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NÁRODNÍ  DůCHOD   

 
Ostatní typy agregátních ukazatelů 
 
 Národní důchod - představuje hodnotu veškerých příjmů, které dostanou domácnosti. Jeho 
výpočet se podobá výpočtu čistého produktu důchodovou (příjmovou) metodou s jedním podstatným 

rozdílem - neobsahuje nepřímé daně. Nepřímé daně jsou příjmem, který domácnosti nedostávají, i 

kdyţ jsou sloţkou ceny výrobku. 
Disponibilní důchod - jedná se o důchod, který mohou domácnosti vyuţít. Od národního důchodu 

se liší zejména osobními (přímými) daněmi, které domácnosti platí ze svého příjmu a majetku. Kromě toho 

nezahrnuje část kapitálových příjmů, která nemůţe být spotřebována, tedy přímé daně firem a 

proinvestovanou část zisku. Do disponibilního důchodu se naopak zahrnují transferové platby, které 

domácnosti dostávají od státu. 
K měřeni celkové ekonomické aktivity určitého celku (např. státu) lze tedy pouţít celé řady 

ukazatelů - ukazatele vyuţití výrobních faktorů (zejména práce, tj. zaměstnanosti), ukazatele celkového 

výstupu, výroby (výše popsané ukazatele typu HDP), nebo ukazatele celkového důchodu získaného ze 

všech výrobních faktorů. 
 Většina ekonomik vykazuje pravidelně ukazatele svého hrubého produktu (domácího nebo 

národního) a míru nezaměstnanosti. Ukazatel hrubého domácího produktu je získáván na základě 

statistických údajů o produkci jednotlivých firem a cenách jejich výrobních faktorů. 

 

 

ŠEDÁ A ČERNÁ  EKONOMIKA   

 
DANĚ, ŠEDÁ EKONOMIKA A LAFFEROVA KŘIVKA = HOLMAN  STRANA 336 

Jiţ jsme si ukázali, ţe vysoké daně oslabují motivace lidí k pracovním výkonům. To 

však není všechno. 

Dalším důsledkem vysokých daní je vyhýbání se daním. Způsoby jsou velmi roz-

manité a daňoví poplatníci jsou velmi vynalézaví. 

Jak stavět? 

Rodina Lorencova se rozhodla přistavět patro ke svému domu. Dali dohromady 

úspory, vzali si velké půjčky a najali stavební firmu. Pak ale zjistili, ţe ze svých příjmů 

nebudou moci stavbu „utáhnout". Lorencovi mají sice slušný příjem, ale třetina padne na 

daně. Stavební firma je drahá (jak by nebyla, kdyţ musí platit vysoké daně). Lorencovi si 

spočítají, ţe kdyby stavěli sami, přišla by je stavba levněji. Proto dá pan Lorenc v prácí 

výpověď a pustí se do přístavby sám. 

Přístavba sice trvá déle a není tuk kvalitní, jako kdyby ji provedla profesionální stavební 

firma. Ale co naplat - při tak vysokých daních se vyplatí stavět sám. Ze svépomocného 

stavění pan Lorenc totiţ nemusí platit ţádné daně. 

Vysoké daně motivují lidi ke svépomocným činnostem, protoţe z nich nemusí 

platit daně. Vyplácí se jim, aby si sami stavěli a opravovali domy, aby si sami malovali byty, 

myli okna, hlídali děti, udrţovali auta. Z toho totiţ nemusí platit daně. 

Místo aby se lidé plně věnovali svým povoláním a ze svých příjmů kupovali sluţ-

by specialistů, dělají si mnoho věcí sami, i kdyţ je dobře neumějí. To sniţuje celkovou 

efektivnost ekonomiky a zpomaluje ekonomický růst. Pan Lorenc je kvalifikovaný 

automechanik, ne zedník, tesař ani klempíř. Jestliţe jej daňový systém motivuje k tomu, aby 

opustil práci automechanika (v níţ má komparativní výhodu) a dělal zedníka, tesaře a 

klempíře (v Čemţ komparativní výhodu nemá), není to v pořádku. 
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Při vysokých daních se také vyplácí poskytovat si vzájemné protisluţby. Pan Lorenc 

opraví panu Rybáčkovi auto a ten mu za to na oplátku opraví střechu. Kdyby si své sluţby 

prodali, museli by z nich odvést státu daně. Kdyţ si je poskytují jako vzájemné „naturální" 

protisluţby, daně platit nemusí. 

Toto jsou legální způsoby vyhýbání se daním. Ale jsou-li daně vysoké, jsou i nele-

gální způsoby běţné. Při nízkých daních se lidem příliš nevyplácí riskovat daňový únik. Při 

vysokých daních se to vyplácí více. Hrozí jim sice, ţe zaplatí penále, nebo dokonce riskují 

trestní stíhání. Ale člověk vţdy váţí náklady a výnosy. Daňový únik je výnosem, odhalení a 

potrestání je nákladem. Čím vetší je výnos z daňového úniku, tím větší riziko se vyplácí 

podstoupit. 
Tak vzniká šedá ekonomika: sféra naturálních protisluţeb a daňových úniků. Její 

rozměr se odhaduje v evropských zemích v průměru na 10 % HDP (i kdyţ jde o odhady velmi 

nepřesné). Je-li tento odhad správný, přichází naše státní pokladna díky šedé ekonomice ročně 

o cca 30 mld. Kč na nevybraných daních. Je logické, ţe velikost šedé ekonomiky bude tím 

větší, čím vyšší budou daňové sazby. 

A konečně velmi nepříjemným důsledkem vysokého zdanění je únik kapitálu do 

zahraničí. Kapitál odchází ze zemí s vysokými daněmi do zemí s niţšími daněmi. 

Shrňme. Vysoké daně mají negativní dopad na ekonomický růst, protoţe oslabují 

motivace lidí k pracovním výkonům, zvětšují daňové úniky a vyvolávají únik kapitálu ze 

země. 
 

 

Zvyšování daní má ze stejných důvodů negativní dopady na samotný daňový výnos 

státu. Kdyţ stát zvyšuje daně, musí počítat s tím, ţe se jeho daňové výnosy nebudou zvyšovat 

ve stejné proporci. Tento jev zachycuje Lafferova křivka, jejímţ autorem je Američan Arthur 

Lafťer. Vidíte ji na obrázku 27 - 1. Kdyţ míra zdanění roste, jsou přírůstky daňového 

výnosu státu stále menší. To proto, ţe vyšší míra zdanění oslabuje ekonomickou výkonnost, 

zvyšuje daňové úniky a vyvolává únik kapitálu do zahraničí. V důsledku toho klesá základ, z 

něhoţ jsou daně odváděny. Je logické, ţe při hypotetickém 100% zdanění by daňový výnos 

klesl na nulu, protoţe by nikdo nevykonával nic, z čeho jsou daně odváděny. 

Lafferova křivka odhaluje důleţitou věc: kdyţ se míra zdanění zvýší například z 20 % 

na 40 %, není pravda, ţe se daňový výnos zvýší dvakrát. Zvýší se méně. Podobně platí, ţe 

kdyţ se míra zdanění sníţí například ze 40 % na 20 %, není pravda, ţe daňový výnos klesne 

na polovinu. Klesne méně. 
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Obi: 27-1   Lafferova křivka ukazuje, ţe vztah mezi daňovým výnosem a mírou zdanění není lineární. S růstem míry zdanění roste daňový 

výnos státu stále méně. 

 

AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A  NABÍDKA   

Agregátní poptávka  = TOMAŢIČ strana 10 
ÚVOD  

K tomu, aby ekonomická věda mohla studovat vliv peněz na výstup a ceny, musí 

zavést pojmy agregátní nabídky a agregátní poptávky. Tyto pojmy jsou něčím zcela odlišným, 

neţ je trţní nabídka a trţní poptávka. 

 Agregátní nabídka představuje celkové mnoţství výrobků a sluţeb,
2 

které je v 

ekonomice vyrobeno a firmy je chtějí prodávat. Protoţe nelze tyto výrobky a sluţby sečíst v 

naturální podobě, je nutno agregátní nabídku vyjadřovat jako sumu peněţních hodnot všech 

vyráběných výrobků a sluţeb, které firmy působící v ekonomice chtějí při rozdílných ce-

nových hladinách prodávat. 

Agregátní poptávka je naopak suma poptávaných výrobků a sluţeb, tj. výdaje 

domácností, firem, státu, event. zahraničních subjektů, čili znázorňuje vztah mezi hladinou a 

tzv. reálným produktem, který výše uvedené subjekty chtějí nakupovat. 

Agregátní nabídka a agregátní poptávka ve vzájemné interakci, tj. vyrovnáváním, 

stejně jako u nabídky a poptávky trţní určují tzv. makroekonomickou rovnováhu. Ale na 

rozdíl od nich se zde určuje skutečné mnoţství výstupu a cenová hladina 
!
. 

Je nutno poznamenat, ţe na agregátní ekonomickou činnost existují dva základní 

názory: monetaristé, vedeni klasickým konzervativním výkladem laissez faire, nahlíţejí na 

změny peněţní zásoby jako na základ pohybů cenové hladiny i agregátního výstupu. 

Ekonomika je schopna automatického návrhu k normálním poměrům i po zásahu tzv. šoků. 

Není tudíţ třeba, aby k stabilizaci ekonomiky docházelo prostřednictvím vládních zásahů. 

Keynesiáni naproti tomu kladou důraz na fiskální politiku a tzv. očekávání subjektů 

(domácností a firem), označované někdy také jako „změny optimismu". Pohyby cenové 

hladiny a agregátního výstupu jsou podle nich vyvolány nejen změnami peněţní zásoby, ale 

také těmito vlivy, a proto obhajují vládní zásahy do ekonomiky, zejména za účelem dosaţení 

plné zaměstnanosti. 

 

 

AGREGÁTNÍ POPTÁVKA 

Rovněţ křivku agregátní poptávky můţeme zobrazit ve stejné souřadnicové soustavě 

jako agregátní nabídku. Vyjadřuje závislost mezi poptávaným mnoţstvím agregátního 

výstupu a cenovou hladinou za podmínek „ceteris paribus".
5
 Je to vlastně peněţní hodnota 

všech poptávaných výrobků a sluţeb v dané ekonomice,
6
 čili vztah mezi cenovou hladinou a 

reálným HDP. (viz obr. č. 9.3) 
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Obr. č. 9.3 - Agregátní poptávka 

 
 

Agregátní poptávka je v moderní ekonomii vykládána dvěma odlišnými směry (viz 

úvod). Monetaristé povaţují klesající sklon křivky agreg. poptávky za důsledek jediného 

hlavního faktoru, tj. ţíněný mnoţství peněz, zatímco keynesiáni věří, ţe posuny a tvar křivky 

mohou ovlivnit změny vládních výdajů a daní nebo ochota domácností a firem spotřebovávat, 

právě tak jako peněţní zásoba. 

