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Úvod 

 

„Ekonomie je prostoupena více bludy a omyly než jakákoliv jiná člověku známá 

věda.“1 

Henry Hazlitt 

 

Ačkoliv je dnes ekonomie považována za vědu, má v porovnání se svými kolegy 

velmi výrazný handicap, a to ten, že se při formulaci svých zákonů nemůže spoléhat na 

laboratorně ověřené a opakovatelné pokusy. Jednou z hlavních proměnných 

v ekonomických zásadách totiž není pevně daná hmotnost tělesa, směr rychlosti nebo 

množství energie, ale jednání lidských bytostí.  

I přes tento zjevný nedostatek lze ale některé představy o ekonomických jevech a 

zákonitostech označit za mylné či nepřesné. Tyto představy totiž bývají často založeny 

toliko na nesprávných logických úsudcích, k jejichž objasnění není třeba složitých 

výpočtů či tabulek. V jiných případech se zase nevhodnost použitého ekonomického 

nástroje ukáže až po delší době, neboť jeho finální dopady na život lidí se projeví až po 

několika letech. Některé populární ekonomické mýty, tisíce let staré a teprve v minulých 

stoletích objasněny jako nepravdivé, jsou dnes přebaleny do novodobé rétoriky, aby se 

přizpůsobily novým poměrům2. 

Vzhledem k tomu že poptávka po krátkozrakých a zdánlivě nebolestných řešeních 

si vždy pohotově vytvoří nabídku, poskytovanou různými politiky napříč politickým 

spektrem, společenskými komentátory či veřejnými intelektuály, je téma „Ekonomické 

mýty prismatem liberálních ekonomických škol“ téměř vždy aktuální. To platí 

dvojnásob v době ekonomických krizí, během kterých se tito spasitelé snaží rozšířit svůj 

politický kapitál či společenskou prestiž. 

                                                             
1 HAZLITT, Henry. Ekonomie v jedné lekci. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008. Ekonomie studium. ISBN 

80-8.6389-41-3. 
2 SOWELL, Thomas. Economic facts and fallacies. 2nd ed. New York, NY: Basic Books, c2011. ISBN 

9780465026302. (překlad vlastní). 
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Cílem této práce bude tedy postupný rozbor dvou vybraných ekonomických mýtů, 

s nimiž se konzument veřejného diskursu dostává do styku, možný původ jejich vzniku a 

nakonec předložení argumentů, které liberální ekonomické školy považují za dostatečné 

k jejich odmítnutí. V úvodní části kapitole se budu věnovat ekonomickým mýtům obecně, 

zejména jejich genezi a působení na ekonomickou realitu. V dalších částech se poté již 

budu věnovat dvěma zásadním mýtům, a to mýtu spravedlivé ceny a mýtu nemorálnosti 

zisků a argumentům snažícím se objasnit, proč jsou tyto představy mylné. Čerpat budu 

především z literatury, domácí i zahraniční, která vznikla právě za účelem rozptýlení 

těchto mylných představ o ekonomice. Dále budu vycházet z elektronických zdrojů. 

Metoda zvolená pro tuto práci je tedy literární rešerše. 

  



3 
   

1. Ekonomický mýtus 

Jan Urban popisuje ekonomické mýty a iluze jako představy jako představy, které 

na základě správných faktů či realistických pozorování docházejí k nesprávným závěrům. 

Dle něj je hlavním důvodem přetrvávající přítomnosti těchto iluzí ten, že lidé, jež jim 

věří, nevnímají či odmítají vnímat komplexní realitu ekonomického života. Velké 

množství lidí ignoruje fakt, že ekonomické jevy jsou vzájemně provázány a zapomínají 

rovněž na to, že lidé i firmy své chování v čase (a za měnících podmínek trhu) mění. 

Chybné závěry a interpretace poté pramení i z přílišného zobecňování daných 

ekonomických jevů, z opomíjení širších či dlouhodobějších důsledků či z neschopnosti 

vidět tyto jevy v širším měřítku.3 Urban poukazuje na fakt, že ty samé osoby, jež pronášejí 

kategorické soudy o fungování ekonomiky, by nebyly ochotné pronášet podobně závazní 

stanoviska v jiných oborech lidského bádání, např. v kvantové fyzice či v neurochirurgii. 

Důvodem, proč je ekonomie takto náchylná k tvorbě iluzí a mýtu je dle Urbana 

skutečnost, že spousta těchto „amatérských“ názorů disponuje na první pohled intuitivní 

správností. Komplexní ekonomické myšlenky, jež jsou převážnou části ekonomické 

akademické obce označeny za správné, naopak často budí dojem rozporu se selským 

rozumem.4 

 Thomas Sowell, ekonom tzv. chicagské ekonomické školy5 a student Miltona 

Friedmana, označuje ekonomické mýty za nápady, které nejsou bláznivé. Většinou jsou 

hodnověrné a logické, ale něco jim chybí6. Uvádí, že častým elementem ekonomického 

mýtu nebo iluze je chybějící či vágní definice. Nedefinovaná slova mají v politice 

významnou sílu, zvlášť když apelují na nějaký princip, který v lidech vyvolává emoce. 

Kdo, např., je zastáncem neférovosti? Stejně tak slova jako „sociální spravedlnost“, 

„rovnost“ a další nedefinované výrazy, které mohou znamenat jiné věci pro jiné osoby a 

skupiny – všechna tato slova se dají použít k mobilizaci podpory pro různé druhy politik. 

Nadto Sowell spatřuje první mýtus ohledně fungování tržní ekonomiky hned ve slově trh. 

                                                             
3 URBAN, Jan. Ekonomie bez mýtů a iluzí: co říká pravice a levice a jak je to doopravdy. Praha: Grada 

Publishing, 2014. ISBN 978-8.0-247-4132-1. 
4 URBAN, Jan. Ekonomie bez mýtů a iluzí: co říká pravice a levice a jak je to doopravdy. Praha: Grada 

Publishing, 2014. ISBN 978-8.0-247-4132-1. 
5 V současnosti Senior Fellow na Stanford University. 
6 SOWELL, Thomas. Economic facts and fallacies. 2nd ed. New York, NY: Basic Books, c2011. ISBN 

9780465026302. (překlad vlastní). 
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Lidé totiž mají tendenci o trhu přemýšlet jako o věci, a ne jako lidech podstupujících 

ekonomické transakce.7  

Joseph Heath, profesor filosofie z University of Toronto tvrdí, že pokud jde o 

mýty týkající se kapitalismu a volného trhu, má patrně každý z nás implicitní či přímo 

explicitní morální intuice, jež jsou svou povahou antikapitalistické. Heath odkazuje na 

množství filmů z Hollywoodu, jež se tomuto sentimentu podbízejí a romantizují „staré 

dobré dny, kdy se všechno netočilo jen kolem peněz“. Dle Heatha jsou lidé k volnému 

trhu nedůvěřiví, neboť mu nerozumí. Jeho řešení je poměrně jasné - více ekonomického 

vzdělání.8  

Podobná frustrace z nedostatku ekonomického vzdělání vedla např. Bryana 

Caplana, profesora ekonomie z George Mason University k poměrně 

radikálnímu návrhu, aby hlasy voličů bez základní ekonomické gramotnosti měly menší 

váhu při volbách.9 

  

                                                             
7 SOWELL, Thomas. Economic facts and fallacies. 2nd ed. New York, NY: Basic Books, c2011. ISBN 

9780465026302. (překlad vlastní). 
8 HEATH, Joseph. Economics without illusions: debunking the myths of modern capitalism. New York: 

Broadway Books, c2010. ISBN 978-0307590572. (překlad vlastní). 
9 CAPLAN, Bryan Douglas. The myth of the rational voter: why democracies choose bad policies. 

Princeton: Princeton University Press, c2007. ISBN 978-0-691-12942-6.. (překlad vlastní). 
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2. Mýtus spravedlivé ceny  

Mýtus férové či spravedlivé ceny je patrně nejrozšířenějším ekonomickým 

mýtem, neboť není výjimkou, že tomuto mýtu v průběhu života propadne spousta z nás. 

Ludwig von Mises (1881-1973), jeden z nejdůležitějších představitelů tzv. neorakouské 

školy, viděl jednu z možných psychologickým příčin geneze tohoto mýtu ve skutečnosti, 

že lidé dnes žijí ve velmi početných komunitách, v zemích čítajících miliony, desítky, či 

stovky milionů obyvatel. Čím jsou trhy větší, tím je váha příspěvku každého jednotlivce 

menší. Proto struktura tržních cen může připadat každému jednotlivci jako něco daného, 

čemu musí přizpůsobit své jednání a jediný způsob jak ceny změnit je skrze legislativu.10 

Je možné, že tato zdánlivá nemožnost jednotlivce přizpůsobit si trh ke svým vlastním 

představám patrně vede k obecné podezřívavosti k systému volného trhu.  

John Kenneth Galbraith (1908–2006), ekonom a harvardský profesor, 

poznamenal, vyjadřujíc se k americkému kapitalismu, že „teoreticky nevyhovoval 

nikomu, prakticky uspokojoval většinu.“11 Heath v návaznosti na toto poukazuje na 

skutečnost, že lidé mají výhrady ke konceptu tržní ekonomiky, ale sami musí uznat, že 

jim plní žaludky. Zároveň si všímá faktu, že znepokojení a podezřívavost nicméně patrně 

nikdy nezmizely. Jedna psychologická studie zjistila, že velká většina Američanů 

shledala jako nemorální hypotetickou situaci, při které by výrobci zvýšili cenu jako reakci 

na náhlou zvýšenou vzácnost zboží (např. zvýšení ceny lopat při velké sněhové bouři). 

Heath upozorňuje, že pokud se naše morální intuice staví proti tak esenciálnímu atributu 

tržního systému, jako je zvýšení ceny v reakci na zvýšenou vzácnost statku, představuje 

toto poměrně velký PR problém pro tržní systém.12 

Snaha o kontrolu cen může nabývat mnoha podob, od kontroly ceny za práci 

(např. ve formě minimální mzdy), přes cenu za pronájem prostor sloužících k bydlení, až 

k cenám za nejrůznější komodity na trhu (např. obilí, maso, pohonné hmoty apod.) Státní 

zásah může ceny tlačit buďto nad jejich tržní hodnotu, např. když stát vykupuje od 

                                                             
10 VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Přeložil Josef ŠÍMA. Praha: Liberální 

institut, 2006. ISBN 80-8.6389-45-6. 
11 GALBRAITH, John Kenneth. American capitalism: the concept of countervailing power. New 

Brunswick, N.J., U.S.A.: Transaction Publishers, c1993. Classics in economics. ISBN 978-1560006749. 

(překlad vlastní). 
12 HEATH, Joseph. Economics without illusions: debunking the myths of modern capitalism. New York: 

Broadway Books, c2010. ISBN 978-0307590572. (překlad vlastní). 
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zemědělských producentů jejich výrobky za garantovanou cenu, nebo může kontrola ceny 

tlačit dolů. Případy autoritativního stanovení ceny pod tržní hodnotou, zejména v časech 

přírodních katastrof či jiných nouzových (zpravidla přechodných) stavů, jsou na svou 

obranu vybaveny neodbytným etickým apelem. Tedy alespoň zdánlivě. Cesta mnoha 

vládních politik je dlážděna dobrými úmysly. Toto poznání také vedlo Henryho D. 

Thoreau k napsání: „Pokud bych věděl s jistotou, že se k mému domu blíží muž s vědomým 

úmyslem činit mi dobro, vzal bych nohy na ramena.13“. Není tedy náhodou, že pokusy o 

kontrolu cen, poháněny lidovým smyslem pro spravedlnost, jsou v lidské historii 

přítomny už alespoň 4600 let.14 Vzhledem k tomu, že tradičně se tento mýtus váže k ceně 

za zboží či služby, nebude se autor v této práci zabývat úrokem. 

2.1. Kontroly cen v historii 

Abych ilustroval přítomnost tohoto mýtu ve velké části naší zaznamenané historie, 

uvádím na následujících stranách vybrané příklady pokusů kontrolovat cenu a nastolit její 

„spravedlivou “ či „rozumnou“ výši od Babylonu až po Venezuelu. 

2.1.1. Babylon 

V Babylonu, zhruba před čtyřmi tisíci lety, byla kontrola cen a mezd zakotvena 

v Chammurapiho zákoníku. Chammurapi tím navazoval na svého předchůdce Rim-Sina. 

Kodex kazuisticky stanovil částky ve stříbře za najmutí např. hrnčíře, krejčího, lanaře či 

truhláře. Historické záznamy ukazují pokles objemu obchodu, pokles počtu 

pozemkových transakcí, pokles počtu obchodníků. Ukazují ale naopak nárůst 

administrativní zátěže.15 

2.1.2. Egypt 

Ve starověkém světě se kontrola tehdejšího nejvýznamnějšího druhu komodit, 

potravin, rovnala velké moci. Po staletí se vláda Egypta tedy snažila udržet kontrolu úrody 

                                                             
13THOREAU, Henry David. A week on the Concord and Merrimack rivers ; Walden, or, Life in the 

woods ; The Maine woods ; Cape Cod. New York, N.Y.: Distributed to the trade in the U.S. and Canada 

by Viking Press, c1985. ISBN 0940450275. (překlad vlastní). 

14 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Wage and Prince Controls in the Ancient 

World. Mises Institute. [online]. 27. 2. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/wage-

and-price-controls-ancient-world. (překlad vlastní)  
15 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Wage and Prince Controls in the Ancient 

World. Mises Institute. [online]. 27. 2. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/wage-

and-price-controls-ancient-world. (překlad vlastní) 

https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
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obilí. Pod záminkou předcházení hladomoru vláda postupně regulovala čím dál tím víc 

obilných sýpek. Regulace vedla k vedení a nakonec k přímému vlastnictví. Půda se stala 

majetkem vládce a byla dále propachtovávána rolnické třídě. Ceny byly určeny nařízením 

a administrativní kontroly nabraly obřích rozměrů. Po čase začali rolníci opouštět farmy, 

koncem 3. století př. n. l. egyptská ekonomika zkolabovala. Peníze byly zdevalvovány a 

množství obchodu v Alexandrii kleslo.16 

2.1.3. Řím 

Patrně nejznámějším a nejkomplexnějším způsobem, kterak kontrolovat výši cen, 

se v antickém světě stal pokus císaře Diokleciána v Římě. Krátce po jeho nástupu na trůn 

dosáhly výše ceny velkého množství komodit, včetně práce, bezprecedentních výšin. 

Dochované dobové zdroje z tohoto vinily Diokleciána, zatímco Dioklecián vinil 

hamižnost obchodníků a výrobců. Moderní historici odhadují, že za zvýšením cen stála 

zejména drastické zvýšení peněz v oběhu, odkazujíc na známý případ „ředění“ obsahu 

stříbra v tehdejší dobové měně, dináru, jež v té době dosáhl jedné pětitisíciny původního 

množství.17 Dioklecián odvážně stanovil maximální možné ceny za hovězí maso, obilí, 

vejce, textil a další zboží, včetně maximálních mezd pro dělníky. Z dochovaných 

seznamů zboží víme o zhruba jednom tisíci položek, na které se omezení ceny vztahovalo. 

Jako trest pro každého, pro by jeho nařízení porušil, stanovil Dioklecián trest smrti. 

