
FORENZNÉ ÚČTOVNÍCTVO

BRATISLAVA, 05. 04. 2014



PREČO PRÁVE „FORENZNÉ“ ÚČTOVNÍCTVO?

Forum Romanum (Rímske fórum)

Substatívum „forum“ -> adjektívum „forensis“

1946 (ZSSR)

V. B. Ljubkin (В.Б. Любкин) 
„Судебная бухгалтерия“

(Sudebnaja buchgalterija)

1946 (USA)

M. Peloubet

„Forensic Accounting“

Ako protipól sa používa termín 
Kreatívne účtovníctvo

Ale kreatívne ešte nemusí byť 
nelegálne, či neetické ...
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GORDON BROWN O FORENZNOM ÚČTOVNÍCTVE

www.theguardian.com/politics/2006/oct/10/immigrationpolicy.speeches

1. Kto bol G. Brown?
2. Z hľadiska boja z kriminalitou, ktorý nástroj považuje ako

najväčší prínos 19. storočia?
3. ... a ktorý z hľadiska 20. storočia?
4. ... a ktorý z hľadiska súčasnosti? 3



VYMEDZENIE FORENZNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

1. podpora oprávnených 
ekonomických záujmov

2. s využitím nástrojov
a metód účtovníctva

Záujmy budeme považovať za oprávnené, ak 
sú v súlade s právnymi systémom

Zámerné znižovanie zisku, legalizácia príjmov
z trestnej činnosti či naopak nadhodnocovanie 
majetku síce môže byť ekonomickým 
záujmom, ale nebudeme ho považovať za 
oprávnený

1. Napomáhanie trestnému činu môže byť samo o sebe trestným činom
2. Obstaranie dôkazov inak ako legálnym spôsobom môže viesť k ich 

odmietnutiu či v lepšom prípade k znehodnoteniu
3. Forenzné účtovníctvo by preto malo postupovať na základe práva

a v súlade s právom
4
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OPRÁVNENÉ EKONOMICKÉ ZÁUJMY A ÚČTOVNÍCTVO

Oprávnené ekonomické záujmy:

• určenie a odvedenie daní,  poplatkov 
a iných plnení v správnej výške

• správna výška a legálny pôvod 
majetku

• správna tvorba cien

• správne určenie výšky náhrady škody 
(napr. náhrada ušlého zisku či poistné 
plnenie za poškodený majetok)

• ochrana majetku

Tieto oprávnené ekonomické 
záujmy sú vymedzené

• priamo na základe ustanovení 
právnych predpisov

• právnymi predpismi, ale 
nepriamo (napríklad zo zmluvy 
uzatvorenej na základe 
Občianskeho zákonníka)

• mimo právnych predpisov, 
napríklad na základe 
všeobecných zvyklostí (ale v tom 
sa prax jednotlivých krajín líši) 
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OPRÁVNENÉ EKONOMICKÉ ZÁUJMY A ÚČTOVNÍCTVO

Oprávnené ekonomické záujmy:

• určenie a odvedenie daní,  poplatkov 
a iných plnení v správnej výške

• správna výška a legálny pôvod 
majetku

• správna tvorba cien

• správne určenie výšky náhrady škody 
(napr. náhrada ušlého zisku či poistné 
plnenie za poškodený majetok)

• ochrana majetku

Určenie a odvedenie daní, 
poplatkov a iných plnení
v správnej výške

• typicky daň z príjmov

• dividendy

• podmienené plnenie v rámci 
podnikovej kombinácie

• odmeny z využitia 
priemyselného a autorského 
práva (napríklad v prípade 
filmov)
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OPRÁVNENÉ EKONOMICKÉ ZÁUJMY A ÚČTOVNÍCTVO

Oprávnené ekonomické záujmy:

• určenie a odvedenie daní,  poplatkov 
a iných plnení v správnej výške

• správna výška a legálny pôvod 
majetku

• správna tvorba cien

• správne určenie výšky náhrady škody 
(napr. náhrada ušlého zisku či poistné 
plnenie za poškodený majetok)

• ochrana majetku

Určenie a odvedenie daní, 
poplatkov a iných plnení
v správnej výške

• napríklad, podľa zákona 
566/2001 Z. z. o cenných 
papieroch má v niektorých 
prípadoch nadobúdateľ 
povinnosť predložiť ponuku na 
prevzatie zvyšných akcií