 

MONETARISTICKY NÁZOR NA AGREGATNI POPTÁVKU 
Monetaristé vycházejí z tzv. kvantitativní rovnice směny, která dává do souvislosti 

peněţní zásobu a agregátní výdaje. Je to rovnice nikoli ve smyslu matematickém, ale 

definičním: 

M . V = P. Y 

kde M = mnoţství peněz 

V = rychlost oběhu peněz, tj. kolikrát je průměrně za jeden rok jedna peněţní jednotka 

pouţita k nákupu výrobků a sluţeb konečné spotřeby 

 P = cenová hladina  

Y = agregátní reálný výstup 

Podle této rovnice je cenová hladina funkcí mnoţství peněz v oběhu dle úpravy 

základní rovnice 

           

          M   .  V 

P = _________ 

                Y 

                 

a rychlost (V) je počítána dělením nominálních výdajů P . Y peněţní zásobou 

 

           P  .  Y 

V =______________ 

              M 

 

Z této rovnice vyplývá, ţe je-ii ekonomika na svém potenciálním produktu, mohou 

změny peněţní zásoby ovlivnit dlouhodobě jen výši cenové hladiny, krátkodobě však nejen 

cenovou hladinu, ale i změnu reálného produktu. 

      Cenová       

      hladina  

 

                P 

 

 

 

AD 

agregátní výstup      Q 
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KEYNESIÁNSKY VÝKLAD AGREGATNÍ POPTÁVKY 

Keynesiánský výklad analyzuje agregátní poptávku z hlediska jejích ř sloţek: spotřeby 

domácností, investičních výdajů firem, vládních výdajů a tzv. „čistého exportu".
7
 Křivka 

agregátní poptávky uvádí dle nich velikost agregátního výstupu, která odpovídá rovnováze na 

trhu výrobků a sluţeb a na peněţním trhu při pevné cenové hladině. Ta způsobí nárůst 

peněţní zásoby, coţ povede ke zvětšení agregátní poptávky. Ale keynesiáni uvádějí i další 

faktory, způsobující změny, a to vládni výdaje a pohyb daní, investice firem a vliv čistého 

exportu. 

 

AGREGÁTNÍ NABÍDKA 

Znázorníme-li si to, co jiţ bylo uvedeno, do souřadnicové soustavy, kde osu x tvoří 

agregátní výstup a osu y cenová hladina, dostaneme závislost, vyjádřenou křivkou agregátni 

nabídky. Klíčovým rysem agregátní nabídky je však fakt, ţe tato křivka se chová jinak v 

krátkém a jinak v dlouhém období, (viz obr. č. 9.4). 

V krátkém období je závislost u agregátní nabídky stejná jako u nabídky trţní. Se 

zvyšující se cenovou hladinou roste objem produkce a křivka má pozitivní, stoupající tvar. Je 

to způsobeno motivací firem: vytvářet zisk. Velikost nabízeného výstupu je určována ziskem, 

který firma vytvoří z kaţdé jednotky výstupu/ Roste-Ii zisk, firma produkuje více, naopak 

klesá-li zisk, firma produkuje méně. Vzrůstá-li agregátní cenová hladina, zisky firmy se 

zvyšují. Cena mnoha nákladových poloţek totiţ v krátkém období neroste úměrně s cenou 

výrobku, protoţe jsou fixovány na delší Časový úsek.
9
 Protoţe suma takto fixovaných 

nákladů se v krátkém období nemění, s růstem cenové hladiny dosahují firmy vyšších zisků. 

To vede ke zvyšování objemu výroby a velikost nabízeného agregátního výstupu roste. 

V dlouhém období však dochází ke zvyšování nákladů včetně fixovaných nákladových 

poloţek.
10

 Křivka agregátní nabídky proto reaguje na změny cenové hladiny stále méně, aţ se 

ustálí na vertikále k ose x, coţ znamená, ţe agregátní výstup se s posuny cenové hladiny 

nemění vůbec. Poloha této vertikály na ose x pak ukazuje velikost tzv. potencionálního 

produktu. To je produkt, vytvořený v ekonomice při plném vyuţití pracovních síl a všech 

ostatních zdrojů, které jsou v dané ekonomice k dispozici. 

 

Obr. č. 9.4 - Agregátní nabídka 
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MAKROEKONOMICKÁ ROVNOVÁHA 

Spojením grafů agregátní nabídky a agregátní poptávky získáme pohled na tzv. 

rovnováţný stav. Ten vznikne v bodě, kde se velikost nabízeného agregátniho výstupu rovná 

velikosti poptávaného agregátní-ho výstupu. Všimněme si, ţe vzhledem k dvojí formě 

agregátní nabídky vzniknou dva rovnováţné body: v krátkém a v dlouhém období, (viz obr. č. 

9.5-9.6). 

 

Obr. č. 9.5 - Makroekonomická rovnováha - krátké období 
P P" 

p* 

p
1
 

 

 

 
 

Graf makroekonomické rovnováhy v krátkém období ukazuje rovnováţnou velikost 

agregátního výstupu Y* a rovnováţnou cenovou hladinu P*. Ačkoliv agregátní veličiny 

podléhají jiným vlivům neţ prostá trţní nabídka a poptávka,
11

 přesto zde platí trţní zákony, 

které způsobují tendenci k rovnováze. 

Z obr. Č. 9.5 je patrno, ţe stoupne-li cenová hladina nad úroveň rovnováţné (P*), 

např. na úroveň P", velikost agregátního výstupu, nabízeného v bodě D je větší neţ velikost 

agregátního výstupu poptávaného v bode A. Vznikne převis nabídky, ceny výrobků a sluţeb 

budou klesat a agregátní cenová hladina se vrátí do úrovně rovnováţné (P*). Stejně tak je-li 

cenová hladina v pozici P', tj. pod úrovni rovnováţné cenové hladiny, je velikost poptávaného 

výstupu větší neţ velikost nabízeného, domácnosti by nakupovaly více neţ činí nabídka, 

cenová hladina tím bude růst opět aţ do úrovně rovnováţné. 

Jinak je tomu u rovnováhy v dlouhém období. Tam se vertikální nabídková přímka 

ASd rovná potenciálnímu produktu a slouţí jen k určení situace, kdy produkce vyuţívá 

stoprocentně všech zdrojů. Skutečné mnoţství agregátního výstupu osciluje podle 

makroekonomické situace buď vlevo od Yn (ekonomika nevyuţívá zdroje), nebo vpravo od 

Yn (nadměrná zátěţ ek. zdrojů, tzn. „přehřátí" ekonomiky nebo vysoká inflace). O tom, 

jakými vlivy se můţe bod rovnováhy přibliţovat k potencionálnímu produktu, bude hovořit 

kapitola o hospodářské politice státu. 
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Obr. Č. 9.6 - Makroekonomická rovnováha - dlouhé období 
 

 

 

FISKÁLNÍ  POLITIKA   

 

FISKÁLNÍ POLITIKA = Tomaţič strana 228  
Fiskální neboli rozpočtová politika působí na rozdíl od politiky monetární na toky 

peněz. Obsahem této politiky jsou přerozdělovací procesy ve společnosti, které regulují 

ekonomiku. 

Státní rozpočet jako nástroj fiskální politiky státu je popsán v následující kapitole. 

Fiskální vztahy jsou ty, kterých se účastní jako jeden ze subjektu stát ať uţ jako ústřední 

orgán nebo zprostředkovaně přes orgány decentralizovaných územních celků či měst a obci. 

Finanční hospodaření všech těchto orgánů a státních institucí tvoří veřejné finance. 

Fiskální politika rovněţ můţe být expanzivní nebo restriktivní a jako obranu proti 

kolísání vlivem ekonomických cyklů stát pouţívá tzv. „vestavěné stabilizátory" (built - in 

stabilizers), které zaručuji, ţe fiskální politika je při konjunktuře automaticky restriktivního 

charakteru, při depresi pak nabývá automaticky expanzivního charakteru. K vestavěným 

stabilizátorům patří zejména daně a transferové platby. 

Mechanismus automatického působeni vestavěných stabilizátorů je takový, ţe při 

zvýšeném příjmu státního rozpočtu z daní při konjunktuře zároveň mohou být sniţovány 

transferové platby (např. vlivem konjunkturálně vysoké zaměstnanosti. Stát nemusí vyplácet 

podpory v nezaměstnanosti). Naopak při depresi Či krizi klesá daňové zatíţení a transferové 

platby se zvyšují. 

Tento mechanismus ovsem funguje jen při stabilní cenové hladině, tj. přirozené mírné 

inflaci. Jinak tento stabilizační prvek mizí a naopak zhoršuje přirozené důsledky 
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ekonomického cyklu. Takovýto antiefekt se pak nazývá stagflace (sloţenina ze stagnace a 

inflace). Reálný důchod klesá a roste inflace. Jestliţe roste výrazně rychleji neţ klesá reálný 

důchod, nominálně se důchod zvyšuje (peníze jsou znehodnocovány), daňoví poplatníci 

přecházejí do vyšší daňové poplatnické skupiny a progresivní daně pak ještě zhoršují 

krizovou situaci. Nastává jev zvaný taxflace. 

Fiskální politika můţe provádět i diskrétní opatření, která závisí na momentální situaci 

ve státě (povodně, výdaje na obranu, dotace atd.). Tyto záměrné změny však mohou mít i 

negativní důsledky. 

 

 

STATNI ROZPOČET JAKO NASTROJ FISKÁLNÍ POLITIKY 

Pohled ekonomické a právní teorie na státní rozpočet 
Rozpočet není vynálezem současnosti. Znali ho jiţ ve starověku, ale teprve od konce 

19. století se dá hovořit o státním rozpočtu v dnešním slova smyslu. Státní rozpočet je 

základním nástrojem fiskální (rozpočtové) politiky (fiskus - z lat. pokladna panovníka). 

