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1 ÚVOD 

Prvotním impulsem, který mě vedl ke zpracování tématu svobodného 

bankovnictví, bylo přečtení řady článků vydaných Institutem liberální ekonomie1, 

jež mě svojí názorovou koncepcí velmi oslovily a mnoho z nich se stalo 

východiskem mých pozdějších úvah. A to nejen úvah spojených s 

bankovní problematikou, nýbrž s ekonomií jako vědou vůbec. 

Svoji práci jsem nazvala Svobodné bankovnictví – Korupce a inflace. 

Ačkoli je jejím ústředním titulkem právě „Svobodné bankovnictví“, nebylo mým 

hlavním cílem představit koncepci této teorie a způsob její realizovatelnosti. Prací, 

které se této problematice široce věnují, bylo  již napsáno mnoho, a tak by ta má 

s největší pravděpodobností nepřinesla nic nového. 

Proto jsem se rozhodla soustředit svůj výzkum na užší část tohoto tématu a 

zaměřit se především na otázku korupce v bankovním sektoru a jejího vlivu na 

míru inflace. 

Celou práci jsem pak vystavěla na hypotéze, že míra inflace úzce souvisí 

s mírou korupce. V zemích, kde dosahuje nižší hodnoty, dosahuje nižší hodnoty i 

míra inflace. Vycházela jsem přitom z myšlenky svobodného bankovnictví jako 

systému, který by mohl být východiskem pro snížení závislosti bankovního 

sektoru na vládě, a tak i přerušení vazeb mezi korupčním jednáním a 

nadměrným tištěním peněz2. Konkurence mezi větším počtem emitentů 

v systému svobodného bankovnictví spíše omezí korupční chování v bankovním 

sektoru, což v konečném důsledku může vést právě k omezení nadměrné peněžní 

emise. 

Hovořím li o inflaci, korupci, centrálním a svobodném bankovnictví, bylo 

by jistě rozumné tyto pojmy na úvod alespoň stručně definovat. V následujících 

kapitolách se budu celé problematice věnovat podrobněji, ovšem již nyní by měl 

mít čtenář o základních pojmech určitou představu. 

                                                 
1  „Liberální institut byl založen 28.10.1990. Jeho založení iniciovali vůdčí osobnosti 

liberálního spolku F. A. von Hayeka, který spontánně vznikl v listopadových dnech 1989 na 
podporu společenských změn.“ (www.libinst.cz, cit. 12. března 2007) 

2  Nadměrná emise peněz znamená větší růst peněžní zásoby než růst HDP. 
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Centrální bankovnictví je systém, který dnes převládá ve většině vyspělých 

zemí. Je to systém, v němž v daném státě existuje jedna centrální banka, která má 

monopol na emisi peněz a vedle ní několik komerčních bank, na jejichž působení 

centrální banka dohlíží a upravuje jej. Komerční banky nemají právo zákonného 

emitenta a jejich služby se týkají zejména spravování vkladů a poskytování úvěrů. 

Inflací je rozuměn růst cenové hladiny neboli zmenšování kupní síly 

peněžní jednotky. Vzniká v důsledku nadměrné emise peněz centrální bankou, 

která zvyšováním peněžní zásoby financuje například rozpočtový schodek nebo 

nejrůznější vládní projekty či aktivity. Čím více je pak centrální banka závislá na 

vládě, tím větší má tendence svoji měnovou politiku zájmům státního rozpočtu 

přizpůsobovat.  

Je ovšem třeba zamyslet se také nad tím, proč vlastně rozpočtový schodek 

vzniká. Důvodů je více, zmíním například existenci příliš štědré sociální sítě, 

předvolební kampaně a politické cykly, snahu vlád udržovat při životě socialistické 

podniky, nezkušenost vlád po transformaci či schodek jako pozůstatek z dřívějšího 

režimu. Jedním z nich může být ovšem nezákonné financování soukromých aktivit 

ze státního rozpočtu nebo špatná vymahatelnost daní v důsledku korupce a 

existence tzv. šedé ekonomiky. 

V okamžiku, kdy je centrální banka fakticky na vládě závislá, jsou její 

tendence k financování takovýchto aktivit silnější. Ve většině vyspělých zemích je 

dnes sice nezávislost centrálních bank dána legislativně, ovšem tato skutečnost 

ještě neznamená, že je jejich nezávislost i faktická. Existence korupčních vztahů 

mnohdy i legislativně nezávislou centrální banku fakticky závislou činí. 

Korupci lze obecně definovat jako úplatkářství či podplácení s cílem 

sledování partikulárních zájmů. Tato definice je ovšem značně povrchní, neboť 

korupce představuje velmi širokou oblast a lze ji vymezit mnoha způsoby. Setkáme 

se s ní ve státní i soukromé sféře, může být politická či byrokratická, může i 

nemusí zahrnovat úplatky, vydírání apod. (Čábelková, I. 2001). Pro účely této 

práce je však toto vymezení dostačující.  
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V systému svobodného bankovnictví nevystupuje v roli emitenta jediná 

centrální banka, nýbrž existuje více bank, které mají právo tisknout peníze. Jejich 

činnost není kontrolována žádnou centrální bankovní institucí, je zaštiťována 

pouze státem. Jde o systém založený na konkurenci více emitentů a rovněž více 

druhů měn. Již v úvodu musím ovšem upozornit, že dosud ve své čisté formě 

v žádném státě nefungoval. Domnívám li se tedy, že by tento systém mohl být 

řešením pro snížení korupce v bankovním sektoru, vycházím pouze z teoretického 

předpokladu. 

Pokud by existovalo více emitujících bank, lze předpokládat, že by došlo 

k omezení korupčních tendencí, které vedou v konečném důsledku k inflaci. Banky 

by totiž v zájmu konkurenceschopnosti a stability své vlastní měny těmto 

politickým a jiným tlakům podléhaly v menší míře.  

 

Cílem mé práce tedy bylo potvrdit vztah mezi inflací a korupcí 

v centrálním bankovnictví a analyticky zhodnotit, zda by svobodné 

bankovnictví nebylo řešením tohoto problému. Má hlavní hypotéza byla 

postavena na předpokladu, že čím vyšší je míra korupce v bankovním 

sektoru, tím vyšší je i míra inflace. 

  

Práci jsem rozdělila do sedmi kapitol.  

V té první, úvodní, jsem se snažila nastínit její základní myšlenku, aby již 

na počátku nevznikla mylná domněnka, že bude čtenář dopodrobna seznámen 

především s koncepcí svobodného bankovnictví a najde zde odpovědi na všechny 

otázky, které by s uvedením tohoto systému do praxe nutně souvisely. To ovšem 

neznamená, že jsem tuto část zcela vynechala. Jedná se ovšem spíše o stručné 

uvedení do této problematiky a seznámení se základními teoretickými východisky 

myšlenky free banking3, které jsem považovala za nezbytné pro záměr této práce. 

  Druhou kapitolu jsem věnovala centrálnímu bankovnictví. Hovořím v ní o  

vzniku centrálních bank a funkcích, které tyto instituce v ekonomice mají. Důležitý 
                                                 

3  Free banking je anglický výraz pro svobodné bankovnictví. 
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je ovšem zejména závěr této kapitoly, jež by měl vést k zamyšlení nad 

smysluplností jejich existence. 

Třetí kapitola se zabývá korupcí a inflací. Představuji v ní své hypotézy, 

pracovní postup včetně výchozích dat a výsledky jednotlivých pozorování. Jedná 

se o výzkumnou část této práce, kterou jsem zcela záměrně zařadila hned za 

kapitolu o centrálním bankovnictví. Z jejího závěru totiž v podstatě vzešly mé 

hypotézy. Tato kapitola je zároveň jakýmsi logickým přechodem od představení 

systému centrálního bankovnictví k představení systému free banking. 

  Ve čtvrté kapitole se věnuji výkladu koncepce a základních principů 

svobodného bankovnictví jako možného východiska pro omezení korupce 

v bankovním sektoru. Hovořím také krátce o praktických otázkách zavedení a 

fungování tohoto systému. 

Kapitola pátá porovnává argumenty zastánců a odpůrců  obou systémů a 

shrnuje výsledky a závěry  prací, které se touto problematikou rovněž zabývaly. 

  Závěrečná kapitola je pak shrnující a celou práci uzavírá do kompaktního 

celku. 
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2 CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ 

 

2.1 Úvod  

V této kapitole bych se ráda alespoň krátce věnovala historii vzniku 

centrálního bankovnictví a poukázala především na to, co bylo oním prvotním 

impulsem, který společnost vedl k založení instituce centrální banky. Na příkladu 

České národní banky pak vysvětluji funkce centrálních bank.  

Mým cílem bylo zdůraznit skutečnost, že smysl existence těchto institucí 

není ospravedlnitelný a že centrální banky v dějinách způsobily spíše více škody 

nežli užitku. 

 

2.2 Počátky centrálního bankovnictví 

Existenci instituce centrální banky jako takové můžeme v historických 

pramenech poprvé nalézt v Anglii 90. letech 17. století. Bankovní systém byl 

založen na práci investičních bankéřů, kteří půjčovali vypůjčené peníze, a zlatníků, 

kteří přijímali zlato k úschově a začínali také poskytovat úvěry. Jednalo se o 

století, v němž Anglie prosazovala velmi nákladnou válečnou politiku vůči Francii, 

která nakonec vedla až k vyčerpání zásob státní pokladny. V době, kdy se Anglie 

vzpamatovávala ze zmíněných bojů,  však bylo politicky neprůchodné, aby král 

zvýšil daňové zatížení či přiměl lid k nákupu vládních dluhopisů (Rothbard, M. 

1983). 

V roce 1693 byla proto vytvořena komise Dolní sněmovny, jejímž úkolem 

bylo nalézt způsob, jak získat peníze na válečné operace. Jedním z členů této 

komise byl finančník William Paterson, který Parlamentu přednesl pozoruhodný 

návrh, jehož důsledky však nikdo nedohlédl. Na oplátku za několik důležitých 

speciálních privilegií daných státem vytvoří Anglickou banku, která bude emitovat 

nové bankovky, z nichž většina bude použita na financování anglického deficitu. 

Kvůli nedostatku soukromých spořitelů bude Paterson se svou skupinou ochoten 
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nakupovat vládní dluhopisy, za předpokladu, že tak mohou činit nově vytvořenými 

bankovkami (Rothbard, M. 1983). 

A tak dne 27. června 1694 zahájila Bank of England svoji činnost. 

Parlament udělil nové bance výsadu spravovat všechna vládní depozita, stejně jako 

pravomoc emitovat nové bankovky na splácení vládního dluhu. Bank of England 

emitovala enormní částku 760 000 liber, z čehož většina byla použita na nákup 

vládního dluhu. To mělo přímý a významný inflační efekt a v krátkém časovém 

úseku dvou let se Bank of England stala insolventní4. Tato insolventnost byla ještě 

podněcována konkurencí soukromých depozitorů, kteří jí rádi vraceli její vlastní 

bankovky výměnou za kovové peníze (Rothbard, M. 1983). 

Tento nepříznivý vývoj nakonec vedl v květnu 1696 k rozhodnutí, v němž 

anglická vláda jednoduše umožnila Bank of England pozastavit směňování 

bankovek za kov – tím jí dala možnost odmítnout dostát svým závazkům a směnit 

své bankovky za zlato. Díky tomu však její bankovky ihned poklesly o 20 % proti 

kovovým penězům, protože nikdo nevěděl, zda banka platby ve zlatě obnoví 

(Rothbard, M. 1983). 

Nesnáze Bank of England se ukázaly ve vyúčtování předloženém na konci 

roku 1696, kdy její bankovky představovaly 765 000 liber, kryté pouhými 36 000 

librami v pokladně (Rothbard, M. 1983).   

Postupem času udělila britská vláda Bank of England další privilegia. 

V roce 1708 byl parlamentem schválen zákon, který ji povýšil na jediného 

zákonného emitenta peněz. Tím došlo k potlačení možné konkurence mezi 

ostatními existujícími bankami (Rothbard, M. 1983).  

V roce 1826 bylo bankovnictví v Anglii liberalizováno. Všechny 

společnosti nyní mohly vydávat bankovky, avšak tato svoboda byla omezena 

v okruhu pouhých 65 mil od Londýna. Navíc, na rozdíl od Bank of England, byly 

tyto společnosti svázány neomezeným ručením. Takže monopol Bank of England 

byl v Londýně a jeho okolí zachován a konkurence se omezila pouze na 

„venkovské“ bankovnictví. Banka získala trvalou právní jistotu, že její bankovky 

                                                 
4  Insolvence je platební neschopnost v důsledku převýšení aktiv pasivy. 
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slouží jako zákonné platidlo. Zemské banky, které dříve musely krýt své bankovky 

drahými kovy, je nyní musely krýt bankovkami Anglické banky. Tato opatření 

posílila její pozici a od tohoto okamžiku již plně fungovala jako centrální banka, 

přičemž banky ostatní nyní musely fakticky držet své rezervy v Anglické bance a 

požadovaly hotovost nebo zlato dle potřeby (Rothbard, M. 1983). 

 

Z tohoto krátkého exkurzu do historie je patrné, že centrální banky nejsou 

výsledkem spontánního vývoje. Centrální bankovnictví může vzniknout pouze na 

základě politického rozhodnutí.  

„Důvodem vzniku centrálního bankovnictví byla především fiskální expanze 

státu, který s cílem vyhnout se zvyšování daňového zatížení a neochotě soukromých 

věřitelů k neomezeným půjčkám potřeboval vytvořit instituci, která by umožnila 

zvyšovat státní příjmy skrytým způsobem“ (Kinkor, J. 1997, cit. 26. března 2007). 

 

2.3 Funkce centrálních bank 

Hovořila li jsem o vzniku centrálního bankovnictví, je třeba také stručně 

pohovořit o tom, jaké jsou vedle peněžní emise další funkce centrálních bank. 