• zákon stanovuje výšku 
primeraného protiplnenia, ktorá 
nesmie byť nižšia ako ČOI na 
jednu akciu (ale nesmie byť 
nižšia ani ako ďalšie parametre)
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OPRÁVNENÉ EKONOMICKÉ ZÁUJMY A ÚČTOVNÍCTVO

Oprávnené ekonomické záujmy:

• určenie a odvedenie daní,  poplatkov 
a iných plnení v správnej výške

• správna výška a legálny pôvod 
majetku

• správna tvorba cien

• správne určenie výšky náhrady škody 
(napr. náhrada ušlého zisku či poistné 
plnenie za poškodený majetok)

• ochrana majetku

Správna výška a legálny pôvod 
majetku

• Obchodný zákonník podmieňuje 
vznik obchodných spoločností  
výškou majetku

• Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 
podmieňuje udelenie bankového 
povolenia výškou vkladu do ZI a 
jeho prehľadný
a dôveryhodný pôvod

• Prehľadný a dôveryhodný pôvod sa 
vyžaduje aj v prípade povolenia na 
výkon poisťovacej činnosti (zákon 
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve)
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OPRÁVNENÉ EKONOMICKÉ ZÁUJMY A ÚČTOVNÍCTVO

Oprávnené ekonomické záujmy:

• určenie a odvedenie daní,  poplatkov 
a iných plnení v správnej výške

• správna výška a legálny pôvod 
majetku

• správna tvorba cien

• správne určenie výšky náhrady škody 
(napr. náhrada ušlého zisku či poistné 
plnenie za poškodený majetok)

• ochrana majetku

Správna tvorba cien

• Úprava je napríklad v rámci 
zákona č. 18/1996 Z. z.  
o cenách, zákona č. 250/2012 Z. 
z. o regulácii v sieťových 
odvetviach, zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike alebo zákona

• Napríklad hľadiska regulácie 
v sieťových odvetviach sa 
uplatňuje vecná regulácia 
(vrátane rozvrhovania nákladov 
a výnosov) a cenová (kde sa 
cena môže stanoviť na úrovni 
oprávnených nákladov)
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OPRÁVNENÉ EKONOMICKÉ ZÁUJMY A ÚČTOVNÍCTVO

Oprávnené ekonomické záujmy:

• určenie a odvedenie daní,  poplatkov 
a iných plnení v správnej výške

• správna výška a legálny pôvod 
majetku

• správna tvorba cien

• správne určenie výšky náhrady škody 
(napr. náhrada ušlého zisku či poistné 
plnenie za poškodený majetok)

• ochrana majetku

Správna určenie náhrady škody
• Občiansky zákonník (zákon 

40/1964 Zb.) uvádza v niektorých 
prípadoch povinnosť nahradiť 
skutočnú škodu  a ušlý zisk

• Obdobne to platí aj v prípade 
zákona 514/2003 Z. z. o 
zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone verejnej 
moci

• Zákon 527/1990 Zb. o vynálezoch, 
priemyselných vzoroch a 
zlepšovacích návrhoch umožňuje 
náhradu vo výške toho, o čo sa 
majetok poškodeného škodlivou 
udalosťou zmenšil a ... toho čo by 
bol poškodený dosiahol, keby 
nenastala škodlivá udalosť



11

OPRÁVNENÉ EKONOMICKÉ ZÁUJMY A ÚČTOVNÍCTVO

Oprávnené ekonomické záujmy:

• určenie a odvedenie daní,  poplatkov 
a iných plnení v správnej výške

• správna výška a legálny pôvod 
majetku

• správna tvorba cien

• správne určenie výšky náhrady škody 
(napr. náhrada ušlého zisku či poistné 
plnenie za poškodený majetok)

• ochrana majetku

Ochrana majetku

• Ide predovšetkým o Trestný 
zákon (zákon č. 300/2005 Z. z.)