Vzhledem k tomu, že Dioklecián nebyl hloupý, byl patrně schopný pochopit, že 

obchodníci stáhnou své zboží z trhu a počkají, až se změní cena (či vládce). Proto rovněž 

stanovil, že i na tyto případy se vztahuje trest smrti. Stejný trest rovněž čekal ty, jež by 

zboží za vyšší cenu, než tu, jakou stanovilo nařízení, koupili.18 

I navzdory tvrdým trestům obchodníci literu nařízení nedodržovali a dle 

historických pramenů docházelo ke značnému krveprolití. Část tohoto krveprolití měla 

patrně na svědomí vláda v rámci výkonu trestů, část obyčejní zákazníci, jež se rozhodli 

                                                             
16 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Wage and Prince Controls in the Ancient 

World. Mises Institute. [online]. 27. 2. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/wage-

and-price-controls-ancient-world. (překlad vlastní) 
17 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Price Fixing in Ancient Rome. Mises 

Institute. [online]. 18. 6. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/price-fixing-ancient-

rome. (překlad vlastní). 
18 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Price Fixing in Ancient Rome. Mises 

Institute. [online]. 18. 6. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/price-fixing-ancient-

rome. (překlad vlastní). 

https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/price-fixing-ancient-rome
https://mises.org/library/price-fixing-ancient-rome
https://mises.org/library/price-fixing-ancient-rome
https://mises.org/library/price-fixing-ancient-rome
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rabovat prodejny prodejců, přičemž nezřídka provinilého prodejce sami zabili. Stále 

klesající nabídka zboží měla za následek ještě větší zvýšení cen (tržních) zboží, a 

prakticky veškerá ekonomická aktivita se tedy musela provádět ilegálně, neboť tržní ceny 

se ocitly vysoko nad hranicí stanovenou nařízením. Jedním z posledních císařových 

kroků bylo zakonzervování ceny zrní na úrovni, za kterou se zrní neprodávalo ani 

v dobách nejúrodnějších sklizní. Sám císař se rozhodl jít příkladem a na trh dodal velkou 

dávku zrní za sníženou cenu. Toto zrní bylo vzápětí koupeno bohatými obchodníky a 

bohatými vlastníky nemovitostí a posléze prodáno za mnohem vyšší ceny na černém 

trhu.19 

Další pokusy o regulaci cen se nevyhnuly ani antickému Řecku, kde kupcům za 

vysoké ceny hrozil trest smrti.20 Známé jsou též příklady za starověké Číny a Indie.21 

2.1.4. Francie 

Francie trpěla během Velké francouzské revoluce (1789 – 1799) velkou inflací. 

Lid žádal zastavení růstu cen. 3. března 1793 uvalil Národní konvent kontrolu cen obilí a 

specifikoval, že toto může být prodáváno pouze na veřejných trzích pod pečlivý 

dohledem státních inspektorů, kterým byla rovněž udělena pravomoc provedení 

prohlídky domovů obchodníků a konfiskovat nahromaděné obilí a mouku. Ničení 

komodit bylo vládním nařízením považováno za hrdelní zločin.22 

V září 1793 byly kontroly cen vztaženy na všechno zboží, které se vyznačovalo 

„primární nutností“ – tzv. Zákon o všeobecném maximu. Nebylo dovoleno ceny zvýšit o 

více než jednu třetinu a podobné restrikci podléhaly i mzdy. Zboží se brzy vytratilo z trhů. 

                                                             
19 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Price Fixing in Ancient Rome. Mises 

Institute. [online]. 18. 6. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/price-fixing-ancient-

rome. (překlad vlastní). 
20 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Wage and Prince Controls in the Ancient 

World. Mises Institute. [online]. 27. 2. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/wage-

and-price-controls-ancient-world. (překlad vlastní) 
21 SCHEUTTINGER, Robert L. a EAMONN F. Butler. Wage and Prince Controls in the Ancient 

World. Mises Institute. [online]. 27. 2. 2009 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné z: https://mises.org/library/wage-

and-price-controls-ancient-world. (překlad vlastní) 
22 EBELING, Richard M.. Economic Ideas: Inflation, Price Controls and Collectivism During the French 

Revolution. The Future of Freedom Foundation. [online]. 7. 11. 2016 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné 

z: http://www.fff.org/explore-freedom/article/economic-ideas-inflation-price-controls-collectivism-

french-revolution/ . (překlad vlastní). 

https://mises.org/library/price-fixing-ancient-rome
https://mises.org/library/price-fixing-ancient-rome
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
https://mises.org/library/wage-and-price-controls-ancient-world
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Pařížské kavárny považovaly za nemožné sehnat cukr; zásoby jídla se ztenčili společně 

s neochotou farmářů posílat své zboží na trhy do města.23 

Cesty, jak se vyhnout kontrole cen, zahrnovaly: 

- stažení zboží z trhu a nedodání zboží nového, když staré zboží bylo vyprodáno, 

- produkce a prodej zboží nižší kvality, 

-  krmení farmářských zvířat obilím v době, kdy zvířata nepodléhala Zákonu o všeobecném 

maximu, zatímco obilí ano, 

- přimíchávání pšenice do mouky když cena pšenice byla regulována a cena mouky ne, 

- prodej zboží farmáři potají. 

Mezi další následky této politiky se zařadilo zvýšení cen průmyslových výrobků 

v důsledku kontroly cen základních surovin a zvýšení cen luxusního zboží v situaci, kdy 

byly kontrolovány ceny základního zboží. Obcházení zákona s sebou přinášelo velké 

zisky, neboť tresty v případě dopadení byly extrémní. Toto vedlo k velké míře korupce. 

Nabídka zboží na trhu pod cenovou kontrolou byla často nedostatečná, což vedlo ke 

vzniku front na zboží.24 

2.1.5. Spojené státy americké 

Roku 1971 se s kontrolou cen seznámily poprvé i Spojené státy americké, resp. 

poprvé v době míru. S narůstající inflací (zhruba 6%, na tehdejší poměry se jednalo o 

inflaci větší než obvyklou) rostl tlak veřejnosti a médií na tehdejšího prezidenta Richarda 

Nixona a tlačili ho k tomu, aby konal. Vzhledem k tomu, že Spojené státy 

v nadcházejícím roce čekaly prezidentské volby, nechtěla být tehdejší administrativa 

viděna tak, jakože nic nedělá, zatímco se inflace vymyká kontrole. 15. srpna vystoupil 

před národem a oznámil zavedení cenových kontrol.25 Zavedení kontroly cen bylo 

velkým politickým úspěchem – během dalšího večera se zpravodajské relace z 90% 

                                                             
23 EBELING, Richard M.. Economic Ideas: Inflation, Price Controls and Collectivism During the French 

Revolution. The Future of Freedom Foundation. [online]. 7. 11. 2016 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné 

z: http://www.fff.org/explore-freedom/article/economic-ideas-inflation-price-controls-collectivism-

french-revolution/. (překlad vlastní). 
24 EBELING, Richard M.. Economic Ideas: Inflation, Price Controls and Collectivism During the French 

Revolution. The Future of Freedom Foundation. [online]. 7. 11. 2016 [cit. 3. 8. 2019]. Dostupné 

z: http://www.fff.org/explore-freedom/article/economic-ideas-inflation-price-controls-collectivism-

french-revolution/. (překlad vlastní). 
25 SOWELL, Thomas. Economic facts and fallacies. 2nd ed. New York, NY: Basic Books, c2011. ISBN 

9780465026302. (překlad vlastní). 

http://www.fff.org/explore-freedom/article/economic-ideas-inflation-price-controls-collectivism-french-revolution/
http://www.fff.org/explore-freedom/article/economic-ideas-inflation-price-controls-collectivism-french-revolution/
http://www.fff.org/explore-freedom/article/economic-ideas-inflation-price-controls-collectivism-french-revolution/
http://www.fff.org/explore-freedom/article/economic-ideas-inflation-price-controls-collectivism-french-revolution/
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věnovaly Nixonovu postupu a hodnocení byly pozitivní.26 75% respondentů plán 

v průzkumech veřejného mínění schvalovalo.27 Dow Jones v tu dobu zaznamenal zisk 

32.9 bodů, největší zisk během jednoho dne do té doby. 

Ekonomické důsledky se od těch politických ale lišily. Rančeři přestali na trh 

dodávat dobytek, farmáři topili svá kuřata, spotřebitelé vyprázdnili regály supermarketů. 

Uměle nízké ceny vedly k tomu, že dostupné zásoby se ztenčily a množství poptávané 

spotřebiteli se relativně zvýšilo. Čím dál tím více amerického dobytku směřovalo na 

kanadský trh místo na americký.28 

2.1.6. Venezuela 

Hugo Chávez v roce 2003 vyhlásil válku spekulantům a nařídil maximální cenový 

strop pro mléko, cukr, kávu, hovězí maso, vepřové maso, kuřecí maso, obilí a těstoviny. 

S odkazem na velmi nepřesné oficiální zdroje se odhaduje, že cenové stropy způsobily 

zvýšení nedostatku základního zboží z 5% od začátku zavedení kontroly až k 22,2% po 

deseti letech. V roce 2011 Chávez rozšířil omezení maximální ceny i na mýdlo, saponát, 

šampon, toaletní papír, ústní vodu, ovocný džus a další produkty. V roce 2016 dosahoval 

v Caracasu nedostatek zboží úrovně 82,6% a je nutno dodat, že Caracas byl nejlépe 

zásobovaným městem.29 V roce 2017 si 93% Venezuelanů nemohlo dovolit jídlo. Dle 

nedávné studie shodilo 60% Venezuelanů 11 kilogramů váhy kvůli podvýživě.30. 

2.2. Vybrané kapitoly z dějiny ceny a hodnoty od Aristotela po 

Alfreda Marshalla 

                                                             
26 SOWELL, Thomas. Economic facts and fallacies. 2nd ed. New York, NY: Basic Books, c2011. ISBN 

9780465026302. (překlad vlastní). 
27 HEALY, Gene. Remembering Nixon’s Wage and Price Controls. Cato Institute. [online]. 2011. cit. [3. 

8. 2019]. Dostupné z: https://www.cato.org/publications/commentary/remembering-nixons-wage-price-

controls. (překlad vlastní) 

28 SOWELL, Thomas. Economic facts and fallacies. 2nd ed. New York, NY: Basic Books, c2011. ISBN 

9780465026302. (překlad vlastní). 

29 RAISBECK, Daniel. Lessons from Venezuela’s devastating price controls | IFT. IFT [online]. 3. 9. 

2018. cit. [3. 8. 2019]. Dostupné z: 

http://ifreetrade.org/article/how_price_controls_devastated_venezuelas_economy. (překlad vlastní). 
30 RAISBECK, Daniel. Lessons from Venezuela’s devastating price controls | IFT. IFT [online]. 3. 9. 

2018. cit. [3. 8. 2019]. Dostupné z: 

http://ifreetrade.org/article/how_price_controls_devastated_venezuelas_economy. (překlad vlastní). 

https://www.cato.org/publications/commentary/remembering-nixons-wage-price-controls
https://www.cato.org/publications/commentary/remembering-nixons-wage-price-controls
http://ifreetrade.org/article/how_price_controls_devastated_venezuelas_economy
http://ifreetrade.org/article/how_price_controls_devastated_venezuelas_economy
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V jádru mýtu spravedlivé ceny leží teoretický problém, jež zaměstnával zprvu 

filosofy a posléze převážně ekonomickou odbornou veřejnost po více než dva tisíce let. 

Pro základní pochopení problému považuji za nutné uvést vybrané kapitoly 

z ekonomických dějin snažících se objasnit fenomén spravedlivé ceny a pozdějšího 

uchopení této otázky, tedy problém hodnoty. 

2.2.1. Aristotelés  

Aristotelés (384 př. n. l. – 322 př. n. l.) byl autorem dvou spisů obsahujících 

myšlenky, kterými ovlivnil další vývoj ekonomického myšlení a stal se zdrojem 

pozdějších myslitelů. Jedná se o spisy Politika a také Etika Nikomachova. Jeho 

ekonomické názory byly v obou spisech vyjádřeny v těsném kontextu na politickou 

filosofii a zejména etiku. Aristotelova soustava ekonomických názorů je charakteristická 

rozlišováním dvou základních forem nabývání majetku, které pojmově odlišuje jako 

ekonomiku a chremastiku. Ekonomika je označení pro soustavu naturálního hospodářství, 

které je chápáno jako přirozená forma zahrnující získávání statků ke spotřebě výrobou 

sběrem volných plodů přírody, případně jiné přímé formy (vojenské výboje atd.) 

Chremastika je soustava směnného (tržního) hospodářství, zahrnující získávání majetku 

obchodem případně lichvou. Jako celek je nepřirozená31. 

 Z hlediska formování ekonomie jako vědy analyzující tržní alokaci zdrojů se staly 

významné pasáže knihy Etika Nikomachova, ve kterých analyzoval směnu. Aristotelés 

navázal na Xenofonovo pojetí dvou vlastností zboží a věnoval pozornost analýze směny, 

ve které vystupuje užitečnost statku (užitná hodnota) jako předpoklad směny, přičemž 

směna je výměnou různých užitých hodnot. Jeho přístup byl však širší, směnu chápal 

jednak ve vztahu k dělbě práce, vnímal ale také její roli v mechanismu tržních výrob, tedy 

v hospodářství. Jeho přístup byl nadto silně poznamenán etickou dimenzí, ve které své 

ekonomické názory prezentoval.32  

Aristotelés rozlišoval několik druhů spravedlnosti, z nichž jednou byla 

komutativní spravedlnost čili spravedlnost ve směně.33 Z tohoto důvodu tedy použil 

                                                             
31 FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomických teorií pro právníky. Brno: Masarykova univerzita, 

2002. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2790-8. 
32 FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomických teorií pro právníky. Brno: Masarykova univerzita, 

2002. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2790-8. 
33 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy 

ekonomické učebnice. ISBN 978-8.0-7400-641-8. 
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pojem spravedlivá cena, tedy cena, která zajišťuje spravedlnost ve směně. Aristoteles 

však nikdy výslovně nenapsal, co přesně si pod spravedlivou cenou představuje.34 

V knize páté Etiky Nikomachovy toliko tvrdí, poněkud lapidárně, že „Bude tedy skutečná 

odplata, když se věc vyrovná tak, aby se dílo ševcovo mělo k dílu rolníkovu tak, jako se 

má rolník k ševcovi.“35 R. Holman poukazuje na problematičnost tohoto výroku a 

poukazuje na fakt, že se stala předmětem mnoha výkladů a sporů, zejména u středověkých 

scholastiků. Mnozí ji patrně pochopili tak, že spravedlivá cena má odrážet náklady na 

výrobu zboží, a rozvíjeli své nákladové teorie hodnoty, jak je patrno z děl scholastiků 

jako Albertus Magnus a Duns Scottus.36 Podle jiných výkladů myslel Aristotelés 

spravedlivou cenu takovou cenu, která se vytvářela pod vlivem volné konkurence 

kupujících a prodávajících. Tento výklad je odvozen od Aristotelova příkladu muže, jež 

měl monopol na těžbu mramoru a využíval jej k dosahování „nespravedlivě vysoké“ 

ceny. V Aristotelových dobách ale prakticky neexistovaly organizované trhy, na kterých 

by se vytvářely tržní ceny v dnešním slova smyslu. Totéž zboží se kupovalo a prodávalo 

na místně oddělených malých trzích za různé ceny dosahované smlouváním. Není jasné, 

která z těchto dohodnutých cen by měla být označena za spravedlivou. Xenofont jednou 

uvedl jako příklad směny vysokého chlapce s krátkou tunikou a malého chlapce 

s dlouhou tunikou a na tom demonstroval, že dobrovolně uzavřená směna je vždy 

oboustranně výhodná. Aristoteles si dle Holmana ovšem uvědomoval, že v izolované 

směně dvou lidí je vždy interval, v němž leží ceny splňující podmínku oboustranně 

výhodné směny. Pokud by byl švec ochoten prodat boty minimálně za 6 stříbrných a 

kupující by byl ochoten nakoupit maximálně za 10 stříbrných, bude podle Aristotelova 

výkladu spravedlivá cena ležet uprostřed takového intervalu, tedy na 8 stříbrných.37 

2.2.2. Scholastikové  

Charakteristické pro soustavu názorů scholastiků38 byly dva paralelní zdroje, 

kterými byly autority světské i církevní. V prvním případě se jednalo především o 

                                                             
34 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy 

ekonomické učebnice. ISBN 978-8.0-7400-641-8. 
35 ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 2. rozš. vyd. Přeložil Antonín KŘÍŽ. Praha: P. Rezek, 1996. 