Jejich stručný výčet jsem demonstrovala na příkladu České národní banky. 

U nás, stejně jako v převážné části států s tržní ekonomikou, je bankovní 

systém založen na dvoustupňovém principu. Bankovní soustavu tvoří centrální 

banka – Česká národní banka5 a síť komerčních bank6 se soustavou družstevních 

institucí (úvěrová a spořitelní družstva) (www.cnb.cz, staženo 19. března 2007). 

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a je jak 

institucionálně tak zejména  funkčně oddělena od komerčního bankovnictví. Má 

monopol na emisi bankovek. Její prvořadou úlohou je usměrňování měnového 

vývoje, tj. zabezpečování vnitřní (cenové)7 a vnější (kursové) stability měny 

                                                 
5  Její působnost upravuje zákon o ČNB č. 6/1993 Sb., úplné znění je pak v zákoně č. 335/2002 

Sb.  
6  Zákon o bankách č. 21/1992 Sb., úplné znění v zákoně č. 406/2002 Sb.  
7  ČNB, podobně jako většina centrálních bank, se soustřeďuje především na stabilitu 

spotřebitelských cen. V praxi se touto stabilitou rozumí zpravidla nikoli doslova neměnnost 
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(Tomažič, I. a kol. 2002), čímž přispívá k tvorbě stabilního prostředí pro rozvoj 

podnikatelských aktivit a podporuje tak udržitelný ekonomický rozvoj 

(www.cnb.cz, staženo 19. března 2007). Mezi konečné cíle její měnové politiky 

patří nízká inflace (udržování inflace na nízké úrovni je v současné době hlavním 

cílem centrálních bank ve většině vyspělých zemí včetně Evropské centrální 

banky), nízká nezaměstnanost a vyrovnaná bilance zboží a služeb. Těch dosahuje 

pomocí tzv. zprostředkujících cílů, jimiž jsou peněžní zásoba, úroková míra a 

měnový kurz. Nástroje, kterými pak centrální banka působí na tyto zprostředkující 

cíle, jsou stanovení diskontní sazby, operace na volném trhu a povinná míra 

bankovních rezerv komerčních bank (Holman, R. 2002).  

 

Nyní se pokusím jednotlivé nástroje měnové politiky ČNB a důsledky 

jejich uplatňování blíže vysvětlit.  

Diskontní sazba je úroková míra, kterou centrální banka požaduje ze svých 

diskontních půjček, neboli půjček komerčním bankám. Její výše má přímý vliv na 

úrokovou míru na peněžním trhu a na trhu zapůjčitelných fondů (ty jsou vzájemně 

propojeny právě prostřednictvím úrokové míry) (Holman, R. 2002). Pomocí 

diskontních půjček mění centrální banka peněžní zásobu, neboť sníží li svoji 

diskontní sazbu, jsou komerční banky více lákány k tomu, aby si tyto půjčky braly 

(a tím zvýšily množství peněz v oběhu a rovněž nabídku zapůjčitelných fondů) a 

naopak. K růstu peněžní zásoby pak dochází díky tzv. procesu multiplikační tvorby 

vkladů.8  

Důležité ovšem je, co toto zvýšení peněžní zásoby způsobí. Zde je třeba 

odlišit krátké a dlouhé období. V krátkém období (cca do jednoho až dvou let) 

vyvolá růst peněžní zásoby snížení úrokové míry, což se na trhu zapůjčitelných 

fondů projeví v růstu investic, který pak zároveň povede růstu důchodů a spotřeby. 

Na to výrobci reagují zvýšením výroby – roste HDP. „V dlouhém období (po roce 

                                                                                                                                                          
cen, nýbrž jejich mírný růst. Růst cen odpovídající cenové stabilitě by měl zahrnovat 
statistické vychýlení směrem nahoru, k němuž dochází při měření růstu těchto cen, a měl by 
také dát dostatečný prostor pro drobné změny cenových relací, k nimž v každé ekonomice 
s efektivním cenovým systémem neustále dochází. 

8  Proces znásobování vkladů skrze půjčky a uchovávání rezerv. Spouští jej centrální banka. 
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až dvou letech) však tyto účinky zmizí a místo nich se dostavuje růst cenové 

hladiny“ (Holman, R. 2002, str. 487). To je způsobeno tím, že zvýšená poptávka 

motivuje výrobce k nadměrnému využívání výrobních faktorů, kteří, aby uspokojili 

poptávku, přetěžují své výrobní kapacity a nadměrně čerpají zásoby. To je ovšem 

možné jen krátkodobě. V delším časovém období se toto počítání promítne do 

růstu cenové hladiny. Dlouhodobé účinky peněžní zásoby na cenovou hladinu 

popisuje jedna z nejstarších ekonomických teorií – kvantitativní teorie peněz 

(David Hume), která říká, že nárůst peněžní zásoby vyvolá proporcionální nárůst 

cenové hladiny (Holman, R. 2002).  

Operace na volném trhu „jsou nákupy nebo prodeje vládních dluhopisů 

centrální bankou. Jejich cílem je usměrňování vývoje úrokových sazeb v 

ekonomice. Chce li centrální banka zvýšit peněžní zásobu, nakupuje vládní 

dluhopisy za peníze, a tím uvádí dodatečné peníze do oběhu (probíhá proces 

multiplikační tvorby vkladů). Chce li naopak centrální banka peněžní zásobu snížit, 

prodává vládní dluhopisy za peníze, a tím je stahuje z oběhu“ (Holman, R. 2002, 

str. 482). 

Povinná míra bankovních rezerv je dalším silným nástrojem centrální 

banky, který může vyvolat značné změny v peněžní zásobě. „Každá banka (včetně 

stavebních spořitelen) a pobočka zahraniční banky, která má v ČR bankovní 

licenci nebo se rozhodne v ČR podnikat na základě tzv. "Jednotné licence", je 

povinna držet na svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem likvidních 

prostředků, tzv. povinné minimální rezervy (PMR)“ (www.cnb.cz, cit. 19. března 

2007). V současné době se pohybují ve výši 2% ze základny pro výpočet PMR. 

Snížení povinné míry bankovních rezerv vede ke zvýšení peněžní zásoby a naopak 

zvýšení této povinné míry peněžní zásobu snižuje (Holman, R. 2002).  

 

Co se týče postavení České národní banky, je nezávislou a informačně 

otevřenou institucí, s vysokou mírou nezávislosti na politických vlivech. Jde 

především o nezávislost při rozhodování o konkrétním nastavení měnově 

politických nástrojů. Nezávislost ČNB se projevuje také ve způsobu volby a 
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odvolávání jejích vrcholných představitelů9 (jsou jmenováni a za velmi striktních 

podmínek odvoláváni prezidentem ČR). Toto postavení ji chrání především před 

případným politickým tlakem, zejména v období před volbami.  

ČNB různými prostředky informuje veřejnost o podstatě svého měnově 

politického režimu, o výši inflačního cíle, o prognózách inflace a jejich rizicích i o 

provedených měnově politických opatřeních a důvodech, které ČNB vedly k těmto 

opatřením (www.cnb.cz, staženo 19. března 2007). 

Na internetových stránkách České národní banky se v úvodním článku o 

ČNB praví: „ Svět České národní banky je zdánlivě nenápadný. Pro českou 

ekonomiku je však činnost ČNB v mnoha ohledech nepostradatelná.“  

 

V následující podkapitole se však pokusím ukázat, že centrální banka (jako 

instituce obecně) není schopna ospravedlnit smysl své existence a je jen jakýmsi 

politických nástrojem v rukou státu.  

 

2.4 Neopodstatněná existence centrálních bank 

V poslední době si mnoho liberálně smýšlejících ekonomů klade otázku 

ospravedlnitelnosti existence centrálních bank. Zamýšlejí se zejména nad tím, zda 

tyto instituce vůbec plní své základní úlohy, tedy pečují o vnější a vnitřní stabilitu 

dané měny a zabezpečují rovnovážný hospodářský růst. „Pokud by je centrální 

banky opravdu naplňovaly, měla by úroveň cenové hladiny v dobách bez jejich 

existence kolísat více než v dobách, kdy je tato hladina centrální bankou 

stabilizována“ (Šťastný, D., Šíma, J., str. 15, cit. 25. března 2007). Jak ale dokládá 

řada historických skutečností, bylo tomu v mnoha případech spíše naopak. 

 

Kupříkladu centrální bance Spojených států amerických (Federal Reserve 

System) se od počátku jejího vzniku roku 1913 podařilo znehodnotit americký 

dolar o 98% (Štefunko, M., staženo 25. března 2007). V rozmezí let 1750-1913, 

                                                 
9  Guvernérem ČNB je v současné době Zdeněk Tůma 



 16 

tedy v období před vznikem centrální banky, sice nebyla cenová hladina zcela 

stabilní10, avšak po nějaké době se vždy vrátila do původní výše. Od roku 1913 je 

však vývoj cenové hladiny naprosto odlišný. Ta se od doby založení centrální 

banky USA již nikdy nevrátila na úroveň, jaké trvale dosahovala po dobu téměř 

150 let předtím. Od té doby ji charakterizuje takřka nepřetržitý růst (Šťastný, D., 

Šíma, J., staženo 25. března 2007). 

Obdobnou situaci bylo možné sledovat také na Slovensku (za necelých 

sedm let spadla slovenská koruna na téměř poloviční hodnotu) či v Německu, kde 

se za 51 let existence centrální banky (Bundesbank) znehodnotila marka o 

přibližně čtyři pětiny (Štefunko, M., staženo 25. března 2007). Tím, co v roce 1923 

způsobilo hyperinflaci, byla zejména ona osudová domněnka, že hodnota peněz 

pramení z aktu vlády a centrální banky, nikoli z jejich likvidity. 

Co se pak týče České republiky, i zde se navzdory veškerým snahám ČNB 

bojovat s inflací ceny za posledních deset let více než ztrojnásobily. Inflace vždy 

probíhala ruku v ruce s nárůstem nabídky peněz. Jsou to tedy právě centrální 

banky, které emisí nových bankovek inflaci způsobují. 

 

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že mají li centrální banky jako svůj 

hlavní legitimní cíl udržování stabilní cenové hladiny, zcela zjevně nejsou schopny 

tento cíl naplnit. Proto bychom mohli v tomto ohledu považovat důvod jejich 

existence za neopodstatněný.  

Kde se tedy berou tvrzení, že je stabilita měny podmiňována existencí 

centrální banky? Důvody jsou nepochybně politické, neboť vládě se existence této 

instituce jednoduše vyplatí. Dle mého názoru spočívá velké úskalí také v tom, že 

fungování celého bankovního sektoru je dosti komplikované a pro laickou 

veřejnost obtížně pochopitelné, čehož přirozeně politici a centrální bankovníci 

využívají v okamžicích, kdy je třeba obhájit neúspěchy centrální banky při nárůstu 

inflace apod. Pro svoji obhajobu pak používají nejrůznější sofistikované důvody a 

                                                 
10  Její výkyvy byly následkem zásahů státu do tehdejších peněžních uspořádání, které spočívaly 

v krátkodobém oslabení vazby mezi penězi a zlatem. To vždy vedlo k růstu cenové hladiny, 
tj. k inflaci. 
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teorie a přitom spoléhají právě na neznalost a také v podstatě bezmocnost svých 

občanů. 

Tuto kapitolu bych ráda uzavřela citátem, který, dle mého názoru, velmi 

dobře vystihuje její hlavní myšlenku. 

 

„V dobách, kdy ještě obíhaly peníze z drahých kovů a kdy soukromé banky 

emitovaly své vlastní bankovky (směnitelné na požádání za zlato), centrální banka 

neměla ten význam a to postavení, jaké má dnes. Později komerční banky ztratily 

právo emitovat vlastní bankovky a centrální banka získala monopol na emisi peněz.  

Dokud však platil zlatý standard bankovek (dokud byly na požádání 

směnitelné za zlato), centrální banka ještě nerozhodovala o velikosti peněžní 

zásoby (ta byla vázána na množství zlata v zemi). Teprve tehdy, když byl zlatý 

standard zrušen, stala se centrální banka mocnou institucí, která dělá politiku: 

používá své nástroje k dosažení určitých cílů“ (Holman, R. 2002, str. 656). 
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3 KORUPCE A INFLACE V CENTRÁLNÍM 

BANKOVNICTVÍ 

Úvod této kapitoly jsem věnovala inflaci. Zaměřila jsem se ale především 

na otázku role centrální banky ve vzniku inflace, nikoli tolik na její negativní 

důsledky. 

 

3.1 Inflace a její vznik 

  Inflací rozumíme růst spotřebitelských cen neboli zmenšování kupní síly 

peněz. Ve svém důsledku vede ke zmenšení množství zboží a služeb, které si může 

spotřebitel za peněžní jednotku koupit. Nezmenšuje ovšem kupní sílu lidí, protože 

úměrně s růstem cen zboží a služeb rostou i mzdy. Může se stát, že v určitém 

krátkém období bude růst cen vyšší než růst mezd, ovšem v delším časovém úseku 

se tyto rozdíly vyrovnají.  

„Na inflaci lze tedy pohlížet buď jako na růst cenové hladiny, nebo jako na 

pokles kupní síly peněžní jednotky“. Jestliže se kupříkladu cenová hladina 

zdvojnásobí, znamená to, že se kupní síla dané peněžní jednotky snížila na 

polovinu (Holman, R. 2002, str. 538). Z hlediska její závažnosti dělíme inflaci na 

mírnou, pádivou a hyperinflaci. 

