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 

skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty.“ [25] 

 

Obr. 1 Účetní podvody a její podílení se na hospodářské kriminalitě (Upraveno z [2]) 
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1.1.4 Účetní podvody 

Pokud jsou prováděné  nesprávnosti v účetní závěrce, dochází tomu tak většinou 

důsledkem chyb a podvodů. Je brána vysoká důležitost rozlišovat tyto dva pojmy. 

Rozlišování vzniká na základě úmyslnosti nebo neúmyslnosti daného jednání. [9] 

Chybou je rozuměno vedení, které je neúmyslné z důvodu nesprávných údajů získaných 

z účetní závěrky a to včetně vynechání některé částky nebo nezveřejnění potřebných 

skutečností. Je možné sem zařadit chyby při shromažďování nebo zpracování dat, 

ze kterých se zpracovává účetní závěrka. Také nesprávný účetní odhad, který vznikne 

v důvodu přehlédnutí nebo špatné interpretaci skutečnosti nebo chyba v aplikaci účetních 

principů v návaznosti na problematiku s oceňováním, zaúčtováním, klasifikací, 

prezentací a zveřejnění. Důvody, proč vznikají chyby, jsou většinou neznalosti, chybné 

předpoklady nebo nedbalost. [9] 

Podvod je oproti chybě mnohem závažnější a to proto, že je prováděn z úmyslného 

jednání. Podvod je klasifikován jako trestný čin, při kterém pachatel podvodným 

jednáním sebe nebo jiné obohatí. Tento trestný čin se jedná v případě, že je někdo uveden 

v omyl. Využití něčího omylu nebo zamlčení podstatných skutečností a způsobení 

tak na cizím majetku škodu a to nikoliv nepatrnou, tedy vyšší než 5 000 Kč včetně. [9] 

Na podvod také pamatoval standard ISA 240, který říká, že uvedení v omyl je takové 

jednání, kdy pachatel předstírá něco, co není v souladu se skutečným stavem věci. Využití 

omylu jiného znamená, že pachatel sám k omylu nepřispěl, ale dotyčného v něm zanechal. 

Podstatná skutečnost je zamlčená tehdy, pokud viník neuvede jakoukoliv informaci, která je 

zásadní pro podváděnou osobu. Aby bylo jednání kvalifikováno jako podvod, musí být 

od samého počátku pácháno s úmyslem obohatit sebe nebo někoho jiného. [9] 
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Obr. 2 Stupně kreativního účetnictví z pohledu možných postihů (Upraveno ze [13]) 

1.1.5 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 

Podstata trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 

tr. zák. Pachatel ohrozí majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně [24] 

- Nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu 

hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen 

v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé 

nebo hrubě zkreslující údaje, nebo 

- takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady zničí, poškodí, učiní 

neupotřebitelnými nebo zatají. [24] 

1.1.6 Krácení daní 

Krácení daní úzce souvisí s podvodným účetnictvím a s praktikami kreativního účetnictví.  

Dle trestního zákoníku č. 140/1961 Sb odst. 1 „Zkrácením daně ve smyslu citovaného 

ustanovení se v praxi orgánů činných v trestním řízení rozumí jakékoli jednání, v důsledku 
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něhož byla poplatníkovi (resp. plátci) neoprávněně vyměřena a jím zaplacena nižší daň, 

než jaká by měla být vyměřena a zaplacena, nebo k jejímu vyměření a zaplacení vůbec 

nedošlo, ačkoli podle zákona měla být daň vyměřena (přiznána) a zaplacena. Jde 

zpravidla o zvláštní případ podvodného jednání, jímž pachatel nelegálně ovlivňuje 

daňovou povinnost svou nebo jiného daňového subjektu tak, že v rozporu se skutečností 

předstírá buď nižší rozsah této povinnosti, nebo předstírá, že takovou povinnost vůbec 

nemá, ačkoli mu podle zákona vznikla.“ [23] 

1.1.7 Švarc systém 

Švarc systém je velmi rozšířeným a známým pojmem v České republice. Dle zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti §13 je popisován resp. zakazován. [26] 

Hlavní podstatou Švarc systému je poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Zaměstnanec nepracuje na žádnou s forem dohod o práci, ale na základě živnostenského 

listu. Zaměstnanec nevykazuje velký zisk, ale je podvodným způsobem placen 

zaměstnavatelem. Mezi základními znaky pracovního poměru patří: [26] 

- Podřízenost zaměstnance, 

- práce má vyhrazenou pracovní dobu a pracovní působiště, 

- zaměstnanec dostává jen určité pravomoci spojené s jeho pracovní pozicí, 

- používání pracovní prostředků zaměstnavatele. [26] 

Zákonodárci od 1. ledna 12012 zpřísnili pokuty a sankce, které se týkají Švarc systému. 

Tyto postihy jsou definovány v paragrafu 139 a 140 zákona o zaměstnanosti 

(435/2004 Sb.). [27] [28]Pokuty se týkají nejen zaměstnavatelů ale i osob samostatně 

výdělečně činných, na které stát nahlíží jako na spolu pachatele. Zaměstnavatel může být 

potrestán pokutou a to až ve výši 10 milionů korun, v lepším případě může dostat pokutu 

v nejnižší výši a to 250 tisíc korun. OSVČ hrozí pokuta ve statisícových hodnotách. [26] 
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1.2 Motivy použití kreativního účetnictví 

Motivace k využívání kreativního účetnictví vždy vychází z povahy osoby a jeho cíle. 

O motivu používání kreativního účetnictví píše Jones. Popisuje nejvíce osoby 

zainteresované do managementu společnosti. Důvody používání kreativního účetnictví 

jsou následující [14] 

1) Zvyšování mezd managementu – složka mzdy je obvykle závislá na schopnostech 

manažera a na viditelných dosažených výsledcích společnosti. Další stimulem 

může být selhání lidského faktoru a to lidská nenasytnost. [14] 

2) Pocit uspokojení – manažeři cítí pocit uspokojení ze své práce, pokud vlastníci 

společnosti umí projevit uznání. Pro tento pocit dojdou do bodu, kdy použijí 

kreativní účetnictví. Z druhé stránky, pokud manažer nemá dostatek výsledků 

a vedení je stále nespokojené, pak manažeři se raději uchýlí k těmto praktikám 

pro spokojenost. [14] 

3) Ztráta zaměstnání – využívání kreativního účetnictví také může být z důvodu 

hrozby či strachu ze ztráty zaměstnání. Pokud vycítí tuto hrozbu, pak z pudu sebe 

záchovy použijí veškeré praktiky. [14] 

4) Nezkušenost – z důvodu nezkušenosti nový manažeři mohou být motivováni 

špatným způsobem, který je dovede až k využívání kreativního účetnictví. [14] 

5) Odměny – manažer může být vyplácený pomocí mezd, ale také i na základě akcií 

a opcí. Čím více roste cena akcie, tím manažer získá větší odměnu. Tento jev 

pak vede manažera k soustředění všech činnosti na zvyšování cen akcií. 

Pokud společnost prosperuje, tak nejen že vykazují vysoký zisk, ale také roste 

cena akcií. Manažeři svým jednáním a zaměřením se na krátkodobé cíle mohou 

ovlivnit růst akcie. [14] 

Motiv pro použití kreativního účetnictví lze bezesporu přisoudit i vlivem investorů. 

Aby pro investory byla firma zajímavá a měli zájem vkládat peněžní prostředky, tak musí 

mít společnost velmi dobré výsledky. Hlavním poznávacím znamením je výsledek 

hospodaření společnosti a vykazování dobrých výsledků od managementu. 
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Pokud se společnost potýká s finančními problémy hlavně v době, kdy situace na trhu 

není pozitivní pro žádné firmy, pak pomocí kreativního účetnictví je schopna upravit 

skutečnosti tak, aby uspokojila investory [19] 

V České republice je nutné také zahrnout další faktor a to morálku podnikatelů 

a obchodních korporací. V roce 2013 komora certifikovaných účetních dělala průzkum 

ohledně přikrášlení finančních výsledků. 21 % podnikatelů v ČR požaduje od účetních 

vylepšit účetní závěrku. V praxi to může představovat až 200 tisíc firem. K umělému 

zvýšení ziskovosti se uchýlily téměř čtyři z pěti firem, konkrétně tedy 78.9%. 

Pro přesnější představu ankety se zúčastnilo 314 respondentů z členů Komory 

certifikovaných účetních, která tak sdružuje odborníky na oblast účetnictví, daní 

i podnikových financí. Krom ziskovosti se také přikrášluje zadluženost firmy. Celkově 

17,5 % tázaných takzvaně „snížilo svojí zadluženost“ Anketa také odhalila skutečnost, 

že česká legislativa nedisponuje dostatečnými nástroji, aby zabránila zkreslování účetní 

závěrky. Což také potvrzuje 68 % respondentů ankety Komory certifikovaných účetních. 

Dle místopředsedkyně komory jsou důvody přikrášlování závěrky následující: „V době 

trvajícího ekonomického poklesu si můžeme snahu o vylepšení výsledků vysvětlit 

i kariérními důvody manažerů, a samozřejmě také dostupností financí u bank 

nebo investorů. Vnější tlak na firmy nepolevuje. Logicky tak trvá snaha o vylepšení 

obrázku jejich komerční úspěšnosti.“ [16] 

Aby mohlo kreativní účetnictví vzniknout v dané účetní jednotce, musí být splněny určité 

předpoklady. Jedním z předpokladu je právě motiv. Hlavním motivem je především 

zkreslování účetnictví na pozitivnější výsledky jak pro investory, tak pro manažery 

a vlastníky firmy. Dalším předpokladem je vnímání rizika a postavení státu ohledně 

sankcí. Každý jedinec vnímá riziko jinak. Pokud jsou sankce malé, pak je obecně nízké 

riziko a tedy větší možnost využívat kreativní účetnictví. Používat kreativní účetnictví je 

možné pokud k tomu má společnost alespoň minimální příležitost. [30] 

Společnost Price waterhouseCoopers sestavila trojúhelník, který se skládá z tlaku, 

příležitostí a ospravedlňování. Dle tázaných respondentů zjistila procento osob, 

na které působily dané 3 faktory. [5] 
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Obr. 3 Faktory působící na osobu, která provádí účetní podvody (Upraveno dle [5]) 

Mezi další motiv zejména v České republice lze považovat snahu o snížení daňových 

povinností. Praktiky kreativního účetnictví bývají využívané účetní jednotkou 

tak, aby tím dosáhly co nejnižšího základu daně a tedy i co nejnižší možné daně. 

1.3 Znaky kreativního účetnictví – manipulace s účetními údaji 

Znaky kreativního účetnictví je možné rozdělit dle několika činností: [18] 

- Zamezit hlavní kontroly dozorčí rady nebo orgánů společnosti. Při hlavních 

kontrolách je možné dojít k závažným chybám a poté je napravit. 

- Obchodovat pouze se stávajícími dodavateli a odběrateli. Pokud společnost 

zkresluje své účetnictví, pak je možné, že do jejich praktik patří i jejich obchodní 

partneři. Je proto vhodné jejich oblast nerozšiřovat. 

- Zvyšování finančních prostředků pomocí získání dalších úvěrů a půjček. 

- Posilovat prosperitu společnosti zvyšováním financování pomocí kapitálového 

trhu.  

- Veškeré ukazatele při zpracování finanční analýzy hodnotit kladně 

a tedy přikrášlit její stav se snahou o daňové podvody [18] 

Tlak (71%)

Příležitost 
(15%)

+

Ospravedlňová
ní (12%)
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1.4 Techniky kreativního účetnictví – manipulace s účetními 

údaji 

Při manipulaci s účetními údaji se řeší zkreslování účetních výkazů. Jeden z pohledů 

na zkreslování účetních výkazů vytvořil Mulford. Vytyčil praktiky finančních čísel 

v účetnictví. [20] 

Obr. 4 Možné praktiky hry čísel v účetnictví (Upraveno dle [20]) 

 

- Agresivní účetnictví - firma účelně účtuje na dané účty z důvodu dosažení daného 

výsledku. 

