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Vývoj peněz dle teorie Rakouské školy

Tato seminární peníze se zabývá teorií peněz, jak ji vidí Rakouská škola, zejména přístupy 

Rothbarda a Hayeka k penězům. V současné době Rakouská škola nabývá na popularitě a její 

teorie se zdají být v ekonomické obci oživené a poměrně dobře řadu jevů vysvětlují. Zajímalo 

mě proto, o čem tyto teorie jsou a pokusil jsem se vyzdvihnout hlavní myšlenky jejich děl a 

zamyslet se nad jejich pravdivostí a funkčností.

Otázkou, jak vznikly peníze se zabývala řada ekonomů a ten historický vývoj spolu 

s racionálními argumenty připomíná jistou pohádku, logicky vystavěnou. 

 Co vedlo k vytvoření peněz? Proč je potřebujeme. Často můžeme slyšet výroky lidí, „že za to 

můžou peníze, jak by bylo fajn, kdyby nebyly“ a podobně. Ale peníze nejsou ničím jiným než 

prostředkem usnadňující transakce a jako takové je nutné je chápat. Samozřejmě mají řadu 

dalších odvozených funkcí jako třeba účetní jednotka, a lze je chápat v různém smyslu, 

například, zda jsou stavem či tokem1. To že má někdo větší množství prostředků, či že jsou 

nesprávně alokovány, spolu s tím, že jejich hodnota je oceňována penězi, je věc jiná. 

Podíváme-li se na to, jak peníze vznikly, lépe pochopíme jejich význam, povahu a úlohu a 

proč někdy jsou s nimi spojovány problémy, a to ať důvodně (třeba v případě nadměrné jejich 

emise centrální bankou) či bezdůvodně (třeba podplácení, které plyne ze špatných lidských 

vlastností, chyb v systému fungování společenství a kdyby nebyly peníze, tak bych mohl 

pouze užít jiných komodit k dosažení účelu a ta komodita by zase ale nebyla nic jiného než 

„penězmi“).

Vznik peněz dle Murrayho Rothbarda

 Vraťme se ale zpět do situace, kdy chceme uspokojit nějakou svou potřebu, třebas tu 

nejzákladnější, hlad. Asi nám nedá nikdo jen tak z dobré nálady najíst, kdyby dal, tak by 

nikdo nic nedělal a nic by nevznikalo, ani to jídlo ne, chyběly by motivace. Musíme 

nabídnout něco, co člověka zaujme na tolik, že se kousku svého hladu vzdá a vymění to jídlo, 

musíme tedy něco směnit a být si navzájem prospěšní. V souvislosti se vznikem soukromého 

vlastnictví je umožněno, aby každý rozvíjel své schopnosti a mohl se specializovat na to 

v čem vyniká2. K významnější dělbě práce a jejímu rozvoji dochází od dob neolitické 

revoluce, kdy následný růst produktivity umožnil rozvoj řemesel. Vraťme se tedy k příkladu, 

já nabídnu za kus chleba třeba hnojivo, které farmář potřebuje. Ale jak je vidět pouhá směna 
                                               
1 Friedman, Milton,  Za vším hledej peníze / Praha : Grada, 1997
2 Durkheim, Émile, O dělbě společenské práce, Paříž 1893, Smith Adam: Bohatství národů
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mezi dvěma lidmi naráží na řadu nedostatků. Sotva se vždy sejdou dva lidé se stejnými 

potřebami, ne všechny statky lze rozdělit a směnit v nějakém poměru, je nutné stanovit poměr 

ke každým statkům zvlášť(obrovské množství cen) a nelze založit podnik vzhledem 

nemožnosti zaplatit kousky podniku zaměstnancům.

 Nemusela přijít žádná autorita, nikdo nemuslel složitě nic vymýšlet, ale lidé si všimli a 

uvědomili, že existují statky, které jsou více poptávány a řada lidí je ochotná právě za ně 

směňovat. A tak si člověk směnil svůj statek za odpovídající množství více žádaného statku, i 

když ho třeba v daném množství nepotřeboval. Ten zbytek mohl ale použít dále ve směně a už 

měl možnost získat i statky od toho, kdo by s ním původně nesměňoval. Takto žádané 

komodity najednou začnou plnit pro daný subjekt nejen funkci, která vyplývá z jeho povahy, 

ale i funkci prostředku směny. Žádanější byly zpočátku zejména komodity, které se hodily 

většině lidem jako byly určité typy potravin, kovů či tabák. Lidé poznávali výhody či 

nevýhody těchto komodit, hledali prostředky, které by byly snadno dělitelné, trvanlivé, 

odolné, žádané a do určité míry vzácné. Našli je, byly to vzácné kovy zlato a stříbro.