  Pro zjištění cenové hladiny se běžně využívají tři základní cenové indexy: 

- deflátor hrubého domácího produktu 

- index spotřebitelských cen (CPI) 

- index cen výrobců (PPI) 

Deflátor HDP zjistíme tak, že hrubý domácí produkt běžného roku oceníme 

nejprve v cenách běžného roku a následně v cenách roku minulého. Vydělíme li 

poté hrubý domácí produkt v cenách běžného roku hrubým domácím produktem 

minulého roku, získáme deflátor HDP. Ten nám vyjadřuje, jak se cenová hladina 

oproti minulému roku zvýšila. Deflátor HDP je nejkomplexnějším ukazatelem 

inflace, protože obsahuje ceny všech statků, z nichž je hrubý domácí produkt 
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složen. Ovšem chceme li posoudit, jaký vliv má inflace především na spotřebitele, 

použijeme spíše index spotřebitelských cen (Holman, R. 2002)  

Index spotřebitelských cen je zjišťován na základě spotřebního koše statků 

a služeb, který udává strukturu spotřeby průměrné domácnosti. Statky a služby 

jsou do koše zařazeny podle výdajů domácnosti v určitém roce a jsou agregovány 

do 12 skupin. Tento rok se nazývá rokem základním. Postup výpočtu indexu 

spotřebitelských cen je následující: statistikové nejprve vydělí cenu statku ve 

sledovaném roce jeho cenou v základním roce a tento podíl pak vynásobí váhou 

tohoto statku v celém spotřebním koši. Stejně udělají i u ostatních statků a služeb 

obsažených ve spotřebním koši a provedou jejich součet. Tak získají průměrnou 

cenovou hladinu ve sledovaném období (Pavelka, T. 2006). 

„Index cen výrobců vypovídá mimo jiné hlavně o tom, jak působí domácí 

inflace na konkurenceschopnost tuzemských výrobců v porovnání se zahraničními 

výrobci“ (Holman, R. 2002, str. 541). Pro jeho výpočet mají statistikové opět 

k dispozici určitý koš, ovšem odlišný od spotřebního koše pro zjišťování CPI. 

Změny v PPI se většinou také časem promítají do indexu spotřebitelských cen 

(Pavelka, T. 2006). 

 

V úvodu této kapitoly jsem zmínila, že inflace nesnižuje kupní sílu 

spotřebitelů, neboť  s nárůstem cenové hladiny zároveň dochází i k růstu mezd. 

Mohlo by se tedy zdát, že je situace pro spotřebitele v konečném důsledku stejná. 

Ovšem inflace má řadu negativních dopadů, které se většinou projeví až 

v dlouhodobějším horizontu.  

Jejími nepříjemnými důsledky jsou například přerozdělování bohatství ve 

prospěch dlužníků na úkor věřitelů11, vyvolávání tendence k uzavírání 

krátkodobých smluv12 či zkreslování cenových informací13 a další.  

                                                 
11   Je li například uzavřena smlouva o půjčce na tři roky s ročním úrokem 5%, přičemž   
           mezitím dojde k nárůstu inflace o 10%, dlužník  na půjče vydělá, zatímco věřitel tratí,   
           jelikož byla díky inflaci vlastně poskytnuta za záporný reálný úrok. 
12   Ty stranám umožňují měnit podmínky v závislosti na inflaci (promítnout ji do cen,mezd či  
           úroků),  ovšem zároveň účastníkům poskytují menší jistotu. 
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3.2 Role centrální banky ve vzniku inflace 

  Dříve se lidé domnívali, že je inflace výsledkem ziskuchtivosti hamižných 

obchodníků, kteří neustále zvyšují ceny svého zboží. Později se ovšem ukázalo, že 

je důsledkem zvyšování peněžní zásoby centrálními bankami. K tomu dochází 

většinou díky půjčkám na krytí schodku státního rozpočtu nebo také například 

kvůli financování nejrůznějších projektů.. 

Z ekonomického hlediska jsou obvykle rozlišovány dva druhy inflace – 

poptávková a nákladová (nabídková) (Holman, R. 2002). Tyto dva druhy se liší 

tím, jaký inflační impuls vedl k jejich vzniku.  Impuls tedy ještě sám o sobě 

neznamená vznik inflace. Ta se objeví až ve chvíli, kdy je impuls tzv. 

akomodován, tj.  když centrální banka dovolí růst peněžní zásoby.  

 

„Inflace je monetární fenomén, který vzniká z rychlejšího nárůstu množství 

peněz v oběhu než růstu výroby.“ 

                                                                 Milton Friedman 

 

„Poptávkový inflační impuls vychází ze zvýšení některé složky agregátních 

výdajů“ (Holman, R. 2002, str. 547). Těmi může být zvýšení spotřeby, investic či 

státních výdajů. Před firmami se tedy například otevřou nové investiční příležitosti, 

což povede ke zvyšování jejich investic. Ovšem pokud nedojde ke zvýšení peněžní 

zásoby, pak tato rostoucí investiční poptávka brzy narazí na nedostatek 

zapůjčitelných fondů. To způsobí nárůst úrokové míry a ten nakonec zvýšenou 

investiční aktivitu potlačí. 

Na tomto příkladu lze vidět, že pokud centrální banka neumožní růst 

peněžní zásoby, pak ani růst investic či jiné složky agregátní poptávky nemůže 

vyvolat inflaci (Holman, R. 2002). Pokud ovšem reaguje centrální banka na 

                                                                                                                                                          
13  Inflace do jisté míry zamlžuje vypovídací schopnost cen tím, že probíhá li inflace, rostou  

ceny všeho zboží a služeb. Ovšem například výrobce určité komodity se může domnívat, že 
se zvýšila cena pouze této komodity. Předpokládá tedy zdražení v důsledku zvýšení poptávky 
a začne vyrábět více.  
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poptávkový impuls zvyšováním peněžní zásoby, promítne se později tato 

akomodace do růstu poptávky, který povede i k růstu cen. 

Akomodování vládních výdajů centrální bankou může někdy přerůst i 

v hyperinflaci. K tomu dochází většinou tehdy, kdy je vláda ve svých výdajích 

nezdrženlivá, přitom není schopna tyto výdaje krýt zvýšením daní a zároveň 

„ovládá“ centrální banku. Pokud vláda přijme centrální banku k financování 

vládních výdajů „tištěním peněz“, začne do ekonomiky proudit množství peněz, 

proti kterému však neproudí žádné dodatečné zboží ani služby. Peněžní zásoba se 

zvýší, zvýší se také poptávka a s ní i produkce a zaměstnanost. To ovšem povede 

k růstu cen a následnému poklesu poptávky, produkce a zaměstnanosti. Cenová 

hladina se ovšem na původní „před inflační“ míru nesníží (Holman, R. 2002). 

Nákladový inflační impuls vychází ze zvýšení nákladů. Obvykle se jedná o 

zvýšení mzdových nákladů nebo zvýšení ceny některé základní suroviny. Dojde li 

kupříkladu ke zvýšení mezd, aniž by tomu odpovídalo zvýšení produktivity práce, 

znamená to pro zaměstnavatele růst mzdových nákladů. Ten je pak většinou 

promítnut do zvýšených cen dané služby či komodity. Všichni ostatní spotřebitelé, 

kteří ji využívají, jsou pak také nuceni přenést tyto zvýšené náklady do svých cen. 

Takto se tedy, zjednodušeně řečeno, šíří inflační impuls celou ekonomikou.  

„Ovšem ani tento nákladový „šok“ sám o sobě ještě není schopen vyvolat 

inflaci. Růst nákladů povede ke snižování produkce a zaměstnanosti“ (Holman, R. 

2002, str. 550). To ve svém důsledku způsobí pokles mezd, tedy i nákladů a 

nakonec cen. Pokud ale centrální banka kupříkladu tento mzdový (nákladový) 

impuls akomoduje zvýšením peněžní zásoby, inflace se rozběhne. Dojde totiž ke 

zvýšení agregátní poptávky a firmy tak budou moci opět zvýšit výrobu 

s zaměstnanost. Zvýší se ovšem i ceny.  

Z těchto příkladů je tedy zřejmé, že v inflaci vyúsťují pouze akomodované 

inflační impulsy.  Centrální banka je musí nejprve akomodovat růstem peněžní 

zásoby (Holman, R. 2002). 
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Na základě čeho se ovšem centrální banka rozhoduje, zda tyto impulsy 

akomoduje či nikoli? Centrální bankéři mnohdy stojí před rozhodnutím, jestli 

zvýšit peněžní zásobu a podpořit tak například rodící se podnikatelskou aktivitu 

nebo naopak. A i když jsou si vědomi důsledků zvýšení peněžní zásoby, často dají 

přednost krátkodobému ekonomickému růstu a následné inflaci. 

V případě, kdy je pak centrální banka fakticky závislá na vládě, se lze 

domnívat, že bude svoji měnovou politiku také více podřizovat zájmům státního 

rozpočtu. Vlády totiž musí nějakým způsobem financovat své výdaje. A 

nejjednodušší cestou, jak prostředky získat, je požádat centrální banku o půjčku. 

Bude rovněž náchylnější ke vzniku korupčních vztahů. Pod zástěrkou podpory 

rodícího se hospodářského růstu tak může například financovat soukromé aktivity 

a napomáhat partikulárním zájmům, což v konečném důsledku opět způsobí 

inflaci. 

Je třeba říci, že ve vyspělých demokratických zemích je dnes korupce 

v centrálním bankovnictví velmi hlídána a centrální banky jsou již instituce na 

politických a jiných vlivech téměř nezávislé. Ovšem v méně vyspělých zemích už 

o takové míře nezávislosti hovořit nelze.  

Problém korupce bývá velmi závažný také v zemích, které se nachází ve 

fázi ekonomické a politické transformace.14 Jedná se o období, kdy je řada věcí 

díky mnoha probíhajícím změnám dosti neprůhledná, čehož bývá všeobecně 

využíváno právě ve prospěch individuálních zájmů. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Má výchozí data týkající se korupce ukazují její míru v rozmezí let 1990 – 2004. Jedná se o  
           období, kdy se většina států bývalého východního bloku nacházela právě ve fázi této  
           transformace. 
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3.3 Hypotézy 

Má prvotní hypotéza byla založena na předpokladu, že míra inflace v dané 

ekonomice úzce souvisí s mírou korupce v bankovním sektoru, přesněji v 

sektoru centrálního bankovnictví. Předpokládala jsem, že čím vyšší je míra 

faktické závislosti centrální banky na vládě,  tím silnější jsou tendence centrální 

banky zvyšovat množství peněžní zásoby a financovat tak například schodkový 

státní rozpočet15 či jiné další aktivity. To má ve svém dlouhodobém důsledku 

negativní vliv na inflaci a  například také na další makroekonomickou veličinu, 

jakou je HDP.  

Na základě takto obecně řečeného předpokladu  jsem formulovala jednu 

hlavní a dvě vedlejší hypotézy. Všechny se odvíjí od případu jediné emitující 

banky. Pracuji v nich se třemi proměnnými – mírou korupce, mírou inflace a 

hodnotou HDP. Domnívám se, že hodnota HDP může obě dvě proměnné 

ovlivňovat, a tak ji ve druhé a třetí hypotéze používám jako třetí proměnnou.   

 

1) Čím větší je míra korupce, tím větší je v dané ekonomice míra inflace. 

A stejně tak, čím větší je míra inflace, tím větší je pravděpodobně i 

míra korupce. Tento vztah je obousměrný a nezmění se ani po přidání 

třetí proměnné (HDP). 

Pokud existují v bankovním sektoru určité korupční vztahy (rodící se 

zejména ze závislosti centrální banky na vládě),  přizpůsobuje 

centrální banka více svoji měnovou politiku partikulárním zájmům. 

Umožňuje tak například vládě financovat rozpočtové schodky či 

různé projekty svými půjčkami (dotacemi), které nejsou ničím jiným 

než dodatečným tištěním peněz. Objem peněžní zásoby tak vzroste a 

do ekonomiky začnou proudit nové peníze. Agregátní poptávka se 

zvýší. Zvýší se také zaměstnanost. Ovšem se zvýšenou poptávkou 

porostou i ceny. Stoupne mimo jiné i chuť investovat, lidé budou mít 

                                                 
15  Schodkový státní rozpočet může být mimo jiné důsledkem existence korupčních vztahů 

v bankovním sektoru, jelikož ty často vedou k nezákonnému financování soukromých aktivit 
ze státních peněz. 



 24 

silnější tendenci půjčovat si peníze, což vlastně není nic jiného nežli 

zvýšená poptávka po zapůjčitelných fondech. Ta povede ke zvýšení 

úrokové míry z těchto půjček. Celková cenová hladina tedy vzroste. 

Vyšší míra inflace naopak působí na zvýšení výdajů. Ceny všech 

statků jsou dražší a státní rozpočet se zvýší. Vláda ale musí toto 

navýšení z něčeho financovat, a tak se pravděpodobně obrátí na 

centrální banku, od které bude žádat půjčku. Pokud je centrální banka 

na vládě závislá, půjčku jí většinou poskytne. 

 

2)  Čím větší je míra inflace, tím nižší je z dlouhodobého hlediska   

                                     hodnota HDP.  

Dojde li ke zvýšení peněžní zásoby, zvýší se i agregátní poptávka. 

Firmy a další výrobci tak začnou produkovat více zboží a služeb a 

rovněž své produkty zdraží. Nezaměstnanost poklesne. Zvýšená 

produkce povede ke krátkodobému nárůstu hodnoty HDP a 

k ekonomickému růstu. Ovšem v delším časovém období způsobí 

nárůst cen pokles poptávky a tudíž i snížení výroby a zvýšení 

nezaměstnanosti. Hodnota HDP se tedy z dlouhodobého hlediska 

nezvýší, ovšem ceny zůstanou v důsledku inflace vyšší. Aby totiž 

došlo ke zvýšení HDP, muselo by dojít nejen ke zvýšení produkce a 

zaměstnanosti, ale zejména ke zvýšení produktivity práce. Inflace 

může naopak dlouhodobě vést ke snížení HDP, a to zejména je li 

neočekávaná a nedá li se předpovídat. Tento fakt totiž zvyšuje 

rizikovost podniků, které budou co se produkce týče opatrnější a 

zdrženlivější. To může vést k poklesu HDP. 
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3) Čím větší je míra korupce, tím nižší je z dlouhodobého hlediska  

hodnota HDP.   