V odborné literatuře nenajdete jednotnou definici státního rozpočtu. V našem případě 

budeme definovat státní rozpočet jako centralizovaný fond rozpočtových (peněţních) 

prostředků, který má podobu bilance, kde na jedné straně jsou předpokládané příjmy a na 

druhé odhadované výdaje v určitém časovém období, zpravidla jednoho roku (tzv. rozpočtový 

rok). Kaţdoročně je státní rozpočet schvalován nejvyšším zákonodárným orgánem státu. 

Často se také můţeme setkat s pojmem veřejné finance. Tento termín je poněkud širší a 

kromě státního rozpočtu zahrnuje také rozpočty místní (rozpočty orgánů místní správy), 

speciální fondy, které státní orgány vytvářejí k přesně vymezeným cílům (např. v ČR Státní 

fond kultury, Státní fond ţivotního prostředí) a finance státních podniků. Státní rozpočet 

společně s místními rozpočty tvoří soustavu veřejných rozpočtů. V České republice jsou 

místní rozpočty a některé státní fondy napojeny formou dotací na státní rozpočet. Místní 

rozpočty nejsou předmětem našeho zkoumání, povšimněte si však jejich napojení na státní 

rozpočet v tabulce na konci této kapitoly - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státní rozpočtu. 

V České republice má zákonodárnou iniciativu vzhledem ke státnímu rozpočtu pouze 

vláda (resp. ministerstvo financí), která sestaví návrh státního rozpočtu. Příjmy i výdaje jsou 

rozděleny do jednotlivých kapitol. Nejvyšší státní orgány a ostatní instituce napojené na stát-

ní rozpočet mají svoji kapitolu (kde jsou stanoveny jak příjmy, tak výdaje). Kaţdé 

ministerstvo má podle své působnosti svoji kapitolu, ale také Kancelář prezidenta republiky, 

Poslanecká sněmovna a Senát parlamentu, Akademie věd atd. máji svojí kapitolu. 

 

 

 

Nebude-li zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok schválen před 1. 

lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době od 1. ledna rozpočtového 

roku do vyhlášení zákona o státním rozpočtu na tento rok podle návrhu státního rozpočtu 

republiky předloţeného vládou Poslanecké sněmovně (jedná se o tzv. rozpočtové 

provizorium). Není třeba dodávat, ţe schvalování rozpočtu v Poslanecké sněmovně (pouze 

Poslanecká sněmovna schvaluje státní rozpočet) provází kaţdoročně lítý politický boj.  

Výsledky ročního hospodaření s prostředky státního rozpočtu tvoří státní závěrečný účet. V 

případě interpretace státního závěrečného účtu je vhodné se přesvědčit o výši příjmů (zdrojů), 

které byly vytvořeny v daném roce. Některé příjmy mohou být totiţ přebytkem rozpočtu 

minulého roku. O pouţití přebytku hospodaření ve státním závěrečném účtu nebo o způsobu 

úhrady jeho schodku rozhoduje na návrh vlády Poslanecká sněmovna. Prostředky vytvořené z 

výsledků rozpočtového hospodařeni minulých a z dalších finančních operací jsou jejími 

finančními aktivy. Závazky z minulých let jsou jejími finančními pasívy. 
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Keynesiánská ekonomie povaţuje státní rozpočet za hlavní nástroj, který je moţné 

pouţívat k regulaci agregátní poptávky, a tím i vývoje zaměstnanosti a hrubého domácího 

produktu. V původním pojetí převládala představa, ţe je moţné rozpočtovou politiku 

formulovat jako anti-cyklíckou, slouţící k vyrovnání cyklického vývoje. Tomu odpovídal ná-

zor, ţe při recesi má státní rozpočet přecházet do schodku. Pokud by národní hospodářství 

přecházelo do konjunktury měl by být naopak pouţit přebytek státního rozpočtu. Tato 

představa - zdánlivě logická - pochopitelně neodpovídala realitě. Ztroskotala na nemoţnosti 

dostatečně přesně dopředu předpovědět budoucí vývoj ekonomiky. S postupem poznání se 

keynesovská rozpočtová politika zaměřila spíše na stimulování hospodářského růstu a na 

některé příjmové a výdajové poloţky jako tzv. vestavěné stabilizátory (klesá-li agregátní 

poptávka, má tento nástroj moţnost ji zvyšovat, např. podpora v nezaměstnanosti, daňová 

progrese, státní výkup některých komodit). Cílem je tedy tlumit výkyvy hospodářského cyklu. 

Dalším, ale jednorázovým nástrojem je záměrné (někdy nazývané diskrétní) opatření 

- např. zvýšení nebo sníţení daňové sazby, změna struktury rozpočtových výdajů (např. 

investiční na neinvestiční). 

Vycházíme-li ze skutečnosti, ţe je vláda schopna ovlivnit hospodářský cyklus a 

napravovat selhání trţního mechanismu fiskální expanzí (např. sníţením čistých daní, 

zvýšením vládních nákupů) nebo fiskální restrikcí (můţe plnit úlohu protiinflační politiky), 

musíme brát do úvahy mechanismy, které násobí účinky fiskální expanze či restrikce - multi-

plikátory. Stejně jako existuje např. investiční multiplikátor, existuje také daňový 

multiplikátor, který vyjadřuje vztah mezi změnou ve zdaněni a následnými změnami 

produktu. 

Monetarismus odmítá vyuţívat státní rozpočet jako nástroj ovlivňování 

hospodářského vývoje. Stát by měl zasahovat co nejméně do ovlivňování agregátní poptávky. 

Vláda by měla podle této teorie zajistit vyrovnaný rozpočet, omezit přerozdělovací procesy a 

sníţit podíl státního rozpočtu na hrubém domácím produktu. 

Vycházíme-li z toho,co bylo výše naznačeno, je nutné si uvědomit, ţe vláda formou 

státního rozpočtu ovlivňuje nejen stranu agregátní poptávky, ale také stranu agregátní 

nabídky. Zjednodušeně se dá říci, ţe vlády zaměřené spíše na keynesiánskou hospodářskou 

politiku budou potřebovat více peněţních prostředků na financování zvýšených státních 

zásahů do ekonomiky. Vlády přiklánějící se k neoklasickým ekonomickým teoriím budou 

potřebovat méně peněţních prostředků ve státním rozpočtu. 

 

Funkce státního rozpočtu 
Státní rozpočet úzce souvisí s neoddělitelnými funkcemi státu. Vţdyť vlastně fiskální 

politika je nástrojem pro zajištění funkcí státu (zejména zajištění bezpečnosti vnitřní i vnější, 

zajištěni chodu státní správy a justice), U státního rozpočtu vystupují do popředí zejména tři 

funkce: fiskální, alokační a redistribuční. Fiskální úloha spočívá v soustřeďování státních 

příjmů. Rozpočtu není ale svěřováno pouze shromaţďování peněţních zdrojů, rozpočet musí 

také umět správně umístit tyto nahromaděné zdroje do správného místa podle potřeb 

hospodářského rozvoje. Redistribuční funkce znamená znovurozdělováni národního důchodu 

podle potřeb společnosti. Někdy se uvádí také funkce stabilizační, neboť trţní mechanismus 

nezaručuje rovnoměrné (stabilní) zvyšování výkonu ekonomiky, pří zajištění nízké inflace, 

nízké nezaměstnanosti a vyrovnané platební bilanci. 

 

Příjmová stránka státního rozpočtu 

Příjmy státního rozpočtu lze dělit na daňové příjmy (vč. cla a poplatků), pojistné (na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a na nedaňové příjmy (příjmy z 

úroků, splátky půjček, dotace). 
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Daně, poplatky, clo 

Má-li státní rozpočet být jedním z hlavních nástrojů fiskální politiky, je především 

nutno naplnit jeho příjmovou stránku. Mezi nejvýznamnější příjmy patří pochopitelně daně, 

poplatky a clo. 

Existuje mnoho teorií, které se pokoušejí vymezit pojem daň. Například teorie 

prospěchová je zaloţena na určitém protiplnění. Stát poskytuje občanovi určitý prospěch. 

Teorie pojišťovací říká, ţe jednotlivci platí daně jako pojistku za to, ţe jim stát poskytuje 

ochranu majetku. Teorie solidarity říká, ţe platit daně je povinností kaţdého za účelem 

udrţení státu. Samozřejmě daň musí být odstupňována podle majetkové způsobilosti občana. 

Daň je povinná, nenávratná, subjaktivizovaná (kaţdý podle únosnosti) opakovaná platba do 

státního nebo místního rozpočtu. 

Poplatek je příjem, který je svou specifikou starší neţ daň. Původně se vyvinul z 

regálů, tj. výsostných práv panovníka. Známe například regály celní, mincovní atd. Je zaloţen 

na principu návratnosti (protiplnění ze strany státu), je objektivní (podle úkonu, jak je 

náročný, pro kaţdého stejně), jednorázový. V České republice se jedná zejména o poplatky 

místní (municipální) - příjem místního rozpočtu (Zákon č. 565/90 Sb.) - např. poplatky ze psů, 

za lázeňský a rekreační pobyt, ze vstupného, za uţívání veřejného prostranství atd., správní 

(viz Zákon č. 368/92 Sb., např. za vydání cestovního pasu, za vydání stavebního povolení, za 

podání ţádosti o povolení posečkání daně atd.) - příjem státního rozpočtu a soudní (viz Zákon 

č. 549/91 Sb., např. za návrh na provedeni změny v obchodním rejstříku, za ţalobu nebo 

opravný prostředek proti rozhodnuti orgánu veřejné správy) - příjem státního rozpočtu. 

Clo je příjem, který stát vybírá pří překročení státní hranice. Vývozní clo pouţívají 

hlavně země, kterým poplatek unikl na území státu (rozvojové země). Dovozní clo je 

historicky nejmladší. Stát pouţívá clo jako nástroj regulace obchodu. Dalším odvozeným 

nástrojem je dovozní přiráţka uvalená na některé typy zboţí (u nás se zatím nepouţívá). Celní 

problematiku řeší zejména celní zákon (Zákon Č. 13/93 Sb.). 

EKONOMICKÝ RůST   

EKONOMICKY RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY 
 

Ve třetí kapitole byl představen ekonomický model křivky produkčních moţností 

(PPF). Trţní mechanismus zabezpečí vyuţití výrobních faktorů, aby kombinace vyrobených 

výrobků reflektovala preference spotřebitelů. 

Ekonomický růst je růst potenciální schopnosti země vyrábět zboţí a poskytovat 

sluţby. Země, která zaznamenává ekonomický růst, zvětšuje hranici svých produkčních 

moţností (PPF). 