Z komodit, které původně sloužily k výrobě luxusního zboží se stal také prostředek směny, 

což vedlo k růstu poptávky po těchto komoditách. Peníze jsou jen komoditou, která si našla 

své místo i jako prostředek směny díky svým vlastnostem, nahlížíme-li na ně z historického 

vývoje. Jsem-li ochotný vzdát se určitého množství daných statků k získáni komodity, která 

mi bude sloužit jako prostředek směny, pak je hodnota této komodity dána právě hodnotou 

statků, které lze za ně směnit. A jejich další hodnota je ovlivněna nabídkou a potápkou. Je 

zřejmé, že rostoucí poptávka po dané komoditě její cenu zvýší. Trh sám správně dokáže 

rozpoznat, která komodita či komodity jsou vhodné. V případě, že by se více komodit stalo 

penězi, jejich hodnota by byla opět dána nabídkou a poptávkou, jejich užití vhodností pro 

dané transakce a vytvořil by se směnný poměr mezi nimi daný jejich kupními silami. 

S tímto převratným vynálezem usnadňující směnu, a tudíž s rozvojem směny souvisí další 

vývoj a pokrok civilizace. Nyní se lidé mohou specializovat, roste dělba práce, roste 

produktivita, tím opět roste dělba práce, lidé mohou zakládat podniky a najímat a kupovat 

výrobní faktory. Lidé mohou obchodovat a každý zná hodnotu jednotlivých komodit. Peníze 

umožnily vyjádřit hodnotu, umožnily vytvoření cenového systému, systému nejlepších 

informací, dle kterých se ekonomická jednotka rozhoduje a alokuje dostupné faktory.

 Jak tedy prostřednictvím komodity vyjádříme hodnotu daného statku? Odpověď je snadná-

nějakou měřitelnou veličinou- a nejsnazší je hmotnost, a ta může být vyjádřena různými 

jednotkami používanými v dané společnosti, které odpovídají vzácnosti dané komodity. Jedno 

jaké jednotky se používají, cena zůstane stejné všude. Jednotlivé národní měny byly také 
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pouhým označením určité hmotnosti zlata, které představovaly. Daná podoba nehraje pak roli, 

rozhodující je zásoba (a s tím spojená vzácnost) dané komodity, ta ovlivňuje její kupní sílu. Je 

jedno, zda je zlato ve formě prutů, valounů či mincí. Ale i mince se vyvinuly přirozeně. Lidé 

hledali jistotu hmotnosti, a tak se objevili podnikatelé, kteří zaručili kvalitu měření a nechali 

si za tu službu zaplatit. Na tom není nic špatného, byla zde prostě poptávka lidí, kteří za 

službu byli ochotni zaplatit a podnikatelé využili příležitosti. Trh vytvořil, co lidé potřebovali. 

Pak se ale najednou objeví panovník či vláda a ražení mincí si monopolizuje. Získává 

kontrolu nad penězi, může je zlehčovat a kontroluje jejich množství, což může provádět 

snadno, když proti nim nestojí žádná konkurence. Představme si situaci, kdy si můžeme 

nechat razit mince v jakémkoliv zlatnictví, kterých je po zemi obrovské množství, neboť lidé 

poptávají jejich služby. Zlatník se bude snažit získat zákazníky a ty získá pouze poctivostí při 

ražbě mincí z daného kovu, naopak podvodníci přijdou o své zákazníky, nakonec se 

vygeneruje několik mincí, které získají důvěru mezi lidmi a budou se používat jako všemi 

uznávané platidlo. Když ale stát vnutí své mince jako jediné, pak se sám stává podvodníkem 

okrádající zákazníky, a nutně to musí vést k narušení přirozených tržních vztahů. 

 Jak velké množství peněz potřebujeme, jaké je optimální ve společnosti? Na otázku, zda větší 

množství peněz v ekonomice zlepší život ve společnosti je jediná správná odpověď, při 

zamýšlení se nad vlastnostmi nabídky peněz, že ne. To, že přibudou peníze a nic se nevyrobí, 

nic se neobjeví, v souhrnu společnost neposune dopředu, i když na tom jistá skupina lidí může 

profitovat3. Byla by to hezká představa si natisknout peníze, a zvýšit tak bohatství. Padělatelé 

peněz v malém množství se jistě obohatí a získají natisknutím nových peněz více statků na 

úkor ostatních. Proto stát se snaží všemožnými prostředky padělatele odlákat hrozbou velmi 

přísných trestů a složitostí výroby, popřípadě vysokou nákladností výroby v malém množství. 