Korupce předpokládá, že ve společnosti převládají partikulární zájmy. 

Jsou tak například za úplatky podporovány a udržovány nevýdělečné 

podniky, poskytovány špatné úvěry apod., což je v konečném 

důsledku pro ekonomiku nepříznivé. Pokud by tyto korupční vztahy 

neexistovaly, nevýdělečné podniky by pod tlakem konkurence 

pravděpodobně brzy zanikly a státu by zbyly peníze na financování 

perspektivních projektů.  

Korupce v konečném důsledku negativně ovlivňuje výkonnost celé 

ekonomiky. Ničí zdravé konkurenční prostředí, zvyšuje veřejné 

investice, zatímco snižuje jejich výnosnost. Vyšší míra korupce je 

také spojována s většími výdaji na mzdy státních úředníků a tak se 

zvýšenou spotřebou. Ta je ovšem vždy doprovázena sníženým 

ekonomickým růstem. Korupce dále snižuje soukromé investice, 

státní příjmy jsou v jejím důsledku nižší apod. (Čábelková, I. 2001). 

 

Poté jsem se zamyslela nad otázkou, jaká by byla situace, kdyby instituce 

centrální banky jako jediného zákonného emitenta peněz přestala existovat a na 

trhu by působilo více konkurujících si emitentů. 

Abych se mohla začít věnovat problematice s touto otázkou spojené, bylo 

třeba nejprve hypotézy potvrdit či naopak vyvrátit. V případě, že by se mé 

předpoklady výzkumem potvrdily, představila bych koncepci svobodného 

bankovnictví jako východiska pro snížení míry závislosti centrální banky na vládě 

a tak i  zpřetrhání potenciálních korupčních vazeb v bankovním sektoru. 
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3.4 Použitá data a omezení výzkumu 

Při svém výzkumu jsem vycházela z existujících dat celkem 123 zemí. 

Mým záměrem bylo podložit závěry této práce co možná nejvyšším počtem 

zkoumání, a tak jsem se cíleně neomezila pouze na určitý vzorek států. 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěla prokázat úzkou souvislost mezi mírou 

inflace, korupce a rovněž hodnotou HDP, založila jsem svůj výzkum právě na 

analýze hodnot těchto tří proměnných veličin v jednotlivých zemích. Získané údaje 

jsem pak (viz. Příloha č. 1 - tabulka) vyhodnotila pomocí metody regresní analýzy. 

Prioritním byl pro mě vztah mezi korupcí a inflací. HDP jsem použila  jako třetí 

proměnnou, jen abych zjistila, do jaké míry vztah prvních dvou proměnných 

ovlivňuje. 

 

Na úvod bych ráda upozornila na jistá omezení mého výzkumu a poukázala 

na výhody a nevýhody použitých dat, tedy hodnot: 

- indexu změny spotřebitelských cen 1990 - 2004 (change in consumer 

price index %) 

- indexu (vnímané)í míry korupce 2004 (corruption perceptions index) 

-  HDP na obyvatele 2004 (great domestic product per capita USD) 

 

-     Jak jsem již zmínila v podkapitole věnované inflaci, použila jsem jako 

ukazatel míry inflace index spotřebitelských cen, nikoli deflátor HDP. 

Zajímalo mě totiž především, jaký vliv má inflace na spotřebitele. 

Záměrně jsem také vycházela z dlouhodobějších dat, tedy z období 

mezi roky 1990 – 2004, protože jsem se chtěla vyhnout krátkodobým 

dopadům politických cyklů na míru inflace. V nich dochází 

k periodickému zvyšování a snižování státních výdajů.   

V předvolebním období je starostí snad každé vlády, aby zvítězila i 

v příštích volbách. Politikové se tak snaží zvýšit u voličů svoji 

popularitu a uchylují se k řadě opatření, která vedou k hospodářskému 
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růstu a především snížení nezaměstnanosti. Využívají k tomu státní 

rozpočet. Vláda tak například zvýší státní výdaje na stavbu dálnic, na 

mzdy státním zaměstnancům apod. Nezvýší ovšem daně, jelikož to by 

bylo velmi nepopulární. Vzniklý rozpočtový schodek bude krýt 

půjčkou od centrální banky. Dojde tak k oživení investiční a 

spotřebitelské poptávky a také ke snížení nezaměstnanosti. To jsou 

ovšem důsledky pouze krátkodobé, protože vláda nemůže zvýšit 

potenciální produkt, může jen dosáhnout zvýšení HDP nad tento 

potenciální produkt. V delším časovém období se růst poptávky 

promítne do vyšších cen - inflace. 

Těmito opatřeními tedy vláda spustila inflační spirálu. To se ovšem 

většinou projeví až po volbách. Nyní má čtyři roky na to, aby situaci 

napravila. Snížením státních výdajů (ovšem bez snížení daní) sníží 

agregátní poptávku. Pokles vládních výdajů totiž vyvolá snížení 

spotřebitelské a investiční poptávky, což povede k růstu 

nezaměstnanosti. Po nějaké době dojde i ke snížení inflace  (Holman, 

R. 2002). 

- Co se týče indexu míry korupce, je třeba upozornit, že jsem vycházela 

z hodnot celkové míry korupce v dané ekonomice, jelikož neexistují 

data, která by ukazovala přímo míru korupce v bankovním sektoru. 

Jedná se o standardní postup, který se při analýze používá 

v okamžiku, kdy nejsou k dispozici data týkající se určité proměnné 

veličiny. Pracuje se tedy s daty, o nichž se předpokládá, že jsou 

s onou proměnnou nejvíce korelovány. Většinou jde, tak jako v mém 

případě, o data stejné povahy. 

  Dalším omezením existujících dat o korupci je fakt, že je velmi těžce 

měřitelná. Musíme mít na paměti, že se nejedná o objektivní hodnoty, 

protože data, která korupci měří, zachycují vlastně jen vnímanou míru 
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korupce. Při určování její hodnoty velmi záleží na tom, do jaké míry 

je tou kterou společností vnímána.16  

Zatímco například v některých reformních zemích někdejšího 

komunistického bloku je vnímaná korupce zřetelně na ústupu, mnohé 

post sovětské republiky jsou korupcí sužovány nadále. 

Existují státy, kde je míra korupce poměrně vysoká, ovšem lidé o ní 

veřejně tolik nemluví. Může to být například proto, že jsou hrdí na 

svou zemi a politiku a prezentují všechno v lepším světle. Záleží také 

na tom, jak moc se široké veřejnosti korupce dotýká a do jaké míry 

ovlivňuje (především negativně) její život. V zemích, kde jsou lidé 

nespokojeni s celkovou situací a na politiku si naopak stěžují, mají 

větší tendenci problém korupce zveličovat a poukazovat na něj.  

Významnou roli ve vnímání korupce hrají také masmédia. Pokud 

veřejnost upozorňují na odhalené korupční kauzy a sledují celý její 

průběh  až do potrestání (či nepotrestání) viníků, zastávají důležitou 

funkci tzv. hlídacího psa17, čímž mohou do jisté míry korupci 

snižovat. Ovšem ani masmédia neposkytují objektivní pohled na 

celkovou situaci. Mnohdy se můžeme setkat s úplatky za to, že 

nebude korupční aféra zveřejněna apod. 

- Třetí proměnná veličina, tedy hodnota hrubého domácího produktu na 

obyvatele, přestavuje tok nového zboží a služeb vyrobených na území 

určité země za určité období.  

I tato veličina má z hlediska mého výzkumu jistá omezení. Při práci 

s jejími hodnotami v jednotlivých zemích je třeba brát v úvahu, že 

jsou zejména v  málo rozvinutých státech velmi těžko měřitelné. 

Statistika dále nedokáže podchytit některé činnosti, jež nejsou 

                                                 
16  Index CPI je výsledkem složeného výzkumu veřejného mínění. Odráží vnímání zástupců 

podnikatelské sféry a analytiků zaměřených na danou zemi, a to jak žijících v této zemi, tak 
cizinců. Vedle indexu CPI existuje ještě index plátců úplatků (BPI), který vyjadřuje ochotu 
podniků z hlavních vývozních zemí uplácet veřejné činitele v zemích s rozvíjejícím se tržním 
hospodářstvím.  

17  Anglický výraz „watch dog“ je běžně používaným slovním spojením. 
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prodávány a kupovány na trzích. Všechny tyto práce jsou součástí 

domácího produktu, avšak ve statistice HDP nejsou zahrnuty, protože 

za ně nejsou odváděny daně. Nejhůře se měří množství vyrobených 

statků v rámci tzv. šedé ekonomiky. 

   

3.5 Regresní a korelační analýza 

Pro získání výsledků svého zkoumání jsem zvolila metodu regresní 

analýzy, která je jednou ze statistických metod. Slouží k poznání a matematickému 

popisu statistických závislostí a k ověřování deduktivně učiněných hypotéz, jakou 

byly i mé výchozí hypotézy. Jde o metodu zabývající se odpovědí na otázku, co se 

stane se závisle proměnnou veličinou, jestliže nezávislá proměnná nabude určité 

hodnoty.  

Regresní analýza se tedy používá při zkoumání závislostí dvou a více 

číselných proměnných a pomáhá odhadnout hodnoty dané  proměnné, čímž 

umožňuje najít a kvantifikovat tak vhodný model závislosti jedné veličiny na 

ostatních. „Regresní analýza umožňuje přesněji definovat tvar vztahu mezi dvěma 

proměnnými a charakterizovat jeho vhodnost pro predikci hodnot závisle 

proměnné pomocí hodnot nezávisle proměnné“ (Hendl, J., str. 266). 

Je třeba upozornit, že regresní metoda nutně nepředpokládá jednu 

proměnnou proměňující a druhou proměňovanou. Pokud jsou, tak jako v mém 

výzkumu, proměnné považované za rovnocenné, neprokazuje analýza žádnou 

kauzalitu, pouze určitou souvislost. Označení závislá a nezávislá proměnná je tak 

pouze v rovině ideologické. Ze statistického hlediska se regresní analýzou směr 

závislosti prokázat nedá. 

 

Pro svůj výzkum jsem záměrně nezvolila druhou ze základních metod 

matematické analýzy, tedy analýzu korelační. Ta se nejčastěji používá v těch 

případech, kdy jsou dvě proměnné a kdy zároveň kterákoliv z nich může 

vystupovat v roli vysvětlované či v roli vysvětlující proměnné. Vztah mezi nimi je 

chápán jako dvoustranný. „Korelace označuje míru stupně asociace dvou 
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proměnných. Dvě proměnné jsou korelovány, jestliže určité hodnoty jedné 

proměnné mají tendenci se vyskytovat společně určitými hodnotami druhé 

proměnné“ (Hendl, J., str. 240). 

Nevýhodou této analýzy ovšem je, že nikdy nemůžeme přidat třetí 

proměnnou, která v podstatě odstraní možnost, že by mohl být vztah mezi dvěma 

proměnnými způsoben touto třetí proměnnou. Jinými slovy řečeno, bereme li 

v potaz i onu třetí proměnnou, hodnoty, jichž se v závěru zkoumání dobereme, již 

s případným vlivem této třetí proměnné počítají. Výsledky vzešlé z této analýzy 

jsou navíc v grafu poměrně nepřehledně zobrazitelné. 

 

Používáme li metodu regresní analýzy, zajímá nás zejména to, na kolik jsou 

regresní koeficienty odlišné od nuly. Čím více se koeficient liší od nuly, tím větší 

je jistota existence vztahu mezi proměnnými. Znaménko před hodnotou koeficientu 

pak určuje charakter vztahu. Pokud je záporné, znamená to, že čím je hodnota dané 

proměnné menší, tím je hodnota druhé proměnné větší. Je li kladné, pak značí, že 

čím je hodnota první proměnné větší, tím větší je i hodnota druhé proměnné.  

Důležitá je také hodnota P, která říká, jaká je pravděpodobnost že se 

koeficient rovná nule, tedy že mezi dvěma proměnnými žádný vztah není.   

Dále jsou pro nás významné hodnoty násobného R a hodnoty spolehlivosti 

R. Ty nám totiž říkají, jak velká je pravděpodobnost, že ve vztahu mezi dvěma 

proměnnými hraje roli ještě nějaká další proměnná, nebo že mezi nimi existuje jiný 

typ vztahu. Hodnoty vypovídají o tom, jak dobře vysvětluje vysvětlující proměnná 

variabilitu vysvětlované proměnné. Maximem těchto hodnot je číslo 1. Čím více se 

hodnoty k tomuto maximu přibližují, tím větší je jistota, že ve hře již není žádný 

další ovlivňující faktor a že zvolený model je dobrý (Hendl, J.). 

 

V případě mého výzkumu jsem vycházela z předpokladu obousměrného 

vztahu prvních dvou proměnných. Abych eliminovala možnost existence třetí 

proměnné, která ony dvě proměnné spojuje a může jejich hodnoty ovlivnit, přidala 

jsem právě třetí proměnnou, tedy HDP. 



 31 

3.6 Výsledky zkoumání 

Následující grafy a tabulky zobrazují výsledky zkoumání, k nimž  jsem 

dospěla aplikováním analytického vzorce na výchozí data.  

Nejprve jsem zkoumala souvislost mezi mírou inflace a mírou korupce. 

 

Graf č. 1           Index cenového růstu vs. Index míry korupce 

 

Corruption Perceptions Index 2004 
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Graf č. 1 ukazuje vztah mezi inflací a korupcí. Výsledky potvrzují 

počáteční hypotézu, která říká, že čím vyšší je v dané zemi míra korupce, tím vyšší 
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je i míra inflace (míra korupce se měří na škále od 2 – 10, přičemž hodnota 10 

představuje nejnižší míru korupce).   

