
Závěr 

 
V této práci jsem se zabýval otázkou měny a popisem jejího vývoje v celém období 

existence Československa, a to jak z pohledu vývoje hospodářského, tak z pohledu práva, 

zbývá tedy už jen se pokusit zhodnotit vlivy kvalitního právního zakotvení měny na 

hospodářský rozvoj, když další z cílů práce, tedy systematický popis oběživa v materiální 

podobě je obsažen v přílohách. Považuji však za nutné nejdříve stručně vyhodnotit z hlediska 

právního zakotvení měny a hospodářského vývoje jednotlivá období. 

V době všeobecného měnového a hospodářského rozkladu po první světové válce byla 

provedena měnová odluka, která - velmi zjednodušeně řečeno - si vystačila s urputným 

nasazením jediného člověka, Aloise Rašína, právě jeho maximální zaměření na měnovou 

otázku stálo za úspěchem akce, ačkoliv právní a technické zabezpečení bylo spíše 

minimalistické, o tom, že svou jasnou koncepcí zajistil základnu pro hospodářský rozvoj 

nelze mít pochybnosti, neboť příklady rozvratu států v sousedství tomu jasně přitakávají. 

Ovšem nastoupená deflační politika se, z dnešního úhlu pohledu, kdy řešením většiny krizí 

jsou fiskální či monetární impulsy, může zdát jako neskutečně tvrdá. 

Založení národní banky bylo z hlediska hospodářského rozvoje jistě správným 

krokem, bylo to konečné konstituování instituce, která bude, do značné míry odděleně od 

exekutivy, vyvíjet emisní politiku. Na počátku působení banky, tedy v druhé polovině 

dvacátých let, také nastává hospodářsky nejlepší období meziválečné republiky, základy pro 

to ale byly zřejmě položeny již dříve. 

Následné uzákonění „zlaté měny“ se v historickém kontextu může však zdát jako 

přijaté pět minut po dvanácté, jako pouhé pozdní vystavění krásné konzervativní stavby, které 

však už je vrtáno do základů, aby mohla být přestavěna. Pevné základy se ale odstraňují těžce, 

a proto torzo stavby přetrvává i v dalších dobách, tedy i v době kdy jediným skutečným 

právním zakotvením měny je být dobrým servisem pro účely financování války. Protektorát 

Čechy a Morava se v područí Říše ve všech směrech dostává do vleku vnějších vlivů.   

Po konečném vyřešení poválečného měnového chaosu, na jistě špatné poměry vcelku 

dobře zvládnutého především díky zajištění bankovek londýnskou vládou v emigraci, však 

nebylo náležitě využito příležitosti, jistá nekoncepčnost, posléze spíše dvojakost, aktérů nejen 

měnové politiky, tak zřejmě musela být převálcována poúnorovou koncepcí více než jasnou, 

avšak zaměřenou jednostranně na plnění hospodářských cílů strany a vlády, cílů, pro které je 

právní zakotvení nakonec stejně vedlejší, neboť se podle něj příliš nejedná. 



Nelze nezmínit měnovou reformu 1953, neboť ta byla (nejen) legislativně vskutku 

mistrně propracovaným - až téměř ďábelským - dílem. Její perfekcionalismus v postihu všech 

finančních hodnot je bravurní, a ačkoliv se o ni dá prohlásit, že byla spíše ve službách zla než 

dobra, mohla by jistě sloužit jako měřítko kvality pro měnové reformy. 

Po únoru nastoupená koncepce zcela jiného pohled na měnu, tedy redukce její funkce 

téměř na pouhou účetní jednotku v hospodářském plánování a degradování na pouhý peněžní 

oběh, se však vymstilo dlouhým obdobím postupného hospodářského zaostávání, neboť měna 

zde nemohla ukázat plně svoji funkcionalitu „indikátoru“ hodnot v hospodářství, když tržní 

prostředí bylo zcela popřeno.  

Polistopadové znovunastolení tržních mechanismů, a ruku v ruce s nimi jdoucí 

zakotvení měny, která je pod ochranou vskutku nezávisle jednající centrální banky, se zdá být 

jako šťastný konec, ale teprve budoucnost může ukázat, zda již dnes nejedeme po špatné 

výhybce. 

 

 