Lidé totiž potřebují mít důvěru k danému prostředku směny, jen ta z daného prostředku 

vytváří peníze. Jen víra ve schopnost peněz zaplatit to, co při daných cenách daná částka 

umožňuje, jen ta z nich dělá prostředek směny, jen proto lidé peníze poptávají a chtějí 

používat. Pokud stát zákonem vyhlásí jediné platné platidlo, ať už mince nebo peníze, 

zajišťuje se za jejich důvěryhodnost a platnost. Brání tak proto falšování peněz. Sám ale se 

stává jejich falšovatelem, pokud zvyšuje uměle jejich množství. Argumenty, že se tím snaží 

zachránit existující krizi se vždy ukázaly jako nesmyslné a naopak pozdější dopady způsobily 

krizi mnohem větší. Nabídka peněz je celková zásoba peněz, tedy například hmotnost 

existujícího dostupného zlata, v daném okamžiku. V současné ekonomice je otázka množství 

                                               
3 Viz inflace a přerozdělení ve společnosti, např.: Milton Friedman: Money Mischief



4

peněz mnohem složitější. Otázkou je jaké různé peněžní prostředky při různých analýzách 

zahrnout, jak jsou peníze definovány.

 Ale na rozdíl od běžných komodit, peníze a jejich nabídka mají specifickou vlastnost. Jejich 

nárůst totiž není sám o sobě společnosti prospěšný. Chybí totiž jejich spotřeba a pouze se 

přesouvají jako prostředek směny, nemají nikde konečné spotřebitele. Jejich cena je dána 

směnnými poměry a není ničím jiným než jejich kupní silou. Síla peněz, tedy to, co si za ně 

lze koupit, vyplývá ze vztahu poptávka – nabídka. S růstem kupní síly peněz, si lidé za ně 

mohou pořídit více zboží a nemusejí jich tolik držet. Když ale vroste nabídka a poptávka po 

penězích se nezmění, pak klesne cena peněz. Lidé najednou drží ve svých rukou více peněz 

než původně, přebytečné peníze začnou utrácet, zvýší tak poptávku po ostatních komoditách a 

tím začne docházet k růstu cen. Je pak zřejmé, že nezáleží na množství peněz v ekonomice,

pokud jde o bohatství národů, rozhodně tedy nespočívá v tunách zlata uložených ve světových 

skladech. Při změnách množství peněz v ekonomice, ať už jde o zvýšení či snížení tun 

drahých kovů, či o natištění či stažení určitého množství bankovek, vždy se to promění pouze 

ve změnu kupní síly daného prostředku směny. A jak tvrdí už D.Hume, změna peněžní zásoby 

nepovede k ničemu jinému, než ke změně cenové hladiny. 

 Lidé si tedy vytvořili peníze jako prostředek směny. Proč ale někteří lidé si peníze nechávají 

a šetří? Zde je několik důvodů. Asi hlavní příčinou je časová odlišnost spotřeby jednotlivých 

statků a služeb, asi si nekoupíme veškeré potraviny, oblečení a další komodity v okamžiku 

uskutečnění nějaké transakce. Peníze uchovávají hodnotu pro jejich vlastníka a umožňují mu 

tak uspokojit jeho potřebu, kdykoliv on chce. Jednou ze směn je i směna našeho výrobního 

faktoru –práce- za mzdu, tedy za peněžní prostředky. Většinou je ale mzda vyplácena 

v určitých intervalech a ty nejsou shodné s dobou nákupů jednotlivých statků. Snažíme se 

proto udržovat určité množství peněz k zabezpečení takovýchto nákupů. Další příčinou je 

nepředvídatelnost výdajů spojených s nástrahami života. Samozřejmě nesmíme zapomenout 

na psychické příčiny, kdy držení peněz dává pocit jistého bohatství a jistoty a  kdy vidina 

lepších zítřků šetří peníze na dobu, kdy bude levněji a peníze budou hodnotnější. Protiváhou 

k poptávce po penězích jsou náklady spojené s držbou peněz, tedy náklady ušlých příležitostí, 

jako je ušlý úrok z banky, ušlé výnosy z investic, ztráty z případné inflace a podobně. Na 

rozdíl od nabídky peněz rostoucí poptávka po penězích jejich kupní sílu zvyšuje a člověk tak 

může s danou peněžní jednotkou obstarat více transakcí.