   

To, že vztah mezi těmito dvěma proměnnými opravdu existuje, dokládají 

hodnoty v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 1                    Koeficienty a pravděpodobnost 

 

  Koeficienty Hodnota P 

Hranice 48,8313741 2,71E-05 

Corruption Perceptions Index 2004 -6,223603133 0,007751 

 

 

Tabulka č.1 ukazuje hodnotu regresního koeficientu a hodnotu 

pravděpodobnosti. Hodnota P nám říká, že vztah mezi mírou inflace a korupce je 

pravděpodobný, jelikož se koeficient dostatečně liší od nuly. V této statistice 

ovšem nikdy nevíme, kde je ona hranice, která určuje, je li odlišnost koeficientu od 

nuly dostatečná. Proto je pro nás důležitá právě hodnota P. Pokud je menší než 1%, 

říká se, že je koeficient významně odlišný od nuly a vztah mezi proměnnými tedy 

existuje. 

 Záporné znaménko před hodnotou koeficientu definuje směr vztahu těchto 

dvou proměnných. Jelikož nižší číslo znamená v případě korupce vyšší míru, je 

vztah těchto proměnných definován tak, že čím nižší je číselná hodnota korupce, 

tím vyšší je míra inflace. 

. 
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Tabulka č. 2                           Regresní statistika 

 

Regresní statistika 

Násobné R        0,23436542 

Hodnota spolehlivosti R 0,05492715 
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,047426572 

Pozorování 128 

 

Tabulka č. 2 ukazuje pravděpodobnost vlivu další proměnné nebo jiného 

typu vztahu. 

 

Podíváme li se na graf č. 1, je třeba upozornit na čtyři body, které se 

nachází mezi hodnotami 100 - 500. Představují inflační hodnoty zemí 

Demokratické republiky Konga, Angoly, Běloruska a Brazílie. V těchto zemích je 

míra inflace velmi vysoká. Jedná se tedy hodnoty, které výsledný charakter 

regresní přímky výrazně ovlivňují.  

Z tohoto důvodu jsou součástí metody regresní analýzy i tzv. odlehlá 

pozorování18, jež umožňují získat takovou výslednou regresní přímku, která 

nebude těmito „extrémními“ hodnotami ovlivněna v takové míře. „Odlehlý bod je 

takový, který leží mimo základní konfiguraci bodů v grafu. Bod nazýváme vlivný, 

pokud se po jeho odstranění podstatně změní poloha regresní přímky“ (Hendl, J., 

str. 272). 

 

Ráda bych nyní alespoň ve stručnosti nastínila, proč jsou inflační hodnoty 

v těchto čtyřech státech tak vysoké.  

 

                                                 
18  V příloze č. 2 uvádím graf s výslednou regresní přímkou, kterou jsem získala po odejmutí 

hodnot pouze států Konga a Angoly. 
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Demokratická republika Kongo a Angola: 

Během posledních let se v subsaharském regionu vyprofilovalo několik 

konfliktů. Jedním z nich byl boj o moc v Demokratické republice Kongo (válka 

„Velkých jezer“), který přerostl v kontinentální ozbrojený střet – tzv. „africká 

světová válka“. Z válek v sousedních státech skončila v červnu 2002 

sedmatřicetiletá válka v Angole. „Ta začala v roce 1961 nejprve jako 

dekolonizační válka za nezávislost, v sedmdesátých letech pak měla povahu boje 

mezi Západem a Východním blokem a konečně v 60. letech se stala bojem o 

regiony bohaté na nerostné surovin“ (http://policy.euweb.cz, cit. 16. dubna 2007). 

Na základě těchto krátkých ukázek se můžeme domnívat, že válečné střety 

a nepokoje budou mít pravděpodobně vliv i na ekonomickou situaci a 

hospodářskou stabilitu obou afrických zemí. V době válečných konfliktů bývá 

většinou míra inflace vyšší, jelikož vlády často financují válečné náklady právě 

půjčkami od centrální banky.  

Co se týče vnímané míry korupce, je v obou státech velmi vysoká a 

zejména v Angole se podle zpráv Trasparency International vymyká kontrole. Lze 

tedy předpokládat, že bude vysoká i v sektoru bankovnictví.  

  

Bankovní systém Demokratické republiky Kongo byl tvořen centrální 

bankou (Bank of Zaire) a 17 komerčními bankami včetně investičních institucí. 

Vedle tradičních funkcí centrální banky vykonávala Bank of Zaire také dohled nad 

všemi finančními institucemi v zemi a spravovala státní zlaté rezervy a rovněž cizí 

peněžní rezervy. 

V 90. letech čelila kvůli zoufalé ekonomické situaci v zemi značným 

obtížím. Vláda přežívala zejména díky tištění nových peněz, ovšem tento proces 

nakonec vždy vedl jen ke zvýšení peněžní zásoby a rychlému nárůstu inflace. 

Centrální banka nedokázala vládním nátlakům odolávat a permanentní zvyšování 

vládních výdajů na splácení obrovských zahraničních dluhů ji nutilo tisknout další 

peníze. V roce 1993 se bankovní systém v Kongu prakticky zhroutil, protože 
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centrální banka zbankrotovala a většina ostatních banka byla zavřena. Hyperinflace 

nakonec skončila zvýšenou dolarizací konžské ekonomiky. 

V následujících letech již sice v důsledku tohoto opatření nerostla takovou 

rychlostí, ovšem i nadále zůstala na velmi vysoké úrovni, a to zejména díky 

nutnosti financovat náklady spojené s četnými konflikty v regionu 

(www.theodora.com/wfb/, staženo 16. dubna 2007). 

 

Angola patří k nejchudším zemím světa s velmi vysokou mírou inflace a 

nezaměstnanosti. Je také zemí s nejvyšší mírou vnímané korupce. 

Dlouhotrvající válka na jejím území vedla k financování válečných nákladů 

půjčkami od centrální banky a rovněž financemi od Mezinárodního měnového 

fondu a Světové banky. Tyto obrovské půjčky ovšem ve svém konečném důsledku 

způsobily nárůst peněžní zásoby a míry inflace (www.theodora.com/wfb/, staženo 

16. dubna 2007). 

 

Bělorusko: 

Ekonomický systém Běloruska je založen na centrálně řízené ekonomice, 

která má určité prvky smíšeného hospodářství. Její vývoj úzce souvisí s vývojem 

ruské ekonomiky a lze říci, že je na ekonomice Ruské federace závislá. Dle 

výsledků hospodářských statistik byl pro běloruskou ekonomiku zatím 

nejúspěšnější v celé historii rok 2004. Uvádí se nárůst HDP o 11%, zvýšení 

reálných příjmů obyvatel o 13,6% a hovoří se také o významném poklesu inflace 

z 25% v roce 2003 na 14% v roce 2004. Je však třeba upozornit na to, že nízká 

míra inflace podle některých ekonomů neodráží reálný vývoj růstu cen, jelikož do 

spotřebního koše, který je základem pro výpočet cenového nárůstu, nebyly 

zahrnuty zboží a služby, po nichž byla největší poptávka. Po jejich začlenění by se 

míra inflace podle odhadů pohybovala až v rozmezí 30-50% (Částek, M. a spol., 

inf.podklad č. 3.043). 

Bělorusko má oficiálně velmi nízkou míru nezaměstnanosti, ovšem to je 

dáno jen díky umělému vytváření pracovních míst. Lze domnívat, že právě také 
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politika „plné zaměstnanosti“ je jedním z důvodů vysoké inflace. Významnou roli 

hraje nepochybně také korupce. Její vnímaná míra je dosti vysoká (v průměru se 

pohybuje okolo hodnoty 3) (www.profit.cz, staženo 6. května 2007).  

Totalitní vláda značně zasahuje do ekonomického dění a díky podporování 

vybraných podniků zásadně narušuje hospodářskou soutěž. Například v mnoha 

odvětvích běloruského průmyslu zaujímají převládající úlohu monopoly, které se 

ovšem vytvořily na základě státních zásahů, nikoli na základě konkurenčního boje. 

Vedle toho narůstá počet ztrátových podniků a dle statistických údajů každá třetí 

firma v zemi prodělává. Vláda prostřednictví centrální banky financuje státní 

podniky a pravděpodobně podporuje nejrůznější partikulární zájmy. Centrální 

banka je podřízena prezidentovi a celková kapitalizace bankovní soustavy je velmi 

malá.  

 

Argentina: 

„V Argentině, stejně jako v řadě dalších zemí Jižní Ameriky, jsme svědky 

vývoje, který ubírá demokratickému systému na důvěryhodnosti. Po odchodu 

vojenských diktatur se velmi rozmohla korupce, která spolu s anarchií politických 

elit podkopává důvěru v demokratické instituce“ (www.transparency.cz, cit. 27. 

března 2007). 

Toto je jen stručně nastíněný problém, s nímž se vedle Argentiny potýká 

mnoho jiných států. 

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století patřila Argentina mezi 

nejbohatší země světa. V zemi vládla málo početná oligarchie statkářů a vyšších 

vrstev a lze říci, že hospodářskému rozvoji bylo přáno. Ovšem s přechodem 

k demokracii se objevila řada populistů, kteří získávali voličskou podporu 

především rozhazováním peněz. Jejich politika však byla krátkozraká a 

z dlouhodobého hlediska kontraproduktivní. 

Stejná situace Argentinu provázela i po roce 1930. V období světové 

hospodářské krize se k moci pomalu dostávali fašisté a nacionalistické proudy a 

v roce 1946 se argentinským prezidentem stal jejich představitel Juan Domingo 
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Perón. I on prosazoval cestu populárních opatření, všechny devizové rezervy 

investoval do sociálních výdajů, do rozvoje průmyslu, na zvýšení platů apod. 

Vedle centrální banky znárodnil železnice, telekomunikace, pojišťovny a jiné, 

podporoval výstavbu nových bytů pro dělníky, nemocnic, škol. 

Ovšem již v roce 1951 vyčerpal veškeré rezervy a výdaje financoval 

tištěním peněz, což rozběhlo inflaci, která Argentinu v podstatě dodnes neopustila. 

Po Perónově rezignaci však ani další vlády nebyly schopny zahájit radikální 

ekonomické reformy. Inflace se tak neustále zvyšovala a rozpočtový deficit se 

prohluboval. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se sice podařilo inflaci 

cca o 2% snížit, ovšem vláda nakonec znovu nedokázala udržet rozpočet 

v rozumných mezích. Centrální banka tak z obav před inflací přistoupila 

k extrémně restriktivní politice – začala uplatňovat systém pevného devizového 

kurzu (www.euroekonom.cz, staženo 6. května 2007).  

Ten se ovšem ukázal být z dlouhodobého hlediska neživotaschopný a pro 

celou argentinskou ekonomiku zničující. Hlavní důvody argentinského pádů lze 

spatřovat právě v příliš vysokém devizovém kurzu a velkém nárůstu zahraničního 

dluhu.  

Při vysoce stanoveném devizovém kurzu totiž země dovážela několikrát 

více, než sama vyvezla. Tato nerovnováha znemožnila Argentině získat dostatečné 

množství peněz na uhrazení úroků ze zahraničního dluhu Ten naopak stále rostl. 

Na nějaké období se tedy sice vládě podařilo zmírnit hyperinflaci, ovšem následky 

tohoto opatření byly v konečném důsledku mnohem horší. 

Vláda byla nakonec nucena devalvovat peso, aby tak zvýšila možnosti 

exportu zboží. Ovšem řada ekonomických zákonů znalých Argentinců a 

zahraničních investorů si již dříve spočítali, že předešlý vývoj povede k devalvaci a 

začali již dříve směňovat pesa za dolary, kterými byly centrální bankou kryty. Ta 

začala rychle přicházet o své rezervy (www.globalpolitics.cz, staženo 6. května 

2007). Většina firem si navíc půjčovala peníze v dolarech. Při devizovém kurzu 

stanoveném na jedno peso za jeden dolar tak musela firma při půjče milion dolarů 

dosud splatit milion pesos na uhrazení dluhu. Při devalvaci pesa o 50% však 
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najednou splátka dluhu činila dva miliony pesos, což bylo pro spoustu společností 

neúnosné. Mnoho jich také zbankrotovalo. 

Vývoj posledních desetiletí ukázal, že jedno z největších nebezpečí 

představuje pro latinskoamerické ekonomiky populismus politiků. Pokud státy 

chtějí snížit mírů inflace, je tím nejzákladnějším opatřením snížení růstu peněžní 

zásoby. Jiné řešení, které by bylo z dlouhodobého hlediska účinné, prostě 

neexistuje. Spíše než všemožné regulace a protiinflační opatření měnové politiky 

centrálních bank je žádoucí liberalizace a omezení vládních zásahů. 

V další fázi výzkumu jsem proto data těchto čtyř zemí odstranila a získala 

následující regresní přímku dle grafu č. 2. 
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Graf č. 2        Index cenového růstu vs. Index míry korupce 
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Graf č. 2 zobrazuje výslednou regresní přímku vztahu inflace a korupce po 

odebrání dat odlehlých pozorování. 

 

Tabulka č. 3                 Koeficienty a pravděpodobnost 

 

  Koeficienty Hodnota P 

Hranice 25,48989 6,96E-15 

Corruption Perceptions Index 2004 -2,85808 2,94E-06 
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Hodnoty v tabulce č. 3 i nadále prokazují existenci vztahu mezi těmito 

dvěma proměnnými. Koeficient je nyní sice méně odlišný od nuly, ovšem hodnota 

P je stále velmi malá. 

 

Tabulka č. 4                             Regresní statistika 

 

Regresní statistika 

Násobné R 0,40575 

Hodnota spolehlivosti R 0,164633 
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,157786 

Pozorování 124 

 

Do této chvíle jsem zkoumala vzájemný vztah prvních dvou proměnných. 

Nyní bude mým cílem zjistit, jsou li tyto dvě veličiny v nějakém vztahu i se třetí 

proměnnou, což ve své hypotéze rovněž předpokládám. Touto třetí veličinou je 

hodnota HDP.  