Země můţe zvýšit výrobu, pokud zvýší objem pouţívaných zdrojů nebo lépe vyuţije 

existujících výrobních faktorů. Ekonomický růst naráţí na problémy, pokud: 

•    Země nemá dostatečnou infrastrukturu (základní podmínky) k efektivnější výrobě statků. 

Existují tři typy infrastruktury: 

1  základní zahrnující elektřinu, silnice a telefonní sítě; 

2.   sociální, tj. školy, nemocnice, bydlení; 

3.   průmyslová, tj. továrny, úřady apod. 

•    Země nedisponuje dostatečnou technickou základnou nebo kvalifikovanou pracovní silou 

potřebnou k výrobě moderního zboţí nebo poskytování moderních sluţeb. 

•    V zemi chybějí technické znalosti. 

•    Pracovníci nejsou ochotní přistoupit na specializaci a dělbu práce. 

•    Populace roste příliš rychle. 

•    Země je příliš zadluţená. 

Ekonomický růst však přináší i mnohé nevýhody, ke kterým patří zejména: 
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•     zvýšení hluku, přeplnění a znečištěni prostředí; 

•     přeplněnost měst; 

•     ztráta tradičního způsobu ţivota; 

•     lidé jsou vystaveni většímu stresu a větším starostem. 

Pro ekonomický růst země by bylo optimální udrţovat stabilní tempo růstu, tj. určitý 

stálý trend v růstu potenciálního HDP. 

 

Obr. č. 9.1 - Trendová přímka 
 
HDP 

 
 

Zkušenosti posledního století vývoje trţní ekonomiky však ukazují, ţe k vyrovnanému 

a stabilnímu vývoji ekonomiky nedochází. Pro vývoj ekonomiky jsou naopak typické 

hospodářské cykly, tedy střídání období hospodářského růstu (expanze) a hospodářského 

poklesu (kontrakce). 

 

Expanze (rozmach) je období, kdy výstup i zaměstnanost v ekonomice rostou. Je to vrchol 

(konjunktura) hospodářského cyklu. Platí však: 

•    Rozmach způsobuje nárůst dovozů, coţ činí problémy z hlediska platební bilance. 

•    Jakmile bylo dosaţeno vysokého stupně zaměstnanosti, nelze dále zvyšovat výstup a roste 

inflace. 

Kontrakce (pokles) nastává, pokud výstup a zaměstnanost v ekonomice klesají. Jde o dno 

(recese) hospodářského cyklu. Platí však: 

•     Sniţují se výdaje na dovozy a tím se vylepšuje platební bilance. 

•     Sníţené celkové výdaje sniţují inflační tlaky. 
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Obr. č. 9.2 - Hospodářský cyklus 

 
 
HDP 

 
 

 

Ekonomové se dosud zcela neshodli na tom, jaká je hlavní příčina vzniku 

hospodářských cyklů a jaká je jejich průměrná délka. Nejednotnost existuje zejména mezi 

dvěma hlavními ekonomickými školami současnosti. Monetaristé vidí hlavní příčinu ve 

změnách peněţní zásoby, které zapříčiňují tzv. „poptávkové šoky" (Wicksell, Schumpeter - 

1899, F. A. voň Hayek - 1929). Keynesiánci povaţují za hlavní příčinu hospodářských cyklů 

„nabídkový šok", tj. zrychlený růst v důsledku investičních a inovačních vln, který po 

vyčerpání prudce opadá. Nejpravděpodobnější je, ţe příčin působí současně několik. Cyklické 

výkyvy ekonomického vývoje vznikají v důsledku nerovnoměrného vývoje agregátní nabídky 

a agregátní poptávky, ale i jednotlivých odvětví. 

Příčina nesouladu můţe vzniknout jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky. Na 

straně nabídky můţe být příčinou výkyvu surovinový šok, který zvýší náklady výrobců, coţ 

povede ke sníţení nabídky (nejprve v odvětví, kde je daná surovina nejvíce pouţívána, ale 

efekt se můţe lavinovitě šířit do dalších odvětví). Na straně poptávky můţe být příčinou 

hospodářského poklesu pesimismus spotřebitelů a sníţení jejich důvěry ve vládu, které můţe 

mít za následek omezení větších výdajů domácností a tím i sníţení agregátní poptávky. 

S růstem specializace a koncentrace výroby (viz kap. č. 15) roste i podíl kapitálových 

statků fixního charakteru (stroje), které je třeba obnovovat ve větších časových cyklech. 

Velké podniky s náročnou technologií také zpravidla nemohou reagovat příliš pruţně na 

změnu poţadavků poptávky. 

Příčiny vzniku mohou být jak interní, tedy vyplývající z podstaty trţního mechanismu 

(např. v důsledku maximalizace úspor, nevhodných investic, nestability investičních výdajů, 

příliš velkých příjmů bohatých či šetrných), tak i externí (nové vynálezy, nedostatečné 

informace, politické příčiny, sluneční skvrny, hospodářská politika).
1
 

Výkyvy hospodářského růstu jsou obecně nazývány cykly, nejsou však cyklické ve 

smyslu pravidelnosti a jsou v mnohém nepředvídatelné. Po určité době se ekonomika opět 

navrací ke své rovnováze, tedy stavu relativně vyrovnané agregáíní nabídky a poptávky.  

„Díky" cyklickému vývoji ekonomiky se tedy liší produkt potenciální (vyrovnaný) a 

skutečný. Rozdíl mezi nimi nazýváme produkční mezerou (GAP). Cílem hospodářské 

politiky státu je, aby tato mezera (ať kladná Či záporná) byla co nejmenší. Tomu mohou 

napomoci zejména opatření typu vestavěných stabilizátorů. 

 Makroekonomie se zabývá popisem, vysvětlením a vypracováním postupů, které 

zabezpečí, aby se ekonomický výstup nepohyboval pod potenciálem společnosti. 
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HOSPODÁŘSKÝ  CYKLUS   

Hospodářský cyklus = Holman  strana 269 

FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU 

Cyklickým výkyvům říkáme hospodářské cykly. Je pro ně typické střídání fáze 

expanze a fáze recese. Expanze znamená, ţe se růst reálného HDP zvyšuje a dosahuje 

poměrně vysokých hodnot. Recese znamená, ţe se růst zpomaluje nebo dochází dokonce k 

poklesu reálného HDP. Ekonomové hovoří o recesi, kdyţ reálný HDP během dvou po sobě 

jdoucích čtvrtletích klesá. Hlubokému a dlouhotrvajícímu hospodářskému poklesu se obvykle 

říká deprese. 

Obrázek 22 - l naznačuje cyklický vývoj hypotetické ekonomiky. 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 22-1   Hospodářský cyklus - Růst reálného HDP probíhá v cyklickém střídání fází expanze a recese. 
Na diagramu 22-2 vidíte cyklický vývoj české ekonomiky v letech 1994 - 1998. 
 

 

 

Hospodářský cyklus Čtvrtletí tempa růstu hrubého domácího produktu České republiky 

 
 

                  1994                       1995                       1996                          1997                       1998 
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PŘÍČINY HOSPODÁŘSKÝCH CYKLŮ 

Dříve jsme se při výkladu poptávkových „Šoků" soustředili jen na trh práce. Viděli 

jsme, ţe například zvýšení agregátní poptávky vede krátkodobě k růstu HDP nad potenciální 

produkt, protoţe působí peněţní iluze. Nyní zaměřme pozornost na to, co se děje na trhu 

kapitálu. 

Přechodný pokles úrokové míry 
Vyjděme z předpokladu, ţe ekonomika vyrábí potenciální produkt. Reálná úroková 

míra je 5 %. Poíé bankovní soustava zvýší peněţní zásobu a úroková míra poklesne na 2 %. V 

důsledku toho začnou firmy více investovat, protoţe některé investiční projekty, které by 

nebyly výnosné při úrokové míře 5 %, se stávají výnosnými při úrokové míře 3 %. 

Vyšší investice vyvolají růst agregátní poptávky, která vsak naráţí na potenciální 

produkt. Proto postupně dochází k růstu cenové hladiny. Vyšší cenová hladina však nakonec 

opět zvýší úrokovou míru. Proč? Kdyţ cenová hladina roste, lidé a firmy začnou pociťovat 

nedostatek reálných peněţních zůstatků, které byly růstem cen částečně znehodnoceny. 

Rodina Růţičkova například vidí, zejí dosavadní peněţní zůstatky při vyšší cenové hladině 

nestačí na hladké zabezpečování jejích transakcí. Proto prodá Část svých dluhopisů. Podobně 

se chovají i jiné domácnosti a firmy. Zvýšené prodeje dluhopisů a jiných aktiv sniţují jejích 

cenu a zvyšují úrokovou míru. Tak se úroková míra vrací zpět na svou dřívější úroveň. 

Můţe vás napadnout, ţe se vlastně nic tak zvláštního nestalo. Kdyţ se úroková míra 

vrací na dřívější úroveň, vrátí se investice na dřívější úroveň. Jenţe tak snadné to není. 
 

Firmy byly přechodným poklesem úrokové míry popleteny - dostaly „falešný 

signál". Pokládaly niţší úrokovou míru za signál zlevnění kapitálu, za jev dlouhodobý, 

nikoli pomíjivý. Proto více investovaly. Ve skutečnosti se staly obětí iluze. Kdyţ se 

úroková míra vrací na původní výši, firmy by nejraději své investice „odvolaly", kdyby 

to bylo moţné. 
Podívejme se, jaké to má pro ekonomiku důsledky. 

Špatné investice 
Pokles úrokové míry motivoval firmu Chemicals k tomu, aby zahájila novou investicí 

- u firmy STAVOK objedná stavbu nové výrobní haíy a u firmy STROJSTAV objedná nové 

stroje. 

Obě tyto firmy se z velké /ukázky radují, a protoţe jsou jejich kapacity téměř vytíţené, 

rozhodnou se samy téţ podniknout investice do zvětšení vlastních výrobních kapacit. K tomu 

je navíc motivuje i niţší úroková míra. Kupuji tedy nové stroje a auta, staví nové sklady atd. 

 Firmy, u kterých STAVOK a STROJSTAV objednávají stroje, auta a další investiční 

statky, rovněţ pocítí nedostatek kapacit a také investují do jejich zvětšení. Tak se ekonomikou 

šiří nová investiční vína. Firmy podléhají investičnímu optimismu - vţdyť úvěr je tak levný a 

nové zakázky se jen hrnou, proč tedy neinvestovat? Růst investic zvyšuje HDP a 

zaměstnanost. Roste výrobu, rostou mzdy i ceny. Ekonomika proţívá expanzi. 