K ochraně svých peněz a k ulehčení transakcí lidé hledali jisté služby. Na poptávku 

odpověděli podnikatelé, kteří založili sklady a za uložení peněz si účtovali poplatek jako za 

jakýkoliv jiný statek. Člověk si tak mohl své peníze uložit a pokud „sklad“ byl známý a 
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věrohodný, pak stačilo k transakci potvrzení o uložení daného množství peněz ve skladu. Tato 

potvrzení začala nahrazovat peníze díky svému jednoduššímu postupu. (Později byla tato 

papírová potvrzení nahrazena bankovní účty). K fungování tohoto systému je ale třeba, aby 

existovala důvěra ve sklady, tudíž musí existovat konkurence mezi sklady, která zamezí 

zneužívání své pozice a naopak se bude snažit důvěru udržet k přilákání dalších zákazníků.

„Papírky,“které nyní lidé drží v rukách, nejsou žádné nové peníze, i když vlastně jejich 

funkci přeneseně plní, jsou ale závazkem banky kdykoliv vyplatit daný vklad. Nemění se tedy 

nabídka peněz. Papírová potvrzení by měla odpovídat proto jen uloženým penězům (dříve 

zlatu). Skladování komodity, která slouží jako peníze, je tedy podnikání jako každé jiné, lidé 

za ochranu a transakce zaplatí poplatek. Proč tedy ale banky část uskladněných peněz dále 

využívají k dalšímu obohacení? Nedopouští se tak podvodu ve vztahu k jejich zákazníkovi, 

vždyť porušují svůj slib dostát kdykoliv svým závazkům? Jednak peníze jsou statek, který se 

spotřebovává, a tak nemusí fakticky nikdy dojít k jeho výběru a stačí používat potvrzení o 

jejich uložení. Navíc je to komodita, kdy je vkladateli jedno, zda obdrží přesně tu peněžní 

komoditu, kterou vložil. Ty jsou totiž od sebe neodlišitelné a přináší stejné užitky. Banky také 

nepůjčují přímo vložené peníze, ale jen vydávají další potvrzení o vkladu, který navíc ale 

nikdo nevložil, zvyšují tak uměle peněžní prostředky, čímž, jak jsme si vysvětlili, snižují 

jejich kupní sílu. Vydávají tak vlastní ničím nekryté peníze, tedy jen další papírová potvrzení, 

které znehodnocují stávající držená potvrzení, dochází pak následně k inflaci. Nebezpečí 

pouze částečného krytí ze strany bank se vystupňuje v případě nejistoty ze strany vkladatelů, 

kteří si pro peníze přijdou a banka pak zbankrotuje. Ano, v ekonomice začne obíhat více 

peněz, dojde k inflaci, banky se tak mohou obohatit, aniž by k tomu potřebovali svůj majetek, 

ale stejně jako zlato z dolů, v případě svobodného systému bankovnictví narazí na jeden 

mantinel, a tím je tržní prostředí, rychlé šíření informací a konkurence. Pokud bude obrovská 

konkurence, tak klient pro banku bude váženým zákazníkem, pokud by banka vydávala úvěry 

do nekonečna, snižovala by tak více a více svůj slib dostát svým závazkům a klienti by 

takovou banku opustili. Pravděpodobně po krachu pár bank by trh sám objevil vhodné 

množství rezerv a konečnou nabídku peněz utvořenou multiplikačním efektem nových peněz 

z úvěrů s částečným krytím.

 Objevuje se nyní (se vznikem peněz) jev zvaný inflace, kdy se zvyšuje nabídka peněz a 

následně pak tedy roste cenová hladina. Vlády či panovníci států nalezli v inflaci možnost 

zvýšení státních příjmů jinak než poddanými či voliči neoblíbeným zdaněním. Monopolem na 

vydávání peněz si nad nimi zajistili kontrolu. Jako každé opatření, i opatření zvýšení množství 

peněz, působí s nějakým zpožděním, a tak nejprve dochází k ekonomickému růstu a poklesu 
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nezaměstnanosti do doby, než se lidé probudí z iluze a dojde k růstu všech cen, a lidé si 

uvědomí, že nyní peněžní jednotka má menší kupní sílu. Dočasné zdání optimistického 

vývoje umožňuje vládám získat před volbami přízeň. Zvýšení množství peněz tedy bohatství 