Nejprve jsem sestrojila graf vztahu hrubého domácího produktu a inflace. 

Dle mé druhé hypotézy jsem předpokládala, že čím větší bude míra inflace, tím 

menší bude v dlouhém období hodnota HDP. 
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Graf č. 3  Index cenového růstu vs. Hrubý domácí produkt na obyvatele 
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Graf č. 3 zobrazuje regresní přímku vztahu míry inflace a HDP a rovněž 

potvrzuje moji hypotézu, že čím vyšší je v dané inflace, tím nižší je hodnota HDP 

na obyvatele. Nepříznivý vliv inflace na ekonomiku daného státu je tedy evidentní. 

 

Tabulka č. 5                  Koeficienty a pravděpodobnost 

 

  Koeficienty Hodnota P 

Hranice 17,79215 3,1E-16 

GDP per capita (PPP) US$ 2004 -0,00043 0,000284 
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Hodnoty v tabulce č. 5 dokládají existenci vztahu mezi mírou inflace a 

hodnotou HDP. Záporný koeficient ukazuje směr tohoto vztahu, tedy čím nižší je 

hodnota HDP, tím vyšší je míra inflace. Hodnota pravděpodobnosti, že se 

koeficient rovná nule, je velmi malá. 

 

Tabulka č. 6                             Regresní statistika 

 

Regresní statistika 

Násobné R 0,32054 
Hodnota spolehlivosti R 0,102746 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,095391 
Pozorování 124 

 

Následující graf zobrazuje vztah mezi mírou korupce a hrubým domácím 

produktem. Na základě třetí hypotézy předpokládám, že čím větší bude míra 

korupce, tím nižší bude v dlouhodobějším horizontu hodnota HDP. 
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Graf č. 4    Index míry korupce vs. Hrubý domácí produkt na obyvatele 
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Graf č. 4 zobrazuje regresní přímku vztahu míry korupce a HDP. Přímka 

potvrzuje moji hypotézu, že čím větší je míra korupce v centrálním bankovnictví, 

tím nižší je z dlouhodobého hlediska hodnota HDP. 

 

Tabulka č. 7                   Koeficienty a pravděpodobnost 

 

  Koeficienty Hodnota P 

Hranice 2,658675 1,34E-31 

GDP per capita (PPP) US$ 2004 0,000155 1,26E-29 
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Kladný koeficient v tabulce č. 7 ukazuje směr vztahu mezi těmito dvěma 

proměnnými, který říká, že čím vyšší je hodnota HDP, tím vyšší je číselná hodnota 

korupce, tzn. tím nižší je míra korupce. Hodnota P je opět velmi zanedbatelná, 

tudíž je nepravděpodobné, že by vztah mezi mírou korupce a hodnotou HDP 

neexistoval. 

 

Tabulka č. 8                            Regresní statistika 

 

Regresní statistika 

Násobné R 0,80652 

Hodnota spolehlivosti R 0,650474 
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,647609 

pozorování 124 

 

Hodnoty dle tabulky č. 8  se blíží maximu, tedy hodnotě 1, což znamená 

malou pravděpodobnost, že ve vztahu mezi těmito proměnnými hraje roli ještě 

nějaká další proměnná nebo jiný typ vztahu. 

 

Výsledky mého prozatímního zkoumání  tedy ukazují, že mezi těmito třemi 

proměnnými existuje určitá vzájemná souvislost. Nyní ovšem bude třeba zjistit, 

zůstane li potvrzený vztah mezi mírou inflace a korupce i tehdy, přidáme li 

hodnotu HDP jako druhou proměnnou na pravou stranu. Tímto zkoumáním si tedy 

ověříme, do jaké míry je potvrzený vztah mezi mírou inflace a korupce ovlivněn 

právě hodnotou HDP.  
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Následující tabulky ukazují hodnoty, které vypovídají o vztahu mezi 

korupcí a inflací po přidání třetí proměnné veličiny. 

 

Tabulka č. 9                  Koeficienty a pravděpodobnost 

 

  Koeficienty Hodnota P 

Hranice 25,68058 7,64E-13 
Corruption Perceptions Index 2004 -2,96705 0,003305 

GDP per capita (PPP) US$ 2004 2,6E-05 0,891652 

 

 

Tabulka č. 10                           Regresní statistika 

 

Regresní statistika 

Násobné R 0,405908 
Hodnota spolehlivosti R 0,164761 

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,150956 
Pozorování 124 

 

Hodnoty v tabulkách ukazují, že prokázaný vztah mezi korupcí a inflací 

zůstává neměnný i tehdy, bereme li v úvahu případný vliv třetí proměnné, v našem 

případě HDP. 

 

Abych mohla v této práci představit koncepci svobodného bankovnictví 

jako východiska pro snížení závislosti centrální banky na vládě a tím omezení 

možnosti korupčních vztahů v bankovním sektoru (a v konečném důsledku tak i 

snížení míry inflace), bylo pro mne velmi důležité prokázat zejména existující 

souvislost těchto dvou proměnných. 
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4 SVOBODNÉ BANKOVNICTVÍ JAKO VÝCHODISKO 

 

4.1 Úvod 

Ve své práci jsem tedy prozatím ukázala, že v případě jedné centrální banky 

míra inflace úzce souvisí s mírou korupce. Nyní bude mým úkolem vysvětlit, proč 

by právě systém svobodného bankovnictví mohl korupční tendence v bankovním 

sektoru úspěšně potlačovat. 

Kromě nastínění základní ideje free banking stručně pohovořím i o 

praktických otázkách spojených ze zavedením a fungováním tohoto systému 

v praxi. 

 

Stále častěji se v řadách liberálních ekonomů objevují úvahy o tom, zda stát 

opravdu potřebuje centrální banku a zda by nebylo pro společnost lepší, kdyby i 

v bankovním sektoru existovala konkurence mezi emitenty peněz. Vycházejí 

přitom z myšlenek liberální ekonomie, která své učení zakládá na teorii „volné 

ruky trhu“. Tak jako pouze konkurenční boj odehrávající se na pozadí svobodného 

trhu dokáže vytvořit rovnováhu mezi nabízeným a poptávaným množstvím, tak 

rovněž jen konkurence v emisi bankovek mezi jednotlivými bankami povede 

k udržení takové peněžní zásoby, která uspokojí stranu poptávajících, avšak 

zároveň nepovede k nestabilitě měny a nárůstu inflace. Ta je právě velmi často 

výsledkem faktické závislosti centrální banky na vládě, která pak více přizpůsobuje 

měnovou politiku vládním zájmům.. 

Profesor F. A. Hayek založil svoji knihu „Soukromé peníze – Potřebujeme 

centrální banku“ (1999) na tezi, že peníze se neliší od jiných komodit a že tedy 

jejich nabídka bude lépe zajištěna soukromými emitenty než vládním monopolem. 

Vychází z předpokladu, že soukromý zájem je daleko účinnější motivací pro 

dosahování dobrých výsledků než benevolence vládního monopolu. 
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„Myšlenka free banking proto volá po jediném – po nutnosti 

demonopolizovat a „odpolitizovat“ emisi peněz a vytvořit tak systém založený na 

svobodě podnikání a konkurenci“ (Šíma, J., cit. 21. března 2007) Jedině takové 

uspořádání aspiruje na to stát se dlouhodobě stabilním systémem, pro nějž jsou 

těmi nejdůležitějšími zásada svobody jednotlivce, ochrany soukromého vlastnictví 

a vlády zákona. 

 

 

„Peníze jsou hříčkou v rukou politiků.“ 

                                                                                      Diogénes (Holman, R. 2002) 

 

 

Teorie svobodného bankovnictví se odvíjí od myšlenky odvětví 

neregulovaného žádnou centrální institucí, tedy demonopolizace peněžní emise. 

Jedná se o teorii, která tvrdí, že by konkurence mezi emitenty peněz byla pro 

společnost výhodnější než současný stav. A to i navzdory skutečnosti, že by 

s sebou zavedení tohoto systému zpočátku nepochybně přineslo řadu každodenních 

problémů, týkajících se například směny či fungování převodních mechanismů pro 

přepočty cen aj. (Bohdan, M., staženo 20. března 2007). 

Svobodné bankovnictví si neklade žádné společensko ekonomické cíle jako 

je stabilita cenové hladiny nebo úrokových měr. Všechny tyto důsledky by byly 

pouze vedlejším a nezamýšleným produktem tohoto systému. Vychází pouze 

z určitých principů a zásad, které by měl dodržovat každý jednotlivec (Havel, J. 

2000, staženo 21. března 2007).  

Bankovní sektor by nepodléhal žádné kontrole ze strany nějaké měnové 

autority, což by také znamenalo odstranění jakéhokoli vlivu vlády z této oblasti. 
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4.2 Koncepce free banking  

Teorie free banking se poprvé objevila v polovině 19. století při příležitosti 

diskusí o nové úloze centrálních bank. Tehdy se diskutovalo o umožnění 

komerčním bankám emitovat své vlastní bankovky směnitelné za stání peníze kryté 

drahými kovy.  

Později však F. A. Hayek představil ve své knize „Soukromé peníze“ zcela 

novou vizi. Navrhuje v ní systém konkurenčních měn, v němž každý má právo 

emitovat vlastní peníze, aniž by přitom musely být směnitelné za peníze jiné 

(Bohdan, M., staženo 20. března 2007). Jejich hodnota by se odvíjela od určitého 

pevně stanoveného základu, kterým by byl například drahý kov, koš předem 

daných komodit či jiná měna. Primární emise bankovek by vždy probíhala 

výměnou za jiné aktivum přímo na přepážce emitující banky a ke každé další emisi 

by docházelo bankovními operacemi, zejména poskytováním úvěrů.  

Systém svobodného bankovnictví je charakteristický tím, že kdokoli je 

oprávněn založit si banku, která může emitovat své vlastní peníze. Založení 

takovéto banky pak není o nic nákladnější či komplikovanější než založení jakékoli 

jiné obchodní společnosti. Banky mají stejně jako ostatní podnikatelské subjekty na 

jiných trzích určitá práva a povinnosti a zároveň také odpovědnost za své 

podnikání. Pokud by byla například banka předlužena, byla by dána do konkurzu a 

správce konkurzní podstaty by vypořádal všechny její závazky a pohledávky tak 

jako u jiných podniků (Janeček, T. 1999, staženo 14. března 2007). 

Co se týče fungování tohoto systému, banka by získávala zdroje tím, že by 

přijímala od různých subjektů na trhu aktiva (vklady), ze kterých by dále 

poskytovala úvěry a nebo je jiným způsobem investovala. Na přijatá aktiva by pak 

vydávala tzv. „stvrzenky“, kterými jsou buď bankovky nebo potvrzení na přijaté 

vklady. Tyto stvrzenky by pro veřejnost představovaly především nástroj 

k uchování hodnoty svých depozit (vkladů) či prostředek každodenní směny.  
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Otázkou však je, co by vlastně motivovalo soukromé subjekty k tomu, aby 

se zapojily do peněžní emise? Jsou to pochopitelně výnosy v podobě úroků 

z poskytnutých půjček a poplatky za bankovní služby. Jejich výše by se odvíjela od 

úspěšnosti banky v získávání zdrojů v konkurenčním prostředí, a proto by se 

snažila vytvořit takové podmínky, které přilákají co nejvíce vkladatelů. To je však 

možné pouze tehdy, dokáže li banka zajistit trvalé udržení své měny na konstantní 

úrovni, neboli zajistí li svým věřitelům, že si její bankovky a potvrzení na přijatá 

depozita udrží svoji hodnotu a jsou tedy bezpečnou investicí.  

Nejlepší cestou, jak může banka získat důvěru veřejnosti a přesvědčit ji o 

kvalitě vlastních peněz, je nabídnout vkladatelům tzv. „konvertibilní kontrakt“, 

neboli uzavřít s vkladatelem smlouvu, v níž se zaváže, že mu na základě přesně 

stanovených podmínek vydá za vrácenou stvrzenku konkrétní aktivum (např. 

zlato). Existence konkurence by banky zároveň donutila, aby tyto „konvertibilní 

kontrakty“ uzavíraly (vydávaly stvrzenky směnitelné za určité aktivum či koš 

aktiv), neboť ty banky, které by vydávaly peníze nesměnitelné (nekonvertibilní 

stvrzenky), by pro vkladatele nepředstavovaly dostatečnou jistotu, že si tyto jejich 

peníze udrží svoji hodnotu. Obrátili by se proto na ty banky, které by byly takovýto 

závazek ochotny podstoupit. Konkurence mezi bankami by tak eliminovala 

nekonvertibilní měny (Janeček, T.1999, staženo 14. března 2007). 

Stabilitu by emitenti zajišťovali z výše uvedených důvodů převážně ve 

vlastním zájmu. Spočívala by ve vyrovnanosti poptávky po měně s její nabídkou na 

trhu, přičemž banka by přímo kontrolovala stranu nabídky (Milar, B., staženo 20. 

března 2007). 

 

Pro účely této práce je však důležitá zejména otázka, jaký by byl kontrolní 

mechanismus, jež by zajišťoval disciplínu bank proti nadměrnému vydávání peněz? 

Ze skutečnosti, že by banky vydávaly směnitelné závazky (peníze), vyplývá, že by 

byl objem peněžní zásoby určen a limitován poptávkou, která by se po nich 

vytvořila. V případě, že by banka vydala více peněz, než by byla veřejnost ochotna 

dobrovolně držet, vrátily by se jaksi „nadbytečně“ vydané peníze opět bance 

k výměně za rezervní aktivum. Banka tak může vydat libovolné  



 50 

množství svých bankovek, ale veřejnost rozhodne, kolik jich zůstane v oběhu a 

kolik se vrátí emitující bance. 

Pokud by totiž některá z bank zvýšila množství svých peněz v oběhu, 

přičemž by tyto peníze nebyly kryté jiným aktivem, projevil by se do budoucna 

tento krok v  poklesu kupní síly dané peněžní jednotky a lidé by raději dali 

přednost stabilnější měně jiné emitující banky. 