- Management zisku – jsou takové činnosti, které směřují k úpravám zisku, tyto 

úpravy vytváří a udržuje management. 

- Vyrovnání výnosů – činnost, při které jsou řízeny peněžní toky, které se starají 

o odstranění výkyvu vůči průměru zisku. 

- Dvojí účetní výkaznictví – společnost úmyslně vede dvojí účetnictví jedno 

pro účely auditu a daňové správy, ve kterém jsou podvodné operace. Druhé 

účetnictví je reálné, ovšem nemusí být vedeno papírovou formou a tedy je těžko 

dokazatelné. 

Běžné praktiky 
hry čísel v 
účetnitví

Agresivní 
účetnictví

Management 
zisků

Vyrovnání 
výnosů

Podvojné účetní 
výkaznictví

Praktiky 
kreativního 
účetnictví
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- Praktiky kreativního účetnictví – praktiky založené na úpravě účetních výkazů 

resp. dat. [20] 

Mezi základní techniky kreativního účetnictví lze považovat takzvaný „windows 

dressing“. Tato technika je sice náročná, ale je možné ji využívat v případě začínajících 

nebo méně znalých manažerů. [7] 

Další technika se nazývá mimobilanční financování. Technika je oproti windows dressing 

mnohem náročnější, a také vyžaduje velmi zkušeného pracovníka. Hlavní výhodou této 

metody je, že její odhalitelnost je velmi náročná. [7] 

Jednou z další technik je Earning management. Rozděluje se na income smoothing 

a big bath, o kterých je hovořeno níže. [11] 

1.4.1 Window dressing 

Pro pojem window dressing existuje mnoho definic  

Window dressing bylo definováno jako“ Takové vedení transakcí, při nichž finanční 

výkazy podávají zavádějící nebo nereprezentativní obraz o finanční situaci podniku.“ 

[19]a také jako „Window dressing je takové vedení transakcí, jehož cílem je vytvoření 

příznivějšího obrazu o finanční pozici společnosti ve výkazech finančního účetnictví“ 

a také jako „Window dressing je takové vedení transakcí, jehož cílem je vytvoření 

příznivějšího obrazu o finanční pozici společnosti ve výkazech finančního účetnictví, 

než jako je ve skutečnosti.“ [19] 

Do window dressing lze zařadit několik technik, které jsou často využívané pro vytvoření 

zdání lepšího účetnictví. Výčet technik je pouze demonstrativní, jelikož kreativita 

účetnictví a technik window dressing se neustále vyvíjí díky manažerům a interním 

a externím faktorům, které na něj působí. [19] 

První z technik je přesouvání aktivit mezi dlouhodobé a krátkodobé. Díky této praktice 

získá společnost lepší likviditu. [19] 
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Další technikou je neoprávněné zařazování aktiv do majetku společnosti. Majetek 

nepřináší společnosti žádný zisk ani ekonomický užitek. Společnost majetek většinou 

ani nevyužívá. [19] 

Zpětný leasing, lze také považovat za jednu z technik. Zpětný leasing je takzvaný zpětný 

odkup aktiv. [10] 

Změna technického zhodnocení také patří mezi techniky dressing, jelikož pomocí 

technického zhodnocení lze zkreslit účetnictví, tak aby měli lepší výsledky [18]
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 Obr. 5 Neoprávněné nakládání s aktivy (Upraveno z  [10]) 
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1.4.2 Mimobilanční financování 

Mimobilanční financování je mnohem náročnější na čas a vyžaduje velice 

kvalifikovaného manažera. Hlavní výhodou této techniky je ovšem to, že není snadno 

odhalitelná. Podstatou této techniky jsou úpravy, které se nepoznají v rozvaze a je tedy 

zdání, že nebylo upraveno účetnictví a bylo vše dodrženo dle zákona [18] 

Definice dle Krupové je „Mimobilanční financování je pak takové financování 

nebo refinancování podnikových činností, jejichž promítnutí v rozvaze firmy 

se i při dodržení zákonných požadavků a existujících zásad nemusí objevit.“ .[19] 

Mimobilanční financování používá techniky, jako jsou zaměňování tzv. kapitálového 

(finančního) leasingu za operativní. Dále také půjčky klasifikované jako vlastní kapitál 

a zaručené půjčky, považované za tržby. Jednou z technik je nekonsolidovat dceřiné 

společnosti. Tato technika pak docílí zlepšení financí podniku. Účetní zachycení prodeje 

pohledávek nebo factoringu, u kterého vzniká riziko, vyplývající z nesplacených 

pohledávek. [12] 

Mimobilanční financování se velmi často používá při leasingu. Leasing je takzvaná 

smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem, když za daných podmínek pronajímatel platí 

nájemné nájemci. Pronajímatel na konci pronájmu majetek buď odkupuje, nebo přechází 

zpět k pronajímateli. [15] 

Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem, který končí převodem vlastnických 

práv na nájemce v době ukončení pronájmu. Mezinárodní účetní standardy říkají, 

že zachycení majetku a závazků vůči leasingové společnosti je způsob jak uvést reálný 

stav. Pokud společnost neuvede operace a částky v rozvaze nájemce, pak zkresluje 

ekonomické zdroje a závazky a to podhodnocením. [18] 

Operativní leasing zahrnuje všechny ostatní pronájmy, po jejichž ukončení vrací nájemce 

majetek pronajímateli. V případě operativního leasingu se najatý majetek v rozvaze 

neuvádí. Předpis nájemného za účetní období je nákladem běžného období a současně 

krátkodobým závazkem, který nájemce uhradí. Při operativním leasingu zůstává 

pronajímaný majetek nadále v aktivech pronajímatele, kde je zařazen podle své povahy. 

Pronajímatel ho odepisuje podle stejných zásad jako obdobná nepronajatá aktiva. Přijaté 
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nájemné je výnosem běžného období. Jelikož dle českých standardů se nerozlišuje 

operativní a finanční leasing jsou oba zachyceny pouze v podrozvaze. [18] 

Faktoring z pohledu prodeje pohledávek společností, jak je již zmíněno výše, je jeden 

z prostředků pro kreativní účetnictví mimobilančním financováním. Hlavní výhodou 

faktoringu pro firmu je získání finančních prostředků v krátkém čase a tím i vylepšení 

účetních výkazů pro dodavatele a odběratele (zákazníky). Lepší postavení mezi externími 

partnery je viditelné snížení míry zadlužení. Inkaso pohledávky zajišťuje faktor 

a společnost tak jej nemusí řešit. [12] 

1.4.3 Earnings management 

Earnings management používá různé náhledy na jedno a totéž finanční výkaznictví 

či strukturu transakcí. Tato praktika se využívá zejména z důvodu oklamání akcionářů. 

Společnost uvádí mylnou základní ekonomickou výkonnost. Další možnost, kterou 

využívá je ovlivnění pomocí dvojího nahlížení na smlouvy, které ovlivňují vykazování 

účetních výdajů. [11] 

Mulford a Comiskey definovaly Earnings management takto: „Earnings management 

je aktivní manipulace s účetními výsledky, aby byl vytvořen pozměněný obraz 

o výkonnosti společnosti.“ [20] 

 

Obr. 6 Praktiky Earnings managmentu (Upraveno dle [8]) 

1.4.4 Income smoothing 

Income smoothing neboli v překladu vyhlazování příjmů. Hlavní cílem Income 

smoothingu je minimalizovat rozdíly mezi vrcholy a propady v běžné časové řadě u cash 

flow. Při aplikaci dochází k snižování a zadržování zisků během dobrých i slabších let. 

[8] 
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1.4.5 Big bath 

Big bath neboli velká lázeň. Je pojednáváno o praktice, kdy se management pokouší snížit 

současný zisk na akcii. Je to jedním z triků, aby v budoucnu mohla společnost opět akcii 

zvýšit. Tato skutečnost vyvolá dojem, že společnost je prosperující a tím roste cena akcie. 

Další situace, u které se využívá big bath je v případě, kdy se snižuje příjem výrobků. 

Díky této technice si tak zajistí větší pravděpodobnost splnění cílů v budoucnu. Tato 

technika je často využívaná v době, kdy nějaké období končí a začíná jiné. Typickým 

příkladem je tak, když odchází starý manažer a nastupuje nový. Nový manažer odepíše 

staré projekty a aktiva předchozího manažera. Dalším případem může být situace, 

když společnost dosahuje nízkých příjmů a tak si své náklady oddálí na další období. [8] 

1.5 Výhody a nevýhody kreativního účetnictví 

Mezi hlavní výhody kreativního účetnictví lze zařadit níže uvedené: 

- „Zvýšit vykazovaný zisk nebo snížit vykazovanou ztrátu,  

- manipulovat s ukazateli používanými ve finanční analýze,  

- zatajit finanční riziko,  

- obcházet rizika spojená s půjčkami,  

- pomoci podniku vyhnout se kontrole akcionářů,  

- upevnit postavení vedení společnosti,  

- posílit přístup podniku k finančním prostředkům, které by ji jinými cestami 

nezískal.“ [19] 

Mezi nevýhody kreativního účetnictví lze zařadit hlavní aspekt a tím je nezákonnost 

a také velká náročnost jak časová tak psychická. Další nevýhody kreativního účetnictví 

jsou většinou retrospektivní. Na základě provedení kreativního účetnictví mohou 

vzniknout ve společnosti problémy spojené s auditorem, který může nekalé praktiky 

vypátrat, což může vést i ke krachu společnosti a nedozírným důsledkům vůči vedení 

a manažerům. Další nevýhodou je propadnutí paniky a případné nedůvěry mezi interními 

i externími osobami, které jsou zainteresovaní do společnosti. Mezi ně můžeme 

považovat například zaměstnance, manažery, vlastníky, dodavatele, odběratele. [19] 
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1.6 Opatření, prevence, sankce a způsob boje proti kreativnímu 

účetnictví 

1.6.1 Opatření, prevence, způsob boje proti kreativnímu účetnictví 

Prevence původně pochází z latinského slova praeveniere, což lze volně přeložit jako 

předcházet. Můžeme jí definovat jako „Soustava opatření, která mají přecházet 

nežádoucímu jevu“. Provádět prevenci je velmi důležité v jakémkoliv oboru a zvláště 

v účetnictví, protože je značně méně nákladná než následné odstraňování důsledků 

z pohledu finančního, ale i časového. [9] 

Boje proti kreativnímu účetnictví jsou velmi často předem prohrané bitvy. Přesto však 

válka nikdy neskončí. Šarvátky a boje mezi auditory, kontrolory, státními orgány 

a neziskovými organizace na druhé straně. Tvůrci se snaží neustále inovovat a zlepšovat 

boj proti kreativnímu účetnictví. Jsou nuceni hledat nové způsoby, jak jemu zabránit a být 

blíže svému cíli. [1] 

Jedním nástrojem je Zelená kniha. Kontrolní a auditní výbory evropských akciových 

společností jsou dosazovány osoby, které nezískali dostatek kvalifikační předpoklady 

pro takovou činnost. Přidáme-li k tomu také personální provázanost mezi vedením, 

akcionáři a členy dohledových orgánů, pak je zjevně vidět nemožná kombinace s dobrými 

výsledky v boji proti kreativnímu účetnictví. Doposud bylo nastoleno pět možných 

způsobů jak bojovat s kreativním účetnictvím. [19] 

Bylo zjištěno pět způsobů, jak bojovat s kreativním účetnictvím. Těmi jsou striktnější 

a specifičtější standardy a standardizované postupy a operace, větší smysl pro detailnost 

předpisů pro účetnictví, ošetřit problémové oblasti legislativně, provádění pravidelné 

analýzy, povinnost zveřejňovat s povinností dohlížet na tuto činnost, dostát závazkům 

z titulu obsahu před formou. [1] 

Všechny výše zmíněné techniky však budou čelit neustálé vynalézavosti lidí. Například 

zpřísnění podmínek povede na druhou stranu k velké byrokratizaci a nepřehlednosti. 