Uplyne sotva rok, nová výrobní hala firmy Chemicals ještě není dokončena a úroková 

míra se (jako důsledek zvýšení cenové hladiny) opět /výšila. Při vyšší úrokové míře je však 

investice do nové výrobní haly příliš drahá a nevyplatí se. Firma Chemicals by investici 

nejraději „odvolala", kdyby to bylo moţné. Snaţí se investici alespoň „zmenšit" - ruší část 

svých objednávek u firem STAVOK a STROJSTAV. I tak bude mít problémy s tím, jak 

rozestavěnou investicí (při vyšším úroku) zaplatí a vyuţije. 

Rušením svých objednávek však Chemicals způsobí problémy firmám STAVOK
1 

a 

STROJSTAV. Obě firmy samy zahájily investice, aby mohly dodávat firmě Chemicals a 

dalším podobným firmám, které si u nich objednávaly dodávky prací a strojů. Nyní zjišťují, 

ţe jejich nové kapacity moţná zůstanou nevytíţené a navíc se prodraŢí díky rostoucí úrokové 

míře.  
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Obě firmy by své investice také nejraději „odvolaly". Snaţí se je alespoň zmenšit nebo 

pozastavit. Tak se ekonomikou šíří vlna dezinvestování. Klesá výroba, roste nezaměstnanost. 

Ekonomika proţívá recesí. 

Jak vidíte, hospodářské cykly jsou ve své podstatě investiční cykly. Jejich příčinou 

mohou být poptávkové „šoky" vyvolávané tím, jak bankovní soustava zvyšuje nebo sniţuje 

peněţní zásobu. To vyvolává dočasné změny úrokové míry. V období expanze firmy často 

uskutečňují investice, které se později ukazují být „špatnými investicemi". Střídání 

investičních a dezinvestičních vln, doprovázené a umocňované vlnami optimismu a 

pesimismu investorů, je příčinou toho, ţe se ekonomika vyvíjí nikoli „hladce", nýbrţ v 

cyklickém střídání expanzí a recesí. 

Ale jestliţe impuls k cyklickému vývoji ekonomiky dává bankovní soustava tím, ţe 

mění peněţní zásobu, můţe vás napadnout: proč to centrální banka dopustí? Proč centrální 

banka nestabilitu je peněţní zásobu tak, aby zabránila kolísání úrokové míry? Odpověď 

zní: protoţe je to velmi obtíţné. Kdyţ jsme hovořili o poptávkových „šocích", uvaţovali 

jsme (pro jednoduchost) statickou situaci - potenciální produkt by! dán a neměnil se. Jenţe ve 

skutečnosti potenciální produkt roste. Peněţní zásoba by se měla zvyšovat pokud moţno 

stejným tempem jako potenciální produkt. Centrální banka však nedokáţe předem odhadnout, 

jakým tempem potenciální produkt poroste. Růst peněţní zásoby proto můţe předbíhat nebo 

naopak zaostávat za růstem potenciálního produktu. To je pak příčinou vzniku hospodářských 

cyklů. 

Česká hospodářská recese 

V letech 1993 - 1995 proţívala česká ekonomika období expanze. Růst HDP se 

zrychloval z 0,6 % v roce 1993 aţ na 6,4 % v roce 1995. Růst ekonomiky byl podněcován 

hlavně vysokou mírou investic. 

Od roku 1996 se vsak růst začal /pomalovat - ekonomika se dostala do fáze recese. V 

roce 1998 jiţ došlo k poklesu HDP o 2,7%. 

Průběh tohoto hospodářského cyklu byl ovsem značně umocněn chováním naší centrální 

banky. Ta v roce 1996 /výšila.bankám povinnou míru rezerv a zpomalila růst peněţní zásoby. 

V roce 1997 centrální banka zvýšila své úrokové míry a dále zpomalila růst peněţní zásoby. 

Je pravděpodobné, ţe kdyby se centrální batika takto nechovala a kdyby zajistila rovnoměrný 

růst peněţní zásoby, průběh hospodářského cyklu by byl mnohem mírnější. 

SHRNUTI     
 Hospodářský cyklus je střídání expanze a recese. Expanze znamená zvýšení růstu reálného 

HDP, recese je zpomalení tohoto růstu nebo dokonce pokles. 

Změny peněţní zásoby mohou vyvolat poptávkové „šoky", které způsobují dočasné 

výchylky úrokové míry, coţ je pro podnikatele falešný signál, aby zvyšovali investice. 

Později firmy zjistí, ţe jejich investice jsou „špatnými investicemi". 

 Recese působí na ekonomiku i jako ozdravný proces - slabé a nevýkonné firmy krachují, 

zatímco silné a efektivní firmy tuto „zkoušku" vydrţí a zůstávají. 
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NEZAMĚSTNANOST   

NEZAMĚSTNANOST = Tomaţič strana 157 

POJEM 

Hodnotíme-li výkonnost národního hospodářství a klademe-li si otázku do jaké míry je 

jeho vývoj zdravý, musíme brát v úvahu kromě statků a sluţeb, které je ekonomika schopna 

vyprodukovat za určité období, ještě další ekonomické veličiny. Jednou z nich je nesporně 

nezaměstnanost, protoţe vývoj trţního hospodářství zpravidla provází a je současně jevem, 

který s sebou přináší negativní ekonomické i sociální důsledky. 

Nezaměstnanost je také sociálním jevem, který se řadí mezi tzv. sociální rizika. 

Sociálním problémem se nezaměstnanost stává aţ v období kapitalismu. Způsoby a 

formy ochrany při nezaměstnanosti procházely v Evropě významným vývojem. Na přelomu 

19. a 20. století byla nezaměstnaným umoţňována práce ve státem organizovaných dílnách 

nebo při veřejných pracích a přitom vznikaly i první veřejné fondy pro nezaměstnané. V 

období mezi světovými válkami a po druhé světové válce začaly výrazně převaţovat systémy 

pojištění v nezaměstnanosti nad ostatními formami pomoci. Ekonomické krize značně 

ovlivnily způsoby a formy ochrany proti nezaměstnanosti zejména tím, ţe vzájemně přiblíţily 

systémy pomoci v nezaměstnanosti a sociálního pojištění. Tyto systémy se Doplňovaly tak, 

aby zaručovaly vysokou úroveň ochrany a finanční intervenci státu. 

 

MÍRA A VÝPOČET NEZAMĚSTNANOSTI 
Lidé, kteří zaměstnání nemají a ani je nehledají z nejrůznějších důvodů se řadí mezi 

obyvatele ekonomicky neaktivní. Naopak všichni, kteří pracují a dále ti, kteří zaměstnám 

nemají, ale aktivně o ně usilují (např. jsou registrováni ve zprostředkovatelnách práce Či 

úřadech práce, řadí--e mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

Rozsah a vývoj nezaměstnaností měříme pomocí ukazatele, který nazýváme míra 

nezaměstnanosti. Je to podíl nezaměstnaných, kteří aktivně o nalezení zaměstnání usilují 

a jsou schopni to skutečně prokázat, na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, vyjádřený v 

procentech. Aktivní úsilí o hledání zaměstnání musí být nezaměstnaný schopen prokázat. V 

praxi to znamená, ţe je ve styku s úřadem práce, ţe se skutečně o zaměstnání uchází, ţe můţe 

doloţit své odpovědi na inzeráty, jeţ nevedly k přijetí do práce. Mezi nezaměstnané nejsou 

zahrnování lidé, kteří jiţ ztratili představu, ţe by mohli práci najít (demotivovaní dlouhodobě 

nezaměstnaní občané, dobrovolná nezaměstnanost). 

Výpočet provádíme na základě tohoto vzorce: 

 
         U 
u =---------. 100 

 
        L 
u   = míra nezaměstnanosti 
U  = počet nezaměstnaných, kteří aktivně usilují o práci 
L   = celkový počet pracovních sil (= ekonomicky aktivní obyvatelstvo) 

 

V ţádné trţní ekonomice neexistuje úplná rovnováha mezí nabídkou a poptávkou o 

práci. Plná zaměstnanost není dlouhodobě udrţitelným stavem. Opatření vlády ke sníţení 

míry nezaměstnaností obvykle vede ke zvyšování cenové hladiny a tím k růstu dalšího jevu, 

který je nebezpečný pro ekonomiku, k inflaci. Míra nezaměstnanosti při níţ je trh práce v 

rovnováze a nevznikají inflační tlaky, je označována za přirozenou míru 

nezaměstnanosti.  
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Při ni je počet nezaměstnaných niţší nebo roven počtu volných pracovních míst. 

Přirozená míra nezaměstnanosti není ani optimální míra nezaměstnanosti, ani není zcela 

neměnná.  

Jde však o nejniţší udrţitelnou míní nezaměstnanosti, jíţ lze v trţní ekonomice 

dosáhnout, aniţ přinese riziko akcelerace inflace. Přirozená míra nezaměstnanosti jako pojem 

byla zavedena do makroekonomie M. Friedmanem a E. Phelpsem v druhé polovině 60. let 20. 

století jako nástroj kritiky keynesovského pojetí nezaměstnanosti a Philipsovy křivky.  
 

DRUHY NEZAMĚSTNANOSTI 
Nezaměstnanost vzniká z nejrůznějších příčin, ale její členění na tři základní typy 

vyjadřuje povahu, trvání v čase i důsledky pro ekonomiku zcela zřetelně a výstiţně. 

Neţ se budeme zabývat jednotlivými druhy nezaměstnanosti, je nutné zodpovědět 

otázku, kdo je povaţován za nezaměstnaného? Nejdříve musíme odlišit případy, kdy je někdo 

nezaměstnán dobrovolně. Tito lidé o pracovní místo vědomě neusilují z různých důvodů. 

Například takovými důvody můţe být to, ţe jsou dostatečně ekonomicky zajištěni, preferují 

volný čas, ztráta naděje a rezignace na snahu si najit nové zaměstnání. V ekonomické teorii se 

tomuto jevu říká dobrovolná nezaměstnanost. Ekonomické statistiky ji nevykazují a není 

povaţována za problém, jímţ by se měla zabývat hospodářská či sociální politika. 

Skutečným problémem se stává nedobrovolná nezaměstnanost
2
. Jde 

o takový typ nezaměstnanosti, při němţ nezaměstnaný aktivně usiluje o nalezení zaměstnání 

nebo se připravuje na návrat či vstup do práce. 