společnosti nezvýší, ale zvýší bohatství těch, kteří mají nové další peníze na úkor těch 

posledních, ke kterým se dostanou. Pokud tedy vláda financuje své výdaje, v historii třeba 

financování válek emisí nových peněz centrální bankou pro vládu, nově natištěnými nikterak 

krytými penězi, pak nakupuje za levné ceny, postupně se ale cena statků a služeb zvyšuje 

vlivem rostoucí poptávky a lidé již nakupují za vyšší ceny. Vláda tak vydělala na lidech, došlo 

k přerozdělení. Dle Rakouské školy základem pro fungování ekonomiky je cenový 

mechanismus, kde cena je základním dostačujícím signálem pro rozhodování ekonomických 

subjektů o efektivní alokaci dostupných zdrojů4. Inflace však zkresluje tyto signály a rostoucí 

poptávka po komoditách je zpočátku vyvolána pouze rostoucí peněžní zásobou, což ale 

ekonomické subjekty nevědí a podnikatelé kalkulují s novými cenami a zvyšují svou výrobu, 

která se ale brzy na to ukáže jako neefektivní, po zvýšení všech cen. Lidem se nevyplácí 

spořit, neboť inflace přerozděluje ve prospěch dlužníkům, kteří nyní platí sice stejnou částku, 

ale s nižší kupní silou, a tak je narušen princip spoření, kdy ochota vzdát se současné spotřeby

by měla být nahrazena kompenzací za trpělivost. Lidé se snaží, s rostoucí inflací, takto 

znehodnocovaných peněz zbavovat a ceny rostou více a více. Pokud na to vláda zareaguje 

dalším vydáním peněz, jen tak podpoří spirálu vedoucí k hyperinflaci a zhroucení peněžního 

systému, jak nám mnohokrát historie ukázala. Zkreslení signálů v ekonomice vyvolané 

zvýšením peněžní zásoby způsobuje další, ekonomy ve 20. století důkladně zkoumaný 

problém, a to hospodářský cyklus.

Ludwig von Mises: „peníze vznikají spontánně v lidské společnosti na základě jednání jejich 

členů a procesu hledání, peníze chápe jako všeobecně uznávanou komoditu pro potřeby 

směny, postupným hledáním nejvhodnějšího prostředku lidé sami naleznou aktivum, které 

bude sloužit jako peníze“.5 Dle Rakouské školy prostě existují oblasti, instituce, které vytvořil 

člověk svým rozumem a svými možnostmi účelně, ale i instituce, jejichž vývoj trval dlouhá 

období, které sami prošly různými variantami a čas a vývoj vyústil v konkrétní podoby, které 

se vyvinuly bez vnější autority a lidé je uznávali, brali je za všeobecně platné, kromě institutu 

peněz to bylo například i právo. Zamyslíme-li se nad obdobím, kdy peníze vznikly a jak 

                                               
4 Hayek, F.A.,:The use of knowlege in society, American economic review.1945
5 von Mises, L.: Human Action (Third Edition), San Francisco, Yale University Press 1963.
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vznikaly, tak je zřejmé, že nikdo nepřišel s konceptem peněz a nezavedl je, ale že je lidé 

vytvořily jako vhodný způsob řešení dané potřeby, a to potřeby směny.

F.A. von Hayek: "Vinou všeobecného nepochopení fungování peněžního systému je fakt, že

zločin nadměrné emise provedený monopolistou je nejen tolerován, ale dokonce i oslavován, 

přestože je jednou z hlavních příčin častého narušení hladkého fungování tržního 

mechanismu. Téměř každý státník pokoušející se dnes páchat v této oblasti dobro a 

samozřejmě i každý, jehož rozhodování závisí na názoru velkých organizovaných zájmových 

skupin, způsobí velmi pravděpodobně mnohem více škody než užitku... Jde o zločin 

srovnatelný s krádeží, který umožňuje některým lidem nakupovat více, než si vydělali. Je to 

velice lukrativní zločin páchaný... vládou." S tímto lze s Hayekem souhlasit, dokazují to jak 

zkušenosti dob minulých, ale i ekonomické logické vysvětlení následků emise peněz do 

oběhu. Navíc, každý člověk, má-li v rukou moc, tak ji zneužívá ke svému prospěchu. Cílem 

politika je získat voliče a udržet se na svém místě co nejdéle. Emise peněz mu dává další 

možnost rozšířit svou moc, ale i možnost dočasně zmást voliče v době krizí. Proto dle Misese6

by bylo vhodné, kdyby každý občan měl určitý přehled o veřejném dění a jeho následcích, 

tedy kdyby znal důsledky rozhodnutí politiků, a předešel by tak následným krizím. V moderní 

rozvinuté ekonomice, kde existuje vysoký stupeň informovanosti a vzdělanosti, se lidé snaží 

svá očekávání zabudovat do kontraktů a oslabují tak dopady inflace na výkyvy v ekonomice.