Tento systém by byl však pro držitele peněz v praxi poměrně časově 

náročný, neboť ti by byli v okamžiku, kdy chtějí vyměnit své bankovky za uložené 

aktivum, nuceni obracet se přímo na banku, která peníze vydala. Řešením je proto 

možnost žádat výplatu nepřímo, tzn. prostřednictvím jakékoli jiné banky, kde by 

požádali o přeměnu nadbytečné emise podle smlouvy, a tato banka by pak přijaté 

peníze předložila emitující bance. Banky by se následně domluvily na pravidelném 

vyúčtování a rozdíly by si vyplatily v určité dohodnuté měně. Vznikla by tzv. 

zúčtovací centra, kde by banky vracely bankovky a šeky ostatních bank podle jasně 

definovaných pravidel a přijímaly svoje vlastní. Tak by vyrovnaly vzájemné 

pohledávky a závazky (Janeček, T. 1999, staženo 14. března 2007). 

      

Všichni ti, kteří vyzdvihují systém svobodného bankovnictví, zdůrazňují 

zejména jeho schopnost zajistit stabilitu bankovního sektoru. Té je dosahováno 

navzdory skutečnosti, že v tomto systému neexistuje žádná centrální autorita. 

K tomu, aby se systém jako celek dostal do rovnováhy, stačí pouze vlastní zájem 

jednotlivých bank, které v rámci konkurenčního boje usilují o co největší stabilitu 

své měny (neboť tak získají věřitele). Ačkoli jsou sami oprávněni určit výši rezerv, 

jež jsou ochotni držet, nestane se, že budou banky pouštět do oběhu množství 

peněz nekryté žádnou komoditou, čímž by ztratili likviditu19 a vyvolaly inflaci. 

 

Až dosud jsem se otázkou zavedení a fungování systému svobodného 

bankovnictví  zabývala zejména z pohledu samotných bank a bankovní soustavy 

jako takové. Ovšem tím jsem celou problematiku uvedení tohoto systému do praxe 

                                                 
19  Likvidita je, zjednodušeně řečeno, schopnost dostát svým závazkům. 
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zredukovala jen na tu jaksi „odbornou“ část. Avšak existence vzájemně si 

konkurujících měn by postavila do zcela nové role také uživatele těchto měn.  

Pojďme se tedy nyní podívat na to, jaké další množství poměrně hlubokých změn 

by provázelo zavedení tohoto systému, neboli jakým způsobem by se například 

řešil dnes zcela banální problém ceníků a cenovek, pokladen a vůbec jakékoli 

manipulace s hotovými penězi.  

Řešením jsou v dnešní době téměř neomezené možnosti techniky. Myšlen 

je například systém mikročipů, které by byly umístěny přímo v obalech zboží. Tato 

technologie by měla nahradit dnes používané čárkové kódy a umožňovala by 

odbavit zákazníka tím způsobem, že by vozík s nákupem projel tunelem se senzory 

a připojená pokladna by automaticky hodnotu všeho zboží spočítala. Co se týče 

plurality měn a tedy i různých hodnot v  každé měně, byly by jednotlivé kusy zboží 

označeny standardní cenovkou v měně, kterou používá supermarket pro své 

účetnictví. Nákupní vozíky by byly vedle dnes již běžného mincovního zámku 

opatřeny malým přístrojem, jež by byl schopen přečíst čip přiloženého či 

označeného zboží a přepočítat je do kterékoli další měny, kterou supermarket 

akceptuje (Milar, B., staženo 20. března 2007). 

Jisté obtíže lze spatřovat také ve směňování různých druhů měn, které by 

bylo v systému free banking podstatně častější než dnes. Běžnou směnu menších 

částek by však mohla provádět většina pokladen v obchodech a bankách. Pozitivně 

v tomto ohledu působí modernizace peněz ve smyslu stále běžnějšího užívání 

platebních karet (digitalizace plateb), která by pomohla platby v různých měnách 

usnadnit (Milar, B., staženo 20. března 2007). 

 

Je velmi důležité uvědomit si, že zavedení systému volně si konkurujících 

měn by mělo zásadní dopad na pojetí hospodářské politiky. Pojem monetární 

politika by zcela zanikl, neboť centrální banka, která ji v systému centrálního 

bankovnictví vykonává, by již neměla výsadní právo kontrolovat množství peněz 

v oběhu. Pokud by jí zůstala kontrola nad nějakou měnou, jednalo by se jen o jednu 

z mnoha dalších měn. 
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Ještě významnější pro záměr této práce je, že by zanikl i důvod existence 

jakékoli monetární politiky, protože s centrální bankou by zmizela i inflace.20 

„Zavedení soukromých peněz by totiž znamenalo odstranění jakéhokoli vlivu vlády 

na měnovou oblast, který je byť v menší míře možné vysledovat i v systémech 

s relativně nezávislou centrální bankou“ (Milar, B., cit. 20. března 2007) 

 

Jsem si vědoma toho, že je koncepce free banking tak, jak jsem ji v této 

kapitole představila, v mnoha ohledech jaksi nehotová a čtenáře jistě napadne 

množství dalších připomínek a otázek, na něž se mu nedostalo odpovědi.  

Domnívám se však, že pro účel, který jsem touto kapitolou chtěla naplnit, 

tj. ukázat, proč by právě systém svobodného bankovnictví mohl být východiskem 

pro výrazné snížení korupce v bankovním sektoru a omezení jeho závislosti na 

vládě, je obsah výše uvedených řádků dostačující.  

V následující podkapitole pro ilustraci uvedu několik příkladů fungování 

nikoli zcela „ryzího“ systému free banking, avšak systému s velmi malými státními 

zásahy v oblasti bankovní sféry. Nejvýznamnějším příkladem je Skotsko, kde se 

svobodné bankovnictví prosadilo v průběhu 18. a 19. století. 

 

                                                 
20  Jedná se o radikální liberální názor, který nejsem schopna v této práci obhájit či naopak 

popřít. Dokud systém svobodného bankovnictví nezačne fungovat v praxi, nelze prokázat, že 
by inflace zcela zmizela. Ve své práci proto raději předpokládám, že by došlo k jejímu 
výraznému poklesu. 
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4.3  Svobodné bankovnictví ve Skotsku 

V období let 1727-1845 existovalo ve Skotsku konkurenční bankovnictví 

s vysoce rozvinutým měnovým a úvěrovým systémem. Ten nebyl podřízen Bank of 

England a ve srovnání s Anglií, jejíž bankovnictví bylo pod dohledem centrální 

banky periodicky postihováno inflačními krizemi, těšilo se to skotské z klidné a 

bezrizikové existence, což se promítlo i v celkové makroekonomické stabilitě 

skotského hospodářství.  

Během tohoto období nemělo Skotsko žádnou monetární politiku a rovněž 

žádnou centrální banku, ovšem existovalo zde jisté omezení vstupu do odvětví, což 

je samozřejmě se zásadami „čistého“ svobodného bankovnictví neslučitelné. Emisi 

prováděli „pouze“ čtyři banky, ale i tak vykazovalo celé odvětví velkou stabilitu 

Milar, B., staženo 20. března 2007). 

     Nadměrná emise jednotlivých bank byla omezena rozvinutým clearingovým 

systémem21 výměny bankovek a každá banka běžně přijímala bankovky ostatních 

bank. V kontrastu s anglickým bankovnictvím bylo bankovnictví ve Skotsku 

výrazně prostší bankovních krachů a prezentovalo se mnohem lépe a stabilněji 

během bankovních a ekonomických krizí.  

V roce 1844 však premiér Velké Británie Robert Peel prosadil zásadní 

reformu anglického bankovnictví, která byla o rok později naneštěstí uvalena i na 

Skotsko. Peel se rozhodl svěřit veškerou monetární pravomoc do rukou jedné 

absolutně centrální banky a v červenci roku 1845 uzákonil regulaci emise 

bankovek ve Skotsku. V celém Spojeném království pak zavedl jednotné měnové 

uspořádání. Co se týče následného vývoje bankovnictví vůbec, byla skotská 

zkušenost historiky a ekonomy po téměř celém světě nepochopitelně opomenuta 

(Rothbard, M. 1983) 

 

                                                 
21  Clearing – způsob bezhotovostních plateb tím, že se peněžní závazky a pohledávky vzájemně 

vyúčtovávají ve zvláštní bance. 
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Dalším příkladem fungování konkurenčního bankovnictví byly v první 

polovině 20. století některé části Itálie. Až do roku 1926 měly právo vydávat své 

vlastní peníze banky na Sicílii a v Neapoli. Celkem zde existovalo šest 

konkurujících si měn, které byly kryty zlatem. Ovšem po sjednocení měn mezi 

severní a jižní Itálií přišla jižní část země o výhodu levného exportu a její 

hospodářský rozvoj se rapidně zpomalil. 

Za zmínku také jistě stojí švýcarské bankovnictví, které patřilo mezi 

nejstabilnější na světě. V roce 1848 obíhalo na jeho území na 160 různých měn 

krytých zlatem. 
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5 POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ 

 

5.1 Úvod 

V této kapitole provádím určité srovnání obou bankovních systémů na 

základě hlavních argumentů jejich zastánců i odpůrců a závěrů dosavadních prací. 

Ačkoli jsem se po celu dobu snažila poukazovat spíše na negativní 

důsledky monetární politiky centrálních bank a představit systém svobodného 

bankovnictví jako možného východiska k odstranění (či výraznému zmírnění) 

právě těchto nepříznivých dopadů, je třeba říci, že i tento systém má řadu svých 

omezení, a to zejména psychologického charakteru. 

Pokud by byly centrální banky schopny zajistit měnovou stabilitu, jistě by 

nikoho ani nenapadlo uvažovat o reformě bankovního systému. Skutečností, že 

malé regulace v bankovní sféře a konkurence mezi emitenty peněz měly 

v minulých stoletích velmi pozitivní dopady, by se pravděpodobně nikdo 

nezabýval. Ostatně jedná se o dobu dávno minulou a jen málokdo dnes věří, že by 

v dnešním světě plném podvodů a neprůhledností mohl systém svobodného 

bankovnictví fungovat. 

Zamyslíme li se ale nad celou problematikou ze zcela prostého 

ekonomického hlediska, nutně nám vyvstane otázka, proč by vlastně měl být 

bankovní sektor regulován? Většinou se všichni shodneme na tom, že jedině 

ekonomická svoboda je tím správným stavem, že pouze podnikání bez státních 

zásahů a regulace je tou jedinou cestou k prosperitě, že existence zdravé 

konkurence je pro ekonomický rozvoj nezbytná a žádoucí. 

Z jakého důvodu je pak tedy z těchto úvah bankovní sféra vynechávána? 

Proč by nešlo svobodně podnikat i v oblasti peněžní emise? Vždyť logicky vzato 

jsou peníze jen jedním z mnoha druhů zboží. 

Toto jsou argumenty většiny liberálně smýšlejících ekonomů. Člověku, 

který měl možnost se s touto problematikou blíže seznámit, se rovněž mohou zdát 

logické a řekněme i pravdivé. Takových lidí je ale velmi málo. Chceme li proto 
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hovořit o výhodách a nevýhodách obou bankovních systémů, je třeba brát ohled 

také na uvažování obyčejných lidí, lépe lidí bez ekonomického vzdělání. 

Pokud bych nyní při srovnávání vycházela pouze z mé práce, musela bych 

hovořit jen o výhodách svobodného bankovnictví a nevýhodách bankovnictví 

centrálního. Z pohledu laické veřejnosti by ale bylo hodnocení nejpspíše opačné. 

A dalo by se říci, že právě odpůrci svobodného bankovnictví se na mínění široké 

veřejnosti odvolávají. Z toho důvodu je i většina argumnetů proti laissez – faire 

v sektoru financí založena spíše na bázi psychologické nežli ekonomické. 

 

5.2 Argumenty pro a proti centrálnímu a svobodnému bankovnictví 

Zastánci centrálního bankovnictví uvádějí ve prospěch jeho existence 

skutečnost, že centrální banky jsou instituce, které zajišťují stabilitu cenové 

hladiny a kontrolují další statistické agregáty. Vychází přitom z přesvědčení, že 

by větší počet emitujících bank v systému svobodného bankovnictví způsobil 

chaos, nadměrnou peněžní zásobu a tedy inflaci. A proto je nezbytné, aby o tak 

důležitou věc, jakou je emise peněz, pečovala pouze jedna státem zaštiťovaná 

instituce. Jedině centrální banka je totiž schopna skrze svoji politiku dosáhnout 

žádoucích společenských ekonomických cílů (Kinkor, J. 1997, staženo 26. března 

2007). 

Jak se ovšem ukazuje, jsou to právě centrální banky, které nedokáží 

zajistit udržení adekvátní míry peněžní zásoby a svojí měnovou politikou inflaci 

způsobují. Odpůrci centrálního bankovnictví dále upozorňují na to, že ony 

společensko ekonomické cíle, jichž má být měnovou politikou dosaženo, jsou 

pouze agregovaně vyjádřené efekty, nikoli cíle racionálního člověka. Bylo by 

absurdní domnívat se, že jde obyčejnému člověku o nějaké makroekonomické 

hodnoty. Jeho jediným ekonomickým zájmem je vlastní příjem. „Statistické 

indikátory jako HDP, cenové indexy nebo míra nezaměstnanosti, které má 

centrální banka sledovat, jsou ve skutečnosti pouhým nikým nezamýšleným 

vedlejším produktem jednotlivých individuálních cílů. Nikdo z nás svým jednáním 
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ve skutečnosti neusiluje o něco takového jako vyšší HDP, vyšší národní míru 

úspor apod.“  (Kinkor, J. 1997, cit. 26. března 2007). 

