


Dnešní téma: 

 

Funkce peněz 

 

 

Frakční bankovnictví 

Peníze 



Jak lidé vnímají peníze? 

„Kořen všeho zla“ 

návrhy utopických světů bez peněz 
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Jak lidé vnímají peníze? 

„Kořen všeho zla“ 

návrhy utopických světů bez peněz 

 

Užitečný prostředek směny 

Nástroj motivace (měření zásluh) 

 

Jeden z největších vynálezů lidstva? 

úchvatný prostředek komunikace 



Známá funkce: prostředek směny 

 

Připomenutí: výhodnost dobrovolné směny 

 

Barter: zvyšování užitku; dělba práce 

 

Peníze: přímá výměna (bez prostředníka) 
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Jak poznat, že něco dělám dobře? 

Pro sebe: Zlepšila se má situace? 

 

Pro druhé zdarma: Jak dobrý je to pocit? 

 

Pro druhé za něco: Co má větší hodnotu? 

 

Mnoho směn a nejen sám (firma): ?? 



Porovnávání užitku 

Připomenutí: Užitek je zcela subjektivní a 

interpersonálně neporovnatelný. 

A nelze jej ani sčítat, odečítat, násobit, dělit… 



Porovnávání užitku 

Připomenutí: Užitek je zcela subjektivní a 

interpersonálně neporovnatelný. 

A nelze jej ani sčítat, odečítat, násobit, dělit… 

 

Peníze jsou objektivní a lze je počítat. 



Porovnávání užitku 

Připomenutí: Užitek je zcela subjektivní a 

interpersonálně neporovnatelný. 

A nelze jej ani sčítat, odečítat, násobit, dělit… 

 

Peníze jsou objektivní a lze je počítat. 

 

Řešení: Užitek lze vyjadřovat v penězích. 

Hodnota je stále subjektivní, což nevadí. 

 



Peníze a užitek 

 

Vyčíslení nákladů a výnosů v penězích 

 

Generuje-li firma zisk*, zhodnocuje zdroje. 

Je-li firma ve ztrátě*, plýtvá zdroji. 

* To platí pro dobrovolné směny, kde obě strany 

vědí, čeho se vzdávají a co získávají. 



Univerzální platnost? 

Závěry o ziscích a ztrátách platí obecně. 

 

Podmínkou je vyčíslení užitku v penězích. 

 

Často není nutné to dělat tak složitě. 

Netýká-li se transakce mnoha dalších lidí. 

„osobní věci“ 

Platnost tvrzení je však zcela univerzální. 



Příklady 
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Příklady 

Stavební firma 

 

Veřejná knihovna 

 

Charitativní organizace 

 

Sex za drogy 

Netřeba přepočítávat na peníze, ale lze to. 



Krátká diskuse? 

Nesouhlasí někdo s tím, 

že zisky a ztráty indikují 

užitečnost každé firmy a 

projektu? 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Tvorba cen 

Podnikatelé jsou motivováni ziskem. 

 

Nastavují ceny tak, aby co nejvíce vydělali. 

Ceny musí být přijatelné pro zákazníky. 

To závisí i na konkurenci. 

 

Ceny odrážejí vzácnost statků a poptávku. 

Netřeba dokonalé konkurence. 



Cenové signály 

Je-li něčeho nedostatek, ceny rostou. 
Zisk láká (nové) podnikatele jít „řešit problém“. 

Vysoká cena motivuje spotřebitele šetřit. 

 

Je-li něčeho přebytek, ceny klesají. 
Nejméně efektivní podnikatelé krachují. 

Přesouvají se jinam. 

Spotřebitelé užívají statek jako substitut. 

 



Přenos informací 

Problémy v produkci zvýší cenu. 

Všichni na to reagují, aniž vědí, co se stalo. 

 

Nový výrobní postup sníží cenu. 

Opět všichni reagují, nemusí o tom ani vědět. 



Přenos informací 

Problémy v produkci zvýší cenu. 

Všichni na to reagují, aniž vědí, co se stalo. 

 

Nový výrobní postup sníží cenu. 

Opět všichni reagují, nemusí o tom ani vědět. 

 

Spekulanti pomáhají; ziskuchtivost taktéž. 

Předražená pumpa v oblasti zasažené bouří. 



Krátká diskuse? 

Odsuzuje teď někdo toho 

pumpaře? A spekulanty? 

 

 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Státní deformace trhu 

Funkce peněz lidé podvědomě znají, ale… 

 

Státní zásahy zkreslují cenové signály. 

Přerozdělování, dotace, regulace cen, daně… 

I „řešení problémů“ škodí (deformace trhu). 

 

Tržní maximalizace zisku je prospěšná. 

Se špatnými (pokřivenými) vstupy nemusí být. 



Peníze v rukou státu 

Současné peníze ovládá stát. 

Násilím vynucuje jejich přijímání. 

Vybírá v nich daně. 

Nutí v nich vést účetnictví. 

Určuje jejich množství. 

 

Manipulací s penězi stát deformuje trh. 

Už tím, že nenechá lidi zvolit měnu svobodně. 