ISBN 80-901796-7-3. 
36 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy 

ekonomické učebnice. ISBN 978-8.0-7400-641-8. 
37 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy 

ekonomické učebnice. ISBN 978-8.0-7400-641-8. 
38 Na mnoha místech rovněž nazýváni jako kanonisté 
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myšlenky antických filosofů, mezi nimiž zaujímal významné místo Aristoteles. Ve 

druhém případě jsou to především Starý a Nový zákon a jiné křesťanské spisy.39 Protože 

morální filosofie tehdejší doby musela odpovídat i na ekonomické otázky, přicházeli lidé 

tvořící střední stav (obchodníci) ke kazatelům a žádali rady, jak sladit světské obchodní 

záležitosti s křesťanským učením. První scholastické rukopisy tak vznikaly jako příručky 

pro zpovědníky, aby tito mohli lidem poskytovat duchovní rady ve světských 

záležitostech. Mnozí Schlastikové se například snažili eticky ospravedlnit obchod.40 

Fuchs a Lisý označují za nejvýznamnější ekonomickou myšlenkovou konstrukci 

scholastiků právě jejich pojetí spravedlivé ceny (justum pretium), která představovala 

pokračování etického, morálního přístupu ke směně, který byl založen výkladem 

Aristotela. Scholastikové se snažili normativně vyjádřit, jaká výše ceny je cena 

spravedlivá, tedy taková, jaká nezakládá obohacení jednoho na úkor druhého. Cena, jež 

tuto podmínku nesplňuje, cena vyšší, je cenou nemorální a hříšnou. Tato konstrukce 

uchovávala i princip ekvivalence ve směně, která se posuzovala ve vztahu k udržení 

životního standardu rodiny odvozeného od jejího společenského postavení. Konstrukce 

obsahovala dvě hlediska, jedno bylo spjato s náklady na výrobu a prodej, druhé přihlíželo 

k postavení výrobce a obchodníka. Významnost této myšlenky je dnes shledávána v tom, 

že poprvé výslovně vztahovala cenu k jejím nákladům.41 

Strukturu spravedlivé ceny dle scholastiků tedy tvořily: 

- náklady výrobce na výrobu, 

- náklady obchodníků na dopravu a prodej plus přiměřený zisk obchodníka a 

- daně, cla, mýta a jiné poplatky, které musí být obchodníkem uhrazovány. 

Náklady výrobce zde byly chápány jako náklady přiměřeného živobytí. Zisk obchodníka 

byl chápán jako rozdíl mezi cenou, za kterou pořídil a cenou, za kterou prodal. Ostatní 

náklady měly charakter dodatečného nákladu obchodníka. U mnohých scholastiků se 

vedle dominující konstrukce spravedlivé ceny objevily i myšlenky alternativní, 

předznamenávající budoucí nástup užitečnostního pohledu na cenu. Scholastikové jako 

                                                             
39 FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomických teorií pro právníky. Brno: Masarykova univerzita, 

2002. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2790-8. 
40 HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy 

ekonomické učebnice. ISBN 978-8.0-7400-641-8. 
41 FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomických teorií pro právníky. Brno: Masarykova univerzita, 

2002. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2790-8. 
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Duns Scottus spojovali spravedlivou cenu i s představou subjektivního ocenění a 

Buridanus chápal hodnotu výrobku jako význam, který člověk výrobku přisuzuje.42 

Holman uvádí příklad Tomáše z Chobhamu, jež ve svých rukopisech psal, že obchodník, 

který na jednom trhu koupí levně, aby na jiném trhu prodal dráž (přestože, sám ke zboží 

nic nepřidal) koná dobře, protože eliminuje nedostatek zboží na jednom trhu a jeho 

přebytek na jiném trhu. Takovému obchodníkovi poté náleží morální právo připočítat si 

zisk odpovídající jeho práci, dopravním nákladům, jakož i částku zajišťující mu návrat 

vloženého kapitálu.43  

Nadto převzali scholastikové z římského práva zásadu, že zboží může být 

spravedlivě prodáno za takovou cenu, kterou prodávající dosáhne od kupujícího bez 

podvodu (tedy například bez zatajení důležitých vlastností zboží). K tomu připojili 

argument, že tržní konkurence chrání kupující. Scholastikové tedy zřejmě viděli 

souvislost mezi tržní konkurencí a spravedlivou cenou.44 Jiní scholastikové se pokusili 

rozpracovat teorii hodnoty do větší hloubky. Ve scholastické teorii hodnoty můžeme 

sledovat dva odlišné směry, a to objektivně-nákladový a subjektivně-užitečnostní. Duns 

Scottus vztáhl spravedlivou cenu k nákladům výrobce a obchodníka a pod těmito náklady 

rozuměl pracovní úsilí a riziko. Tímto posunul koncepci spravedlivé ceny směrem 

k objektivní, nákladové teorii hodnoty. Naproti tomu pozdní scholastikové, Louis Molina 

a Juan de Lugo, kritizovali nákladové pojetí hodnoty a tvrdili, že je to užitečnost, která je 

příčinou hodnoty zboží. Užitečnost přitom nechápali jako nějakou vnitřní vlastnost zboží, 

nýbrž identifikovali ji s úsudkem spotřebitele. Jejich pojetí hodnoty tedy bylo již plně 

subjektivní. Přestože ještě neobjevili mezní užitečnost, věděli, že je subjektivní hodnota 

ovlivněna také vzácností zboží. Stali se tak předchůdci užitečnostní teorie hodnoty.45 

2.2.3. Tomáš Akvinský 

Tomáš Akvinský (1225 – 1274) byl katolickým filosofem a přední postavou 

scholastiky. Ve svém díle (zejm. Summa Theologiae – 1274, ale i jiné spisy) se pokusil 
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dosáhnout harmonie mezi Aristotelovou filosofií a křesťanskou teologií, dnes je tento 

jeho odkaz nazýván jako tomistická syntéza.46 Jeho učení bylo především 

aristotelovským hledání přirozené spravedlnosti v chování člověka. Rozpracoval zejména 

dvě ekonomická témata (která byla rovněž v centru pozornosti Aristotela): spravedlivou 

cenu a otázku lichvy.47 Tomáš Akvinský převzal Aristotelův princip ekvivalence směny, 

který naznačoval, že směna má být výměnou stejného za stejné. Ale stejně jako 

Aristoteles, ani on nikdy výslovně neřekl, co se vlastně míní oním stejným. Holman 

z jeho argumentace usuzuje, že neměl na mysli žádnou metafyzickou vnitřní substanci, 

ukrytou ve zboží a existující nezávisle na úsudku kupujících. Akvinský řekl, že je hříšné, 

když prodávající žádá za své zboží vyšší cenu nežli takovou, která dostačuje k udržení 

jeho rodiny na životním standardu, jenž je normální ve společenské třídě, k níž patří. Dle 

Holmana by toto v podstatě znamenalo, že nikdo nemá mít monopol, kterého by mohl ve 

směně zneužít ke svému výraznému obohacení.48 

2.2.4. Škola Salamanky 

Příslušníci této školy (16. stol. – 17. stol.), stejně jako středověcí scholastikové, 

hledali morální principy lidského jednání. Vycházeli z učení Aristotela a Tomáše 

Akvinského o spravedlivé ceně. Martín de Azpilcueta Navarro (Navarrus), hlavní postava 

školy Salamanky, si položil otázku, jak mohou obchodníci dosahovat zisků, pokud 

nakupují a prodávají za spravedlivé ceny? Jeho odpovědí bylo, uvádí Holman, že hodnota 

zboží není všude stejná. Na některých trzích je ho (vzhledem k poptávce) mnoho, a proto 

je jeho cena nízká, zatímco na jiných trzích je ho málo, proto tam má vyšší cenu. Dle 

Navarra je dobré, když obchodníci nakupují zboží na trzích, kde je ho nadbytek, a 

prodávají jej na trzích kde je ho nedostatek. Zisk, který jim takto plyne z rozdílu cen, je 

pak morálně ospravedlněn, neboť spravedlivá cena není závislá pouze na výrobních 

nákladech, nýbrž také na poptávce. V tomto důrazu na poptávku nalézáme již zárodky 

subjektivní hodnotové teorie.49 
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2.2.5. William Petty 

Jednou z nejvýznamnějších osobností ekonomického myšlení 17. století byl 

liberální merkantilista William Petty (1623 – 1687). Z hlediska formování klasické 

politické ekonomie je významný Pettyho hodnotový přístup k ceně. V pojetí ceny 

odlišoval přirozenou a politickou cenu. Navázal na princip ekvivalence ve směně a tímto 

odlišením založil pro klasickou politickou ekonomii typické odlišení hodnoty (přirozená 

cena), což je označení pro vnitřní obsah, ke kterému v delším časové období tíhne tržní 

cena a nemůže se od něj dlouhodobě odchýlit. Politická cena je naopak označením pro 

tržní cenu, která kolem přirozené ceny může oscilovat pod vlivem působení tržních 

faktorů. Pettyho výklad ceny hodnotou navazoval na Aristotelovu tradici a princip 

ekvivalence ve směně.50 Pro toto pojetí se staly charakteristické následující teze: 

- tržní cena je peněžním vyjádřením hodnoty, 

- hodnota je báze, kolem které tržní cena osciluje, ale nemůže se od ní dlouhodobě odchýlit. 

Tedy z dlouhodobého hlediska je možno cenu ztotožnit s hodnotou, 

- směna je založena na principu ekvivalence, tzn. směňují se odlišné výrobky (užitné 

hodnoty), ale v poměru, ve kterém představují stejně velkou hodnotu, 

- nabídka a poptávka jsou tržní vlivy, které mohou tržní cenu krátkodobě vychýlit od 

hodnoty. 

Základní otázkou tohoto přístupu bylo: čím je určena hodnota, co má hodnototvorný 

účinek? 

Petty je označován za zakladatele teorie pracovní hodnoty, tedy přístupu 

vycházejícího z představy, že jediným hodnototvorným faktorem je práce. Ve svém 

důsledku to znamenalo, že jestliže se směňují dva statky v určitém poměru (např. 1 pánev 

za 3 bochníky chleba), pak právě proto, že na výrobu jednoho hrnce bylo nutno vynaložit 

tolik lidské práce jako na 2 bochníky chleba.51 Ve svých dalších úvahách nakonec Petty 

pracovní teorii opustil, když napsal, že práce je otcem hodnoty a půda je její matkou. Tím 

dal najevo, že práce není jediný zdrojem hodnoty, že tyto zdroje jsou přinejmenším dva. 

Petty pak marně hledal hodnototvorný poměr mezi těmito dvěma faktory, čímž jeho 
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úvahy o hodnotě prakticky skončily.52 Holman uvádí jednu větu z Pettyho díla a to: 

„Může-li člověk dostat z peruánského ložiska do Londýna unci stříbra za stejný čas, za 

který může vyrobit bušl obilí, pak jedno je přirozenou cenou druhého.“ Tato věta je dle 

Holmana zarážející, neboť je příkladem spekulace, která nemůže být empiricky testována. 

Pokud pracovní čas dává zboží jeho vnitřní hodnotu a tato hodnota se nemůže navenek 

projevit jinak ne v penězích, jak je potom možné takovou pracovní teorii empiricky 

ověřit? Dle Holmana se Petty zpronevěřil své metodě, kterou tolik jinak prosazoval. Dle 

Pettyho měly totiž být politické a ekonomické argumenty konfrontovány s empirickými 

daty – tento postup Petty nazýval politickou aritmetikou.53 

2.2.6. Richard Cantillon 

Richard Cantillon (1680 – 1734) se podobně jako William Petty pokusil o 

konstrukci teorie ceny. Odlišoval normální cenu (Pettyho přirozenou cenu) od tržní ceny 

a lépe než Petty dokázal popsat, jak se tržní cena, pod vlivem nabídky a poptávky, 

odchyluje od normální ceny a opět se k ní vrací. Výši normální ceny odvozoval Cantillon 

od množství práce a půdy nutné k výrobě zboží.54 

2.2.7. Pierre de Boisguillebert 

Pierre de Boisguillebert (1646 – 1714) byl francouzský fyziokrat a politik. 

Rozpracoval hodnotový přístup k ceně a odlišil pravdivou cenu (hodnotu) od tržní ceny. 

Velikost pravdivé ceny odvodil od práce vložené do výrobku. Uvědomoval si schopnost 

tržního mechanismu, tržního mechanismu, neboť velikost hodnoty vztahoval k tzv. 

společensky nutné pracovní době, kterou podle něj na trhu stanovuje mechanismus volné 

konkurence. Tento chápal jako nástroj rozdělení celkové fondu práce ve společnosti do 

jednotlivých oborů (alokační funkce trhu) podle společensky nutných nákladů na 

výrobu.55  

2.2.8. Adam Smith 
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Teorie hodnoty Adama Smithe (1723-1790), zakladatele klasické politické 

ekonomie, jak ji vyjádřil ve svém hlavním ekonomickém díle Pojednání o podstatě a 

původu bohatství národů (1776), byla poznamenána snahou nalézt vnitřní hodnotu zboží, 

tedy jakousi skutečnou či objektivní hodnotu, nezávislou na subjektivním ocenění 

spotřebitele. Toto Holman označuje za závažný metodologický omyl, jež vyvrcholil 

v díle D. Ricarda a K. Marxe. Počátky tohoto omylu sahají ke Smithově snaze odlišit 

užitnou hodnotu a směnnou hodnotu zboží.56 Smith ilustroval nezávislost směnné 

hodnoty na hodnotě užitné na příkladu vody a diamantu - „Není nic užitečnějšího než 

voda, avšak sotva by se za ni dalo něco koupit, sotva by se dala za něco vyměnit. Diamant 

zase nemá skoro žádnou hodnotu užitnou, ale často se za něj dá získat velké množství 

jiného zboží.57 Smith poukázal na tento paradox hodnoty, tedy na skutečnost, že některá 

zboží s velkou celkovou užitečností mají na trhu nižší cenu než zboží s nízkou celkovou 

užitečností a dovodil, že směnná hodnoty je na užitné zjevně nezávislá a je nutno ji 

vysvětlit něčím jiným nežli užitečností.58 Paradox hodnoty se stal východiskem pro 

klasické objektivně-nákladové pojetí hodnoty, podle něhož byla hodnota jakousi vnitřní 

vlastností zboží, nezávislou na subjektivním úsudku spotřebitele. Adam Smith si byl sice 

vědom vlivu poptávky na tržní cenu, avšak považoval jej za krátkodobý a přechodný. 

Rozlišoval proto tržní cenu a přirozenou cenu. Tržní cena je cena, za kterou se se zboží 

v daném okamžiku na trhu prodává, zatímco přirozená cena je cena, k níž trh dlouhodobě 

tenduje. Na rozdíl od tržní ceny není přirozená cena ovlivněna užitečností ani poptávkou, 

nýbrž pouze náklady. 