Pokud dojde k zaúčtování složitějších operací, bude zapotřebí ne jednoho, ale několika 

týmů expertů z oboru práva, účetnictví a dalších spojujících oblastí, které se přímo týkají 
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podstaty dané operace. Jednou z alternativ k zpřísnění podmínek by bylo možné zavést 

veřejnoprávní metody regulace na základě: co je zakázáno a co není povoleno. Tento 

nápad je v teorii dobrý, ale v praxi má značné chyby. Vyžadoval by velmi přesné detailní 

popisy jednotlivých možných operací. Minimum výjimek a odklonů a především 

nemožnost pružně reagovat na měnící se podmínky v průběhu života účetní jednotky. 

Muselo by dojít k závaznému posouzení takovýchto operací ad hoc příslušným orgánem, 

ten by poté vydal své stanovisko. Jak by v daném případě bylo správné postupovat 

a to by bylo závazné. Takovýto postup by ovšem vedl k velké zátěži nejen pro účetní 

jednotky či podniky, ale také pro státní aparát, který by byl nucen značně posílit řady 

úředníků v problémové oblasti a také nelze zapomenout na velké dopady v ekonomické 

a administrativní zátěži. Mimo jiné by se také tvořili další možnosti pro korupci. Po přijetí 

opatření by vnikla jistě pozitiva, ale ovšem vyskytlo by se více negativ. Proto se současný 

stav regulace, i když je nedokonalý a nelze ho považovat na vyhovující, je přijatelnější 

možností fungování pro účetnictví jako takové. [19] 

Dalším příkladem s bojem proti kreativnímu účetnictví je Financial Reporting Review 

Panel působící ve Velké Británii. Jedná se o organizaci, na níž je možné se obrátit 

v případě postavení v pozici třetí strany. Organizace prověří hospodaření společnosti 

se zaměřením na problematiku s kreativním účetnictvím. Společnost získává finanční 

prostředky z vlastních zdrojů, ale i z okruhu účetní profese. Veškeré výsledky jsou 

předány nejen žadateli (třetí straně), ale také vedení prověřované společnosti a hlavně 

tisku kvůli zveřejnění. I když organizace čelila již několika soudních sporů, tak dokázala 

rozhýbat nápravu nejedné společnosti provádějící kreativní účetnictví. [19] 

Otázkou stále zůstává jak předcházet vzniku kreativního účetnictví a účetním podvodům? 

Podniky nejvíce věří v etické a morální vědomí svých zaměstnanců a zdůrazňování 

nevýhod kreativního účetnictví. Nelze také opomenout desinformace či nedostatek 

informací, které vedou k nevědomému provádění kreativního účetnictví. Pokud jsou 

zaměstnanci nabádáni ke špatnému jednání od vedení, může tak dojít k poškození 

společnost, což může v krajním případě dojít až k likvidaci společnosti. Dle citované 

studie bylo zjištěno, že 50 % veškerých upozornění na defraudační jednání je právě 

od zaměstnanců. Toto také potvrzuje účinnost etický a morální kodexů, které apelují 

na svědomí jedince, než používání veřejnoprávních předpisů, které jsou vnášeny 
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mezi veřejnost násilím. Vždy je pro člověka jednoduší dodržovat pravidla, které nejsou 

povinné než ty co jsou násilím dodržované. [1] 

1.6.2 Sankce 

Trestný čin spáchání zkrácení daní se trestá odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky. 

Přísnější tres a to až odnětí svobody do 8 let hrozí v případě, že pachatel způsobí trestným 

činem značnou škodou a to nejméně ve výši 500 000 Kč Popřípadě soud rozhodně 

o peněžitém testu, který se pohybuje v rozmezí od 2 000 Kč do 5 000 000 Kč. [22] 

Nezákonná úprava hospodářského výsledku nedopadá jen na daně, ale také na sociální 

a zdravotní pojištění nebo na jiný poplatek v podobně povinné platby. [23] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části je vycházeno z teoretických poznatků popsaných výše. V této části práce je 

představena obchodní korporace, s kterou je pracováno v celé kapitole. Dále jsou 

identifikovány techniky kreativního účetnictví využívané společností a zjištěn jejich 

dopad na účetní výkazy. 

Z důvodu citlivosti dat a také kvůli splnění požadavku vlastníka je název obchodní 

korporace fiktivní a to XY, s. r. o.. Dále pro šifrování a ochranu společnosti je stanoven 

utajený vzorec. Použitá jména a příjmení jsou taktéž smyšlené, aby nedošlo k poškození 

OSVČ a obchodní korporace. 

2.1 Popis účetní jednotky 

Identifikace technik kreativního účetnictví je aplikováno na obchodní korporaci, 

která provádí činnost v oboru stavebnictví konkrétně výstavbu, přestavbu, rekonstrukce, 

rekonstrukce koupelen a sanitárních místnosti. V momentální době se podnik začal 

zajímat o výstavbu dřevostaveb, která je vyžadována zákazníky.  

Obchodní korporace má jednoho vlastníka, který je velmi zkušený v oboru. Jeho praxe 

dosahuje až 35letým zkušenostem. Vlastník je v důchodovém věku a děti má již 

samostatně žijící. Dlouhodobě podnikal jako osoba samostatně výdělečně 

činná, ale poté založil společnost s ručením omezením. Ve společnosti s ručením 

omezením viděl hlavní výhodu a to ručení pouze vloženým kapitálem a majetkem. 

Společnost byla založena v následujícím roce, kdy vlastník měl vyšší obrat jak 

1 000 000 Kč a tedy u něj vznikla povinnost plátcovství daně z přidané hodnoty.  

Vlastník má stálou klientelu, ale získává i nové zákazníky. Na marketing nevkládá téměř 

žádné finanční prostředky. Jeho zdroj a získání zákazníků plyne z dobré pověsti. Jeho 

základní heslo je pracovat kvalitně z kvalitních materiálů. 

Společnost vede v personalistice dva zaměstnance. První zaměstnanec je taktéž odborně 

zkušený. Zaměstnanec je dlouholetý kamarád jednatele a je ve stejné věkové kategorii 

jako jednatel společnosti. Druhý zaměstnanec je nezkušený bez praxe. Nastoupil 

do zaměstnání po absolvování výuky v oboru zedník. Tento zaměstnanec je bezdětný, 
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bez závazků. Nevlastní žádnou nemovitost ani cennou movitou věc. Oběma je vyplácena 

minimální mzda dle zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Pro dobrý náhled na stav společnosti je níže uvedená zjednodušená rozvaha za rok 2015. 

Tab. 1 Aktiva -rok 2015 (Zdroj: interní materiály firmy) 

Označení Aktiva Čís. 

řád. 

Brutto 

(v Kč) 

Korekce 

(v Kč) 

Netto 

(v Kč) 

 AKTIVA CELKEM 1 1 856 050 190 910 1 665 140 

B. Dlouhodobý majetek 2.   190 910 -190 910 0 

B. II. Dlouhodobí hmotný 

majetek 

3   190 910 -190 910 0 

C Oběžná aktiva 4. 1 674 160  1 674 160 

C. III. Krátkodobé pohledávky 5. 2 463 890  2 463 890 

C. IV. Krátkodobý fin. majetek 6.  -789 740    -789 740 

D. I. Časové rozlišení 7.    -9 020       -9 020 

 

 

Tab. 2 Pasiva za rok 2015 (Zdroj: interní materiály firmy) 

Označení PASIVA Čís. 

řád. 

Stav v běžném 

účetním období 

(v Kč) 

 PASIVA CELKEM   8.  1 665 140 

A. Vlastní kapitál   9.     197 500 

A.I. Základní kapitál 10.     562 000 

A.III. Fondy ze zisku 11.      16 620 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 12. 1 416 510 
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A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

13. -1 797 630 

B. Cizí zdroje 14. 1 467 640 

B.II. Dlouhodobé závazky 15.        1 290 

B.II. Krátkodobé závazky 16. 1 211 740 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 17.    254 610 

Níže je uvedené srovnání nákladů a výnosů za posledních 5 let, kde je možné udělat 

si malý náhled na účetní jednotku. Náklady a výnosy jsou uvedeny v grafu pro větší 

přehlednost. 

 

Graf 1 Srovnání nákladů a výnosů za rok 2015 (Zdroj: interní materiály) 

 

Společnost má tento rok záporný hospodářský výsledek a to -1 797 630 Kč. Náklady 

činily 5 011 187,23 Kč a výnosy 3  213 557,23 Kč. Této částky bylo dosaženo, 

jelikož vznikly velké investice do společnosti. Dále jsou také zaúčtované různé náklady, 

které nejsou v souladu se zákonem o účetnictví a tedy i se zákony daňovými. Další 

kapitoly jsou věnovány skutečným případům, kdy docházelo ke snižování hospodářského 

výsledku v rozporu se zákony. A to konkrétně při rekonstrukci kuchyně, provádění Švarc 

systému, vzniklé náklady na pohonné hmoty a následně drobné nákupy, u nichž nešlo 

o výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmů 
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Graf 2 Srovnání nákladů a výnosů za rok 2014 (Zdroj: interní materiály) 

Společnost v roce 2014 byla opět v záporném výsledku hospodaření a to – 299 000 Kč.  

 

Graf 3 Vývoj nákladů a výnosů za rok 2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V roce 2013 společnost byla ve ztrátě a to s náklady 3 987 000 Kč a výnosy 3 467 800 Kč. 

Výsledek hospodaření byl -519 200 Kč. 
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Graf 4 Vývoj nákladů a výnosů za rok 2012 (Zdroj: vlastní zpracování) 

V roce 2012 vykazovala společnost zisk a to ve výši 371 690 Kč. Zisk vznikl díky velkým 

zakázkám se středně velkými firmami. 

 

Graf 5 Vývoj nákladů a výnosů za rok 2011 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V roce 2011 byly náklady a výnosy téměř rovny. Náklady činily 2 946 523 Kč a výnosy 

2 897 156 Kč. Hospodářský výsledek byl záporný stejně jako po většinu roků. Ztráta 

činila 49 367 Kč 
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2.2 Analýza situace v konkrétním případu kreativního 

účetnictví  

Tato kapitola je věnovaná nákladům, které vznikly díky zhotovení nové kuchyně. Sídlo 

společnosti se nachází v rodinném domě jednatele. Pro společnost jsou vyhrazeny 

2 místnosti v přízemí. Jednatel se rozhodl udělat novou kuchyň do rodinného domu, 

která bude částečně využívána pro společnost. Veškeré náklady, které vznikly při nákupu 

materiálu i objednaných služeb byly vloženy do účetnictví společnosti a to neoprávněně 

jako výdaje daňově uznatelné. 

Pro větší přehlednost je níže uvedená tabulka, ve které je možné vidět veškeré náklady 

vložené do účetnictví spojené rekonstrukcí kuchyně. 

Tab. 3 Doklady spojené s rekonstrukcí kuchyně (Zdroj: interní materiály) 

Účel Částka (v Kč) Účet zkreslující 

náklady 

Půjčení automobilu (likvidace staré kuchyně) 5 000 518 

Pohonné hmoty 1 000 501 

Úprava vody a elektrické energie (zásuvek, 

přívod vody) 

2 000 518 

Nákup materiálu na úpravu vody a elektrické 

energie 

2 368 501 

Nákup lednice 20 000 501 

Nákup indukční desky 10 878 501 

Nákup pečící trouby 11 116 501 

Nákup myčky na nádobí 10 990 501 

Nákup mikrovlnné trouby 6 390 501 

Návrh skříněk a design kuchyně  2 000 518 

Nákup drobných spotřebičů (varná konvice, 

toustovač, presovač, atd.),  

12 875 501 

Nákup kuchyňských skříněk 60 000 501 

Nákup pracovní linky 15 000 501 

Montáž, doprava 40 000 518 
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Jídelní set pro 6 lidí 6 051 501 

Zjednodušené daňové doklady za drobné 

doplňky do kuchyně 

4 875 501 

Celkem 210 543 ------- 

Po provedené analýze veškerých nákladů spojených s nákupem a montáží nové kuchyně, 

byly zjištěny náklady 501 – spotřeba materiálu byly zaúčtované doklady v hodnotě 

161 543 Kč a náklady 518 – ostatní služby byly vyčíslené v účetním deníku v hodnotě 

49 000 Kč. Náklady na služby jsou podstatně nižší, jelikož majitel téměř veškeré práce 

prováděl sám. Celkové náklady na rekonstrukci kuchyně byly 210 543 Kč.  