 



Tisk peněz 

 

„Dejte mi možnost tisknout a ovládat peníze, 
a nebude mne zajímat, kdo tvoří zákony.“ 

– Mayer Anselm Rothschild 



Tisk peněz 

 

„Dejte mi možnost tisknout a ovládat peníze, 
a nebude mne zajímat, kdo tvoří zákony.“ 

– Mayer Anselm Rothschild 

 

Tisknout a ovládat peníze nestačí. 

Je třeba ještě zákon, který ty peníze vnutí lidem. 
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Krytí peněz 

Peníze bývaly kryty drahými kovy. 

 

Podvodníci půjčovali neexistující zlato. 

 

Z podvodu se časem stal (státní) standard. 

 

Dnes jsou peníze kryty státním donucením. 



Reálné násilí 

Připomenutí: Zákony znamenají násilí. 

Státní zásahy jsou vždy prosazovány silou. 

 

Čína dříve: umučení za nepřijetí státní měny 

 

USA dnes: stříbrem krytý Liberty Dollar 

„terorista“ Bernard von NotHaus 

Vláda jej nechala zlikvidovat. 



Padělání 

Padělání peněz snižuje jejich hodnotu. 

Jde o nepřímé okrádání (a je to i trestné). 

 

Padělatel nepřímo okrádá držitele měny. 
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Padělatel nepřímo okrádá držitele měny. 

 

Co když peníze „padělá“ stát skrze banky? 

státní privilegium půjčovat neexistující peníze 



Stát, nebo banky? 

 

Technicky kradou banky; stát to legalizuje. 

Bude-li legální krást, zloděj se vždy najde. 

Bez ohledu na viníka je řešením nelegalizovat krádež. 



Stát, nebo banky? 

 

Technicky kradou banky; stát to legalizuje. 

Bude-li legální krást, zloděj se vždy najde. 

Bez ohledu na viníka je řešením nelegalizovat krádež. 

 

Regulace, nebo deregulace? 

Stát reguluje peníze a dává bankám privilegia. 

Regulace bank je pak omezením těch privilegií. 

Deregulace bank tedy nemají co dělat s volným trhem. 



Úrok 

 

Úrok není (jen) finanční jev! 
Je zcela obecný, ač se typicky platí v penězích. 

 

Plyne z rozdílnosti časových preferencí. 

Méně nyní, nebo více později? 

Někdo je ochoten výměnou za něco odložit spotřebu. 



Úspory a investice 

Větší objem úspor → nižší úrokové sazby 

To plyne ze zákona nabídky a poptávky. 

Nižší úrokové sazby → motivace investovat 

Investice se vyplatí i při nižším výnosu. 



Úspory a investice 

Větší objem úspor → nižší úrokové sazby 

To plyne ze zákona nabídky a poptávky. 

Nižší úrokové sazby → motivace investovat 

Investice se vyplatí i při nižším výnosu. 

 

Více úspor → větší ochota utrácet 

Větší ochota utrácet → návratnost investic 

Fascinující trh: ceny úroků přenášejí informace. 
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Hospodářské cykly 

Stát uměle snižuje úrokové sazby. 

Dovoluje bankám půjčovat neexistující peníze. 

 

Lidé investují; jako kdyby bylo hodně úspor. 

Jednají na základě mylných informací. 

 

Dojde k investicím, leč úspor je málo, takže 

chybí ochota investovat: hospodářská krize! 



Zjednodušení 

Zjednodušoval jsem kvůli srozumitelnosti. 

frakční bankovnictví 

příčiny hospodářských krizí 

 

Historie však má slova potvrzuje. 

Hospodářské cykly dříve nebyly. 

Docházelo ke krizím z konkrétních příčin. 

války, sucha, neúroda, epidemie… 

Tyto krize však nebyly cyklické. 
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Není třeba zlatem přímo platit! 

Postačí, když peníze budou za zlato směnitelné. 

 

Ceny (i bankovní účty) v miligramech zlata. 



Zlatý standard 

Peníze kryté drahými kovy (zlatem…) 

 

Není třeba zlatem přímo platit! 

Postačí, když peníze budou za zlato směnitelné. 

 

Ceny (i bankovní účty) v miligramech zlata. 

 

Nepřátelský clearing 



Svobodné měny 

 

Každý může konkurovat vlastní měnou. 

 

Peníze mohou být kryté čímkoliv. 

To nevadí, mohou-li být svobodně odmítány. 

 

Kryptoměny (kupříkladu Bitcoin…) 



Závěr 

Přenos informací, alokace zdrojů skrze ceny 

 

Státní zásahy způsobují šum a misalokace. 

 

Frakční bankovnictví způsobuje krize. 

 

Řešení: svobodné měny (zlatý standard) 



Přijďte příště 

 

 

Tématem příští přednášky i diskuse budou 

hasiči; jak a proč mají fungovat volnotržně? 

 

Středa 25. ledna ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost. 

Ptejte se, oponujte… 

Kdo se nechce ptát přede 

všemi, asi za čtvrt hodiny 

se přesuneme do Bitcoin 

Coffee v přízemí; tam lze 

pokračovat v debatě. 

Diskuse? 