Teorie hodnoty Adama Smithe se utvářela především jako teorie pracovní 

hodnoty. Navazovala na předchůdce tím, že: 

- vycházela z principu ekvivalence jako základního pohledu na cenzu a směnu, 

- usilovala o identifikaci obsahu (tj. hodnoty), na jehož základě se utváří ekvivalentní 

směna, 

- usilovala o nalezení způsobu jak vyjádřit velikost hodnoty, 
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- byl přesvědčen, že při odhlédnutí od konkrétní jednotlivé transakce, bylo možno 

považovat tržní cenu za peněžní vyjádření hodnoty (jež se prosazuje především 

v dlouhém období) 

Na druhou stranu se odlišovala tím, že: 

- se pomocí hodnotové teorie snažila popsat mechanismus fungování trhu, ve kterém 

hodnota představuje rovnovážný bod dílčího trhu, 

- potlačovala předklasický etický obsah principu ekvivalence (a ceny) a nahradila jej 

reprodukční funkcí ceny. To znamená, že cena musí být taková, aby umožňovala 

obnovení výroby statků.59  

Svoji teorii pracovní hodnoty a přizpůsobování tržní ceny přirozené ceně 

ilustroval na příkladu primitivní společnosti, ve které ještě lidé nezačali hromadit kapitál 

a přivlastňovat si půdu. „Jestliže například u nějakého loveckého národa dá obyčejně 

dvakrát tolik práce zabít bobra než jelena, měl by se jeden bobr samozřejmě vyměňovat 

za dva jeleny, tj. měl by mít cenu dvou jelenů. Je přirozené, že to, co je produktem práce 

dvou dnů nebo dvou hodin, má stát dvakrát tolik jako to, co je obyčejně produktem práce 

jednoho dne nebo jedné hodiny“60 V tomto popisu měl na mysli, že právě takový poměr 

se spontánně ve směně utváří, neboť každý jiný by znamenal, že je výhodnější zabývat se 

jednou ve srovnání s druhou činností. Změna činnosti se projeví změnou nabídky, 

výhodnější tržní cena poklesne na úroveň ceny přirozené a tržní cena méně výhodné, 

pracovně náročnější, činnosti vzroste.61 

Pro vývoj Smithovi hodnotové teorie klasické politické ekonomie se stala určující 

jeho snaha identifikovat obsah (strukturu) hodnoty. Hodnota, kterou dělníci přidávají 

surovině je tvořena dvěma složkami, hodnotou přenesenou (jež pochází ze spotřebované 

suroviny a opotřebení zařízení – Hp a hodnotou nově vytvořenou, tedy z výsledku práce 

dělníků – Hn. Tedy: 
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H = Hp + Hn 

Nově vytvořená hodnota se dle něj poté rozkládá na důchody, tedy zisk a mzdu. 

Smith tak konstruoval myšlenku, ve které hodnotu rozložil na důchody: mzdu, zisk a 

rentu. Tím zakotvil svoji alternativní teorii hodnoty, tzv. důchodovou teorii hodnoty, 

podle které je hodnota tvořena důchody. Alternativnost určení hodnoty řešil časový 

oddělením, kdy teorii pracovní hodnoty chápal jako adekvátní pro období 

předkapitalistického vývoje (nerozvinuté společnosti) a určení hodnoty důchody vztáhl 

k pokročilejším společnostem.62 

2.2.9. Jean B. Say 

Jean B. Say (1767 – 1832), představitel francouzské větve klasické politické 

ekonomie, odmítl nákladovou teorii hodnoty a pokusil se odvodit hodnotu zboží od jeho 

užitečnosti. Holman poukazuje na to, že Say, stejně jako Smith, neuměl odlišit celkovou 

užitečnost od mezní užitečnosti, což vedlo k nemožnosti zdárně objasnit paradox 

hodnoty. Z tohoto důvodu v této oblasti nedosáhl Say kýženého úspěchu. Say byl 

nicméně „napřed“ před anglickými klasiky v tom smyslu, že odmítal, že by zdrojem 

hodnota byla výhradně práce. Tvrdil, že bohatství je tvořeno prací, půdou a kapitálem. 

Na rozdíl od anglických klasiků, neboť chápal rozdělování mezi mzdy, zisky a renty jako 

rozdělování produktu mezi tři výrobní faktory, v závislosti na příspěvku každého z nich 

k tvorbě produktu.63 

2.2.10. David Ricardo 

Další představitel klasické politické ekonomie, David Ricardo (1772 – 1823), se 

tvorbu cen i rozdělování snažil vysvětlit na bázi pracovní teorie hodnoty, podle níž je 

lidská práce přímo či nepřímo jediným zdrojem nově vytvořené hodnot. Tzv. Smithův 

paradox Ricardo vyřešil odmítnutím kvantitativního vztahu mezi hodnotou a užitečností. 

Užitnou hodnotu vnímal pouze jako schopnost zboží uspokojit určitou potřebu a v tomto 

smyslu nutný předpoklad, aby se výrobek mohl stát zbožím. Politická ekonomie se podle 

něj měla zabývat reprodukovatelným zbožím, a vzácné statky (jako umělecká díla apod.) 

ponechat stranou, protože jejich směnná hodnota je naprosto nezávislá na množství práce, 
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jež bylo původně potřebné k jejich výrobě.64 Psal rovněž o přirozené a tržní ceně. 

Přirozená cena je dle něj směnná hodnota vyjádřená v penězích. Trhová cena dle něj 

osciluje okolo ceny přirozené a vytváří se pod vlivem nabídky a poptávky.65 

2.2.11. John Stuart Mill 

John Stuart Mill (1806 – 1873) se kromě svého vlivu v oblasti morální filosofie a 

politiky stal rovněž pro celou druhou půlku 19. století tváří anglické klasické politické 

ekonomie. Mill navázal na teorie ostatních klasiků, Smithe a Ricarda, a velkou měrou 

k nim přispěl. Zboží se dle jeho názoru dělilo na 3 kategorie: 

- první kategorie bylo to zboží, jež Ricardo nazval vzácným zbožím, tedy takové, jež se 

vyznačuje fixní, absolutně neelastickou nabídkou, 

- druhou kategorií bylo zboží, jehož nabídka se dá zvyšovat při stálých výnosech. Hodnota 

tohoto zboží je potom dána náklady v průměrných výrobních podmínkách. 

- Třetí skupinu tvoří to zboží, jehož nabídku je sice možné zvyšovat, ale jen při rostoucích 

nákladech (tedy např. zemědělské produkty, neboť v tomto odvětví působí dle Milla 

zákon klesajících výnosů. Hodnota těchto výrobků je poté dána náklady v nejhorších 

výrobních podmínkách. 

Mill trval na tom, že vzájemný vztah mezi poptávkou a nabídkou určuje jen tržní 

ceny, ne ale hodnoty. Neboť ty jsou určeny toliko náklady. Domníval se, že tržní ceny se 

budou k hodnotám přibližovat. Dle Holmana nesl Mill lví podíl na skutečnosti, že se 

marginalistická revoluce v Anglii prosazovala vůči tradici Ricarda tak pomalu a 

s bolestmi.66    

2.2.12. Karl Marx 

Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) ve svém hlavním díle Kapitál – Kritika 

politické ekonomie67 převzal kompletně Ricardovu pracovní teorii hodnoty a doplnil ji o 

významnou inovaci. Marx chtěl demonstrovat, že pouze práce tvoří bohatství (tedy 

hodnotu), neboť tato teorie potom doplňovala jeho obecnou teorii o vykořisťování 
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dělníků kapitalisty. Marx tvrdil, že kapitál, resp. tedy minulá práce (výrobní prostředky) 

novou hodnotu netvoří, ale pouze svou vlastní hodnotu na výrobek přenáší. Dále inovoval 

Ricardovu pracovní teorii hodnoty o to, že aplikoval pracovní teorii hodnoty na práci 

samotnou. Marx se rozhodl činit rozdíl mezi prací (činností) a pracovní silou, 

představující potenciál pracovní činnosti. Akcentoval, že kapitalismus z pracovní síly činí 

zboží zvláštního druhu, neboť dělníci jsou nuceni ji prodávat a kapitalisté ji odkupují. 

Tedy, pokud je veškeré zboží obchodováno za cenu determinovanou pracovními náklady, 

pak tedy toto musí platit i pro tenhle zvláštní druh zboží, pracovní sílu.68  

2.2.13. Marginalistická revoluce 

Nejvýznamnějším pokrokem v teorii hodnoty a klíčovým aspektem k objasnění 

mýtu spravedlivé ceny je patrně pochopení tzv. marginalistické revoluce. Jako rok 

marginalistické revoluce se označuje rok 1871, neboť v tomto roce William Jevons 

v Anglii, Carl Manger v Rakousku a 3 roky nato Léon Walras ve Francii vydali svá díla, 

v nichž, nezávisle na sobě, zformulovali teorii mezní užitečnosti v tak komplexní podobě, 

která umožnila, aby se na ní vybudoval nový systém politického myšlení.69 Byť nebyli 

prvními, kdo do ekonomie přinesl subjektivní teorii hodnoty či principy marginální 

analýzy, žádnému z jejich ideových předchůdců70 se nepodařilo vybudovat na svých 

objevech celkový nový systém ekonomického myšlení. Jevons, Walras a Menger se ve 

své snaze vytvořit nové komplexní systém nahlížení na ekonomii nespokojili toliko 

s výkladem ceny zboží, ale šli dále a pomocí marginální analýzy se snažili objasnit i ceny 

výrobních faktorů – pokusili se tedy spojit teorii hodnoty s teorií rozdělování.71 

Holman odlišuje novou teorii mezního užitku od tehdejší politické ekonomie 

představovanou Davidem Ricardem a Johnem Stuartem Millem v několika aspektech. 
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Prvním z nich je fakt, že se výše uvedení klasikové soustředili na nabídkovou 

stranu trhu, což je nevyhnutelně vedlo k nákladovým teoriím (která vyvrcholila 

v Ricardově pracovní teorii hodnoty). Marginalisté naopak zaměřili svou pozornost na 

poptávkovou stranu trhu.72 

Druhým je skutečnost, že jedním z centrálním bodů zájmu klasiků byl 

ekonomický růst a na něm navazující otázky populačního růstu a akumulace kapitálu. 

Marginalisté se oproti soustředili téměř výhradně na alokaci omezených zdrojů s tím, že 

analýza tohoto fenoménu by měla být prvořadým úkolem ekonomie. Aniž by jejich 

význam podceňovali, měly být otázky růstu odsunuty na periferii zájmu ekonomů, neboť 

je považovali za exogenní ve vztahu k vlastní ekonomické analýze.73 

Za třetí došlo ke změně paradigmatu v pohledu na společnost. Klasikové si 

společnost představovali jako amalgám společenských tříd, tedy vlastníků půdy, 

kapitalistů a dělníků a předmětem jejich zkoumání byla analýza vztahů rozdělování 

národního produktu mezi těmito třídami. Zatímco ve „staré“ ekonomii byl ústřední 

postavou kapitalista, jakožto hlavní hybatel ekonomického života, v „nové“ ekonomii 

marginalistů je hlavním hybatelem spotřebitel. Je to spotřebitel, kdo je suverénem na trhu, 

nositelem ekonomických rozhodnutí sui generis, neboť prostřednictvím reflexe jeho 

potřeb výrobci dodávají zboží na trh.74 

Nakonec došlo prostřednictvím marginalistické revoluce ke změně metodologie, 

neboť se do popředí zájmu dostaly tzv. mezní veličiny. Jednotlivec dle této teorie totiž 

činí svá rozhodnutí s ohledem na meze (či kraje) své stávající situace. Tato metoda 

následně umožnila analýzu alokace ekonomických zdrojů. Tato analýza vzápětí ukázala, 

že alokace vzácných zdrojů je efektivní tehdy, když je respektováno pravidlo vyrovnání 

mezních veličin. Marginální analýza rovněž vybavila ekonomy novými nástroji k popisu 

ekonomických jevů a otevřela dveře matematizaci ekonomie.75 
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2.2.13.1. William Jevons 

Jevonsova (1835 – 1882) politická ekonomie se dá charakterizovat 3 poznávacími 

rysy. Zaprvé ve své teorii Jevons reflektoval hedonistickou filosofii. Druhým rysem bylo 

to, že hodnota je naprosto závislá na užitečnosti. Posledním rysem bylo využívání 

matematiky.76 Jevons vysvětloval chování člověka jako snahu maximalizovat slasti a 

minimalizovat strasti, tedy koupit si co nejvíce uspokojení za co nejméně utrpení. Jedním 

z hlavních prvků jeho politické ekonomie byla jeho teorie hodnoty. 

2.2.13.1.1. Jevonsova teorie hodnoty 

Tato teorie vycházela z myšlenky, že člověk porovnává své subjektivní slasti a 

strasti. Další základní tezí této hodnoty bylo to, že hodnota závisí zcela na užitečnosti, 

kterou Jevons kvalifikoval tak, že hodnota závisí nikoli na celkové užitečnosti, ale na 

konečném stupni užitečnosti (tedy na mezní užitečnosti). Tímto postupem Jevons 

postupně objasnil i Smithův paradox77   když dovodil, že voda má malou směnnou 

hodnotu nikoliv proto, že by měla malou celkovou užitečnost, ale proto, že má malou 

mezní užitečnost.78 Ačkoliv útočil na Ricardovu a Millovu teorii hodnoty, přiznal, že 

nabídková strana trhu hraje v určení hodnoty nějakou roli. Trval však na to, že je třeba 

tuto roli chápat pouze jako nepřímou, nesdílející stejný řád s rolí poptávky.79 

2.2.13.2. Carl Menger  

Carl Menger (1840 – 1921), jehož dílo Základy národohospodářské nauky stálo 

prakticky za vznikem tzv. rakouské školy, věřil, že je zásadní, aby ekonomové opustili 

neplodný objektivismus anglické klasické školy a její posedlost domnělou existencí 

objektivních vnějších entit, tedy např. sociálních tříd, agregátů, hmotných výrobních 

faktorů. Tvrdil, že ekonomové by měli vždy zaujmout subjektivní perspektivu jednající 

lidské bytosti a že tato perspektiva by měla uplatnit rozhodující vliv na způsob, jakým 
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jsou ekonomické teorie formulovány.80 F. A. Hayek o tomto Mengerově pojetí napsal, 

že: „Nebude pravděpodobně žádnou nadsázkou, prohlásíme-li, že všechny důležité 

pokroky v ekonomii za posledních sto let byly dalšími kroky konzistentního uplatňování 

subjektivismu.“81 

Jesús Huerta de Soto za nejtypičtější a nejoriginálnější projev Mengerova nového 

subjektivistického přístupu označuje jeho teorii ekonomických statků různých řádů. Pro 

Mengera byly ekonomické statky prvního řádu spotřebními statky, tedy těmi, které 

subjektivně a přímo uspokojují lidské potřeby, a tedy v konkrétním subjektivním 

kontextu každého jednání tvoří konečný cíl, který jedinec sleduje. K tomu, aby jedinec 

dosáhl těchto ekonomických statků, musí nejprve projít sledem mezistadií, jež Menger 

nazýval statky vyšších řádů (druhého, třetího, čtvrtého atd.), takže čím vyšší řád každého 

stadia, tím dále je toto stadium od konečného spotřebního statku.82 

Tato Mengerova myšlenka byla logickým závěrem jeho subjektivistického pojetí 

v tom smyslu, že každá lidská bytost se snaží dosáhnout cíle, kterému přisuzuje jistou 

subjektivní hodnotu, a s ohledem na tento cíl a motivována jeho subjektivní hodnotou 

vytvoří a uskuteční plán jednání skládající se z posloupností stadií považovaných za 

nezbytné k dosažení cíle. Tato stadia navíc získávají subjektivní užitek, jenž závisí na 

hodnotě cíle, který jednající očekává, že dosáhne skrze užití ekonomických statků vyšších 