Tab. 4 Ovlivněné účty (vlastní zpracování) 

Ovlivněné účty Výše ovlivnění (v Kč) % z celkové výše účtu 

501 161 543 4,9 

518 49 000 4,1 

Celkem 210 543 9 

 

Náklady připadající na rekonstrukci nejsou nepatrné a snižují hospodářský výsledek. 

Z části jsou náklady neoprávněně uznané v účetnictví. Jelikož se společnost nachází 

v rodinném domě jednatele, tak kuchyni nebude využívaná pouze pro firemní, 

ale také pro osobní účely. V horním patře, kde byla zhotovena kuchyň, žije i syn jednatele 

s rodinou. Pokud je využívaná i mimo firemní účely není možné uznat veškeré náklady 

spojené s kuchyní.  

Pro správné určení poměru, kolik nákladů lze uznat do účetnictví a kolik pro osobní účely 

lze použít rozpočítání obytné plochy. Celkově obytná plocha měří 171,24 m2. 

Tab. 5 Rozdělení obytné plochy (Zdroj: interní informace) 

Obytná část Velikost (m2) Procentní část z celku (v 

%) 

Část připadající 

obchodní korporaci 

18,43 10,76 

Část připadající rodině 152,81 89,24 

Celkem 171,24 100 
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Tab. 6 Výpočet poměrné části nákladů připadajících na společnost (Zdroj: vlastní zpracování) 

Obytná část Výpočet (v Kč) Výsledek 

(v Kč) 

Ovlivněný 

účet 

Rodiny 161 543 * 0,8924 144 161 xx 

Společnosti 161 543*0,1076   17 382 501 

Rodiny 49 000* 0,8924   43 728 xx 

Společnosti 49 000*0,1076     5 272 518 

xxx Celkem 210 543 xx 

Celkové náklady na rekonstrukci činily 210 543 Kč. Na základě propočtů obytné plochy 

rozdělené na osobní účely a na kancelář využívanou společnosti připadají na kancelář 

náklady na rekonstrukci pouze ve výši 22 654 Kč což je pouze necelých 11 % z celkových 

nákladů na rekonstrukci kuchyně. Výpočet musel být rozdělen na náklady vynaložené 

na služby a náklady na účtu 501, jelikož oba účty budou ovlivněny. Pro obytnou plochu, 

kde žije rodina, připadá 152,81 m2.  

2.3 Švarc systém 

Jak již bylo výše zmíněno, tak společnost má pouze dva zaměstnance na hlavní pracovní 

poměr a jednoho zaměstnance, který je zároveň jednatel společnosti. Každý zaměstnanec 

má pravidelnou pracovní dobu a to 9h. denně, kdy jedna hodina je započítávaná na dobu 

oběda, svačin a odpočinku. Jelikož společnost získává zakázky po celé České republice, 

tak v sídle společnosti se zaměstnanci nacházejí jen zřídka. Výplata je vyplácena hotově. 

Hrubá mzda každého zaměstnance činní 9 200 Kč.  

Na základě rozhovoru s jednatelem bylo zjištěno, že společnost provádí Švarc systém. 

Tento systém aplikuje na středně velké až velké zakázky. Jsou zde splněné znaky závislé 

činnosti, kde by se mělo jednat o zaměstnance. Veškeré přijaté faktury formou Švarc 

systém účtuje na účet 518 – ostatní služby. 

Společnost provádí Švarc systém s pěti živnostníky. První tři pracovníci (živnostník č. 1, 

živnostník č. 2, živnostník č. 3), kteří podnikají, jako osoby samostatně výdělečně činné 

spolupracují se společností již několik let. Všichni tři podnikatelé jsou ve věku mezi 50-
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60 lety. Mají několik desítek let praxe v oboru zedník a jsou ve své práci velice dobří. 

Všichni živnostníci slyšely o pojmu Švarc systém, ovšem netuší, co přesně znamená, 

a tedy ani nevědí o jeho provádění. 

Další dva podnikatelé, živnostník č. 4 a živnostník č. 5, jsou ve věku mezi 18-20 lety. 

Oba jsou bezdětní a bez nemovitostí. Momentálně bydlí oba u svých rodičů. V roce 2014 

získali výuční list a od září téhož roku, získali živnostenské oprávnění. Taktéž v září 

začali provádět Švarc systém u společnosti. Podnikatelé splňují veškeré kritéria, aby bylo 

možné považovat jejich činnost za Švarc systém  

Všech pět živnostníků nevede daňovou evidenci a evidují pouze své příjmy. Výdaje 

uplatňují paušálem a to konkrétně 80 %. Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

jim zpracovává externí účetní podniku XY, s.r.o.  

Níže je uveden součet faktur za každého živnostníka za rok 2015, které byly nalezeny 

v účetnictví a jsou spojeny s výše uvedenými pěti živnostníky a Švarc systémem.  

Tab. 7 Faktury Švarc systému (Zdroj: interní informace) 

 

 

 

.  

 

 

 

Dále je zaměřeno na znaky Švarc systému. I když jsou živnostníci vedeni oficiálně jako 

OSVČ, práce pro společnost vykazuje znaky, z nichž se dá usuzovat, že by mělo jít 

o zaměstnance. Musí dodržovat veškeré pravidla jako zaměstnanci společnosti. Také 

dostávají přesné instrukce k práci. Většinou celá práce funguje na základě zakázky 

získané společností. OSVČ mají rozdané práce a také vyhraněné kompetence. 

Jméno OSVČ Částka vyfakturovaná za 

celý rok (v Kč) 

Ovlivněný 

účet 

živnostník č. 1   220 000 518 

živnostník č. 2   230 000 518 

živnostník č. 3   215 000 518 

živnostník č. 4   227 000 518 

živnostník č. 5   241 000 518 

Celkem 1 133 000 xx 
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Podnikatelé musí dodržovat pracovní dobu stejnou jako dva již zmínění zaměstnanci. 

Pokud je zakázka vzdálená více jak 100 km od sídla společnosti, pak společnost zařizuje 

hostel i pro OSVČ.  

Dalším znakem, který prokazuje, že se jedná o Švarc systém je používání pracovních 

prostředků zaměstnavatele. Podnikatelé se dopravují automobily, které jsou využívané 

pro společnost. Používají také ochranné pomůcky nakoupené společností, 

jako jsou například rukavice a roušky. Pro výkon své činnosti potřebují hlavně zednické 

vybavení bourací kladivo, aku-vrtačku apod., které jsou taktéž součástí společnosti. 

Největší část nákladů, které si vykazuje společnost je materiál. Jeho velkou část používají 

podnikatelé k výkonu své práce.  

Podnikatelé a to živnostník č. 1, živnostník č. 2, živnostník č. 3 nesplňují jedinou 

podmínku, pokud je pojednáváno o Švarc systému. Nesplňují pravidelné fakturování 

a to jak s měsíční pravidelností, tak se stejnými částkami. O každoměsíční fakturování 

se nejedná, jelikož společnost fakturuje dle zakázek. Všichni tři podnikatelé zhotovují 

fakturu vystavenou, dle odpracovaných hodin na dané zakázce. Většinou se jedná 

o čtvrtletní pravidelnost při vystavování FA. Jelikož podnikatelé nefakturují nikomu 

jinému, pouze této firmě, pak lze považovat jejich činnost za Švarc systém.  

Živnostník č. 4 a živnostník č. 5 jsou vypláceni pravidelně každý měsíc. Výše faktury je 

ovlivněna výkonem práce a také množstvím odpracovaných hodin. 

Níže v tabulce lze vidět živnostníky, k nimž jsou přiřazeny podmínky a ohodnoceny 

zda daný živnostník každou podmínku Švarc systému splňuje či nikoli.  

Tab. 8 Podmínky, zda se jedná o Švarc systém (Zdroj: vlastní zpracování) 

Podmínky / OSVČ živnostní

k č. 1 

živnostní

k č. 2 

živnostní

k č. 3 

živnostní

k č. 4 

živnostní

k č. 5 

Podřízenost zaměstnance ANO ANO ANO ANO ANO 

Práce má vyhrazenou 

pracovní dobu a 

pracovní působiště 

ANO ANO ANO ANO ANO 



41 

 

Zaměstnanec dostává jen 

určité pravomoci spojené 

s jeho pracovní pozici 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Používání pracovních 

prostředků 

zaměstnavatele 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Pravidelné fakturování – 

téměř stejná částka 

NE NE NE ANO ANO 

Pravidelné fakturování – 

každý měsíc 

NE NE NE ANO ANO 

Fakturování pouze 

společnosti 

ANO ANO ANO ANO ANO 

OSVČ jedná pod 

jménem společnosti 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Živnostník č. 1 pracuje na základě zakázek společnosti. Jeho výplaty nejsou měsíčně 

pravidelné, ale vyplácí ho společnost dle zakázek. Za celý rok mu bylo vyplaceno 

220 000 Kč. Tato částka byla postupně zaúčtovaná na účet 518- ostatní služby. Celá 

výplata je závislá také na sezónnosti, jelikož v hlavní sezóně je více práce a tedy není 

dodržovaná pracovní doba. Hlavní sezóna trvá od dubna do října. Vedlejší sezóna je 

v zimním období a to od listopadu do března. Během stavební sezóny společnost vyplatila 

160 000 Kč. Mimo sezónu není dostatek zakázek, proto vyplatila 60 000 Kč. 

Živnostník č. 2 provádí stejný systém jako živnostník č. 1. Celkově vyfakturoval 

230 000 Kč. Oproti živnostníkovi č. 1 vyfakturoval o 10 000 Kč více, jelikož pracoval 

přes časy, které mu byly navíc vyplaceny.  

Další pracovník, který fakturuje na základě zakázek je živnostník č. 3. Celkově vznikly 

pohledávky vůči společnosti ve výši 215 000 Kč. Opět je výše rozdílná, jelikož živnostník 

č. 3 byl nepřítomen z důvodu nemoci a to v měsíci srpen.  

Další 2 podnikatelé, kteří fakturují pravidelně, jsou živnostník č. 4 a živnostník č. 5. Oba 

fakturují každý měsíc podobnou částku, která se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. 

Částky jsou rozdílné také dle sezónnosti. Po většinu hlavní sezóny, konkrétně v červnu, 
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červenci, srpnu a září, je jim vypláceno 30 000 Kč. Mimo sezónu jim společnost zasílá 

v rozmezí 10 000 - 15 000 Kč. Částka se odvíjí dle pracovního nasazení. Ve vedlejší 

sezóně je minimum práce. Celkově živnostníkovi č. 4 vyplatila společnost 227 000 Kč 

za rok 2015 a od živnostníka č. 5 přijala faktury za rok 2015 ve výši 241 000 Kč.  

Společnost za celý rok 2015 přijala faktury, které se zahrnují do Švarc systému v celkové 

výši 1 133 000 Kč. Tato částka byla celá zaúčtovaná na účet 518- ostatní služby. Níže je 

grafické znázornění poměru faktur ze Švarc systému, jak ovlivňuje celkové ostatní služby 

na účtu 518. 

 

Graf 6Vliv faktur na účet 518- ostatní služby (Zdroj: interní informace) 

 

Z grafu je možné vidět, tak faktury, které lze považovat za Švarc systém, ovlivňují účet 

518 -ostatní služby více než ze dvou třetin. Celkové náklady účtu 518 – ostatní služby 

jsou ve výši 1 000 122 Kč a faktury provedené Švarc systémem jsou vyčísleny 

na 1 133 000 Kč což je 93,9 % nákladů na účtu 518 – ostatní služby. Pak tedy na ostatní 

služby, zbývá pouze 74 122 Kč  

Jelikož je Švarc systém nezákonný, tak tedy negativně ovlivňuje hospodářský výsledek, 

který by měl jiné výsledky. Tato oblast neovlivňuje jen výsledek hospodaření, 

ale také i daň z příjmu právnických osob a sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.  
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2.4 Pohonné hmoty 

Na základě provedené analýzy účetních dokladů, byly nalezeny účtenky za pohonné 

hmoty. Společnost žádné automobilové vozidlo nevlastní, ale zaměstnanec, který je 

zároveň jednatel, půjčuje automobil pro účely společnosti. Společnost využívá automobil 

na dopravu materiálu, potřebných pracovních pomůcek a na přepravu zaměstnanců 

a OSVČ na stavbu. Společnost za automobil odvádí silniční daň. 