Vzdělanější informovanějšíse obtížněji  nechají zmást a zlákat manipulátorem.

Hayek a jeho návrh: SOUKROMÉ PENÍZE, nový druh revoluce v ekonomii

Hayek přišel ve své knize s převratným návrhem, s návrhem, který v minulosti nebyl 

uvažován veřejností, ale ani ekonomy, s návrhem na soukromé peníze. Dokonce i on sám 

k tomuto názoru  dospěl až po několika letech a zpočátku i jako odpůrce socialistických 

metod plánování, plánování v oblasti peněz stavěl stranou od ostatních zásahů. Koncept 

soukromých peněz odpovídá plně Hayekově myšlence kritiky socialismu, jeho celoživotnímu 

úsilí dokázat nemožnost ekonomické kalkulace centrálními vládami, nemožnosti jednoho

subjektu rozhodovat o otázkách trhu. Jedním z příkladů jsou právě regulace, vliv a zásahy 

státu do oblasti peněz. Vždyť peníze vznikly spontánně, proč by mělo být zamezováno jejich 

dalšímu spontánnímu vývoji, proč bránit trhu? Ať sám určí, jaké peníze používat. Odpovědí je 

touha vládnoucí moci, ať už panovníka či vlády, si moc udržet a získat další finanční zdroje 

                                               
6 Mises, von L., Byrokracie, Praha, Liberální institut, 2002
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způsobem méně viditelným. Podívejme se nyní na jeho knihu „Soukromé peníze“ a na jeho 

koncept a názory podrobněji. Nikoliv monopol vlády na emisi peněz, ale trh sám ať ukáže, 

tedy chce možnost pro soukromé instituce vydávat vlastní peníze, na státu je pouze vytvoření 

vhodného konkurenčního svobodného prostředí prostřednictvím svobodných zákonů a zákonů 

proti padělání. Dále požaduje otevření se veškerých hranic a překážek pro svobodný obchod a 

pro jednotlivé měny, fungující měnový trh, a rychlé šíření informací bez cenzury ve 

společnosti. Takové podmínky umožní každému subjektu si zvolit jakékoliv peníze u 

jakékoliv instituce v jakékoliv oblasti. Je jen na každém si zvolit, co mu vyhovuje. Neříká, že 

každý subjekt hned pozná, která měna je ta správná, ale zkušenosti, okolí, vývoj a informace 

ho k stabilním měnám postupně dovedou.

Kritizuje jakékoliv zásahy vlády do svobodného fungování trhu a vysvětluje,  kde se vzalo 

privilegium emitovat peníze. V dobách, kdy se ukázal jako nejvhodnější prostředek drahý 

kov, byl problém s určením hmotnosti, a tak se objevovaly mincovny, které stvrzovaly váhu a 

tím nominaci dané mince. Toto výnosné podnikání přilákalo panovníky a s mincemi spojili

svou moc. Drželi tak v rukou obrovskou moc, moc mincí jako prostředku směny, tedy základu

pro tržní transakce. Mohli tak nyní oficiálně peníze znehodnocovat a neoprávněně se 

obohacovat. Ještě snazší možnost se obohacovat díky monopolu přišla s papírovými penězi.

Vláda tak zamezila lidem si svobodně vybrat vhodné peníze a uzákonila pouze jedno možné 

platidlo, to na které sama udělila monopol. Hayek si uvědomuje, možná více než řada jiných 

ekonomů, nebezpečí a dopady inflace. Jevu, který považuje za škodlivý v každém svém 

směru, jevu, který narušuje fungování trhu špatnými signály vedoucích k chybné alokaci 

zdrojů a následným problémům, jevu, který přerozděluje - ne dle zásluh. Upozorňuje na 

přílišné zjednodušení vztahu mezi peněžní nabídkou a cenovou hladinou, který je sice do jisté 

míry pravdivý, ale zapomíná na změny jednotlivých cen, s čímž souvisí právě odklon od 

investic do správných odvětví a dočasné přesuny poptávky na některé komodity, nemající 

základy v ničem jiném, než v rostoucí nabídce peněz. Na to reaguje Hayek svým postojem: 