řádů. Subjektivní užitek prostředků či ekonomických statků vyšších řádů bude 

v konečném důsledku determinován subjektivní hodnotou cíle či konečného spotřebního 

statku, který tyto prostředky jedince umožňují dosáhnout.83 

De Soto upozorňuje, že subjektivní teorie hodnoty a zákon mezního užitku jsou 

pouhými zřejmými důsledky subjektivního pojetí procesů vnímání. Skrze sled stadií 

jedinec totiž zhodnocuje prostředky z hlediska cílů, které, jak věří, mu tyto prostředky 

umožní dosáhnout, a toto zhodnocení není definitivní povahy, nýbrž se mění 

s jednotlivými homogenními jednotkami prostředků, které jsou relevantní v kontextu 
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daného konkrétního jednání. Jedinec si tak cení každé homogenní jednotky prostředku 

podle místa, které poslední z nich zastává na škále hodnot, neboť jestliže jedinec ztratí 

nebo získá jednotku odpovídající ztráta nebo zisk užitku bude determinována pozicí, 

kterou zaujímá na individuální hodnotové škále cíl, který by mohl být obětován nebo 

uskutečněn v důsledku této poslední jednotky. De Soto připomíná nutnost rozlišit mezi 

teorií mezního užitku v Mengerově pojetí a zákona mezního užitku, jak je formulovali 

Jevons a Walras. Jevons a Walras vyjadřovali mezní užitek jako pouhý doplněk 

matematického modelu rovnováhy, ve kterém proces lidského jednání absentuje. Pro 

Mengera je naopak teorie mezního užitku ontologickou nutností jeho vlastní koncepce 

lidského jednání jako dynamického procesu.84 

2.2.13.2.1. Mengerova teorie směny 

Podle Mengera byla nákladová teorie hodnoty klasické politické ekonomie 

důsledkem neschopnosti klasiků jít až k samým kořenům směny. Z toho pak plynula 

jejich povrchní a mylná představa ekvivalence směny, která je vedla k odvozování 

hodnoty statků z nákladů. Podle Mengera byla podstatou směny to, že člověk chce zvětšit 

své subjektivní uspokojení. Z Mengerova pohledu by byla ekvivalentní směny (tedy 

směny stejně velkých hodnot) směnou neekonomickou, protože by nijak nepřispívala 

k zvýšení uspokojení směňujících. Pouze směna nižších nižší (subjektivní) hodnoty za 

vyšší (subjektivní) hodnotu může přispívat k většímu uspokojení potřeb, a proto pouze 

taková směna může být směnou ekonomickou.85 Menger považoval za nezbytný 

předpoklad ekonomické směny to, aby každý z aktérů směny měl statek, který pro něj má 

(v daném množství) menší subjektivní hodnotu, než jakou by pro něj měl statek toho 

druhého. Klíčovou otázkou pak tedy byl směnný poměr, za který se bude směna 

uskutečňovat.86 Mengerova teorie směny začíná izolovanou směnou – tedy směnou mezi 

dvěma jedinci. Směna je možná (tedy oboustranně výhodná) pouze tehdy, hodnotí-li 

prodávající svůj statek níže, než jej hodnotí kupující. Příslušné vyšší ocenění kupujícího 

pak představuje horní hranici ceny a příslušné nižší ocenění prodávajícího představuje 
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dolní hranici ceny. V těchto hranicích se nakonec ceny vytvoří, jako výsledek 

vzájemného smlouvání. Cena se přitom nemůže rovnat ani jedné z obou těchto hranic, 

protože by pak byla pro jednoho z aktérů směny neekonomická a neuskutečnila se.87 

Menger se poté věnoval jak směně na konkurenčním trhu, tak i směně na monopolním 

trhu. Princip tvorby cen ale dle něj zůstával stále stejný bez ohledu na charakter trhu. 

Rozdíl mezi monopolem a konkurencí viděl jen v rozhodování o nabídce. Na rozdíl od 

monopolu, který je schopen omezením nabídky maximalizovat zisk trhu, konkurující si 

výrobci budou zvyšovat rozsah produkce tak dlouho, dokud budou mít z jednotky 

produkce stále ještě nějaký (byt i malý) zisk. Podle Mengera, dodává Holman, bylo 

tradiční pojetí monopolu moc úzké. Podle Mengera byl monopolistou každý, kdo je 

v určité lokalitě jediným prodávajícím určitého statku – kterýkoliv řemeslník, obchodník 

lékař či advokát, který právě vykonává své povolání ve svém působišti sám. Menger zde 

tvrdil, že monopol je historickým předchůdcem konkurence. Vznik konkurence na straně 

nabídky je výsledek historického procesu rozšiřování trhů, který překonává obchodní 

politiku monopolů.88 

2.2.14. Alfred Marshall 

Alfred Marshall (1842 – 1924) byl hlavním představitelem tzv. cambridgeské 

školy a pro účely této práce z jeho díla vybereme pouze jeho přínos k teorii užitečnosti a 

teorii nákladů. 

2.2.14.1. Teorie užitečnosti 

Marshallova teorie mezní užitečnosti je v literatuře označována za 

kardinalistickou. Marshall tvrdil, že člověk dokáže měřit mezní užitečnost statku 

nepřímo, prostřednictvím peněz. Maximální cena, kterou je kupující ochoten za zboží 

zaplatit udává dle Marshalla jeho mezní užitečnost. Pokud je tedy člověk ochoten zaplatit 

a meloun třikrát více než za jablko, má pro něj meloun třikrát větší mezní užitečnost než 

jablko.89 
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2.2.14.2. Teorie nákladů 

V Marshallové pojetí byly náklady cenou služeb výrobních faktorů. Jednalo se 

zde ale o tzv. reálné náklady, které Marshall popsal jako nepříjemnosti a strasti, které 

vystihují skutečnou podstatu nákladů. Podnikatel sice musí zaplatit dělníkovi mzdu 

(viditelný peněžní náklad) za vykonanou práci, nicméně dle Marshalla podnikatel neplatí 

za práci, ale za újmu dělníka z práce. Stejně tak vlastník kapitálu je kompenzován za 

čekání (další formy újmy) na jeho návrat.90 

2.2.15. Böhm-Bawerk 

Literatura označuje díla Eugona von Böhm-Bawerka (1851 – 1919) a Friedricha 

von Wiesera (1851 – 1926) za moment zformování rakouské školy. Böhm-Bawerkova 

teorie ceny se od Mengerovy dosti odlišuje. Böhm-Bawerk totiž nahradil Mengerův 

historický postup výkladu postupem čistě logickým – nahradil Mengerovu izolovanou 

směnu, monopol a konkurenci případy: 

- jednoho prodávajícího a jednoho kupujícího, 

- jednoho prodávajícího a více kupujících, 

- více prodávajících a jeden kupující a nakonec 

- více prodávajících a více kupujících.91 

  V době probíhajícího sporu o metodu probíhala rovněž debata mezi Eugenem von 

Böhm-Bawerkem a Alfredem Marshallem. Böhm-Bawerk vyčítal Marshallovi, že 

zabránil v anglicky mluvícím světě jednoznačnému přijetí subjektivistické revoluce, 

kterou započal Menger, a rovněž mu vyčítal pokus rehabilitovat starý Ricardův 

objektivismus, alespoň na straně nabídky, když použil funkce nabídky a poptávky 

k vysvětlení cenové determinace. Byť Marshall akceptoval, že poptávka je v zásadě 

určena subjektivním faktorem užitku, nadále věřil, že nabídková strana byla určena 

především objektivními faktory zahrnujícími náklady výroby.92 Böhm-Bawerk ostře 
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reagoval na tuto Marshallovu doktrínu a odpověděl, že tento anglický ekonom přehlíží 

fakt, že náklady jsou ve skutečnosti též subjektivní hodnotou a že peněžní náklady jsou 

jednoduše tržní ceny výrobních faktorů, jež jsou též v konečném důsledku determinovány 

hodnoceními na základě užitku, týkajících se všech alternativních spotřebních statků, 

které by mohly být s jejich pomocí vyrobeny.93 

2.3. Mýtus spravedlivé ceny pohledem ekonomů chicagské a 

rakouské školy 

2.3.1. Thomas Sowell 

Thomas Sowell, představitel chicagské školy, se nediví mylným představám o roli 

cen, neboť mnoho lidí na ně nazírají toliko jako na překážky, jež jim brání přivlastnit si 

tu kterou věc. Ti, kteří chtějí bydlet v domech na pobřeží, jsou od tohoto plánu často 

odstrašeni poté, co se dozví, jaká je cena těchto nemovitostí. Realita je zkrátka taková, že 

množství domů na pobřeží není dostatečné vzhledem k množství potenciálních zájemců, 

jež by v nich chtěli bydlet. Vysoká cena takových nemovitostí nám pouze sděluje 

vzácnost tohoto statku, jako samotná by nikdy neměla být cena považována za příčinu 

této vzácnosti, tohoto nedostatku. Tato stejná vzácnost se totiž bude vyskytovat v každém 

ekonomickém systému, ať již ve feudalismu, v socialismu, či v kmenové společnosti. 

Tedy, i pokud by vlastnictví nemovitosti na pobřeží bylo prohlášeno za základní lidské 

právo, nic by to na vzácnosti tohoto statku nezměnilo. Sowell spekuluje, že k přidělení 

těchto statků koncovým spotřebitelům by nakonec muselo být dosaženo pomocí 

přídělového systému, skrze rozhodnutí úřadů, politických laskavostí či loterií – skupina 

lidí by tedy z využívání tohoto statku byla vyloučena i v takovém případě.94  

Cena, za předpokladu že je tvořena na volném trhu, je toliko poslíčkem zpráv, 

někdy špatných, někdy dobrých. Sowell jako primární roli cen vidí poskytování incentiv 

k tomu kterému nakládání se zdroji a statky, a to jak pro spotřebitele, tak pro výrobce. 

Výrobce určitého zboží nemusí znát důvody, proč se spotřebitelům líbí určitý druh zboží 

neboť cena, ať již vysoká, či nízká, ho o tomto informuje dostatečně v rozsahu, který je 
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pro výrobce dostatečný. Společnost tak skrze ceny používá své vzácné zdroje více 

efektivně. Sowell upozorňuje, že ceny nejsou určeny výrobci arbitrárně. Výrobce může 

nabízet svůj produkt na trhu za 100 dolarů zákazníkovi, který je ochoten zaplatit 90 

dolarů, který ho ovšem nekoupí, pokud jiný výrobce nabídne stejný produkt za dolarů 80. 

Sowell tvrdí, že implikace tohoto případu nejsou patrně všem jasné. Pokud totiž lidé viní 

z vysokých cen chamtivost, z jejich sentimentu vyplývá, že výrobce může zboží nabízet 

za jakoukoliv cenu si usmyslí a za takovou cenu také prodat. Sowella proto štvou 

novinové články, jako např. ten v The Arizona Republic, jenž v roce 2005 tvrdil, že za 

rostoucí cenou nemovitostí ve městě Phoenix stála chamtivost prodejců. V následujících 

letech ceny nemovitostí ve Phoenixu poklesly, a Sowell si pokládá otázku, zda-li začali 

být najednou ti stejní prodejci méně chamtiví? Motivace a pocity prodejců nemají přece 

žádný vliv na to, jaké množství jsou kupující ochotni zaplatit.95  

Sowell dále pokračuje a připomíná alokační funkci cen, zejména na příkladech, 

kde ceny tvořené volným trhem chybí. Sowell se opírá o knihu dvou sovětských 

ekonomů, V. Popova a N. Šmeleva, když cituje, že sovětské podniky si pravidelně říkali 

vládě o více zdrojů, než potřebovaly. Tyto podniky braly všechno, co dostaly, bez ohledu 

na to, kolik skutečně potřebovaly, neboť, koneckonců, nikdo „ve vedení“ nevěděl, kolik 

zdrojů v jaké hodnotě podnik skutečně potřebuje. Mezi zdroje, jimiž se plýtvalo, patřili i 

zaměstnanci. Podle odhadů od 5 do 15 procent zaměstnanců byli nadbyteční a v podniku 

byli zaměstnáni pouze „pro strýčka Příhodu“. Dalším důsledkem tohoto plýtvání bylo, že 

na výrobu určitého statku bylo spotřebováno více zdrojů než v ekonomikách s volným 

trhem. Šmelev a Popov to vyjádřili tak, že na výrobu jedné tuny mědi Sověti spotřebovali 

zhruba 1000 kilowatthodin elektrické energie, oproti 300 potřebným v Západním 

Německu. Na výrobu jedné tuny cementu spotřebovali dvakrát více energie než 

Japonsko.96  

Sowell akcentuje roli volné soutěže na trhu a připodobňuje ji k hladině vody 

v oceánu, která neustále hledá vodorovnou polohu. Vlny a vlnky, jež dočasně narušují 

vodní hladinu, jsou potom paralelou k tomu, jak průběžně plynou zdroje jako kapitál a 
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práce do jednotlivých odvětví výroby, v závislosti na nabídce a poptávce. Podle Sowella 

to, že ceny na trhu fluktuují, někdy výrazně nahoru a jindy výrazně opačným směrem, 

některé lidi vede k mylné úvaze, že se tyto ceny odchylují od své opravdové hodnoty. 

Běžná hodnota těchto cen za běžných okolností na trhu ale není o nic víc opravdová či 

pravá než jejich vyšší či nižší úroveň za podmínek jiných.97 Sowell dále říká, že důvod, 

proč nic takového jako opravdová či objektivní hodnota je ten, že v takovém případě by 

neexistoval žádný racionální důvod pro provádění ekonomických transakcí. Pokud si totiž 

koupíme noviny za 50 centů, jediným důvodem proč tak činíme je to, že shledáváme 

noviny jako hodnotnější než našich 50 centů. Pokud by něco jako objektivní či reálná 

hodnota existovalo, ani prodávající ani kupující by neměl z transakce, ve které by 

směňoval peníze či zboží za něco stejné hodnoty, žádný užitek. Proč by se tedy někdo 

obtěžoval takovou transakci vyhledávat či uzavírat? Nemluvě o případu, kdy by buďto 

prodávající či kupující dostávali více než tuto objektivní hodnotu, a jeden z nich se tedy 

nechal kontinuálně vědomě okrádat.98 Sowell si je vědom toho, že tento systém se může 

v jistém smyslu jevit nefér. Např. v dobách kdy osobní automobil začal nahrazovat 

koňská spřežení, mnoho lidí v tomto odvětví přišlo o práci či o svoji živnost, neboť 

poptávka po sedlech či podkovách nevyhnutelně klesla. Tato „neférovost“ vůči 

konkrétním jedincům je ale podle Sowella přesně to, co umožňuje ekonomice jako celé 

fungovat účinněji ve prospěch mnohem většího počtu ostatních subjektů.99  

 

2.3.1.1. Thomas Sowell a regulace nájemného 

„vedle bombardování je regulace nájemného nejúčinnější způsob pustošení měst“ 

A Lindbeck100 

Sowell připomíná situaci během a po druhé světové válce ve Spojených státech 

amerických. Byť se úroveň obyvatelstva společně s nabízeným množstvím obytných 
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ploch zvýšila zhruba o 10 procent oproti předválečným letům, trpěli Spojené státy velmi 

vážným nedostatkem těchto obytných ploch. Poměr mezi obytnými plochami a 

obyvatelstvem se nezměnil. Před válkou ale žádný takový nedostatek přitom nebyl, tvrdí 

Sowell. Během války totiž vláda Spojených státu přijala řadu opatření stran výše 

nájemného, které bylo tím pádem uměle udržováno na nižší hladině, než by byla ta určená 

trhem. Někteří lidé přirozeně využívali více obytných ploch, ostatní měli k těmto plochám 

přístup omezený. Sowell uzavírá, že pokud při kontrole cen někteří využívají dostupné 

statky více „velkoryseji“, pro ostatní je jich dostupných méně než při obvyklých 

podmínkách volného trhu. Sám Sowell vzpomíná, že jeho rodina před válkou, v roce 

1939, obývala nájemní byt o 2 místnostech, obývala už 2 takové nájemní byty v roce 1944 

a nedokázali pochopit, proč se mluví o nedostatku obytných ploch.101 Lidé, jež by se za 

podmínek volného trhu nerozhodli hledat nájemní bydlení, si ho za podmínek omezení 

výše nájmu našli. Ostatním nízké nájemní umožnilo najít si bydlení s větší plochou anebo 

bydlet samotným, byť za podmínek volného trhu by si museli např. najít spolubydlícího. 