Společnost účtuje pohonné hmoty jednou měsíčně celkově a to tak, že sečte veškeré 

doklady za pohonné hmoty. Pohonné hmoty jsou účtované na účet vedený analyticky 

50102-Pohonné hmoty. V účetnictví byly nalezeny níže uvedené doklady. 

Jelikož jednatel využívá automobil pro vlastní účely, ale náklady na pohonné hmoty 

vkládá do účetnictví společnosti. V posledním sloupečku, je uvedené z kolika procent 

daný měsíc nebyl automobil využíván jen pro účely společnosti.  

Tab. 9 Doklady za pohonné hmoty (Zdroj: interní informace) 

Měsíc Hrubá mzda  

(v Kč) 

Ovlivněný 

účet 

Využitý pro 

osobní účely 

v % 

Leden     7 000 50102 30 

Únor     6 000 50102 22 

Březen     9 000 50102 20 

Duben   10 000 50102 20 

Květen   20 000 50102 15 

Červen   25 000 50102 20 

Červenec   31 000 50102 15 

Srpen   28 000 50102 10 

Září   25 000 50102 10 

Říjen   18 000 50102 20 

Listopad   15 000 50102 20 

Prosinec     5 000 50102 40 

Celkem 199 000 50102 xx 
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Společnost celkově zaúčtovala pohonné hmoty v hodnotě 199 000 Kč. Nevyšší náklady 

na pohonné hmoty byly v období stavební sezóny. Naopak ve stavební sezóně, byly 

pohonné hmoty nejméně využívané pro soukromé účely. Nejvíce pohonných hmot 

využívaných pro soukromé účely bylo spotřebováno v měsíci prosinci a to až ve výši 

60 % z celkových měsíčních nákladů na pohonné hmoty.  

Jelikož části nákladů se považují za neoprávněné náklady, z důvodu užívání pohonných 

hmot i pro osobní účely, je níže propočítaný náklad každý měsíc, dle procentuálního 

využívání automobilu. Procentní využití automobilu pro soukromé účely je vypočítáno 

na základně ujetých kilometrů v závislosti na vzdálenosti aktuálních zakázek v daném 

měsíci a také dle množství převáženého materiálu. 

Tab. 10 Výpočet neoprávněných nákladů z celkových nákladů na pohonné hmoty (Zdroj: interní 

informace) 

Měsíc Celkové náklady 

na pohonné 

hmoty ( v Kč) 

Využitý pro 

osobní účely (v 

%) 

Výše 

neoprávněných 

nákladů 

Leden  7 000 30  2 100 

Únor  6 000 22  4 680 

Březen  9 000 20  1 320 

Duben 10 000 20  2 000 

Květen 20 000 15  3 000 

Červen 25 000 20  5 000 

Červenec 31 000 15  4 650 

Srpen 28 000 10  2 800 

Září 25 000 10  2 500 

Říjen 18 000 20  3 600 

Listopad 15 000 20  3 000 

Prosinec     5 000 40  2 000 

Celkem 199 000 xx 36 650 

Níže je uvedený graf pro lepší přehlednost, kde jsou porovnané pohonné hmoty 

zaúčtované za rok 2015 a pohonné hmoty zaúčtované ve správné výši. 
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Graf 7 Porovnání pohonných hmot (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na základně výše uvedených výpočtů by měla mít společnost na účtu 50102 - Pohonné 

hmoty zaúčtováno 162 350 Kč. Skutečně zaúčtované pohonné hmoty jsou ve výši 

199 000 Kč. Což je o 18,4 % více, než je možné. I tato částka ovlivňuje hospodářský 

výsledek, který díky této změně bude mí jiný dopad. 

2.5 Účet 50101 - Drobný hmotný majetek, ostatní fiktivní 

zaúčtované náklady na účty. 

Společnost využívá skutečnosti, že lze nakupovat drobný hmotný majetek, který lze ihned 

uznat do nákladů. Na základě analýzy účetních dokladů byly zjištěny určité doklady, 

které jsou považovány za neoprávněné ovlivnění nákladových účtů. Níže v tabulce je 

uveden součet dokladů, které jsou neoprávněně uznané náklady. 

Tab. 11 Doklady nevhodně zaúčtované na účet 50101 - Drobný hmotný majetek a ostatní účty (Zdroj: 

interní informace) 

Popis dokladu Částka (v Kč) Neoprávněně 

ovlivnění 

nákladový účet 

Nákup počítačů a mobilního telefonu 54 998 50101 

Kapsle do kávovaru   9 393 50101 

Ubytování v lyžařském centru  20 200 50101 

Nákup sportovního vybavení  19 983 50101 

Občerstvení na raut    2 000 50101 
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Nákup obleku    4 500 50101 

Televize   22 000 50101 

Nákup kávovaru     5 000 50101 

Nákup roční dálniční známky 3x     4 500 538 

Celkem 145 600 xxx 

V účetnictví bylo nalezeno 22 dokladů, které byly neoprávněně zaúčtované jako náklad. 

Tyto doklady byly celkově ve výši 145 600 Kč. Níže je popsaná každá položka i s řešením 

správného zaúčtování. 

2.5.1 Nákup počítače 

V měsíci lednu a květnu byly nakoupené počítače a to jeden ve výši 20 000 Kč a druhý 

18 999 Kč. Společnost tyto dva počítače nepoužívá pro podnikatelské účely, ale byly 

koupeny jako dárek pro vnoučata jednatele, proto se jedná o neoprávněné náklady. 

2.5.2 Kapsle do kávovaru 

Každý měsíc se objevuje v účetnictví faktura za nákup kapslí do kávovaru. I když má 

společnost provozovnu a v ní nakoupený kávovar, tak nelze kapsle do kávovaru 

považovat za daňově účinné.   

2.5.3 Ubytování v lyžařském centru 

Ubytování v lyžařském centru je náklad daňově neúčinným a proto lze považovat 

za neoprávněný náklad v plné výši. 

2.5.4 Nákup mobilního telefonu 

Společnost zaúčtovala fakturu za nákup mobilního telefonu v částce 15 999 Kč. Tento 

náklad je brán jako nákladem neoprávněným, jelikož účelem nákupu mobilního telefonu 

bylo využívání pro soukromé hovory. 

2.5.5 Nákup sportovního vybavení 

Fakturu za nákup sportovního vybavení lze vložit do účetnictví pouze poměrnou částí.  

Doklad se skládá z jízdního kola za 18 000 Kč a sportovního oblečení za 2 000 Kč, kde je 
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logo společnosti a žádný kus oblečení nepřesáhl hodnoty 500 Kč. Jelikož sportovní 

oblečení splnilo veškeré podmínky daru, tak ho lze považovat za oprávněný náklad. 

- Jízdní kolo    18 989 Kč  Neoprávněný náklad 

- Sportovní triko s logem       499 Kč  Oprávněný náklad 

- Sportovní kraťasy s logem      495 Kč  Oprávněný náklad 

2.5.6 Občerstvení na raut 

Objednané občerstvení na raut, je typický náklad, který se řadí mezi daňově neúčinné. 

2.5.7 Nákup obleku 

Faktura za nákup obleku ve výši 4 500 Kč byla zaúčtována na účet 50101. Jelikož 

na obleku není logo společnosti a jednatel nepotřebuje tento oděv k výkonu své práce, 

pak nelze uznat oprávněné náklady této faktury v plné výši ale pouze z 50 % Protože není 

prokazatelné, že jednatel oblek nepoužívá i k osobním účelům. 

- Nákup obleku  2 250 Kč  Oprávněný náklad 

    2 250 Kč Neoprávněný náklad 

2.5.8 Nákup kávovaru 

Nákup kávovaru je nákladem neoprávněným, jelikož jednatel pořizoval kávovar 

pro osobní účely.  

2.5.9 Televize 

Nákup televize na doklad ve výši 22 000 Kč nelze považovat za daňově uznatelný náklad. 

Televize není nutná pro výkon činnosti, za kterým účelem byla společnost založena. 

2.5.10 Roční dálniční známka 3x 

Nákup ročních dálničních známek ve výši 4 500 Kč není možné považovat za oprávněný 

náklad. Společnost nevlastní žádný dopravní prostředek a tedy není důvod kupovat 

dálniční známky. 
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2.5.11 Rekapitulace nákladů 

Na základě přeúčtování došlo ke změnám na účtu 50101- Drobný hmotný majetek 

a 538- ostatní daně a poplatky. Společnost měla zaúčtované dané náklady ve výši 

145 600 Kč. Ovšem oprávněné náklady lze považovat pouze ve výši 6 280 Kč. 

Níže v tabulce jsou uvedené celkové ovlivnění účtů na základě použití všech technik 

Tab. 12 Výše neoprávněného ovlivnění účtů ovlivnění účtů 50101 a 538 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ovlivněný účet Výše neoprávněného ovlivnění 

účtů (v Kč) 

50101 134 820 

538    4 500 

Celkem 139 320 

 

Společnost má celkově na účtu 50101 daňově účinné náklady ve výši 398 741 Kč. 

Po odečtení neoprávněných nákladů ve výši 134 820 Kč vychází oprávněné náklady 

na částku 263 921 Kč. Celkový dopad na účet 50101- Drobný hmotný majetek je zobrazen 

níže v grafu. 

 

Graf 8 Dopad na účet 501 (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.6 Vyfakturované výnosy 

Společnost veškeré vyfakturované výnosy za hlavní činnost účtuje na účet 602 – výnosy 

za služby. Na základě rozhovoru s jednatelem byly zjištěny dvě praktiky pro snižování 
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výnosů. Hlavním motivem pro snížení výnosů bylo tak snížit výslednou daňovou 

povinnost.  

První praktikou bylo uvádění rozdílných příjmů na faktuře, oproti tomu jakou částku 

společnost skutečně od zákazníka obdržela. U některých zakázek docházelo k tomu, 

že společnost na faktuře vystavené uvedla nižší částku, než od zákazníka skutečně získala. 

Tuto praktiku prováděla pouze s klienty, kteří byly fyzické osoby, a tedy byly i neplátci 

DPH. V deníku, který není součástí účetnictví, byly uvedeny konkrétní faktury a ke každé 

faktuře bylo přiřazeno procento o kolik jednotlivý zákazník zaplati více než je uvedeno 

na konkrétní faktuře. Například v lednu měla společnost zakázku, kde obdržela 9 200 Kč, 

ovšem na fakturu vystavenou uvedla pouze 8000 Kč. Celkově snížila celkovou částku 

na 11 fakturách vystavených.  

Druhou praktikou je nevyfakturování výnosů. Společnost některé své zakázky 

nevyfakturuje vůbec. Celkově za celý rok nevyfakturovala 2 007 800 Kč. Tato částka 

se nepromítla v účetnictví, a tedy nebyla ani součástí veškerých výkazů pro daňové 

potřeby. Ovšem náklady spojené s těmito stavbami byly do účetnictví zahrnuty 

(osobní náklady, nákup materiálu, atd.).   
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ VE SMYSLU VĚRNÉHO 

A POCTIVÉHO ZOBRAZENÍ PŘEDMĚTU 

ÚČETNICTVÍ 

V kapitole vlastní návrhy řešení jsou upraveny chyby nalezené v účetnictví za rok 2015 

a následně dovedeny až do správného výkazu zisku a ztrát. Úniky na daních jsou na konci 

kapitoly uvedeny pouze v krátkosti, jelikož by práce byla velice rozsáhlá. 

3.1 Švarc systém 

V následující části je vyčíslen dopad využívání Švarc systému na jednotlivé účty, 

v jaké výši by byly náklady 518 a další účty, které jsou především spojené se mzdami, 

kdyby společnost neprováděla s živnostníky Švarc systém, ale všechny by zaměstnala.  