„zrušme výsadní právo na jednu národní měnu, zrušme vládní monopol na emisi peněz!“

Nikdo předtím nepomyslel na jinou možnost než na existenci státem garantovaných peněz, 

lidé věřili státní garanci a samotná ta důvěra umožnila existenci daných peněz. Nedokázali si 

představit peníze jiné, rozhodně ne soukromé a už vůbec ne odlišné, vydávané soukromými 

firmami. Zde je dle mého názoru nutné si uvědomit, že moderní doba umožňuje rychlejší 

přesun informací a nové možnosti elektronického převodu dat, není tedy nutná jedna měna 

pro usnadnění porovnávání cen a ověření kvality dané  měny. Představme si tedy situaci
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možnosti zavedení soukromých peněz, tak jak ji vidí Hayek. V ekonomice se nachází řada 

institucí s právy emitovat peníze a tento trh emise peněz je zcela volný. Kdokoliv na něj může 

kdykoliv a kdekoliv vstoupit bez žádných bariér. Systém práva je nastaven tak, aby bylo 

zamezeno padělání a zajištěna ochrana dobrého jména bankovky. Uvědomíme-li si

komplikovanost vytváření účinných a vynutitelných právních aktů, které by ve společnosti 

byly uznávány a všemi stejně dodržovány, pak je nutné, aby si zákonodárci uvědomili

důležitost vynutitelnosti smluvních závazků, a soudy fungovaly nestraně a spolehlivě. 

Navrhoval bych, aby byl uznávaný nepsaný smluvní akt, kterým se ten, kdo získává peníze 

jedné instituce zavazuje, že je použije pouze jako prostředek směny a vzdává se možnosti 

jejich dalšího množení. V případě porušení, by pak osoba, která by se takto obohatila, musela 

kompenzovat vzniklé škody a tresty by měly být dosti vysoké, aby případné hříšníky odradily. 

Instituce, dbající o dobré jméno své měny, by pak sama občas kontrolovala jeho dodržování.

Hayek tvrdí,  že  instituce by pak vydaly své vlastní peníze, ve své vlastní podobě, v určitých 

nominálních hodnotách s určitou kupní silou, spolu se závazkem je vyplatit za určitý poměr 

ostatních měn, jakousi minimální garancí hodnoty. Hodnotu svých peněz vztáhne ke koši 

komodit, který  vyplyne z preferencí veřejnosti a zaručí se za neměnnost této hodnoty. Emise 

nových peněz bude zpočátku probíhat hlavně prodejem, kdy například přijdeme k přepážce 

dané instituce a směníme držené peníze (třeba ty původní národní) za peníze té instituce. Zde 

je nutné si uvědomit význam minimální garance hodnoty, kdy se emitent zaručí směnit  svou 

měnu s ostatními v jistém poměru. Bez této garance by byl každý  emitent ve velkém 

pokušení, po získání jisté důvěry, své sliby porušit a obohatit se na úkor druhých s vidinou 

velkého zisku, který by převýšil ztráty z následného krachu. Myslím si, že po určitém čase 

tyto garance v konkurenčním prostředí budou instituce samy poskytovat nějakou smlouvou, 

která bude vynutitelná, aby si zajistily příliv zákazníků. Není nutné proto žádné vládní 

nařízení. Určitě v počátku se objeví několik institucí, které na tom vydělají na úkor lidí, kteří 

si je zvolili. Lidé se pak stanou opatrnějšími při volbě a budou požadovat záruky. Lidská 

společnost však určitě nedokáže zpočátku fungovat čistě svobodně a s rovnými příležitostmi, 

stále bude existovat asymetrie informací a řada lidí v tom uvidí možnost, jak si výhodně 

přilepšit. Určitě se utvoří prostor pro nekalé praktiky. Řada lidí si založí instituci a využije 

této možnosti a pak prostě zkrachuje. Možná přijde o práci řada lidí, řada lidí přijde o své 

peníze či jejich hodnotu, ale pár lidí se na tom obohatí. Lidé, kteří si zvolí prosperující 

instituce, které přežijí, budou mít štěstí. Ale co ti, kteří to štěstí neměli? Je jasné, že se poučí a 

budou si dávat větší pozor při výběru, požadovat jisté garance, ale budou taky hledat viníky, 

budou určitě volat po návratu jedné měny. Vidím v tom nebezpečí tohoto konceptu a zejména 
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na počátečním přerozdělení dle toho, kdo jaké má štěstí, kdo byl na správných místech ve 

správný čas. Takový přechod jistě bude složitý a myslím, že ani ne stoprocentně spravedlivým 

z hlediska rovnosti, ale mohl by nakonec vést, pokud se daný koncept  podaří udržet,

k vytvoření  pouze  stabilních  institucí.