Výše uvedeným argumentem proti centrálnímu bankovnictví si ovšem 

sami zastánci svobodného bankovnictví do jisté míry odporují. Na systému free 

banking totiž vyzdvihují zejména fakt, že by hrozba konkurence  vedla  jednotlivé 

emitenty k udržování stability své měny, neboť ve chvíli, kdy by došlo ke 

znehodnocení jedné měny, uživatelé by okamžitě začali používat měnu 

konkurenční. To ovšem předpokládá racionální chování  lidí a pečlivé sledování 

sebemenší odchylky té které měny od deklarovaného kursu ke koši komodit. Lze 

se ovšem domnívat, že většina lidí by se tímto vůbec nezabývala. Běžný občan 

většinou nemá ani ponětí, jaká je míra inflace a stejně tak, jako se příliš nezaobírá 

výší HDP, nebude se pravděpodobně zaobírat ani mírou inflace – zejména bude li 

se jednat pouze o malé znehodnocení dané měny (Haas, J. 2003, staženo 13. 

dubna 2007). 

Obhájci centrálního bankovnictví dále argumentují, že aby oběh a 

používání peněz mohl fungovat, musí mít důvěru ekonomických subjektů. Lze se 

domnívat, že soukromé peníze by takovou důvěru získat nemusely. V emisi peněz 

lidé spíše důvěřují státní instituci, nežli soukromým podnikatelům. Navíc s větším 

počtem druhů mincí a bankovek v systému svobodného bankovnictví by 

pravděpodobně více docházelo k jejich padělání (Haas, J. 2003, staženo 13. dubna 

2007). 

C. Dow (1996) (staženo 9. května 2007) ve svém článku uvádí, že důvod regulace 

v bankovním sektoru spočívá ve velmi speciální roli peněz a nejistotě s ní 

spojené. Spíše než odstranění regulace a riskování finančního chaosu tedy 

navrhuje nalezení způsobu, jak regulaci v systému centrálního bankovnictví 

zlepšit. 

Argumenty na podporu svobodného bankovnictví vychází z řady 

historických zkušeností, kdy při existenci malé míry regulace v oblasti 

bankovnictví byla kupní síla peněz (a vůbec celý bankovní sektor a ekonomika) 

velmi stabilní a pokud docházelo k hospodářským výkyvům, bylo to pouze 

v důsledku státních zásahů a regulací (Kinkor, J. 1997, staženo 26. března 2007). 
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Staví rovněž na principu lidské přirozenosti a svobody a zdůrazňují právo člověka 

na možnost volby, která by neměla být omezována ani co se týče výběru užívané 

měny. 

Na to odpůrci  tohoto systému namítají, že se tento model nedá aplikovat 

na dnešní společenské podmínky a skutečnost, že fungoval dříve, ještě 

neznamená, že by mohl fungovat i dnes. Další námitkou proti svobodnému 

bankovnictví často bývá jeho politická neprůchodnost. Vedle těchto politických a 

psychologických důvodů pak existují i překážky technické, neboť zavedení 

systému free banking by s sebou z počátku přineslo mnoho technických 

problémů. 

 

Až dosud byly jednotlivé argumenty převážně psychologického 

charakteru. Nyní představím stěžejní argumenty ekonomické, které v podstatě 

hovoří  pro systém svobodného bankovnictví.  

Profesor Hyek (1999) ve své knize uvádí mnoho argumentů ve prospěch 

svobodného bankovnictví, přičemž zdůrazňuje zejména  schopnost tohoto 

uspořádání zajistit celkovou větší stabilitu nejen sféry finanční, ale ve výsledku i 

celého hospodářství. 

Existence soukromých peněz by v prvé řadě odstranila moc vlády 

zvyšovat nabídku peněz, čímž by výrazně omezila vznik destabilizujících 

fluktuací ekonomiky. Soukromé peníze by totiž vládám znemožnily zvyšovat 

jejich vlastní výdaje a rozpočtové schodky následně financovat půjčkami od 

centrální banky, tedy dodatečně natištěnými penězi. To by v konečném důsledku 

výrazně omezilo i inflační tendence, protože jednotliví emitenti  by se pod tlakem 

potenciální konkurence snažili regulovat objem nabídky své měny tak, aby udrželi 

její hodnotu. Lze rovněž předpokládat, že by zároveň došlo k výraznému omezení 

korupčních tendencí, neboť odstraněním vazby mezi centrální bankou a vládou by 

zpřetrhalo i možnost korupčních vztahů. 

Přenesení kontroly nad peněžní emisí z monopolních institucí do 

soukromých rukou by tedy zároveň odstranilo  nutnost zavádění nejrůznějších 
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stabilizátorů, neboť neustálá hrozba konkurence by představovala mnohem 

silnější záruku stability, než jakékoli stabilizační nástroje měnové politiky 

centrální banky. Jednotlivé banky by jen velmi obezřetně zvyšovaly množství 

svých peněz v oběhu a ve vlastním zájmu by nepodléhaly vládním a jiným 

tlakům. 
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6 ZÁVĚR 

Jak jsem již zmínila v úvodní kapitole, bylo cílem mé práce potvrdit vztah 

mezi inflací a korupcí v centrálním bankovnictví a následně analyticky zhodnotit, 

zda by svobodné bankovnictví nebylo řešením tohoto problému. Má hlavní 

hypotéza byla přitom postavena na předpokladu, že čím vyšší je míra korupce 

v bankovním sektoru, tím vyšší je i míra inflace. 

Pomocí metody regresní analýzy jsem vyhodnotila  výchozí data a výsledky  

zkoumání potvrdily předpokládaný vztah mezi mírou inflace a mírou korupce 

v bankovním sektoru. 

Poté jsem za základě existujících teorií a dosavadních poznatků analyticky 

zhodnotila systém svobodného bankovnictví jako možného východiska pro 

omezení závislosti centrální banky na vládě, a tak zároveň přerušení korupčních 

vztahů, což by v konečném důsledku vedlo ke snížení míry inflace. 

Díky vyloučení vládního vlivu z peněžní emise a existenci konkurence mezi 

větším počtem emitujících bank se systém svobodného bankovnictví ukázal být 

vhodným modelem pro řešení této problematiky a stabilního fungování 

bankovního sektoru. 
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8 PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  Tabulka výchozích dat22  

 

Country23 

Change in 
consumer price 

index % 
1990 - 200424 

Corruption 
Perceptions 
Index 200425 

GDP per Capita (PPP) US 
$ 200426 

    
Norway 2,200 8,900 38454,0 
Iceland 3,200 9,500 33051,0 
Australia 2,400 8,800 30331,0 
Ireland 2,800 7,500 38827,0 
Sweden 1,700 9,200 29541,0 
Canada 1,900 8,500 31263,0 
Japan 0,300 6,900 29251,0 
United States 2,600 7,500 39676,0 
Switzerland 1,300 9,100 3304,0 
Netherlands 2,600 8,700 31789,0 
Finland 1,600 9,700 29951,0 
Luxembourg 2,000 8,400 69961,0 
Belgium 1,900 7,500 31096,0 
Austria 2,000 8,400 32276,0 
Denmark 2,200 9,500 31914,0 
France 1,600 7,100 293,0 
Italy 3,200 4,800 2818,0 
United Kingdom 2,700 8,600 30821,0 
Spain 3,400 7,100 25047,0 
New Zealand 1,900 9,600 23413,0 
Germany 1,700 8,200 28303,0 
Hong Kong, China 
(SAR) 3,000 8,000 30822,0 
Israel 7,100 6,400 24382,0 
Greece 6,800 4,300 22205,0 
Singapore 1,300 9,300 28077,0 
Slovenia 9,700 6,000 20939,0 
Portugal 3,900 6,300 19629,0 

                                                 
22  Hodnoty v tabulce k dispozici na www.transparencyinternational.com a 

www.humandevelopmentreport.com (staženo 28. března 2007)  
23  V tabulce nejsou obsaženy státy Demokratická republika Kongo, Angola, Bělorusko a Brazílie  
     (viz. Odlehlá pozorování) 
24  Index změny spotřebitelských cen (CPI). 
25  Index vnímané míry korupce. Měří se na škále od 2 do 10, přičemž hodnota 10 představuje 

nejnižší míru  korupce. 
26  Hrubý domácí produkt na obyvatele v USD 
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Cyprus 3,300 5,400 22805,0 
Czech Republic 5,600 4,200 19408,0 
Barbados 2,200 7,300 1572,0 
Malta 2,800 6,800 18879,0 
Kuwait 1,800 4,600 19384,0 
Hungary 15,900 4,800 16814,0 
Argentina 7,100 2,500 13298,0 
Poland 17,500 3,500 12974,0 
Chile 6,700 7,400 10874,0 
Bahrain 0,400 5,800 20758,0 
Estonia 13,300 6,000 14555,0 
Lithuania 16,700 4,600 13107,0 
Slovakia 8,100 4,000 14623,0 
Uruguay 23,900 6,200 9421,0 
Croatia 19,700 3,500 12191,0 
Latvia 17,000 4,000 11653,0 
Qatar 2,600 5,200 19844,0 
Seychelles 2,500 4,400 16652,0 
Costa Rica 13,700 4,900 9481,0 
Mexico 15,700 3,600 9803,0 
Bulgaria 75,100 4,100 8078,0 
Oman 0,100 6,100 15259,0 
Trinidad and 
Tobago 5,100 4,200 12182,0 
Panama 1,100 3,700 7278,0 
Romania 72,300 2,900 848,0 
Malaysia 3,000 5,000 10276,0 
Mauritius 6,300 4,100 12027,0 
Russian Federation 59,400 2,800 9902,0 
Macedonia, TFYR 6,300 2,700 661,0 
Colombia 16,100 3,800 7256,0 
Venezuela, RB 39,300 2,300 6043,0 
Albania 17,300 2,500 4978,0 
Thailand 3,900 3,600 809,0 
Saudi Arabia 0,500 3,400 13825,0 
Ukraine 73,300 2,200 6394,0 
Kazakhstan 33,600 2,200 744,0 
Armenia 31,400 3,100 4101,0 
China 5,500 3,400 5896,0 
Peru 16,600 3,500 5678,0 
Ecuador 36,000 2,400 3963,0 
Philippines 6,700 2,600 4614,0 
Jordan 2,800 5,300 4688,0 
Tunisia 3,800 5,000 7768,0 
Paraguay 11,500 1,900 4813,0 
Turkey 68,400 3,200 7753,0 
Sri Lanka 9,500 3,500 439,0 
Dominican Republic 9,800 2,900 7449,0 
Belize 1,700 3,800 6747,0 
Iran, Islamic Rep. of 22,000 2,900 7525,0 
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Georgia 13,900 2,000 2844,0 
Azerbaijan 76,800 1,900 4153,0 
El Salvador 6,200 4,200 5041,0 
Algeria 11,600 2,700 6603,0 
Jamaica 17,300 3,300 4163,0 
Syrian Arab 
Republic 4,900 3,400 361,0 
Indonesia 13,500 2,000 3609,0 
Viet Nam 3,000 2,600 2745,0 
Kyrgyzstan 14,700 2,200 1935,0 
Egypt 6,800 3,200 4211,0 
Nicaragua 20,400 2,700 3634,0 
Moldova, Rep. of 17,000 2,300 1729,0 
Bolivia 6,600 2,200 272,0 
Mongolia 26,300 3,000 2056,0 
Honduras 15,700 2,300 2876,0 
Guatemala 8,800 2,200 4313,0 
South Africa 7,700 4,600 11192,0 
Morocco 2,900 3,200 4309,0 
Gabon 3,300 3,300 6623,0 
India 7,500 2,800 3139,0 
Botswana 9,400 6,000 9945,0 
Pakistan 7,700 2,100 2225,0 
Ghana 26,300 3,600 224,0 
Bangladesh 4,900 1,500 187,0 
Papua New Guinea 10,300 2,600 2543,0 
Congo 6,700 2,300 978,0 
Sudan 46,100 2,200 1949,0 
Madagascar 15,100 3,100 857,0 
Cameroon 5,500 2,100 2174,0 
Uganda 7,400 2,600 1478,0 
Yemen 20,800 2,400 879,0 
Zimbabwe 36,100 2,300 2065,0 
Kenya 12,000 2,100 114,0 
Haiti 19,700 1,500 1892,0 
Gambia 4,800 2,800 1991,0 
Senegal 3,900 3,000 1713,0 
Nigeria 24,500 1,600 1154,0 
Tanzania, U. Rep. 
of 14,900 2,800 674,0 
Benin 6,000 3,200 1091,0 
Cote d´Ivoire 5,600 2,000 1551,0 
Zambia 42,400 2,600 943,0 
Malawi 29,700 2,800 646,0 
Mozambique 23,400 2,800 1237,0 
Ethiopia 4,000 2,300 756,0 
Chad 5,600 1,700 209,0 
Mali 4,000 3,200 998,0 
Sierra Leone 20,900 2,300 561,0 
Niger 4,600 2,200 779,0 
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Příloha č. 2 Odlehlá pozorování 

 

Graf č. 5         Index cenového růstu vs. Index míry inflace 

 

Corruption Perceptions Index 2004 
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Graf č. 1 zobrazuje výslednou regresní přímku po odstranění dat Konga a 

Angoly. Dva body, které se nachází nad hodnotou sto, jsou inflační hodnoty 

Běloruska a Brazílie. Díky své výšce stále ještě vlastnosti regresní přímky 

ovlivňují, a tak jsem je v další fázi svého výzkumu rovněž odebrala. Konečné 

regresní přímce vztahu těchto dvou proměnných pak odpovídá graf č. 2 v kapitole 

Výsledky zkoumání. 
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Tabulka č. 11                Koeficienty a pravděpodobnost 

 

  Koeficienty Hodnota P 

Hranice 28,57569294 1,02E-10 

Corruption Perceptions Index 2004 -3,145695775 0,000214 

 

Tabulka č. 12                         Regresní statistika 

 

Regresní statistika 

Násobné R 0,324120592 

Hodnota spolehlivosti R 0,105054158 
Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,097836853 

 

 

 

 