 Když bylo po válce ustanovení o omezení nájemného zrušeno, nedostatek 

obytných ploch se rychle rozplynul. Některé páry bez dětí, žijící v nájemních bytech o 4 

místnostech, se rozhodly, že budou žít v menších bytech, někteří mladistvý se rozhodli 

zůstat bydlet se svými rodiči o chvíli déle, než jejich mzda dosáhla dostatečné výše, aby 

si mohli dovolit vlastní bydlení. Sowell toto dokládá průzkumy: v San Franciscu v roce 

2001 bylo 49% nájemních bytů, na které se vztahovalo omezení maximální výše 

nájemného, obýváno pouze 1 nájemcem. Podobnou situaci ilustroval i průzkum 

z Manhatannu. Spousta ostatních lidí si tedy musela najít bydlení daleko od těchto dvou 

měst a každé ráno dojíždět do práce ze značných vzdáleností.102 Sowell se vyjadřuje 

k dalšímu efektu kontroly nájemného, zhoršení kvality nájemních bytů. Vlastníci 

obytných prostor totiž nejsou motivováni provádět rozsáhlejší údržbu či opravy aby 

získali nájemce, neboť poptávka po nájemních bytech převyšuje nabídku. V tomto se 

odvolává na další studie, které shledaly, že ve Spojených státech, v Anglii a Francii byly 
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nájemní byty s omezenou výši nájemného mnohem více zchátralé než ty pronajímané za 

tržní nájemné.103  

2.3.2. Ludwig von Mises 

K pochopení vztahu Misese, představitele rakouské školy, k fenoménu 

spravedlivé ceny je nutné nejdřív pochopit jeho vztah k lidskému chování. Mises uvádí, 

že jednání je pokus nahradit méně uspokojivý stav věcí stavem více uspokojivým. Tuto 

záměrně způsobenou změnu nazývá směnou. Méně preferované podmínky jsou při ní 

vyměněny za lepší. Méně uspokojivé je opuštěno, aby bylo možné dosáhnout stavu, který 

je člověku příjemnější. To, čeho se člověk vzdává, se nazývá cena, kterou platí za 

dosažení sledovaného cíle. Hodnota zaplacené ceny se nazývá náklady. Náklady se 

rovnají hodnotě, kterou člověk přisuzuje uspokojení, jehož se musel vzdát, aby dosáhl 

sledovaného cíle.104 

Postupně se Mises dostává k možnosti kalkulace hodnot. Rozdíl mezi hodnotou 

zaplacené ceny (utrpěnými náklady) a hodnotou dosaženého cíle nazývá ziskem či čistým 

výnosem. Zisk v tomto primárním smyslu je dle něj čistě subjektivní, znamená zvýšení 

štěstí jednajícího člověka, psychický jev, který nelze ani měřit, ani vážit. Existuje více a 

méně při odstraňování pociťované nespokojenosti, avšak o kolik více jedno uspokojení 

převyšuje uspokojení jiné, lze pouze pociťovat, nelze to nijak objektivně stanovit. Mises 

vyjadřuje zásadní skepsi k možnosti kalkulace, když píše, že člověk hodnotový soud 

neměří, ale uspořádává na škále, stanovuje pořadí. Je tedy vyjádřením pořadí preference 

a následnosti, ale nikoli vyjádřením míry a váhy. Lze na něj aplikovat pouze ordinální, 

nikoli kardinální čísla.105 Mises nakonec uzavírá, že mluvit o nějaké kalkulaci hodnot 

nemá smysl, neboť kalkulace je možná pouze s kardinálními čísly. Rozdíl mezi 

hodnocením dvou stavů věcí je zcela psychický a osobní. Nelze jej nijak projektovat do 

vnějšího světa, může jej vnímat pouze jednotlivec. Nelze jej sdělit jinému člověku, je 

intenzivní veličinou.106 
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2.3.2.1. Mises k tvorbě cen 

Základním Misesovým postulátem stran tvorby cen je myšlenka, že základním 

zdrojem pro stanovování cen jsou hodnotové soudy spotřebitelů. Ceny jsou poté 

výsledkem hodnocení, které upřednostňuje A před B. Ceny jsou tedy společenskými jevy, 

protože vznikají ze vzájemného působení hodnocení všemi jednotlivci, kteří se zapojují 

do fungování trhu. Každý jednotlivec tím, že koupí nebo nekoupí, prodá nebo neprodá, 

přispívá dle něj svým dílem k vytváření tržních cen. Mises vysvětluje zdánlivou rigiditu 

takového systému, když píše, že čím je trh větší, tím je váha příspěvku každého 

jednotlivce menší. Proto struktura tržních cen připadá každému jednotlivci jako něco 

daného, čemu musí přizpůsobit své jednání. Pokračuje a dokončuje svou myšlenku, tedy 

že hodnocení, která vedou ke stanovení konečných cen, jsou různá. Každá strana směny 

přisuzuje vyšší hodnotu statku, jejž dostane, než statku, kterého se zbavuje. Směnný 

poměr (cena) není výsledkem stejného hodnocení, ale naopak je důsledkem neshody v 

hodnocení.107 

Mises se k fenoménu spravedlivé ceny vyjadřuje poměrně jasně. Jakékoliv takové 

úvahy nazývá souhrnně chimérou netržních cen. Dle Misese je každá cena stanovená na 

trhu plodem vzájemného působení účinkujících sil, tedy poptávky a nabídky. Ať už je 

situace na trhu, která tuto cenu vyvolala, jakákoli, cena je vzhledem k ní vždy přiměřená, 

pravá a reálná. Nemůže být vyšší, když se neobjeví nikdo, kdo by byl ochoten vyšší cenu 

nabídnout, a nemůže být nižší, když se neobjeví žádný prodejce, který by byl ochoten za 

nižší cenu dodávat. Ceny může změnit pouze to, když se objeví takoví lidé ochotní 

nakupovat nebo prodávat.108 Mises dále pokračuje a tvrdí, že nic takového jako ceny 

mimo trh neexistuje. Ceny nelze sestrojit synteticky. Jsou výslednicí určitého uspořádání 

tržních dat, akcí a reakcí členů tržní společnosti. Je dle něj zbytečné nořit se do úvah, jaké 

by byly ceny, kdyby byl některý jejich určující činitel jiný. Takové nereálné konstrukce 

nejsou podle něj o nic smysluplnější než podivínské spekulace o tom, jak by se vyvíjely 

dějiny, kdyby byl Napoleon zabit v bitvě u Arcoly nebo kdyby Lincoln přikázal majoru 
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Andersonovi, aby se stáhl z Fort Sumter.109 Přemítat, jaké by ceny měly být, není podle 

Misese o nic bláhovější. Každého totiž potěší, jestliže klesnou ceny toho, co si chce 

koupit, a jestliže stoupnou ceny toho, co chce prodat. Člověk je poté alespoň upřímný, 

když při vyslovení takových přání přizná, že jeho pohled je osobní. Člověk však klame 

nebo podvádí sám sebe, když taková přání a arbitrární hodnotové soudy nazývá hlasem 

objektivní pravdy. V lidském jednání neplatí dle Misese nic jiného než různé touhy 

jednotlivců po dosažení cílů. Ohledně volby těchto cílů se nelze ptát po pravdě; jediné, 

na čem záleží, je hodnota. Hodnotové soudy jsou nutně vždy subjektivní, ať už je 

vyhlašuje jeden člověk nebo mnoho lidí, hlupák, profesor nebo státník.110 Ekonomie totiž 

dle něj analyzuje tržní proces, který vytváří ceny statků, mzdy a úrokové míry. Nevymýšlí 

vzorce, které by komukoli umožňovaly spočítat „správnou“ cenu, lišící se od ceny 

stanovené na trhu vzájemným působením kupujících a prodávajících.111  

Mises se dále snaží analyzovat genezi tohoto nepochopení, když píše, že u kořene 

mnoha snah o stanovení netržních cen je zmatený a sporný pojem reálných nákladů. 

Tvrdí, že kdyby náklady byly reálnou věcí, tj. veličinou nezávislou na osobních 

hodnotových soudech a objektivně zjistitelnou a měřitelnou, bylo by možné, aby jejich 

výši, a tedy správnou cenu určoval nestranný arbitr. Tuto myšlenku vzápětí naprosto 

odmítá, neboť náklady jsou toliko jevem hodnocení. Náklady jsou hodnoty přiřazené 

nejcennějšímu uspokojení potřeb, které zůstávají neuspokojeny, protože prostředky 

potřebné pro jejich uspokojení jsou používány k uspokojování těch potřeb, jejichž 

náklady se právě zabýváme. Dosažení přebytku hodnoty výrobku nad náklady (zisku) je 

dle něj cílem každého výrobního úsilí. Zisk je poté výnos úspěšného jednání. Nemůže být 

definován bez odkazu na hodnocení. Je to jev hodnocení a jako takový nemá přímý vztah 

k fyzikálním ani jiným jevům vnějšího světa.112 

Nepříznivé důsledky státních zásahů do cen vidí Mises hlavně v reakci trhu. Píše, 

že tržní cena má tu charakteristickou vlastnost, že přivádí do rovnováhy nabídku 
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s poptávkou. Když ale vláda stanoví ceny na jiné úrovni, než by je stanovil trh bez 

vládních zásahů, je tato rovnováha nabídky a poptávky narušena. V případě maximálních 

cen se najednou objevují potenciální kupující, kteří nemohou nakoupit, přestože jsou 

ochotni zaplatit stanovenou cenu či dokonce cenu vyšší. V případě minimálních cen se 

naopak objevují potenciální prodávající, kteří nemohou prodat, i když jsou připraveni 

prodat za cenu stanovenou vládou či dokonce cenu nižší. Cena dle něj najednou ztrácí 

schopnost oddělovat ty z potenciálních kupujících a prodávajících, kteří mohou nakoupit 

či prodat, od těch, co nemohou. Zcela nutně pak dle Misese musí nastoupit jiný princip 

alokace daného zboží a služeb a výběru lidí, kteří získají dostupné nabízené zboží. 

Spekuluje, že třeba to budou pouze ti z nakupujících, kteří přijdou první, nebo pouze ti, 

kterým daná okolnost (např. osobní známosti) přiřkne privilegované postavení, nebo 

pouze ti nejbezohlednější, kteří zaženou své konkurenty pomocí vyhrožování či násilí. 

Nechce-li poté vláda, aby o alokaci dostupné nabídky rozhodovala náhoda či násilí a aby 

zavládl chaos, musí sama začít regulovat množství, které si bude moci každý jedinec 

koupit. Musí se uchýlit k přídělům.  

Příděly ale dle Misese nejsou jádro problému. Trh, sám o sobě, směruje 

zaměstnávání výrobních faktorů do těch výrob, které uspokojují nejnaléhavější potřeby 

spotřebitelů. Stanoví-li vláda cenové stropy pouze na spotřební statky nebo pouze na 

omezený počet spotřebních statků, zatímco komplementární výrobní faktory nebude 

regulovat, výroba dotčených spotřebních statků poklesne. Mezní výrobci je přestanou 

vyrábět, aby neutrpěli ztráty. Výrobní faktory, jež nejsou zcela specifické, budou ve větší 

míře využity ve výrobě jiných statků, jichž se cenové stropy netýkají. Oproti situaci bez 

cenových stropů zůstane větší část zcela specifických výrobních faktorů nevyužita. 

Vznikne tendence k přesunu výrobních aktivit od výroby statků dotčených cenovými 

stropy k výrobě jiných statků. Mises poukazuje na to, že tento výsledek je ale pravým 

opakem záměru vlády. Vláda se přeci rozhodne pro cenové stropy z toho důvodu, že chce, 

aby dané komodity byly spotřebitelům dostupnější. Takové komodity považuje za tak 

důležité, že je svým nařízením vyčlení ze skupiny ostatních komodit, aby zajistila i 

chudým lidem jejich dostatečnou dostupnost. Výsledkem vládního zásahu je ale 

skutečnost, že výroba těchto komodit poklesne nebo se zcela zastaví. Vláda tak zcela ve 
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svém záměru selže.113 Stejný princip vidí Mises i v případě regulace nájemného, tedy že 

jeho regulace vytváří nedostatek bytů. Zvyšuje totiž poptávku, aniž by došlo ke zvýšení 

nabídky. Je-li totiž maximální nájemné uvaleno nejen na již existující nájemní plochy, 

ale také na dosud nepostavené budovy, stavba nových budov se přestane vyplácet. Buď 

zcela ustane, nebo poklesne; nedostatek ale nadále přetrvá. Ale i když nebude nájemné v 

nových budovách regulováno, jejich počet klesne. Potenciální investoři budou totiž 

odrazeni, jelikož začnou brát do úvahy nebezpečí, že vláda někdy v budoucnu vyhlásí 

stav nouze a vyvlastní část jejich příjmů stejným způsobem, jako tak učinila u starých 

budov.114  
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3. Mýtus nemorálnosti zisku 