V neposlední řadě dojde okrajově k zaměření se na sociální pojištění a zdravotní pojištění. 

Aplikace je provedena postupně na všech podnikatelích, kteří se zúčastňují Švarc 

systému. 

Aby bylo možné zjistit, jaké by byly náklady v případě, že by společnost živnostníky 

zaměstnala, musí být vypočtena hrubá mzda a následně i vypočteny všechny mzdy za celý 

rok 2015. Tomuto jsou věnovány další podkapitoly. 

3.1.1 Živnostník č. 1, živnostník č. 2 a živnostník č. 3 

Nejprve je zaměřeno na živnostníka č. 1, živnostníka č. 2 a živnostníka č. 3, kteří jsou 

vypláceni dle zakázek, a tedy výpočet hrubé mzdy se odvíjí od celkové výše faktur 

přijatých od daného živnostníka. O zbylých dvou živnostnících, kteří provádí Švarc 

systém, je zmíněno v další podkapitole, jelikož nejsou placeny dle zakázek jako tito tři 

živnostníci.  

V tabulce lze vidět celkovou výši faktur přijatý jednotlivě za živnostníky. 

 

 

 

 



51 

 

 

Tab. 13 Celková výše faktur přijatých za jednotlivé živnostníky (Zdroj: interní informace) 

Podnikatel Celková výše faktur přijatých za 

jednotlivé živnostníky (v Kč) 

živnostník č. 1 220 000 

živnostník č. 2 230 000 

živnostník č. 3 215 000 

Aby bylo možné vypočítat měsíční mzdu za každého živnostníka, dojde k zprůměrování 

faktur přijatých od jednotlivého živnostníka za danou zakázku. Živnostník vyfakturoval 

za rok 2015 určitý počet dokladů dle počtu zakázek. Každá zakázka připadá do daných 

měsíců. Proto je pak každá zakázka dělena počtem měsíců, jakou dobu zakázka trvala, 

z čehož vznikne pro dané měsíce hrubá mzda. Níže v tabulce jsou uvedeny vypočtené 

hrubé mzdy dle živnostníků 

Tab. 14 Výpočet hrubé mzdy z celkových faktur přijatých od živnostníka č. 1, živnostníka č. 2 

a živnostníka č. 3 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíce živnostník č. 1 

(v Kč) 

živnostník č. 2 

(v Kč) 

živnostník č. 3 

(v Kč) 

Leden 15 000 15 000 15 000 

Únor 15 000 18 333 15 000 

Březen 15 000 18 333 15 000 

Duben 15 000 18 333 15 000 

Květen 22 500 22 500 21 250 

Červen 22 500 22 500 21 250 

Červenec 22 500 22 500 21 250 

Srpen 22 500 22 500 21 250 

Září 17 500 17 500 17 500 

Říjen 17 500 17 500 17 500 

Listopad  17 500 17 500 17 500 

Prosinec 17 500 17 500 17 500 

Celkem (faktury přijaté 

jednotlivě za živnostníka) 

220 000 230 000 215 000 
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3.1.2 Živnostník č. 4, živnostník č. 5 

Tato podkapitola se věnuje výpočtem hrubé mzdy, která je nezbytně nutná k zjištění 

dodatečných nákladů při zaměstnání živnostníků. U těchto živnostníků není nutné počítat 

hrubou mzdu dle zakázek, jelikož jsou placeny měsíčně dle odpracovaných hodin. Níže 

v tabulce lze rovnou bez výpočtů vidět hrubé měsíční mzdy dle jednotlivých živnostníků.  

Tab. 15 Hrubé měsíční mzdy živnostníka č. 4 a živnostníka č. 5 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíce živnostník č. 1  

(v Kč) 

živnostník č. 2  

(v Kč) 

Leden  15 000  25 000 

Únor  10 000  15 000 

Březen  15 000  18 333 

Duben  15 000  18 333 

Květen  15 000  22 500 

Červen  30 000  22 500 

Červenec  30 000  22 500 

Srpen  30 000  22 500 

Září  30 000  17 500 

Říjen  15 000  17 500 

Listopad   12 000  17 500 

Prosinec  10 000  17 500 

Celkem (faktury přijaté 

jednotlivě za živnostníka) 

227 000 241 000 

3.1.3 Mzdy všech živnostníků, zjištěné náklady a daňový dopad 

Pro zjištění nákladů spojených se zaměstnáním živnostníků a zjištění daňového dopadu 

je nezbytné vytvořit veškeré mzdy jednotlivě pro každého živnostníka za každý měsíc 

za rok 2015. 

Z vypočtených mezd lze shrnout veškeré propočtené náklady na mzdy, které by vznikly 

v případě zaměstnání podnikatelů, kteří provádí Švarc systém se společností. Pokud 

by společnost zaměstnala všech pět podnikatelů, pak by se náklady zvýšily následovně.  
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Tab. 16 Náklady spojené se zaměstnáním živnostníků spojených se Švarc (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady se zaměstnáním živnostníků rozděleno 

jednotlivě 

Náklady (v Kč) 

Celkové náklady na zaměstnání živnostníka č. 1 294 800 

Náklady SP a ZP na zaměstnání živnostníka č. 1   74 800 

Celkové náklady na zaměstnání živnostníka č. 2 308 202 

Náklady SP a ZP na zaměstnání živnostníka č. 2   78 202 

Celkové náklady na zaměstnání živnostníka č. 3 288 100 

Náklady SP a ZP na zaměstnání živnostníka č. 3   73 100 

Celkové náklady na zaměstnání živnostníka č. 4 304 180 

Náklady SP a ZP na zaměstnání živnostníka č. 4   77 180 

Celkové náklady na zaměstnání živnostníka č. 5 322 940 

Náklady SP a ZP na zaměstnání živnostníka č. 5   81 940 

Níže je uvedená tabulka s celkovými náklady vzniklými se zaměstnáním živnostníků. 

Tab. 17 Celkové náklady vzniklé se zaměstnáním živnostníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

Operace Částka (v Kč) Ovlivnění 

nákladového účtu 

Hrubá mzda 1 133 000 521 

Sociální a zdravotní pojištění (za 

zaměstnavatele) 

   385 222 524 

Celkem 1 518 222 xx 

Níže v grafu lze vidět prudké zvýšení nákladů na mzdy. Oproti původním nákladům 

443 808 Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění, vzrostli náklady na 1 962 030 Kč. 

U vzrostlých nákladům je nutné brát v potaz, že náklady 518- ostatní služby ve výši 

1 133 000 Kč se snížily, ale zároveň přesunuly na účet 521-Hrubé mzdy. 
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Graf 9 Rekapitulace mezd – celkové náklady ohledně mezd (účet 524+ účet 521) (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Graf 10 Stav účtu 518 - ostatní služby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Dodatečné náklady, které by musela společnost zaplatit, kdyby neprováděla Švarc 

systém, jsou také vysoké. Dodatečné náklady, které by společnost musela vynaložit 

na nové zaměstnance, by byly ve výši 385 222 Kč. Tato částka není zanedbatelná 

pro malou společnost. Peníze, které by musela odvést okresní zprávě sociálního 

zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, může využívat pro výplatu až 1,5 dělníka na celý 

rok. Proto společnost využívá nezákonného systému, který mu vytváří velké úspory 

v rozpočtu. 

Pro větší přehlednost je níže uvedený graf s porovnáním zaúčtovaných nákladů 

524- sociální a zdravotní zabezpečení a správná výše nákladů účtu 524. 
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Graf 11 Změna účtu 524 - sociální a zdravotní pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tento pohled dodatečných nákladů je pouze ze strany společnosti, pokud by byli 

zohlednění i podnikatelé, pak Švarc systém, který je nezákonný, je pro živnostníky 

i společnost mnohem výhodnější.  

Dále je vytvořené porovnání, kolik celkově ze všech vzniklých výnosů ohledně Švarc 

systému bylo zdaněno a kolik mělo být opravdu odvedeno nejen finančnímu úřadu, 

ale i na okresní zprávě sociálního zabezpečení a příslušným zdravotním pojišťovnám. 

Nejprve dojde k výpočtu u živnostníků a poté se výpočty porovnají s dodatečnými 

náklady společnosti. 

Ohledně živnostníků se musí brát v potaz, že své příjmy musí zdanit a odvádět každý 

měsíc sociální a zdravotní pojištění. Celkově všichni živnostníci měli daň z příjmu 

před slevou FO ve výši 33 990 Kč, což na tuto výši působí nejvíce položka výdaje, 

která vychází z možnosti využití paušálních výdajů a to konkrétně 80 %. Na sociálním 

a zdravotním pojištění všichni celkově zaplatili více než 224 000 Kč. 

Níže lze v tabulce vidět veškeré odvody vůči institucím. Informace o výši odvedených 

daní, SP a ZP byly získány díky nahlédnutí do kopií všech přehledů odevzdaných 

institucím za rok 2015. 
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Tab. 18 Výše odvodů institucím celkově za živnostníky (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Daň z příjmu 

FO před 

slevami (v Kč) 

Sociální 

pojištění  

(v Kč) 

Zdravotní 

pojištění  

(v Kč) 

Celkem  

(v Kč) 

Odvedeno 33 990 116 565 107 775 258 330 

Pokud by živnostníci byli zaměstnáni u společnosti a neprováděli Švarc systém, 

pak by museli být odvody mnohem vyšší. Konkrétně by živnostníci odváděli nejen 

sociální a zdravotní pojištění, ale i daň z příjmu, kdy je v situaci Švarc systému vychází 

daň před slevou 33 990 Kč. Na základě vypočtených mezd za každý měsíc jednotlivě 

pro každého živnostníka vychází náklady na sociální a zdravotní pojištění celkově 

za všechny živnostníky ve výši 124 630 Kč. Což je oproti provádění Švarc systému 

o polovinu méně. Ovšem při odvodu daně z příjmu by celkově všichni živnostníci 

zaplatili 103 533 Kč. Ohledně společnosti, jak je již výše uvedeno, by se zvýšily 

dodatečné náklady (sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele) o 385 222 Kč.  

Porovnání a výsledky odvodů se Švarc systémem a s pracovním poměrem jsou níže 

uvedeny v tabulce z důvodu větší přehlednosti. V tabulce jsou zahrnuty i náklady 

na 3 zaměstnance, které společnost má. 

Tab. 19 Porovnání nákladů v případě zaměstnání živnostníků a Švarc systému (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 Odvody při 

Švarc 

systému  

(v Kč) 

Odvody při 

pracovním 

poměru (v Kč) 

Rozdíl (v Kč) 

SP a ZP placené 

živnostníky/zaměstnanci 

224 340 124 630 -99 710 

SP a ZP placené společností 112 688 497 910 385 222 

Daň z příjmu FO   33 990 103 533   69 543 
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Celkový rozdíl 337 028 726 073 355 055 

3.2 Nevyfakturované výnosy 

V této podkapitole jsou vyčísleny nevykázané výnosy. 

Níže v tabulce lze vidět, faktury, na které byla aplikována praktika, která je popsána 

v kapitole 2.6. A to konkrétně, že faktury vystavené byly nižší, než kolik skutečně 

společnost ze zakázky získala. Ve druhém sloupci jsou uvedené faktury, které skutečně 

byly vystavené. Oproti sloupci poslednímu, kde je vypočtená výše, ve které by správně 

měly být faktury vystavené, tedy kolik společnost obdržela od zákazníka, by se měla 

rovnat celkově částce na faktuře. 