Prvním typem nezaměstnanosti je frikční nezaměstnanost. Jedná se o nejobvyklejší 

typ krátkodobé nezaměstnanosti, který je charakteristický pro trţní ekonomiku. Je v trţní 

ekonomice obvyklý a vláda se ani nesnaţí o jeho likvidaci, protoţe vlastně umoţňuje pohyb 

pracovních sil. Frikční nezaměstnanost vyjadřuje přechody pracovních sil z jednoho za-

městnání do druhého. Mezi těmito přechody existuje kratší Či delší období nezaměstnanosti. 

Příčiny tkví obvykle v nedostatku informací o pracovních příleţitostech, Špatné adaptabilitě 

na dislokaci těchto příleţitostí a v důvodech souvisejících s ţivotním cyklem (kvalifikace, 

stěhování, snaha o lepši zaměstnání Či postavení atd.). Charakteristickým rysem frikční 

nezaměstnanosti je její krátkodobost. Případné pokusy ji odstranit nemohou být úspěšné, 

naopak mohou vést ke zhoršení efektivnosti ekonomiky. Výši frikční nezaměstnanosti lze do 

určité míry ovlivnit zlepšováním informovanosti o pracovních příleţitostech a opatřeními k 

usnadnění mobility pracovních sil. Pro Českou ekonomiku zůstává stále váţně omezujícím 

faktorem mobility pracovních sil nedostatek volných bytů a neochota se stěhovat za prací. 

Druhý typem nezaměstnanosti je nezaměstnanost strukturální, která je projevem 

stagnace na trhu práce, kdy obvykle nabídka neodpovídá  poptávce. Strukturální 

nezaměstnanost je podmíněna restrukturalizací národního hospodářství, technickým 

pokrokem a stavem poptávky na trhu výrobků a sluţeb (tzv. spotřebitelskými preferencemi). 

Výrazně na ni mohou působit i změny struktury světové ekonomiky. Strukturální 

nezaměstnanost můţe být v důsledku nesouladu mezi rušenými a vytvářenými pracovními 

místy v některých oblastech velmi vysoká a poměrně dlouhodobá. Tento druh 

nezaměstnanosti má dlouhodobý charakter se závaţnými důsledky pro ekonomiku a řešení 

nebývá jednoduché. V České republice v souvislosti s transformaci ekonomiky začaly vznikat 

a existují tzv. kapsy strukturální nezaměstnanosti v menších městech zpravidla závislých na 

jednom větším podniku. Největším problémem je rekvalifikace starších pracovníků, jejichţ 

kvalifikace zastarala a přizpůsobivost je jiţ malá a perspektivy jejich vyuţiti omezené. 

Třetím typem nezaměstnanosti je nezaměstnanost cyklická, která souvisí s cyklickou 

povahou vývoje trţní ekonomiky, tj. kolísání mezi recesí a konjunkturou (viz, kap. Č. 9). Je 

tedy těsně závislá na aktuálním stavu. Její vývoj závisí na vztahu mezi skutečným a 

potencionálním HDP. V období recese obvykle dosahuje vysokého procenta a v období kon-
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junktury je její výše zanedbatelná. Obvykle bývá prvořadým problémem v opatřeních 

hospodářské politiky státu (viz kap. č. 17) usilujících o sniţování nezaměstnanosti. 

Tyto základní tři typy mohou být doplňovány o další např. sezónní nezaměstnanost (v 

zemědělství), dobrovolnou nezaměstnanost, íj. preferenci volného času (viz kap. č. 8) a 

nezaměstnanost v důsledku nízkých mezd či vysokých podpor v nezaměstnanosti atd. 

 

 

Tab. č. 13.1 - Druhy nezaměstnanosti 

 

 
 

 

Existují i značné rozdíly v nezaměstnanosti mezi jednotlivými skupinami 

obyvatelstva. Vyšší bývá nezaměstnanost zejména mezi mladými absolventy škol bez 

praktických zkušeností, ţenami, lidmi s niţší kvalifikací, lidmi vyššího věku (v 

předdůchodovém věku) nebo příslušníky národnostních menšin. Struktura zaměstnanosti a z 

toho vyplývající nezaměstnanost se vyvíjejí s rozvojem průmyslu. Zatímco před dvěma sty  

lety  docházelo k masovému odlivu pracovníků ze zemědělství do průmyslu, před padesáti 

lety začal klesat význam těţkého průmyslu a významně  se začaly rozvíjet sluţby. Dnešní 

doba informačních technologií ít strukturu poptávky po práci významně mění. 

 

 

DŮSLEDKY NEZAMĚSTNANOSTI 
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1)pro ekonomiku: 

• niţší vytvořený produkt, vyšší potřeba prostředků na sociální dávky, niţší daňové 

příjmy - nepracující lidé nepřispívají k tvorbě nových hodnot, celá společnost je tak vlastně 

chudší, stát nezískává daňové příjmy z jejich výdělků, naopak čerpají prostředky sociálních 

dávek a podpor v nezaměstnanosti; 

•    sociální důsledky - zejména dlouhodobě nezaměstnaní či nezaměstnaní čerství absolventi 

škol se mohou cítit izolováni od společnosti, to se můţe projevit v jejich zhoršeném zdraví či 

inklinaci k různým závadovým skupinám, ztráta motivace a pracovních návyků apod. 

 

2) pro nezaměstnané: 

•    ztráta kvalifikace - dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí kontakt se svým oborem, jejich 

znalosti zastarávají, praktické schopnosti se mohou po čase také zhoršit. 

 

Nezaměstnanost je průvodním jevem trţní ekonomiky. O jejích příčinách, důsledcích 

či léčbě se vedou mezi ekonomy spory. Nezaměstnanost bezesporu přináší neblahé 

ekonomické i sociální důsledky a ztráty výrobků a sluţeb, které by mohly být vyrobeny při 

plném vyuţití ekonomiky. Tuto ztrátu můţeme při průměrné produktivitě práce celkem 

snadno vyčíslit. Součástí ztráty jsou i dávky v nezaměstnanosti, které na jedné straně vytvářejí 

podmínky pro to, aby nezaměstnanost byla snesitelnější, avšak na druhé straně zatěţují státní 

rozpočet. 

Vedle těchto ekonomicky propočitatelných ztrát však nezaměstnanost přináší mnoho 

negativních sociálních důsledků v podobě osobních tragédií, poklesu ţivotní úrovně 

nezaměstnaného a jeho rodiny, stresů, zdravotních důsledků a ztráty ţivotních jistot a deziluzi 

vedoucí často k alkoholismu a kriminalitě. Míra těchto dopadů je do značné míry závislá i na 

délce trvání nezaměstnanosti. Čím je nezaměstnanost delší, tím jsou důsledky závaţnější. 

Ztráta kvalifikace či nemoţnost osvojení si pracovních návyků vede ke sniţování kvality 

práce a sniţuje šance na opětovné najiti si zaměstnání. 

Zvláštní význam má nezaměstnanost mládeţe, která vychází ze škol a učilišť- Pokud 

mladí lidé nezískají včas potřebné návyky a průpravu, vede to k postupné degradaci kvality 

práce jako výrobního faktoru. Čím později si mladí lidé zvykají na pracovní návyky a 

disciplinu, tím jsou méně adaptabilní a tím hůře zaměstnatelní. 

Na druhé straně je třeba vidět, ţe plná zaměstnanost, která byla cílem centrálně řízené 

ekonomiky, vyvolává negativní důsledky pro produktivitu práce, motivaci lidí a v trţní 

ekonomice nemůţe být dosaţena. Opatření vedoucí ke sniţování čí úplnému odstranění 

nezaměstnanosti, mohou vést k vytváření závaţných inflačních tlaků a k růstu cenové hladiny. 

Ukázalo se, ţe v trţní ekonomice není moţná dlouhodobě dosaţitelná plná zaměstnanost bez 

urychlení míry inflace. 

Závěrem: ţádný demokratický stát s trţní ekonomikou neusiluje : plnou likvidaci 

nezaměstnanosti a soustřeďuje se spíše na dosaţení přirozené míry, která nevyvolává inflační 

tlaky. 
v 
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TRH PENĚZ   

 
10.1 HISTORIE PENĚZ   

Peníze jsou kategorií historickou a ekonomickou, která souvisí s existencí výroby 

zboţí, určitým vývojem zboţního hospodářství a stupněm civilizace. Za peníze můţeme 

označit cokoliv, co slouţí jako běţně přijímaný prostředek směny či placení. Peníze v 

historii měnily svoji formu přes komodity, papírové oběţivo či Šekové účty. Všechny tyto 

formy spojuje společná vlastnost: jsou přijímány jako platidlo ke kupování statků a 

sluţeb. 

O peníze, jejich vznik a funkci se intenzivně zajímají historikové a ekonomové nejen z 

hlediska vývoje, technické a umělecké stránky jejich výroby, ale i z hlediska jejich působení 

na celou lidskou společnost
1
 . Peníze měly významný podíl na úpravě vztahů mezi lidmi, ať 

uţ šlo o směnu, pracovní poměr anebo o jiné hospodářské děje. Trvalo určitý čas, neţ se při 

různorodé směně našly takové předměty, které mohly převzít funkcí všeobecného ekvivalentu 

a mohly se tak stát prostředkem míry hodnot a akumulace. 

Při pouţívání peněz prošla společnost těmito historickými etapami: 

1.  naturální směna; 

2.   komoditní peníze; 

3.   papírové peníze; 

4.   bankovní peníze. 

Naturální směna spočívá ve výměně jedněch druhů statků za jiné statky, místo 

výměny statků za všeobecně přijímaný prostředek směny (peníze). Např. Pan Vejlupek 

vymění panu Vykukovi kozu za 5 slepic
 

Peníze jako prostředek směny se historicky nejdříve objevily ve formě komodit. Za 

peníze slouţily v různých dobách rozmanité komodity zejména: hovězí dobytek, pivo, víno, 

olivový olej, ţelezo, zlato, stříbro, prsteny a diamanty. Např. Pan Měděný prodá ovci za zlato 

a za zlato si koupí nářadí do hospodářství. Kaţdá z výše uvedených komodit měla své výhody 

a nevýhody. Např. dobytek je nedělitelný, víno skladováním nabývá hodnoty, pivo naopak 

skladováním hodnotu ztrácí, olej je nešikovný na manipulaci apod. Peníze z drahých kovů se 

uţívaly nejvíce v 15. a 16. století nejen jako směnný prostředek, ale slouţily i jako ucho-^tel 

hodnot a ukazatel bohatství. V 19. století se komoditní peníze omezovaly takřka výlučně na 

kovy 
3
. 