Co vede Dalajlámu, jež mnoho lidí považuje za morální autoritu, k tomu, aby 

pronesl, že: „Jsem stále marxista. Marxismus má morální etiku, zatímco kapitalismus je 

pouze honba za ziskem.115 Nebo články ve veřejném prostoru, jež vyzývají obchodní 

společnosti k hledání širšího poslání a ne zisku?116 Či tvrzení, že „když se akumulace 

zisku stane hlavním cílem lidské společnosti, je nutno logicky odvodit, že lidské zájmy 

jsou shledávány jako druhotné.“117 Pro některé je dokonce motiv zisku „kořenem všeho 

zla“118 

Holman tvrdí, že jedním z největších nepochopení, se kterým se ekonomové 

setkávají, je představa, že ekonomie je přízemní materialistická věda bez mravních 

základů a že honba za ziskem je v rozporu s veřejným blahem. Je to prý hluboce 

zakořeněný mýtus, jež by měl být snadno vyvratitelný pouhým pozorováním života 

kolem nás.119 

3.1. Mýtus nemorálnosti zisků optikou liberálních ekonomů 

3.1.1. Walter E. Williams 

Walter E. Williams, profesor z George Mason University, provokativně za 

nejvznešenější lidskou motivaci označuje honbu za ziskem, v porovnání s níž blednou i 

takové šlechetné motivy jako dobročinnost či láska k bližnímu. Svou myšlenku 

samozřejmě kvalifikuje tím, že nemá na mysli krádeže, podvádění a korupci, ale obecně 

vzato toliko starání se především o vlastní prospěch.120 Williams pokračuje tvrzením, že 

to, že honba za ziskem je největší lidskou motivací musí být zřejmé všem a nabízí 

příklady. Chovatelé dobytka v Texasu obětují svým stádům spoustu času a starají se o 
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jejich bezpečnost a zdraví. Honí se za zatoulanými kusy, krmí je, objednávají jim 

veterináře. Vodí je na pastviny, aby byly dobře živené, než je prodají na jatka. Výsledkem 

těchto obětí je že Newyorčané nachází na pultech supermarketů hovězí maso. Pěstitelé 

brambor v Idahu vstávají brzy ráno. Ohýbají si záda v žáru slunce a hmyz je bodá do 

odřených rukou. Výsledkem jejich obětí je, že Newyorčané mají v obchodech brambory, 

uzavírá Williams.121 Williams si pokládá otázku, proč vlastně rančeři v Texasu a 

zemědělci z Idaha podstupují tyto oběti? Je to z jejich lásky k Newyorčanům? Williams 

tvrdí, že jen ten nejnaivnější člověk by viděl jejich motivaci v jejich starosti o své 

spoluobčany z New Yorku. Důvodem těchto velkých obětí texaských rančerů a 

zemědělců z Idaha je, že milují sami sebe. Chtějí získat víc pro sebe a stručně řečeno, 

honí se za ziskem. V tomto Williams spatřuje kouzlo trhu. Skrze obsloužení potřeb 

druhých totiž získává člověk více pro sebe. Williams se zde odvolává na Adam Smithe a 

cituje ho, když této píše, že „Nikoliv z laskavosti řezníka, pivovarníka či pekaře máme 

svou večeři, avšak z jejich zájmu o sebe samé. Nežádáme je o lidskost, stačí nám jejich 

sebeláska, nevykládáme jim o našich potřebách, dáme jim vědět o výhodách pro ně.“ 

Williams dále cituje Smithe: „Tím, že člověk sleduje vlastní zájem, často podpoří zájem 

společnosti účinněji, než kdyby bylo podpoření zájmu společnosti jeho záměrem. Nikdy 

jsem neviděl vykonat tolik dobrého u lidí, jejichž práce byla motivována veřejným 

blahem.“ Williams nás vyzývá, abychom zvážili, kolik hovězího a brambor by asi 

Newyorčané dostali, kdyby se museli spolehnout na lidskou lásku, charitu a laskavost? 

Williams v takovém případě vyjadřuje velkou obavu o jejich osud.122  

Honba za ziskem podporuje dle Williamse další ušlechtilé činnosti. Považuje za 

obdivuhodné, když dnešní generace uchovává vzácné zdroje, aby byly dostupné 

budoucím generacím. Nabízí argument, že vlastníci budov obětovávají současnou 

spotřebu a utrácejí zdroje na údržbu, která prodlužuje životnost budovy, daleko za život 

momentálního vlastníka. Williams se opět táže, zda-li současné generace dělají tyto oběti 

momentální spotřeby kvůli tomu, kvůli jejich starosti o budoucí generace. Navíc, 

Williams dodává, jejich oběti jim nebudou moci budoucí generace vynahradit. Odpovědí 

je dle něj opět honba za ziskem. Williams poté tedy uzavírá, že lidské motivace jako 
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dobročinnost, láska a starost o druhé jsou sice důležité a uznáníhodné, nikdy se ale ve 

významu nemohou přiblížit lidské touze mít více pro sebe. Věří, že to my, lidé, víme a 

jenom předstíráme, že tomu tak není. Tuto neochotu uznat honbu člověka za ziskem jako 

zdroj lidského blahobytu a její odsuzování, z lidí dle Williamse činí snadnou kořist pro 

šarlatány a podvodníky, kteří společnost připravují o svobody ve jménu boje proti honbě 

za ziskem.123 

3.1.2. Thomas Sowell 

Sowell považuje za nutné nejdříve pochopit význam zisku v ekonomice. Vidina 

zisku a riziko ztráty je to, co nutí podnikatele v kapitalistické ekonomice vyrábět za 

nejnižší cenu to, co jsou zákazníci ochotni koupit. Upozorňuje na to, že ti, jež řídí výrobní 

procesy v socialistických státech, mají mnohem menší motivaci být co nejhospodárnější 

(efficient) a pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu oproti výrobcům 

v kapitalistických ekonomikách. Uvádí příklad sovětských ředitelů podniků, jež se dle 

Leonida Brežněva „báli inovací, jako se ďábel bojí kadidla“. Proč by měli tito ředitelé 

riskovat svou pozici zkoušením jiných výrobních metod či uváděním nových výrobků, 

když nemohli očekávat žádný zvýšený zisk či jiné ocenění a naopak riskovali ztrátu svého 

zaměstnání, či horší následek, ptá se Sowell.124 V prostředí volného trhu ale dle něj 

pohnutky fungují přímo naopak. Sowell uvádí příklad letitého souboje firem AMD a Intel, 

jež musely trvale vylepšovat své produkty (mikročipy). Firma Intel musela opakovaně 

investovat obrovské sumy do vývoje čipů, sumy tak velké, či riskovala svůj samotný 

ekonomický život. Alternativou k tomuto ale bylo, že by ji předstihla její konkurence, což 

by ale představovalo mnohem větší riziko pro další přežití firmy na trhu. Byť se Intel 

držel dlouhou dobu jako jednička na trhu mikročipů, trvající konkurence ze strany AMD 

nutila obě firmy k „horečnatým“ inovacím, jež měly pro obě firmy velmi bolestivé 

následky. Zatímco AMD evidovalo ztrátu téměř miliardy dolarů v roce 2002 a cena jejich 

akcií ztratila čtyři pětiny své hodnoty, čtyři roky nato klesly zisky Intelu o 57 procent a 
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zisky AMD vzrostly o 53 procent. Jednatel firmy Intel o tomto období dokonce napsal 

knihu s názvem Pouze paranoidní přežijí.125  

Sowell pokračuje a tvrdí, že zatímco v kapitalismus „platíme“ viditelnou cenu 

v podobě zisků, jež neexistují v netržních ekonomikách, život v těchto netržních 

ekonomiky má pro jeho subjekty neviditelnou cenu v podobě nehospodárnosti 

(inefficiency), jež v je v tržní ekonomice vymýcena prostřednictvím ztrát a bankrotů. 

Skutečnost, že většina zboží je nám v kapitalismu cenově dostupná implikuje, že zisk je 

méně „nákladný“ než nehospodárnost.126 Řečeno jinými slovy - zisk je tedy cenou za 

hospodárnost. Zjevně, dle Sowella, tedy zvýšená účinnost musí vynahradit roli zisku, 

jinak by netržní ekonomiky disponovaly mnohem dostupnějším zbožím a větším 

blahobytem. Nadto, pokud by „cena“ za zisk přesahovala tu hodnotu, jež nám přináší 

v podobě hospodárnosti, musely by neziskové a vládní organizace vykonávat tu stejnou 

práci jako podnikatelské subjekty a tyto posléze na trhu nahradit. Sowell upozorňuje, že 

takový scénář je velmi vzácný, naopak, podnikatelské subjekty čím dál častěji vykonávají 

úkoly dříve plněné státem či neziskovými organizacemi.127 

Joseph Heath, byť sám o sobě filosof z levé části akademického spektra, tuto 

myšlenku dále rozvíjí. Ptá se, proč jsou ve Spojených státech charitativní organizace 

nuceny operovat toliko ve formě neziskových organizací. Uvažuje, co by se stalo, kdyby 

se objevil podnikatelé, jež by analyzovali současné administrativní náklady charitativních 

neziskových organizací a zavázali se poskytovat stejné služby s mnohem menšími 

náklady?128 Předkládá možný scénář, ve kterém by se podnikatel zavázal, s garancí 

vrácení peněz, že by dokázal z každého poskytnutého daru poskytnout potřebným o 10 

procent více prostředků než každá jiná nezisková či charitativní organizace. Jakmile by 

ale dosáhl této 10 procentní hranice, veškeré prostředky nad tuto částku by šly do jeho 

vlastní kapsy. Heath se ptá, zda-li, za předpokladu, že smyslem vládních a neziskových 

organizací je pomoci potřebným, by takové finanční uspořádání nebylo pro mnoho dárců 

                                                             
125 SOWELL, Thomas. Basic economics: a common sense guide to the economy. 4th ed. New York: 
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Basic Books, c2011. ISBN 978-0-465-02252-6. (překlad vlastní). 
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42 
   

atraktivní. Uznává, že by samozřejmě bylo lepší, kdyby šly potřebným všechny finanční 

prostředky z poskytnutých darů, pokud ale finanční motiv zisku je s to zařídit potřebným 

větší množství finančních prostředků než vládní či neziskové organizace, proč bychom 

tento model měli morálně odsuzovat? Heath uvažuje o případu, ve kterém by Oskar 

Schindler, jež se během 2. sv. války dostal do bankrotu kvůli snaze zachránit své židovské 

dělníky pro smrti v koncentračních táborech, nezachránil 1100 těchto židovských dělníků 

ale pouze 900 a udržel si nějakou rozumnou míru zisku. Dle Heatha by každému z nás 

zůstala na jazyku jistá pachuť, pokud bychom měli v tomto případě obhajovat snahu o 

zachování zisku, i za použití argumentu, že 900 je víc než zachránil kterýkoliv jiný 

německý průmyslník.129  

Pro jistou podezřívavost stran ziskového motivu má tedy Heath pochopení, méně 

pochopení má nicméně pro to, jak někteří lidé tuto morální intuici „nafukují“ a považují 

veškerý zisk za nemorální a tedy i celý systém volného trhu považují za nemorální ab 

initio, tedy od kořene. Heath se dále nezabývá touto extrémní formou morálního 

odsouzení, ale uvažuje o více umírněné formě tohoto sentimentu, např. ve formě názoru, 

že jakákoliv „zisková“ transakce zahrnující něco, jež by mělo být shledáno základní 

lidskou potřebou, je nemorální. Jako příklad uvádí odpor k privatizaci vodních zdrojů a 

nechápe, proč je ve společnosti odpor k takovému kroku ne z toho důvodu, že se jedná o 

formu přirozeného monopolu, ale z toho důvodu, že by bylo morálně odsouzeníhodné 

přenechat tuto aktivitu zahrnující něco, co je „nutné k životu“, soukromému sektoru. 

K tomuto dodává, že mu uniká, proč voda v potrubí disponuje tímto „posvátným“ 

atributem, zatímco voda stáčená do lahve a prodávaná v supermarketu ne.130  

Sowell dále upozorňuje na to, že tomuto mýtu propadají jak neinformovaní lidé, 

ale rovněž i ti vysoce vzdělaní a inteligentní, jako George Bernard Shaw, Karl Marx nebo 

John Dewey. Tito všichni nepochopili funkci zisku a označili ho za nadbytečnou část 

ceny, která je k ní uměle „přilepena“, vedle nákladů nutných ke zhotovení toho kterého 

zboží či poskytnutí služby. Sowell si všímá, že nezanedbatelné množství lidí vnímá 

vysoké zisky jako výsledek vysokých cen, jež si účtují chamtivý podnikatelé. Jako 
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odpověď jim nabízí skutečnost, že podnikatelé historicky bohatli zejména v důsledku 

toho, že se jednomu z nich podařilo snížit ceny a utrhnout si pro sebe větší porci trhu. 

Jako důkaz podává životopisy podnikatelů jako Ford, Rockefeller, Carnegie, Sears, 

Penney a Walton.131 

3.1.2.1. Míra zisku 

Sowella zaráží výsledky průzkumů, ve kterých jsou lidé tázáni na průměrnou výši 

podnikatelských zisků, neboť téměř vždy odhadují výši značně vyšší, než jaká je ve 

skutečnosti. V období od roku 1960 do roku 2005, průměrná výše návratnosti investic u 

právnických osob se pohybovala od 12,4% do 4,1% před zdaněním. Po zdanění se 

průměrná výše návratnosti pohybovala od 7,8% do 2,2%. Sowell si pokládá řečnickou 

otázku, zda-li je takový zisk skutečně nepřiměřený. 132  

3.1.3. Henry Hazlitt 

Podobně jako Sowell i Hazlitt akcentuje roli zisku v ekonomice a vysvětluje, že 

je to právě vidina zisku, která rozhoduje o tom, jaké zboží a v jakém množství vyráběno 

bude a jaké zboží nebude vyráběno vůbec. Logicky potom dodává, že když se při výrobě 

nějakého zboží nedosáhne žádného zisku, je to znamením, že práce a kapitál jsou špatně 

nasměrovány, neboť hodnota zdrojů, které musí být použity na výrobu tohoto zboží, je 

větší než hodnota zboží samotného.133 Rovněž shodně se Sowellem připomíná, že 

navzdory obecnému názoru není zisků dosahováno zvyšováním cen, ale zaváděním úspor 

a vylepšení, které snižují výrobní náklady. Dle Hazlitta je nutné si uvědomit, že pouze 

zřídkakdy se stává, že by každá firma v odvětví dosáhla zisku. Cena účtovaná všemi 

firmami za stejnou komoditu nebo službu musí být totiž stejná a firmy, které se pokusí 

účtovat vyšší cenu, nenajdou kupce. Proto největší zisky, uzavírá Hazlitt, získají firmy, 

které dosáhly nejnižších výrobních nákladů. Tyto firmy se rozšiřují na úkor neefektivních 

firem s vyššími náklady. Prospěch z toho mají potom zákazníci a veřejnost.134 
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Henry Hazlitt se míře zisku věnuje podobně jako Sowell, předtím však cituje 

studii Temporary National Economic Committee, v níž se píše, že: „kdyby přetrvávaly 

podmínky podnikání panující v posledních padesáti letech, pak první rok podnikání 

přežije sedm z deseti obchodů, které dnes zahájí provoz, a pouze čtyři z oněch deseti 

mohou očekávat oslavu svých čtvrtých narozenin“135 Hazlitt dodává, že by byl rád, pokud 

by se vědělo, že podle daňových statistik převýšil v každém jednotlivém roce mezi lety 

1930 - 1938 počet firem vykazujících ztrátu počet těch, které hospodařily se ziskem.136 K 

průměrné míře zisku Hazlitt uvádí, že firemní zisky činí průměrně méně než 6 procent 

národního důchodu a že průměrné zisky všech výrobních firem po odečtení daní z příjmu 

činí méně než 5 centů na každý dolar tržeb. Hazlitt pokračuje a poukazuje na skutečnost, 

že když je ekonomika svobodná, získají díky poptávce některá výrobní odvětví zisky, jež 

posléze někteří vládní úředníci označují za nadměrné, nepřiměřené nebo neslušné. 

Připomíná, že to jsou tyto zisky, které nejenom přimějí každou firmu v oboru maximálně 

rozšířit svou výrobu, reinvestovat své zisky do většího množství strojů a větší 

zaměstnanosti, ale které také přilákají nové investory a výrobce odjinud, až bude výroba 

v takovém oboru dostatečná na pokrytí poptávky a zisky opět poklesnou na všeobecnou 

průměrnou úroveň (nebo pod ni).137 

3.1.4. Ludwig von Mises 

Mises si rovněž ve své době povšiml tendencí k morálnímu odsouzení zisku jako 

atributu kapitalistické společnosti. Všiml si, že jakmile je ve společnosti zmíněna otázka 

zisků, lidé se přesouvají ze sféry praxeologie138 do sféry etického posuzování hodnoty. 

Vzápětí, píše Mises, se každý začne obalovat do své vlastní svatozáře anděla a asketika. 