Tab. 20 Vyfakturované výnosy (Zdroj: interní informace) 

Měsíc 

účetního 

případu 

Výše 

vyfakturovaný

ch výnosů  

(v Kč) 

Ovlivněný účet O kolik 

zákazník 

zaplatil více 

než je na 

faktuře 

vystavené (v 

%) 

faktury 

vystavené – ve 

správné výši  

(v Kč) 

Leden   8 000 602 15   9 200 

Březen  25 000 602 20  30 000 

Květen  75 000 602 15  86 250 

Červen  67 000 602 19  79 730 

Červenec  18 000 602 15  20 700 

Červenec  20 000 602 19  23 800 

Srpen  64 000 602 19  76 160 

Září  16 000 602 15  18 400 

Říjen  40 000 602 19  47 600 

Prosinec  21 000 602 20  25 200 

Prosinec  18 000 602 20  21 600 

Celkem 372 000 xx xx 438 640 
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Z tabulky si lze všimnou, že faktury vystavené, které byly podvodem snížené, tak jejich 

výše se pohybuje většinou do 30 000 Kč, ojediněle jsou vyšší. Veškeré výnosy jsou 

vyplacené hotově. Ke snížení výnosů většinou dochází o 15 %, 19 % nebo 20 %. Celkově 

tedy výše nevykázaných výnosů z této praktiky je 66 640 Kč (438 640 Kč – 372 000 Kč). 

Společnost také používá druhou praktiku pro snížení výnosů a to nevyfakturování výnosů. 

Tato praktika je podrobněji popsána v kapitole 2.6. Celkově společnost nevystavila 

faktury za rok 2015 ve výši 2 007 800 Kč. Tyto nevyfakturované výnosy by ovlivnily 

hospodářský výsledek. Tato praktika by mohla být důsledkem záporných výsledků 

hospodaření v přechozích letech.  

Celkově za obě praktiky tedy nevykázala společnost výnosy ve výši 2 074 440 Kč. Tyto 

výnosy nejsou nikde evidované a tedy ani nevstupují do hospodářského výsledku. 

Proto jsou tyto praktiky nelegální. Níže v grafu je uvedené ovlivnění účtu 602 – výnosy 

za služby po přičtení nevykázaných výnosů. 

 

Graf 12 Ovlivnění účtu 602 - Výnosy za služby (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3 Ovlivnění hospodářského výsledku 

Tato podkapitola je věnována veškerým chybám, které jsou nalezeny na základě 

provedené analýzy účetních dokladů za rok 2015 a rozhovoru s jednatelem společnosti. 

Konkrétně se jedná o neoprávněné náklady na rekonstrukci kuchyně, provádění Švarc 

systému, neoprávněné náklady drobného hmotného majetku a v neposlední řadě 

nezaúčtované veškeré vzniklé výnosy. 
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3.3.1 Ovlivnění účtů při rekonstrukci kuchyně  

Při rekonstrukci kuchyně vznikly náklady, které změnily hospodářský výsledek 

ovlivněním nákladových účtu 518 – ostatní služby a 501- spotřeba materiálu 

a to v celkové výši 210 543 Kč. Byly zjištěny neoprávněné náklady ve výši 187 889 Kč. 

Neoprávněné náklady také ovlivnily účet 343 – DPH, kde si tak snížili odvod DPH ve výši 

39 457 Kč. 

Tab. 21 Úprava účtů 518 a 501 do správného stavu ohledně rekonstrukce kuchyně (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Ovlivněný účet Zaúčtováno na 

účtu (v Kč) 

Výše 

neoprávněných 

nákladů (v Kč) 

Celková výše účtu 

po úpravě (v Kč) 

518 – ostatní 

služby 

1 207 122  43 728 1 163 394 

501 – spotřeba 

materiálu 

3 071 414 144 161 2 927 253 

3.3.2 Ovlivnění účtů Švarc systémem 

Provádění Švarc systému je nezákonné a razantně navyšuje účet 518 – ostatní služby. 

Pokud by společnost přijala veškeré živnostníky, s kterými provádí Švarc systém, 

pak by se účet 518 – ostatní služby a další účty změnily následovně 

(níže uvedeno v tabulce) 

Tab. 22 Úprava účtu 518 - ostatní služby a doúčtování nákladů vzniklých s HPP (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Účet Celková výše 

účtu před 

úpravou  

(v Kč) 

Výše ovlivnění 

účtu Švarc 

systémem  

(v Kč) 

Výše ovlivnění 

účtu bez 

Švarc systému  

(v Kč) 

Celková výše 

účtu po 

úpravě (v Kč) 

518 – ostatní 

služby 

1 207 122 1 133 000 0    74 122 
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521 – hrubá 

mzda 

   331 120 0 1 133 000 1 257 120 

524 – sociální 

a zdravotní 

zabezpečení 

   112 688 0    385 222    497 910 

3.3.3 Neoprávněně zaúčtované pohonné hmoty 

V účetnictví byly zaúčtované náklady na pohonné hmoty na účet 50102- Pohonné hmoty. 

Některé doklady byly náklady, vzniklé osobním užíváním. Výše v kapitole 2.4 jsou 

výpočty pro správné určení dokladů, které jsou vhodné vložit do účetnictví. Neoprávněné 

náklady také ovlivnily účet 343 – DPH. Společnost tak snížila odvod DPH ve výši 

7 697 Kč. Níže v tabulce lze vidět ovlivnění účtu 50102 – Pohonné hmoty, po přeúčtování 

a jeho správný konečný stav. 

Tab. 23 Správný stav účtu 50102 - Pohonné hmoty (Zdroj: vlastní zpracování) 

Účet Zaúčtováno na 

účtu (v Kč) 

Výše 

neoprávněných 

nákladů (v Kč) 

Správný stav účtu 

(v Kč) 

50102 – Pohonné 

hmoty 

199 000 36 650 162 350 

3.3.4 Úprava na účtech 50101 – Drobný hmotný majetek a 538 – ostatní 

daně a poplatky 

Při analýze dokladů byly nalezeny doklady, u kterých došlo k neoprávněnému uznání 

nákladů. Veškeré výpočty ohledně nápravy jsou uvedeny v kapitole 2.5. Tyto 

neoprávněné náklady také snížily odvod DPH a to ve výši 28 312 Kč. Níže je uvedená 

tabulka, ve které jsou původní stavy účtů a také správné stavy účtů s ohledem na konkrétní 

doklady. 
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Tab. 24 Úprava účtu 50101 - Drobný hmotný majetek a účtu 538 - ostatní daně a poplatky (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

3.3.5 Úprava účtu 602 – ostatní služby 

V kapitole 2.6 jsou zjištěny nevyfakturované výnosy, které také ovlivnily hospodářský 

výsledek. Na základě veškerých propočtů byly zjištěny skutečné stavy faktur 

vystavených. Obě dvě praktiky, které společnost používá na snížení výnosů, ovlivňuje 

také účet 343- DPH. Snížily si tak odvod DPH o výši 435 632 Kč. Níže v tabulce lze vidět 

veškeré ovlivnění účtu 602 – ostatní služby. 

Tab. 25 Úprava účtu 602 na správný stav (Zdroj: vlastní zpracování) 

Účet Zaúčtováno na účtu 

(v Kč) 

Výše neoprávněných 

nákladů (v Kč) 

Správný stav účtu (v 

Kč) 

602 – ostatní 

služby 

3 200 000 2 074 440 5 274 440 

3.3.6 Rekapitulace ovlivněných účtů 

V této podkapitole jsou zjištěny správné stavy účtů, které se promítnou v další kapitole 

ve zhotovení výkazu zisku a ztrát. Konkrétně je nalezeno 6 účtů, u kterých bylo nutné 

přeúčtování na správnou výši. Jedná se o účty 518 – ostatní služby, 501 – spotřeba 

materiálu, 521 – hrubá mzda, 524 – sociální a zdravotní pojištění, 538 – ostatní daně 

a poplatky a v neposlední řadě i výnosový účet 602 – ostatní služby, 343 - DPH. Níže 

jsou uvedeny původní stavy účtů a poté korekce spojená s přeúčtováním a následně 

i vyčíslením správného stavu účtu, který bude použit do VZZ: 

Účet Původní stav účtu 

(v Kč) 

Výše 

neoprávněných 

nákladů (v Kč) 

Správný stav účtu 

(v Kč) 

50101- Drobný 

hmotný majetek 

769 000 134 820 634 180 

538 – ostatní 

daně a poplatky 

  14 500     4 500   10 000 
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Účet 518 – ostatní služby 

Tab. 26 Účet 518 - ostatní služby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stav účtu (úpravy účtu) Výše účtu (v Kč) 

Zaúčtováno na účtu  1 207 122 

Rekonstrukce kuchyně     -43 728 

Švarc systém -1 133 000 

Stav účtu po změně       30 394 

Účet 501 – spotřeba materiálu 

Tab. 27 Spotřeba materiálu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stav účtu (úpravy účtu) Výše účtu (v Kč) 

Zaúčtováno na účtu     3 071 414 

Rekonstrukce kuchyně       -144 161 

Pohonné hmoty          -36 650 

Úprava účtu 50101        -134 820 

Stav účtu po změně       2 755 783 

Účet 521- Hrubá mzda 

Tab. 28 Účet 521 - Hrubá mzda (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stav účtu (úpravy účtu) Výše účtu (v Kč) 

Zaúčtováno na účtu         331 120 

Změna z Švarc systému na HPP    + 1 133 000 

Stav účtu po změně       1 464 120 

Účet 524 – sociální a zdravotní zabezpečení 

Tab. 29 Účet 524 - sociální a zdravotní zabezpečení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stav účtu (úpravy účtu) Výše účtu (v Kč) 

Zaúčtováno na účtu         112 688 

Změna z Švarc systému na HPP      + 385 222 

Stav účtu po změně         497 910 
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Účet 538 – ostatní daně a poplatky 

Tab. 30 Účet 538 - ostatní daně a poplatky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stav účtu (úpravy účtu) Výše účtu (v Kč) 

Zaúčtováno na účtu           14 500 

Úpravy účtu 538 -4500 

Stav účtu po změně            10 000 

Účet 602 – ostatní služby 

Tab. 31 Účet 602 - ostatní služby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stav účtu (úpravy účtu) Výše účtu (v Kč) 

Zaúčtováno na účtu   3 200 000 

Úpravy účtu 602 + 2 074 440 

Stav účtu po změně   5 274 440 

Účet 343 – DPH 

Tab. 32 Účet 343 – DPH (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položky ovlivňující neodvedené DPH Výše neodvedeného DPH (v Kč) 

Rekonstrukce kuchyně 39 454 

Pohonné hmoty    7 697 

Úprava účtu 50101  28 312 

Nevyfakturované výnosy 435 632 

Celková výše neodvedeného DPH 511 095 

3.3.7 Výkazu zisku a ztráty odpovídající skutečnosti za rok 2015 

V této kapitole je zhotoven nový výkaz zisku a ztrát v zjednodušeném rozsahu, 

kde se promítnou veškeré skutečnosti, které jsou zjištěny výše v kapitolách.  

Tab. 33 Upravený a zaúčtovaný výkaz zisku a ztrát v zjednodušeném rozsahu za rok 2015 (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Ozna

čení 

a 

TEXT 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Skutečnost 

v účetním 

období (v Kč) 

VZZ 

v účetnictví 

     I. Tržby za prodej zboží 1 0 0 
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A. Náklady vynaložené na 

prodané zboží 

2 63 000 63 000 

     + Obchodní marže 3 -63 000 -63 000 

    II. Výkony 4 5 274 440 3 200 000 

B. Výkonová spotřeba 5 2 885 665,04 4 378 024,04 

    + Přidaná hodnota 6 2 325 774,96 -1 241 024,04 

C. Osobní náklady 7 2 050 030 531 808 

D. Daně a poplatky 8 10 000 14 500 

E. Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

9 0 0 

   III. Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

10 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

11 0 0, 

G. Změna stavu rezerv a 

opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

12 0 0 

   IV. Ostatní provozní výnosy 13 13 548,23 13 548,23 

H. Ostatní provozní náklady 14 9 844 9 844 

    V. Převod provozních výnosů 15 0 0 

    I. Převod provozních nákladů 16 0 0 

    * Provozní výsledek 

hospodaření 

17 269 449,19 -1 783 627,81 

   VI. Tržby z prodeje cenných 

papírů a podílů 

18 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0 
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  VII. Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku 

20 0 0 

  

VIII. 

Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 

21 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 22 0 0 

   IX. Výnosy z přecenění cenných 

papírů a derivátů 

23 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných 

papírů a derivátů 

24 0 0 

M. Změna stavu rezerv a 

opravných položek ve 

finanční oblasti 

25 0 0 

   X. Výnosové úroky 26 9     9 

N. Nákladové úroky 27 8 000,66   8 000,66 

  XI. Ostatní finanční výnosy 28 0 0 

O. Ostatní finanční náklady 29 6 010,53   6 010,53 

  XII. Převod finančních výnosů 30 0 0 

P. Převod finančních nákladů 31 0 0 

    * Finanční výsledek 

hospodaření 

32 -14 002,19 -14 002,19 

Q. Daň z příjmu za běžnou 

činnost 

33 0 0 

   ** Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 

34 255 447 -1 797 710 

  

XIII. 

Mimořádné výnosy 35 0 0 

R. Mimořádné náklady 36 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné 

činnosti 

37 0 0 
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     * Mimořádný výsledek 

hospodaření společníkům (+/-

) 

38 0 0 

T. Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům (+/-

) 

39 0 0 

   *** Výsledek hospodaření za 

účetní období (+/-) 

40 255 447 -1 797 630 

  **** Výsledek hospodaření před 

zdaněním 

41 255 447 -1 797 630 

Z výkazu zisku a ztrát lze vidět výrazné rozdíly oproti původní výsledovce za rok 2015. 

Nejzásadnější změna je ve výsledku hospodaření před zdaněním, který byl původně 

záporný a to téměř 2 mil. Kč. Po přeúčtování a doúčtování veškerých dokladů je výsledek 

hospodaření kladný a to ve výši 255 447 Kč. Největší vliv na tuto položku měly výkony 

v řádku č. 4. Nyní jsou vyšší o 2 074 400 Kč. Ovlivnění hospodářského výsledku za účetní 

období s porovnáním původního hospodářského výsledku lze vidět níže v grafu. 

 

Graf 13 Původní a nová výše výsledku hospodaření za účetní období (Zdroj: vlastní upracování) 

Dále hospodářský výsledek byl ovlivněn snížením výkonové spotřeby a to téměř 

o 1 492 359 Kč. Ke snížení došlo pomocí účtu 518 – ostatní služby, kde došlo k vyřazení 

faktur patřící do Švarc systému. Dále také účet 501 – spotřeba materiálu, u kterého byly 
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objeveny neoprávněné náklady. Tomuto snížení napomohl také účet pohonné hmoty, 

které byly vyčísleny ve správné výši. 

Ke změně také došlo u osobních nákladů, do kterých byly zahrnuty účty 521 – hrubá 

mzda, 524 – sociální a zdravotní zabezpečení a 522 – hrubá mzda vůči společníkovi. 

U účtů 521 a 524 došlo ke značnému růstu. Účet 521 narostl o výši vyřazených faktur 

patřících do Švarc systému na účtu 518 a to ve výši 1 133 000 Kč. Účet 524 byl navýšen 

o dodatečné náklady spojené s novými zaměstnanci v částce 385 222 Kč. Účet 522 zůstal 

v nezměněném stavu. 

Níže lze vidět graf, kde jsou znázorněny veškeré upravené nákladové a výnosové účty, 

které ovlivnily změny ve výkazu zisku a ztrát.  

 

Graf 14 Ovlivněné nákladové a výnosové účty (Zdroj: vlastí zpracování) 

 

Z grafu lze vidět menší i větší dopady na účetnictví za rok 2015. Bezpochyby o největší 

změnu se postaral účet 602 – ostatní služby. Jelikož společnost zatajuje své výnosy a vede 

si deník skutečných tržeb, pak lze vidět, že jejich účetnictví pro daňové účely se ubírá 

jiným směrem než skutečné účetnictví. 
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Druhou nejzávažnější chybou je provádění podvodu Švarc systému. Na základě 

nezákonného provádění tohoto systému dochází k výrazným změnám na účtu 521, 518 

a 524. Společnost díky tomuto systému dokáže snížit náklady na účtu 524 téměř ve výši 

400 000 Kč.  

Nejméně ovlivňuje účetnictví chyba na účtu 538, kde společnost vložila do nákladů 

dálniční známky ve výši 4 500 Kč, na které neměla nárok.  

3.3.8 Ovlivnění daňové povinnosti 

Společnost využívá několik praktik kreativního účetnictví. Hlavním motivem je pro ní 

snížit si tak daňovou povinnost u všech placených daní.  

Jak lze výše vidět, tak společnost ovlivnila daň z přidané hodnoty. Pomocí využívaných 

nezákonných praktik dokázala snížit odvod DPH přibližně o více než 500 000 Kč.  

Další daň, která je krácená je daň z příjmu právnících osob a daň z příjmu fyzických osob. 

Daň z příjmu právnických osob vychází z VZZ, který byl za poslední 4 roky záporný, 

a tedy daňová povinnost byla nulová. Lze brát předpoklad, že společnost ne jen letos 

ale i roky minulé prováděla kreativní účetnictví. VZZ by byl každý rok kladný a tím 

pádem, by do dani z příjmu PO nevstupovali ztráty z minulých let. Za těchto podmínek 

by společnost musela odvést na dani přibližně 48 000 Kč. Daň z příjmu FO se týká 

živnostníků, kteří byli řešeni výše. Když prováděli Švarc systém, jejich daň před slevou 

byla za rok 2015 ve výši 33 990 Kč. V případě, že by byli zaměstnaní u společnosti, 

museli by odvést celkově 103 533 Kč. 

Kreativní účetnictví ovlivnilo také i sociální a zdravotní pojištění. Celkově bylo odvedeno 

při provádění Švarc systému 337 028 Kč. Kdyby byli všichni živnostníci zaměstnáni 

u společnosti, pak by celkově společnost i živnostníci zaplatili 726 073 Kč.  

Společnost a živnostníci tedy díky kreativnímu účetnictví dokázali vytvořit daňový únik 

ve výši 914 150 Kč, což není nezanedbatelná částka. 

 

Níže v tabulce lze vidět, o kolik by se skutečně daně přibližně zvýšily.  
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Tab. 34 Daňové dopady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Daně Navýšení daňové povinnosti (v Kč) 

DPH   511 095 

Daň z příjmu FO   69 543 

Daň z příjmu PO    48 000 

SP a ZP   285 512 

Celkem   914 150 

3.3.9 Ovlivnění chodu společnosti na základě zjištěných výsledků 

Společnost, která poskytovala interní informace, získala veškeré výsledky v této práci. 

Na základě prezentace výsledků na meetingu jednatel rozhodl přeorganizovat interní 

činnosti ohledně účetnictví s následnými daňovými dopady. Od následujícího měsíce 

společnost bude pracovat na snížení využívání kreativního účetnictví.  

K takovému to jednání bylo rozhodnuto z důvodu zjištění razantních podvodů, 

které by v případě dostižení vedly k nedozírným následkům v podobě sankcí. Za daňové 

úniky může jednatel dostat pokutu v rozmezí 2 000 Kč do 5 000 000 Kč. Pokud by se soud 

rozhodl k odnětí svobody, pak by bylo mezi 6 měsíci až 10 lety.   
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ZÁVĚR 

Cílem práce je analyzovat motivy, příležitosti a jak je vnímáno riziko v souvislosti 

s kreativním účetnictvím v dané společnosti XY, s. r. o.. Dále zjistit jaké má využití 

kreativního účetnictví dopad na subjekt, navrhnout subjektu kroky k nápravě ve směru 

věrného a poctivého účetnictví. 

Společnost XY, s. r. o. se zabývá stavebními pracemi a to již několik desítek let. Pro účely 

práce firma poskytla veškeré doklady, účetní výkazy i interní informace za rok 2015. 

Na základě veškerých dostupných informací byly postupně nacházeny nedostatky 

v účetnictví. 

První podkapitola se věnuje chybnému zaúčtování nákladů při rekonstrukci kuchyně. 

Společnost uznala veškeré náklady spojené s touto přestavbou, i když tyto náklady nelze 

do účetnictví vložit. Veškeré náklady byly přeúčtovány a vyčísleny ve správné výši. 

Společnosti tak vznikly neoprávněné náklady ve výši 187 889 Kč. 

Poté bylo věnováno Švarc systému, který je v České republice velmi oblíbeným tématem. 

V účetnictví byly nalezeny faktury spojené se Švarc systémem. Z tohoto důvodu byla 

vytvořena alternativa zaměstnat veškeré dělníky, kteří mají tento vztah se společností. 

Následně byly veškeré mzdy vypočítány a následně zaúčtovány. Společnosti 

se tak navýšily náklady spojené se SP a ZP v hodnotě 385 222 Kč. Pomocí Švarc systému 

docházelo k daňovým únikům jak ze strany živnostníků, tak společnosti celkově ve výši 

117 543 Kč. 

Čtvrtá podkapitola se zabývá pohonnými hmotami. Společnost využívá pohonné hmoty 

i pro soukromé účely jednatele a veškeré doklady vkládá do účetnictví. Následně tak byly 

zjištěny neoprávněné náklady ve výši 36 650 Kč, z čehož se snížil odvod DPH o výši 

7 697 Kč. 

Pátá podkapitola je věnována veškerým drobným dokladům, které byly zaúčtované 

na účet drobný hmotný majetek a ostatní daně a poplatky. Nalezené chybné doklady byly 

ve správné výši vypočtené a následně zjištěná výše neoprávněných nákladů v hodnotě 

134 820 Kč. Tato výše také vstoupila do DPH, a tedy došlo ke snížení odvodu DPH 

o 28 312 Kč. 
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Šestá podkapitola se zabývala velmi probíraným tématem a to zkracováním výnosů. 

U společnosti byly zjištěny některé faktury s milnými částkami. A dokonce existovali 

i příjmy nevyfakturované. Proti těmto činům stát neustále bojuje a vytváří různé opatření, 

jelikož jak bylo vidět v novém VZZ, úmyslné snižování výnosů značně ovlivňuje 

účetnictví a následně i daňové úniky. Konkrétně byly snížené výnosy o 2 074 440 Kč. 

Odvod DPH se tak snížil až o 435 632 Kč. 

Následně byl vytvořen nový výkaz zisku a ztrát, jak by vypadal v případě neprovádění 

kreativního účetnictví. Výsledek hospodaření již nebyl záporný ale kladný ve výši 

255 447 Kč.  

V neposlední řadě došlo k přibližnému vyčíslení daňových úniků. Celkově společnost 

odvedla na všech daních o 914 150 Kč. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Výkaz zisku a ztrát za rok 2015 

 



 

 

Výkaz zisku a ztrát za rok 2015 

Označení 

a 

TEXT 

b 

Číslo 

řádku 

c 

Částka (v Kč) 

     I. Tržby za prodej zboží 1 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 63 000 

     + Obchodní marže 3 -63 000 

    II. Výkony 4 3 200 000 

B. Výkonová spotřeba 5 4 378 024,04 

    + Přidaná hodnota 6 -1 241 024,04 

C. Osobní náklady 7 531 808 

D. Daně a poplatky 8 14 500 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

9 0 

   III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

a materiálu 

10 0 

F. Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a materiálu 

11 0, 

G. Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

12 0 

   IV. Ostatní provozní výnosy 13 13 548,23 

H. Ostatní provozní náklady 14 9 844 

    V. Převod provozních výnosů 15 0 

    I. Převod provozních nákladů 16 0 

    * Provozní výsledek hospodaření 17 -1 783 627,81 

   VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 

  VII. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 

20 0 



 

 

  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 

21 0 

K. Náklady z finančního majetku 22 0 

   IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

23 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 

24 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 

25 0 

   X. Výnosové úroky 26 9 

N. Nákladové úroky 27 8 000,66 

  XI. Ostatní finanční výnosy 28 0 

O. Ostatní finanční náklady 29 6 010,53 

  XII. Převod finančních výnosů 30 0 

P. Převod finančních nákladů 31 0 

    * Finanční výsledek hospodaření 32 -14 002,19 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 33 0 

   ** Výsledek hospodaření za běžnou 

činnost 

34 -1 797 710 

  XIII. Mimořádné výnosy 35 0 

R. Mimořádné náklady 36 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0 

     * Mimořádný výsledek hospodaření 

společníkům (+/-) 

38 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-) 

39 0 

   *** Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-) 

40 -1 797 630 

  **** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 -1 797 630 

 

 