Věk komoditních peněz ustoupil věku papírových peněz. Uţívání papírového oběţiva  

se rozšířilo, protoţe je pohodlným prostředkem směny. Oběţivo je lehce přenosné a 

skladovatelné. Natištěním většího Či menšího počtu nul na bankovku zpředmětníme větší či 

menší mnoţství hodnoty. Pouţitím desetinných čísel bankovku učiníme dělitelnou. 

3chrannýini prvky zamezíme jejímu padělání a skutečností, ţe peníze nemůţe tisknout 

kdokoliv, je udrţujeme jako vzácné. 

Papírové peníze - bankovky a státovky se začaly objevovat vedle plnohodnotných  

mincí ve větším měřítku v 18. století . 

Pouţívání papírových peněz oproti plnohodnotným mincím je r. as ledují cích letech 

stále častější, i kdyţ v některých případech je .němu obyvatelstvo nuceno i předpisy 

omezujícími soukromou drţbu ita či stanovícími přísnější podmínky pro směnu papírových 

peněz za plnohodnotné mince nebo měnový kov. Období, pro které je charakteristické 

vyjádření hodnoty měny
5
 na základě zlatého obsahu (zlaté parity), je označováno za období 

zlatého standardu, které trvalo od roku 1944, kdy byly uzavřeny Bretton-woodské dohody, 

aţ do roku 1971, kdy USA jednostranným prohlášením zrušily směnitelnost dolaru za zlato, 

coţ způsobilo definitivní rozpad Breton-woodského systému. Základním rysem těchto dohod 

byla omezená vnější směnitelnost amerického dolaru jako jediné měny za zlato. 
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V principu to znamenalo, ţe americký dolar nebyl směnitelný uvnitř, ale pouze tehdy 

pokud jej předloţili zahraniční centrální banky. USA se zavázaly, ţe budou dolary směňovat 

za zlato v pevně stanoveném kurzu l USD za 0,888 kg zlata. Kurz vycházel ze zlatého obsahu 

dolaru z roku 1934. Oficiální cena 35 USD se stanovila na l tr. oz.'
1
 Měna následujícího 

období se stala jiţ plně papírovou měnou. Charakteristickým znakem byla pro ni 

nekonvertibilita v měnový kov. 

Současnost je věkem bankovních peněz: platebních karet a šeků vypisovaných na 

vklad v bance či jiné finanční instituci. Např. Plat pana Rychlíka přijde přímo na účet v bance. 

Platební kartou či šekem platí nájemné, elektřinu, účty za nákupy v obchodech. S výjimkou 

drobných výdajů potřebuje jen malou hotovost. 

Od 70. let 20. století počínají snahy o unifikaci měny v Evropě. Do poloviny 90. let 

20. století je proces evropské měnové unifikace spjat s Evropskou měnovou jednotkou ECU
7
, 

která se postupně na mezinárodních trzích stala uznávaným pojmem, neboť přerostla v 

nezávislou měnovou jednotku. Ustanovení smlouvy o ES
S
 vztahující se k měnové unifikaci 

zaloţila fenomén společné evropské měny, k jehoţ zavedení směrovala konvergenční kritéria
9
 

a hospodářský vývoj zemí EU. Na zasedání Evropské rady v Madridu v roce 1995 byla 

společná měna pokřtěna na euro
10

 , čímţ se stala následovníkem ECU. Od března 2002 začali 

občané členských států měnové unie
11

 pouţívat pouze jediné plnohodnotné oběţivo - euro, 

které se stalo výhradní měnou na území eurozóny. 

 

FUNKCE PENĚZ 

Peníze hrají v ekonomice bezesporu důleţitou roli. Jednotně defino-i: tuto 

ekonomickou kategorii je (a ve vývoji ekonomického myšleni vţdy bylo) velice obtíţné. 

Pojetí peněz se měnilo spolu s objektem, který byl za peníze povaţován. Jak jiţ bylo výše 

uvedeno, obecně se dá říci, re penězi rozumíme „cokoli, co je všeobecné přijímáno při placení 

za zboţí a sluţby nebo při náhradě dluhu"
12

 - tedy cokoli, co slouţí jako reţně přijímaný 

prostředek placení Či směny. 

Podstata peněz je tak nejčastěji vymezována prostřednictvím jejich r.mkc.í: 

1)  prostředek směny; 

2)  zúčtovací jednotka; 

3)  uchovatel hodnot. 

Konečná charakteristika peněz pak bude závislá na tom, která z následujících funkcí je 

při definování peněz braná jako stěţejní. 

 

PROSTŘEDEK SMĚNY (VŠEOBECNÝ EKVIVALENT) 

Peníze plní v prvé řadě funkci zprostředkovatele směny (medium of exchange). Jako 

peníze můţe slouţit cokoliv, co je v dané oblasti a době všeobecně vyuţíváno ekonomickými 

subjekty pří směně statků a placení. Ve své podstatě peníze představují všeobecně přijímaný 

prostředek směny a směnu tak umoţňují. Za peníze můţe daný subjekt získat věci, které 

slouţí k uspokojení jeho neomezených potřeb. 

Peněţní směna je méně nákladná neţ naturální a nevyţaduje oboustrannou shodu potřeb. 

Naturální směna má totiţ v porovnání se směnou peněţní příliš vysoké transakční náklady (tj. 

náklady na to, aby se sešly alespoň dva subjekty s oboustrannou shodou potřeb v čase a místě 

- např. boty za kabát, dále aby uzavřely smlouvu, atd.).
13

 Důvodem proč se právě peníze staly 

zprostředkovateli směny jsou zejména jejich vlastnosti -nespotřebovávají se, mají 

neomezenou časovou platnost, mají stálou relativně vysokou hodnotu a především jsou 

všeobecně uznávané a snadno přijatelné. 
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ZÚČTOVACÍ JEDNOTKA 

(UNIT OF ACCOUNT) - MÍRA HODNOT 
Peníze jakoţto zúčtovací jednotka slouţí ke stanovení ceny zboţí a sluţeb, tedy k 

vyjádření jejich hodnoty (v této souvislosti hovoříme o  penězích jako měřítku hodnot). Tato 

peněţní funkce umoţňuje ale 

1  vzájemné srovnání cen jednotlivých statků. Pomoci peněz je moţné vyjádřit i výši dluhů, 

pohledávek a mezd. Toto lze zároveň povaţovat za významnou informační funkci peněz. 

 

UCHOVATEL HODNOT (STORE OF VALUE) - ZÁSOBA BOHATSTVÍ 

Peníze v neposlední řadě slouţí jako uchovatel hodnoty a představují tak jednu z 

forem bohatství. Tuto funkci ale můţe jednotlivému ekonomickému subjektu splnit téţ např. 

drţba akcií či jiných cenných papírů, nemovitostí, uměleckých děl atd. Ekonomické subjekty 

přenáší do těch-:c méně či více likvidních aktiv kupní sílu. Následná přeměna těchto aktiv v 

peníze jim bude v budoucnu zajišťovat moţnost nákupu sluţeb ;-. jiných statků. Subjekty 

většinou nedrţí peníze (či jiná aktiva) kvůli mm samotným, ale pro to, aby za ně mohla 

získat, nakoupit jiné statky -. sluţby. 

Peníze jsou akumulovány pro různé účely - např. pro potřebu překlenuli časového nesouladu 

mezi příjmy a výdaji, k úhradě nepředpokládaných výdajů, atd. 

 

FORMY PENĚZ 

PLNOHODNOTNÉ PENÍZE 

Jak jiţ bylo uvedeno v kap. č. 10.1, v jednotlivých historických obdobích nabývaly 

peníze různých forem. První skutečně rozšířenou formou peněz byly drahé kovy- zejména 

zlato a stříbro, a to napřed  v jejich  neraţené podobě a poté raţené ve formě 

standardizovaných min-ri 5tejné váhy. V tomto případě se jedná o vrcholnou formu 

komoditních peněz (commodity money). Díky své vlastnosti - dlouhodobé vzácnosti i 

snadnému určení hodnoty pouhým zváţením - mohly tyto kovy velice dobře fungovat jako 

peníze (např. právě zlato bylo běţnou formou peněz). Postupně tak nahradily jiné přechodně 

pouţívané prostředky naturální směny jako byly dobytek, koţešiny, aj. 

 

NEPLNOHODNOTNÉ PENÍZE (PENÍZE S NUCENÝM OBĚHEM)  

Později se v oběhu začaly pouţívat neplnohodnotné peníze (fiat —money). Jedná se 

o peníze bez vnitřní hodnoty, jeţ jsou státem uznané i chráněné jako zákonné platidlo, 

prostředek směny. Zpočátku se jedna-b rovněţ o zlaté a stříbrné mince, avšak s tím rozdíleni, 

ţe jmenovitá [ hodnota těchto neplnohodnotných kovů byla vyšší, neţ byl skutečný irsah 

drahého peněţního kovu v minci. 

S rozvojem bankovnictví dochází k jejich postupnému nahrazování papírovými penězi.
16

 

Peněţní oběh tak byl rozšířen o další druh neplnohodnotných peněz - o bankovky a státovky. 

Tyto peníze vznikaly jako speciální dluţní úpisy či stvrzenky o uloţení zlata soukromých 

bank, a to právě na základě uloţení zlata v bance (drahé kovy nepodléhají zkáze a není tak 

obava z jejich znehodnocení). Původně tak bankovky slouţily jako náhrada za drahé kovy 

vzaté z oběhu a banka fungovala jako jakási „úschovna zlata", která po předloţeni bankovky 

tuto směnila za zlaté či jiné kovové mince nebo kovy
1
*. Důvěra v tuto formu peněz byla 

zaloţena na slibu a schopnosti banky vyměnit peníze za zlato či jiné drahé kovy. 

Státovky oproti tomu vznikaly z-rozhodnutí vlády, panovníka, a to obvykle bez 

jakéhokoliv krytí drahým kovem. Státovky byly pouţívány ke krytí státních výdajů, vzniklých 

např. v souvislosti s válečnými potřebami. Dnes je jejich výskyt ojedinělý. 