Mises poukazuje na to, jak se najednou nikdo v konverzaci přece nezajímá o peníze a 

světský blahobyt a slouží svým bratrům a sestrám jak jen nejlépe dokáže naprosto bez 

ohledu na svůj vlastní zájem. Najednou každý touží po vznešenějších věcech než po 
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bohatství. Všichni najednou dle Misese děkují Bohu, že nejsou jedním z oněch 

sebestředných zbohatlíků.139  

3.1.4.1. Původ zisku 

Mises při objasňování původu zisku začíná tezí, že podnikatelé jsou v prostoru 

volného trhu naprosto a bezpodmínečně odevzdáni svrchovanosti spotřebitelů. Pokud tito 

podnikatelé totiž nezvládnou co nejlevněji a nejkvalitněji vyrobit to zboží, po kterém 

spotřebitelé touží, utrží ztrátu a jsou eliminováni z pozice podnikatele. Zisk dle něj vzniká 

jako výsledek procesu, při kterém podnikatel úspěšně odhadne (úspěšněji než ostatní 

podnikatelé), že cena vstupů do výroby, jež se chystá koupit, je nižší, než cena budoucího 

výstupu, tedy zboží. V návaznosti na toto tedy logicky navazuje, že zisk a ztráta jsou 

generovány jako reakce na úspěch či neúspěch podnikatele v přizpůsobování se 

podmínkám trhu (při měnících se cenách vstupů a výstupů) a požadavkům kupujících.140 

3.1.4.2. Demokracie trhu 

Mises nás nutí uvědomit si, že naše každodenní působení na trhu má de facto 

charakter plebiscitu. Každý den se rozhodujeme, na základě předchozích zkušeností 

(reflektujících naši spokojenost se službami či zbožím toho kterého podnikatele) kteří 

podnikatelé na trhu přežijí a kteří ne. Vzhledem k tomu, že každý člověk disponuje pouze 

malým množstvím hlasu, musí podnikatel k dosažení uspokojivé pozice každý den a 

dlouhodobě úspěšně projít procesem znovuzvolení.141  

3.1.4.3. Morální námitky společnosti 

Společnost, dle něj, odsuzuje podnikatele neboť jejich mysl je zaměřena pouze na 

úspěch. Mises ale namítá, že všichni, bez rozdílu, ve svém jednání konají za účelem 

dosažení nějakého cíle a že jediná alternativa k úspěchu je selhání, k němuž nemíří nikdo. 

Základním atributem Misesovy praxeologie je teze, že neodmyslitelnou součástí lidské 

povahy je člověkova snaha dosahovat neustále lepšího postavení.142 Mises poukazuje na 
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skutečnost, že byť se prakticky všichni snaží dosáhnout lepšího materiálního postavení, 

ať již jde o farmáře, dělníka, prodavače, učitele, doktora a spousty jiných lidí 

vykonávajících různá povolání, jsou to pouze podnikatelé, jež jsou pranýřování za svou 

„chamtivost“. Mises rovněž upozorňuje na pokrytectví průměrného spotřebitele, který si 

bez výčitek užívá veškerých výhod, která mu volný trh a podnikatelé přináší, aby vzápětí 

ostře odsoudil zištnost těchto aktivit. Takový člověk si dle Misese neuvědomuje, že jsou 

to právě lidé jako on, kteří umožňují zisk podnikatele.143  

Mises se domnívá, že průměrný spotřebitel si neuvědomuje alokační a informační 

funkci ceny (a tedy i zisku), a funkci zisku vnímá pouze tak, že zisk má zajistit podnikateli 

větší prostředky, aby mohl spotřebovávat více než on. Mises poměrně útočně 

předpokládá, že takový člověk se nestal podnikatelem s ohledem na nějaké morální 

zásady, ale zkrátka proto, že postrádal vlastnosti nezbytné pro podnikání, či v ojedinělých 

případech proto, že si vybral jinou kariéru. Lidstvo by dle něj mělo být vděčné těm, kteří 

kvůli vědeckému zápalu, humanitárnímu entuziasmu či náboženské víře obětovali své 

životy, zdraví a majetek službě bližnímu svému. Mises ale upozorňuje na to, že kritikové 

zisku se nemůžou v žádném případě srovnávat s pionýry počátku lékařské aplikace 

rentgenového záření, či s jeptiškami, jež se starají o postižené morem. Dodává, že všichni 

jsou připraveni poskytovat své služby a zboží za co nejvyšší cenu, ať již jde o podnikatele, 

dělníka či učitele. Nikdo z výše zmíněných ale dle něj nemá právo vystupovat, jako kdyby 

byl František z Assisi.144  

Mises se ve svém díle patrně hlásí k konsekvencialismu, když píše, že neexistuje 

jiný způsob jak určit co je morálně dobré a co morálně špatné než následky pramenící ze 

směnného jednání. Mises tento svůj argument rozvádí dále a píše, že člověk existující ve 

společnosti se musí při veškerém svém jednání vystříhat takového jednání, jež by ohrozilo 

plynulý ozubené kolo společenské kooperace. Mises má za to, že člověk při dodržování 

morálního zákona145 nebude obětovat své zájmy ve prospěch nějaké vyšší mýtické entity, 

ať již by jí měl být stát, třída, národ či rasa146. Omezí tedy své instinktivní touhy, chutě a 

                                                             
143 MISES, Ludwig. Profit and loss. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008. ISBN 978-1-

933550-36-7. (překlad vlastní). 
144 MISES, Ludwig. Profit and loss. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008. ISBN 978-1-

933550-36-7. (překlad vlastní). 
145 Více v poznámce č. 127. 
146 Mises tyto označuje za krátkodobé zájmy. 
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hrabivost aby měl větší šanci dosáhnut svých dlouhodobých zájmů. Obětuje malý „zisk“ 

jehož by mohl dosáhnout hned a soustředí se na pozdější ale větší uspokojení svých 

potřeb. Mises tvrdí, že dosahování všech lidských cílů je závislé na zachování a rozvoji 

společenských vazeb a mezilidské spolupráce147 To, co je nezbytné pro prohlubování 

společenské spolupráce a co umožňuje stále většímu počtu lidí zúčastnit se ekonomické 

směny a užívat si rostoucího blahobytu je morálně dobré a společensky žádoucí.148149 

Stran morálního aspektu obchodních zisků Mises uzavírá, že není důvod, proč by 

se kapitalisté a podnikatelé měli stydět za dosahování zisků. Nebojí se zároveň „střílet do 

vlastních řad“ a označit za hloupé ty názory, jež obhajují americký kapitalismus na 

základě toho, že v něm nejsou dosahovány nepřiměřené zisky. Mises opakuje, že úkolem 

podnikatelů je dosahovat zisk a vysoké zisky jsou důkazem toho, že podnikatelé úspěšně 

přizpůsobili výrobu podmínkám trhu.150 

 

 

 

  

                                                             
147 A patrně i předpokládá, že tuto myšlenku sdílí i ostatní účastníci ekonomické směny. 
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Závěr 

V úvodu této práce jsem si jako cíl vytyčil rozbor dvou ekonomických mýtů, 

s nimiž se konzument veřejného diskursu dostává do styku, možný původ jejich vzniku a 

nakonec předložení argumentů, které liberální ekonomické školy považují za dostatečné 

k jejich odmítnutí. 

V první části jsem předložil pokusy o definici a obecnou analýzu fenoménu 

ekonomického mýtu a zdrojů ekonomických nedorozumění tak, jak jí chápou osoby 

vyskytující se ve veřejném akademickém prostoru. 

Druhá část pojednávala již o prvním mýtu, a to mýtu spravedlivé ceny. Abych 

ilustroval, jak podstatnou část lidské historie jsme s tímto mýtem vedli (a v některých 

částech dnešního světa stále vedeme) předem prohranou válku, uvedl jsem v první 

kapitole této části stručnou historii s vybranými příklady. Z uvedených příkladů bylo 

patrné, že tomuto mýtu mohou propadnout jak rozvinuté, tak nerozvinuté společnosti 

v jakékoliv části světa. Vzhledem k tomu, že v jádru tohoto mýtu se vyskytuje skutečný 

problém, jež zaměstnával filosofy a ekonomickou odbornou veřejnost více než 2000 let, 

považoval jsem za nutné představit v další kapitole stručnou historii myšlení o 

spravedlivé ceně a teorii hodnoty. Poslední kapitola této částí se již věnovala samotným 

analýzám, pocházejícím od dvou liberálních škol ekonomické teorie, tzv. chicagské školy 

a tzv. neorakouské školy. Oba ekonomové, jak Thomas Sowell, ekonom chicagské školy, 

tak Ludwig von Mises, zastánce neorakouského přístupu, na problém shodně aplikují 

teorii směny rakouské školy (tak, jak jí vyložili Carl Menger a Eugen von Böhm-Bawerk) 

a rakouskou teorii hodnoty. Další shodu oba nalézají rovněž v pochopení funkce cen. 

Ačkoliv Sowell své dílo Basic Economics napsal 64 let poté, co Mises dokončil své dílo 

Human Action, oba shodně jako příklad toho, co se stane, když stát zasahuje do tržní cen, 

uvádí regulaci nájemného. Tato znepokojivá shoda v návaznosti na rostoucí ceny 

nájemního bydlení v posledních letech, ve spojení s těmi hlasy v dnešní společnosti, jež 

požadují angažmá státu v tomto problému, nám patrně nejsou s to poskytnout ujištění, že 

o regulaci nájemného či jiném státním zásahu v budoucnu neuslyšíme znovu. Oba 

přístupu se v analýze fenoménu spravedlivé ceny a státních zásahů do cenové tvorby 

významně nelišily. 
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Třetí část se zaobírala mýtem nemorálnosti zisků, jež nebyl v historii podroben 

takové robustní analýze jako první zmíněný mýtus, a tak tato část nebyla vybavena 

historickými pohledy na tento mýtus. Uvedení autoři se neodlišovali v odpovědi, že 

mýtus nemorálnosti zisků nestojí na pevných základech, lišili se pouze ve způsobu, jak 

tento fakt co nejlépe ilustrovat. Pro Waltera E. Williamse stačilo poukázat na obecné 

motivy podnikatele v tržním prostředí a výhody, jež toto skýtá pro ostatní členy 

společnosti, včetně uvedení názorných příkladů. Pro Thomase Sowella a Henryho 

Hazlitta bylo určující analyzovat funkci zisku ve společnosti a průměrnou míru zisku jako 

důvody k odmítnutí tohoto mýtu. Pro Ludwiga von Misese nebylo v jeho morální filosofii 

ani místo pro takovou úvahu jako nemorálnost zisku, neboť popření zisku by znamenalo 

popření toho, co tvoří základní atributy lidské bytosti ve společnosti. 

Autor se domnívá, že nezbytnou podmínkou, jak vzít vítr z plachet ekonomickým 

mýtům existujícím ve veřejném prostoru, se zdá být větší (ve smyslu větší než současné, 

tedy alespoň základní) ekonomické vzdělání co nejširší části společnosti. Návrhy na 

omezení volebního práva ekonomicky nevzdělaných jedinců (Bryan Caplan), pomineme-

li jejich zjevnou protiústavnost, řeší pouze symptom a nikoliv původ problému. 

 Autor má za to, že se podařilo dostát cílům vytyčeným v úvodu práce, jejíž ambicí 

bylo mj. i shromáždit do společného prostoru literaturu, jak domácí, tak převážně 

zahraniční, kterou uvedení autoři sepsali právě za účelem rozptýlení výše uvedených 

mýtů. 
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Nejčastější ekonomické mýty prismatem liberálních 

ekonomických škol 

 

Abstrakt  

 

Diplomová práce se zabývá ekonomickými mýty tak, jak jsou přítomny ve 

veřejném prostoru. Práce se snaží analyzovat příčiny jejich vzniku a důvody, proč jsou 

stále ve společnosti akceptovány. Dva zásadní mýty, mýtus spravedlivé ceny a mýtus 

nemorálnosti zisků jsou v práci rozebrány a podrobeny analýze odborné ekonomické 

veřejnosti, zejm. zastánců ekonomického liberalismu. Tento široký názorový proud 

v práci zastupují především tzv. chicagská škola, reprezentovaná zejm. Thomasem 

Sowellem, a tzv. neorakouská škola, zastoupena Ludwigem von Misesem. 

V druhé části práce je vykresleno působení mýtu spravedlivé ceny napříč lidskou 

historií od Babylonu až po dnešní Venezuelu. Vzhledem k tomu, že tento mýtus trvalo 

objasnit více než 2000 let, je v práci zahrnuta i stručná historie ekonomického myšlení 

filosofů a ekonomů, jež se tímto problémem zabývali, od Aristotela, přes Tomáše 

Akvinského až po Alfreda Marshalla. Velká část tohoto ekonomického myšlení je 

věnována tzv. marginalistické revoluci a jejím důsledkům. Konec druhé části je věnován 

literatuře zastánců liberálního ekonomického proudu, jež vznikla přímo za účelem 

vyvrácení tohoto a podobných mýtů. Objasněna je funkce ceny, hodnoty a přidružených 

ekonomických jevů, jež s těmito prvky ekonomického souvisí. Uvedení ekonomové 

rovněž sami na příkladech ilustrují jak teoretické tak reálné dopady následování tohoto 

mýtu.  

Ve třetí části se práce věnuje mýtu nemorálnosti zisků. Práce analyzuje možné 

příčiny vzniku tohoto mýtu a jeho ekonomické aspekty, jako je funkce podnikatele, 

alokační funkce zisku či nutnost tržních incentiv. Vzhledem k tomu, že tento mýtus svou 

povahou zasahuje do oblasti morální filosofie, je této oblasti rovněž věnována odpověď 

z díla Ludwiga von Misese. Pro potlačení tohoto mýtu jsou rovněž použity údaje o výši 

průměrné výše zisku v podnikatelském prostředí. 
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The most common economic myths through the prism of 

liberal economic schools 

 

Abstract  

 

The thesis analyses the two grand, persisting economic myths - the myth of just 

price and the myth of immorality of profits, vis-à-vis the work of scholarly economists, 

mainly of the liberal persuasion. This broad intellectual current of economic thought is 

represented by the so called Chicago school of economics, represented by Thomas 

Sowell, and the so called neo-Austrian school of economics, represented by Ludwig von 

Mises. 

The second part of the thesis deals with the myth of just price and it`s presence 

throughout our history, from ancient Babylon to today`s Venezuela. Since it took almost 

2000 years for this myth to be dispelled by economic thought, a brief history of such 

thought has been incorporsted into the thesis, beginning from Aristotle, through Thomas 

Aquinas to Alfred Marshall. A big part of this brief history is then dedicated to the so 

called marginal revolution and the effects thereof. The end of the second part of the thesis 

concerns itself with the thought of liberal economists, whose work was at least partly 

dedicated to dispelling of the myth of just price and other economic myths. The thesis 

attempts to illuminate the role of prices, value and other associated economic phenomena 

which relate to these terms. The aforementioned economists use historical and 

hypothetical examples to illustrate the drawbacks of implementing the myth of just price 

into the books. 

The third part of the thesis deals with the myth of immorality of profits. The thesis 

analyses the possible sources of this myth and it`s other economical aspects, such as the 

role of the entrepreneur in a market economy, the allocation function of profits or the 

necessity of market incentives. This myth, due to it`s nature, overlaps into the sphere of 

moral philosophy, and such concerns are adressed in the thesis by Ludwig von Mises.  In 
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order to attempt to stifle one of the possible sources of this myth, the thesis presents the 

average rate of entrepreneurial profit. 
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