Hodnota  peněz  nemůže  pak  být odvozena  od poptávky po  penězích,  která  nyní  v dané 

ekonomice  ani  neexistuje.  Každá měna  má  nyní svou  vlastní poptávku. Jak tedy  určit 

hodnotu, když ne od poptávky? Hodnotu prostředku směny lze odvodit od toho, co lze za 

dané peníze pořídit, tedy jaké množství komodit lze za danou hodnotu pořídit. Pro 

zjednodušení, pak lze hodnotu vztáhnout k jisté struktuře komodit, tedy ke koši komodit.

Nesmíme ale zapomínat, že se mění ceny jednotlivých komodit (se změnami preferencí, 

rostoucí vzácností, rostoucími náklady….), ale ne ceny všech! Cílem každého emitenta pak 

bude pro udržení své pozice tuto hodnotu udržet stabilní, protože pouze stabilní hodnota 

umožňuje lidem se správně rozhodovat. Je pak zachována alokační funkce ceny. Zárukou pro 

fungování tohoto mechanismu bude snaha se udržet na trhu, což je možné pouze udržením si 

důvěry, kterou získá instituce zajištěním stabilní hodnoty. V konkurenci přežijí jen ti, kterým 

se podaří tu stabilitu zajistit, kteří budou schopni reagovat na změny poptávky po jejich 

penězích. Nakonec uspěje jen pár spolehlivých institucí, kterým se to podaří a budou si 

konkurovat poskytováním dodatečných služeb, což systém bankovnictví a peněžnictví ještě 

rozvine, možná do rozměrů, které si ani neumíme představit. Nepopírám možnost tohoto 

vývoje, ale Hayekova věta: „Věřím, že banky budou mít dostatek soudnosti, aby se ani 

vzdáleně nepřiblížily k vytvoření monopolního postavení, ale omezování rozsahu jejich 

podnikání se stane jedním z nejdelikátnějších problémů“ mi připadá trošku naivní. Zapomíná, 

že vidina dalšího obohacení je v každém člověku a v bankovních radách budou zase jenom 

lidi, určitě naleznou nenápadné prostředky, jak do jisté míry se dohodnout a spolupracovat, 

protože to může být pro obě strany výhodnější (méně nákladnější) než si navzájem 

konkurovat. Proto je důležitá konkurence mezi existujícími institucemi, ale i potenciální 

konkurence. A také otevřenost národních trhů. Pokud se na domácím trhu firmy spojí a 

dohodnou, což povede k porušování jejich původních slibů, tak se lidé mohou po čase obrátit 

k měnám zahraničním. Výhodou je také, že na trh peněz může vstoupit kdokoliv, nemusí to 

být nutně malá firma, která by nebyla sto velkým leaderům konkurovat, může to být například 

i velká banka, která dosud používala peníze těchto institucí či jiná velká firma se může 

rozhodnout vstoupit na trh peněz. Jedině konkurence na trhu i o trh zajistí vytvoření firem, 

které budou udržovat konstantní kupní sílu a vytvoření kvalitních měn. Právě konkurence 

vyvolává tlak na kvalitu. Jen ty nejschopnější instituce, které dokáží správně regulovat 
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množství svých peněz tak, aby dle poptávky udržely stejnou cenovou hladinu komoditního 

koše nejvhodnějšího pro veřejnost, jen ty přežijí.

Z toho všeho plyne, že centrální banka a její původní funkce je nyní zbytečná, může pouze 

zůstat na trhu jako jedna z bank s rovným postavením, nikdo teď není závislý na jejich 

penězích. A aby byl usnadněn přechod k tržnímu systému je nutné centrální banku osvobodit 

od všech privilegií a donutit ji tak ke stejnému chování jako ostatní instituce. Dále by již 

neexistovala inflace, neboť k té dochází pouze se zvyšováním nabídky peněz více než roste 

reálný produkt, pouze samotný růst cen některých komodit (i když v klíčových odvětvích) či 

růst mezd v některých odvětvích nemůže  zvýšit celkovou cenovou  hladinu. 

 To je způsob, jak dle Hayeka vyřešímeproblém inflace. Vytvoření svobodného trhu peněz, 

tedy koncept SOUKROMÝCH PENĚZ.
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