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V současné ekonomické literatuře bychom jen obtížně hledali oblast, která
není pokryta odpovídající monografií. Možná naopak, na první pohled se
zdá, že literatury je nadbytek, a jde jen o to vybrat si tu, která co nejlépe
vyhovuje konkrétní potřebě. Navzdory této situaci se Ing. Janu Molínovi, Ph.D.
podařilo nejen najít mezeru na trhu odborné ekonomické literatury, ale
i zaplnit ji způsobem, který podle mého názoru je zcela jedinečný. Téma
protiprávního jednání z pohledu profesí, které prioritně nejsou určeny
k tomu, aby se zabývaly nekorektním jednáním (ať již podnikatelů nebo
i příslušníků vlastní profese), je zcela nové a pro všechny účetní, daňové
poradce a auditory neobyčejně přínosné.

Četba jistě nebude snadná, byť je monografie psána jazykem spíše
ekonoma než právníka (jen pro pochopení výchozího stavu uvádím, že autor
je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde na Fakultě financí
a účetnictví vystudoval hlavní specializaci Účetnictví a finanční řízení
podniku a na Fakultě mezinárodních vztahů vedlejší specializaci Právo
v podnikání, je daňovým poradcem a odborníkem v oblasti účetnictví). Ve
své praxi auditora jsem se přesvědčil, že povědomí o tom, kde je hranice
mezi legálním a nelegálním jednáním, kde začíná trestní odpovědnost a kde
se jedná jen o přestupek, kde je chování společensky akceptovatelné a kde již
nikoli, je poměrně velmi nízké. Pokud se nechceme smířit s tím, že „dobro“
bude se „zlem“ prohrávat rozdílem „třídy“, jak s oblibou popisují propastný
rozdíl sportovní komentátoři, nezbývá nám, než se pokusit toto povědomí
kultivovat. Uvědomění si toho, které skutečnosti negativně ovlivňují společenské
klima, je pochopitelně tím prvním krokem. Dále musí následovat transformace
vědomostí a znalostí do praktického chování. Tam je asi nejsnazší začít
nejprve u sebe. Ani to však není jednoduché. Je ochoten a schopen účetní či
auditor sdělit svému „chlebodárci“, že jeho chování je za hranicí
povoleného? Uvědomuje si, že on sám může být vystaven riziku trestního
stíhání? Dalším krokem je pak prevence nekorektního jednání. Vyplatí se
vůbec takovýto přístup? Není snad jednodušší se nechat ovládat hamižností,
když tak činí v našem okolí kdekdo? Odpověď na tyto a podobné otázky si
musí dát každý příslušník odborné profese, ale i každý podnikatel sám.
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V knize jen najde návod, jak se ve složitém světě povoleného a zakázaného
pohybovat, aniž by musel pročítat zdrojové materiály, tedy právní předpisy.
Kniha tedy slouží pro základní orientaci v problematice, v konkrétní situaci pak
ale nezbývá, než se seznámit s relevantní právní úpravou zcela podrobně, anebo
ještě lépe, využít k řešení problému odborníka z oblasti práva – advokáta.

Kniha je podle mého názoru i užitečným zdrojem informací pro ty, kteří,
ať již v jakékoli roli, dohlížejí na chování jedinců v naší společnosti. Mám tím
na mysli vyšetřovatele, soudce, státní zástupce. Pro ně se může stát v určitém
smyslu inspirací a poskytnout jim jiný pohled na ekonomickou realitu.

V neposlední řadě pak monografie může posloužit i studentům
ekonomických a právnických fakult veřejných i soukromých vysokých škol.
Je pravděpodobné, že se před nimi otevře prostor, o jehož složitosti a hloubce
nemohli mít z běžné výuky ani ponětí. Jak se s textem vypořádají, je opět jen
na nich samotných. Využití pro bakalářské, diplomové a disertační práce se
více než nabízí.

S ohledem na skutečnost, že práce je svým způsobem zcela ojedinělá,
nese její autor značné riziko nepochopení obsahu či chybné aplikace
relevantních právních předpisů. Pokud by tomu tak skutečně bylo, prosím
ctěné čtenáře, aby přispěli k výše zmiňované kultivaci profesního a obecně
podnikatelského prostředí zasláním dotazu či připomínky na adresu
kralicek@vse.cz nebo jan.molin@vse.cz.

V Praze dne 21. února 2011 doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
katedra finančního účetnictví a auditingu

Vysoké školy ekonomické v Praze
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