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Různé negativní kontace: 

„Dělá to (jen) pro peníze!“ „Je na prachy.“ „Hrabe.“ 

 

Řada lidí o penězích nemluví a neříká si o ně. 

Často to bývá považováno za povrchní či hamižné. 

 

Pro mě jsou peníze jedním z největších objevů. 

Díky penězům je lidstvo tam, kde je. 
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Peníze jsou uchovatelem hodnoty (ty naše ne). 
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Co když lidé přestanou používat gramofony? 
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Co když řádově zefektivníme výrobu titanu? 

Jeho cena klesne. 

Část výrobních kapacit se zefektivní; část se přesune jinam. 

Titanem začneme nahrazovat jiné (nyní levnější) materiály. 

 

Co když začne docházet ropa? 

 Její cena vzroste. 

Začne se vyplácet hledat další naleziště a postupy extrakce. 

Lidé budou méně jezdit, případně hledat alternativy. 
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Změny cen jsou signály; šíří se dál společností. 

Bránit jejich šíření je pro jedince finančně ztrátové. 

Na šíření signálu lze vydělávat či neprodělávat. 

Stačí neprodávat pod cenou a nenakupovat předražené statky. 
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Tento „internet“ však nepřenáší jen informace. 

Automaticky přenáší také motivace. 

Nikomu není třeba vysvětlovat, co má dělat. 

Lidé to dělají sami v důsledku sobectví a snahy mít se lépe. 

Nejvíc vydělají ti, kdo nejlépe uspokojí potřeby ostatních. 

Dle jejich skutečných subjektivních preferencí, ne „co by mělo“. 



Je můj projekt užitečný? 

Ziskový projekt produkuje statky, kterých si 

lidé cení více než zdrojů, které spotřebovává. 



Je můj projekt užitečný? 

Ziskový projekt produkuje statky, kterých si 

lidé cení více než zdrojů, které spotřebovává. 

 

Ztrátový projekt produkuje statky, kterých si 

lidé cení méně než zdrojů, které spotřebovává. 



Je můj projekt užitečný? 

Ziskový projekt produkuje statky, kterých si 

lidé cení více než zdrojů, které spotřebovává. 

 

Ztrátový projekt produkuje statky, kterých si 

lidé cení méně než zdrojů, které spotřebovává. 

 

Obdobně lze ocenit čas na trhu práce. 

Jak a kolik mi ho stojí vynaložit za nabízené peníze? 
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Stojí lidskou práci, budovu, energie, materiál… 

Dává lidem možnost chodit se dívat na filmy. 
 

Vydělává kino? 

Lidé cení filmy víc než spotřebované zdroje. 
 

Prodělává kino? 

Lidé si cení spotřebovaných zdrojů víc než filmů. 
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Krachují ti, kdo z vzácného dělají méně vzácné. 

Měřeno dle subjektivních preferencí tržních aktérů. 

 

Jedná se o očistný proces; realokaci zdrojů. 

Práce i suroviny se přesouvají tam, kde jsou potřeba. 
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Fungují bez výjimky dle subjektivních preferencí. 
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Lze se setkat s argumentem, že „zisk není vše“. 

Zisk jistě není vším; avšak odráží užitečnost pro lidi. 

Neválcuje „komerce“ na trhu „hlubší“ statky? 

Jen pokud lidé „komerci“ preferují; pak je to v pořádku. 

Zpochybňují to ti, jejichž preference se liší od většinových. 

Naučme se přijímat, že ne vždy musíme mít pravdu. 
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…zdravotnického materiálu v době koronaviru. 

 

Díky cenám můžeme dobře alokovat zdroje. 

Nezačneme-li panikařit a snažit se přechytračit trh. 
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Principiálně stejné je to s divadlem, knihovnou, sportem… 

V krizích občas politiky napadne zastropovat ceny. 

To vede k nedostatku (zmizí motivace dodávat/šetřit). 

Celkem nedávno to vyzkoušel Orbán, protože co kdyby náhodou… 

Celá řada dalších státních intervencí deformuje ceny: 

monetární i fiskální politika, licence, minimální mzda… 
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Věřme lidem, jejich sobectví a snaze vydělat. 

Systém cen motivuje účastníky trhu jednat efektivně. 

 

Nevěřme centrálním plánovačům. 

Nemají informace decentralizované ve společnosti. 
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Má-li někdo moc nad penězi, může tvořit nové. 

Nerovnoměrnou distribucí vysílá falešné signály. 
 

Státní monopoly na peníze škodí ekonomikám. 
 

„Dejte mi možnost tisknout a ovládat peníze, a nebude 

mne zajímat, kdo tvoří zákony.“ – M. A. Rothschild 

To není tak úplně pravda; platí to pro státní peníze. 

Lidé odmítnou špatné peníze, nebude-li jim je stát nutit. 
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Svobodný trh peněz 

Nelze objektivně říci, které peníze jsou nejlepší. 

Lidé mají rozdílné preference. 

 

I na trhu peněz odliší konkurence zrno od plev. 

Greshamův zákon tomu na volném trhu nebrání. 

Problém nastává, když někdo fixuje kurz peněz vůči sobě. 

Nebo když někdo vynucuje přijímání méně kvalitních peněz. 

Frakční bankovnictví, dnešní monetární politika… 

…by nejspíš na volném trhu bez donucení neuspěly. 



Závěr 

Peníze nejsou zlo. 

Byť nezdravý vztah k nim může ublížit. 

 

Peníze jsou jedním z největších vynálezů lidstva. 

 

Ceny jsou úžasným komunikačním nástrojem. 

 

Stát cenové signály deformuje, čímž škodí. 