• Zákon 40/1964 Zb. (ktorým je 
Občiansky zákonník) obsahuje
z pohľadu forenzného
účtovníctva predovšetkým 
inštitút odporovateľnosti 
právneho úkonu

• Inštitút odporovania právnemu 
úkonu obsahu aj Zákon o 
konkurze
a reštrukturalizácii (zákon č. 
7/2005 Z. z.) 
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PRÁVNE „MANTINELY“ PRE FORENZNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Režim Právny predpis

Trestné konanie

Zákon 300/2005 Z. Z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov

Zákon 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov

Výkon znaleckej činnosti

Zákon 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

v znení neskorších predpisov; vykonávacím predpisom je 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR 490 / 2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov

Konkurz a reštrukturalizácia
Zákon 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení 

neskorších predpisov

Mediácia Zákon 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov

Rozhodcovské konanie (arbitráž)
Zákon 44/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení 

neskorších predpisov
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FORENZNÉ ÚČTOVNÍCTVO A TRESTNÝ ZÁKON

Postavenie (vo vzťahu

k trestnému činu)
Charakteristika (z pohľadu Trestného zákona)

Manažment

organizátor
organizátorom je ten, kto zosnoval alebo riadil 

spáchanie trestného činu

návodca
návodcom je ten, kto naviedol iného na spáchanie 

trestného činu

objednávateľ
objednávateľom je ten, kto požiadal iného aby 

spáchal trestný čin

Pracovníci účtovného 

oddelenia
(spolu)páchateľ páchateľ je ten, kto trestný čin spáchal

Odborník (v oblastí 

účtovníctva, daní, 

práva)

pomocník

pomocníkom je ten, kto poskytol inému pomoc na 

spáchanie trestného činu, najmä zadovážením 

prostriedkov, odstránením prekážok, radou, 

utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po 

trestnom čine
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FORENZNÉ ÚČTOVNÍCTVO A TRESTNÝ ZÁKON
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FORENZNÉ ÚČTOVNÍCTVO A TRESTNÝ ZÁKON

Trestnosť

Prípravy na trestný čin Pokusu o trestný čin
Dokonaného 

trestného činu

Prečin Nie Áno, podľa § 16; v prípade 

prečinu však platí § 17, ktorý 

uvádza, že pre trestnosť činu 

spáchaného fyzickou osobou 

sa vyžaduje úmysel, pokiaľ 

zákon výslovne nepripúšťa 

trestnosť nedbanlivostného 

zavinenia

Áno, podľa 

ustanovení TZ ktoré 

sa týkajú 

jednotlivých foriem 

trestných činov; 

v prípade prečinov 

však s obmedzením

v § 17 TZ

Zločin

Podľa § 13 TZ áno; za prípravu sa 

považuje organizovanie, 

zaobstarávanie si potrebných 

prostriedkov, ale aj návod, 

objednávanie, pomoc alebo úmyselné 

vytváranie podmienok na jeho 

spáchanie
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TRESTNÉ ČINY SÚVISIACE S ÚČTOVNÍCTVOM - ČR

Skresľovanie údajov o stave hospodárenia a imania je 
uvedený v § 125 zákona 140/1961 Sb. Dopustí sa ho osoba, 
ktorá účtovné knihy, zápisy alebo iné doklady slúžiace k 
prehľadu stavu hospodárenia a majetku alebo k ich 
kontrole:

• nevedie, hoci jej táto povinnosť vyplýva zo zákona;

• vedie tak, že v nich uvádza nepravdivé nebo hrubo 
skresľujúce údaje; alebo

• zničí, poškodí, učiní neupotrebiteľnými alebo zatají a 
ohrozí tak majetkové práva iného alebo včasné a riadne 
vymeranie dane.

Rovnako sa uvedeného trestného činu dopustí ten, kto 
v skreslí alebo zamlčí údaje k návrhu pre zápis do 
obchodného registra, alebo kto zákonom stanovený zápis 
nepodá, alebo neuloží listinu do zbierky listiny hoci mu táto 
povinnosť vyplýva zo zákona alebo zmluvy.

Trestného činu vystavenia 
nepravdivého potvrdenia, ktorý 
je uvedený v § 129 českého 
trestného zákona sa dopustí 
osoba, ktorá v mene banky 
alebo inej právnickej osoby 
oprávnenej k výkonu finančnej 
činnosti ... alebo ako audítor 
vystaví inému nepravdivé 
potvrdenie o jeho finančnej 
situácii alebo majetkových 
pomeroch
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