Dokud byly bankovky alespoň Částečně kryty zlatem, fungovalo zlato stále jako 

peníze, i kdyţ zprostředkovaně. V současnosti nejsou peníze zlatem kryté a ani za ně 
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směnitelné; jedná se tak o peníze nekryté - peníze s nuceným oběhem, které byly státem 

prohlášeny za zákonné platidlo. 

Papírové peníze a mince jsou vydávané obvykle centrální bankou určitého státu. Část 

emitovaných peněz a mincí zůstává v trezorech centrální banky i komerčních bank jako 

rezervy. 

Vedle bankovek a mincí se začala rozšiřovat téţ forma bezhotovostních - depozitních 

peněz. Někdy bývají tyto peníze označovány jako ţirové, bankovní či účetní peníze - tzv. 

quasi peníze („skoro peníze", near money). Tyto peníze jsou evidovány na účtech u 

příslušných bank a nedochází k jejich fyzickému přesunu, ale pouze ke změně (připsání či 

odepsání) příslušné Částky na účtu. 

Druhy depozit rozeznáváme tyto:  

•    depozita na poţádání -jedná se o vklady v podobě běţných účtů; 

•    termínované vklady v pevné výši a úsporová depozita s proměnlivým zůstatkem (např. 

vkladní kníţky). 

V současné době mohou tedy peníze jakoţto platební prostředek existovat ve formě 

oběţiva (mince, bankovky, příp. státovky) či jako bezhotovostní vklady. Moderní formu 

bezhotovostních peněz představuji platební karty. Lze je dělit podle různých hledisek. Např. 

podle typu zúčtování na: 

a)   debetní -jedná se o kartu, kterou lze platit nebo vybírat z bankomatu, ale pouze pokud na 

účtu, ke kterému je karta vázána dostatek peněz; 

b)  kreditní - touto kartou lze nakupovat zboţí nebo sluţby na úvěr aţ do bankou 

stanoveného úvěrového rámce. 

Podle moţnosti jejich pouţití lze rozlišovat platební karty, které jsou určené: 

a)   pro výběr jen v domácích bankomatech; 

b)  pro výběr v bankomatech a platbu v obchodech na území domácí země; 

c)  pro výběr i placení v bankomatech a obchodech doma i v zahraničí. 

Podle technologie výroby zase rozlišujeme karty: 

a)   s magnetickým prouţkem; 

b)  s čipem; 

c)  tzv. hybridní karty, které obsahují čip Í magnetický prouţek. 

Pouţívání platebních karet se v posledních letech velice rozšířilo. Tyto novodobé 

formy peněz totiţ mají řadu dalších výhod, mezi které patří zejména jejich jednoduchost 

pouţití, celostátní i mezinárodní vyuţití, dále s nimi bývá spojena řada doplňkových sluţeb 

(cestovní či úrazové pojištění). Odpadá tak v podstatě nutnost mít u sebe vţdy dostatečný 

peněţní obnos v hotovosti. 

 

10.4 VLASTNOSTI PENĚZ 

Aby peníze mohly (a to ať jsou v jakékoliv podobě) v ekonomice fungovat jako 

všeobecně přijímané zákonné platidlo, musí splňovat tyto základní vlastnosti: 

•    fyzická stabilita - tzn. nesmí podléhat zkáze; 

•    dobře dělitelné - moţnost vyjadřovat i niţší nominální hodnoty; 

•    nenapodobitelné - ochranné znaky; 

•    anonymní (jeden kus roven druhému); 

•     snadno přenositelné; 

•    snadno skladovatelné; 

•     snadno převoditelné. 

TRH PENĚZ 

PENĚŢNÍ ZÁSOBA 

V trţním hospodářství je oběh peněz zaloţen na neplnohodnotných penězích. Důvěra 

v tyto peníze je závislá na peněţní politice vlády a centrální banky příslušného státu.  
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Oběţivo (mince a bankovky), zůstatky na bankovních účtech a další aktiva představují 

peněţní zásobu -tedy sumu různě likvidních aktiv, označovanou jako Ms. Čím je určité 

aktivum likvidnější, tím snáze - tj. rychle a bez velkých nákladů Či ztrát -je moţno jej 

přeměnit v peníze. 

Peněţní zásobu můţeme charakterizovat jako mnoţství peněz v ekonomice v 

určitému okamţiku či jako mnoţství peněz, které je centrální bankou vydáváno do oběhu 

a kterou lidé a firmy drţí jako peněţní zůstatky. Peněţní zásoba představuje nabídku 

peněz a tvoří ji jednotlivé peněţní agregáty (souhrn peněţních aktiv). Tato jednotlivá aktiva v 

ekonomice můţeme klasifikovat dle míry jejich likvidity na tyto peněţní agregáty
20

: 

Základními peněţními agregáty (ukazateli peněţní zásoby) jsou M 1, a M 2. 

M] = uţší agregát -jedná se v podstatě o úzce definované peníze 

s nejvyšším stupněm likvidity zahrnující oběţivo-transakcní peníze (tj. hotovostní peníze v 

oběhu), vklady na běţných účtech a cestovní šeky (čili depozita na poţádání). Představují něj 

likvidnější aktiva. 

M 1, = oběţivo + depozita na poţádání (na viděnou). 

M2 = širší agregát - v tomto případě se jedná o široce definované peníze; kromě 

agregátu Ml zahrnuje dále i úsporové vklady a termínované vklady v bankách. 

M2= M, + termínová depozita + depozita na účtech úspor + depozita v cizích měnách. 

Celkovou výši peněţních zůstatků v ekonomice - peněţní zásobu měříme většinou 

pomocí těchto výše jmenovaných peněţních agregátů. V různých zemích lze však nalézt 

rozdíly v obsahu a přístupu ke sledovým ukazatelům peněţní zásoby. V ČR se k vyjádření 

peněţní zásoby pouţívá nejčastěji peněţní agregát M2, přičemţ se pod něj zahrnují také 

vklady v cizích měnách. 

Mimo tyto agregáty je v ekonomice moţno dále vyčlenit i méně likvidnější aktiva v 

podobě agregátů M3-M5, kdy např. M3 zahrnuje peněţ-— agregát M2+ dlouhodobé 

pohledávky vůči bankovnímu sektoru (jed-rů se především o cenné papíry převoditelné na řad 

- viz kap. Č. 14). 

 

ČNB vyjadřuje peněţní masu pomocí těchto agregátů: Tab. č. 10.1 

 
 

          

21 

       M       

            

0 

  

oběţivo  

       M 

            

1 

M  

           + vklady na viděnou  ( na poţádání )    

      0 

       M  

             

2 

M 

             + quasipeníze  včetně .................... 

       1  

        L  

 

M2 + státní pokladniční poukázky + poukázky ČNB + poukázky FNM v portfoliu 

nebankovních subjektů 

 

V ekonomice se dále rozlišuje nominální a reálná peněţní zásoba. Reálná je taková, 

která je očištěna od vlivu inflace. Růst cenové hladiny — znehodnocuje reálné peněţní 

zůstatky (tj. po zvýšeni cen se za ně koupí méně zboţí), a proto ekonomické subjekty, aby 

zachovaly svoji kupní zvyšují nominální peněţní zůstatky. 
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Mnoţství peněz obíhajících v ekonomice má velký vliv na mnoho ekonomických 

veličin a naopak. Např. výše peněţních zůstatků záleţí na  velikosti důchodu domácností 

(resp. přijmu firmy), na úrokové míře
  
a dalších. Zvýšení peněţní zásoby je označováno jako 

emise peněz, sníţení pak jako staţení peněz z oběhu. 

 

 

LIKVIDITA 

V předcházející kapitole byl několikrát pouţit termín „likvidita". Pod tímto pojmem 

rozumíme snadnost s jakou lze jakékoliv aktivum přeměnit v prostředek směny. Plně 

likvidním aktivem je oběţivo - lze jej totiţ přímo pouţit k nákupu; o něco méně likvidním 

aktivem jsou zůstatky na běţných účtech - nelze je jiţ pouţít přímo ke všern nákupům (např. 

tehdy, kdyţ obchodník nepřijímá platební karty ani šeky), avšak lez jej oproti zůstatkům na 

termínovaných účtech či cenným papírům s minimálními náklady proměnit za hotovost. 

Likvidita v podstatě odpovídá na otázku, jak rychle lze z jakéhokoliv druhu aktiva 

získat hotovost, a tedy šetří náklady spojené s přeměnou aktiv v oběţivo. 

 

Tabulka £. 10.2 „Přehled likvidity aktiv23" 
 oběţivo (mince a 

bankovky)  
plně likvidní aktivum, lze je přímo pouţívat ke všem 

nákupům  

zůstatky na.běţných 

účtech  
o něco méně likvidní aktivum; ne všude je lze pouţít 

přímo, ale rychle a s minimálními náklady je lze 

přeměnit v oběţivo  

zůstatky na 

termínovaných 
účtech  

ještě méně likvidní aktivum, neboť jejich přeměna v 

oběţivo s sebou přináší další náklady např. v podobě 

penalizační platby za výběr před uplynutím sjednané 

lhůty  

cenné papíry  při jejich prodeji se obvykle platí zprostředkovatelská 

provize; rychlý prodej můţe být navíc ztrátový  

/pozemky a fyzický 

kapitál (auta, 

nemovitosti, atd.)  

trh s těmito aktivy není tak pruţný jako u předchozích 

aktiv; jejich prodej a přeměna v oběţivo je spojena s 

ještě vyššími transakčními náklady Či ztrátami  

lidský kapitál  nejméně likvidní aktivum; nelze vůbec prodat, lze 

pouze pronajmou  

 

POPTÁVKA PO PENĚZÍCH 
Na trhu peněz se setkává nabídka a poptávka po penězích; v tomto případě mluvíme o 

střetu poptávky po peněţních zůstatcích s peněţní zásobou. Poptávku po penězích 

představuje souhrn peněţních prostředků, které jednotlivé ekonomické subjekty drţí a 

potřebují za účelem nákupu různých statků a uspokojování dalších potřeb.  

Rozeznáváme poptávku po penězích: 

a) transakční - vychází z funkce peněz jako prostředku směny a jejím cílem je zabezpečení 

dostatku likvidních prostředků pro běţnou spotřebu (nákup zboţí, úhrada sluţeb, aj); 

b) majetkovou (preventivní) - vychází z funkce peněz jako uchovatele hodnot a jejím cílem 

je nákup majetku, který přináší důchod. 
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Poptávka po penězích tedy vychází z funkcí peněz, které určují moti-;i drţby peněz. 

Důvodů jejich drţby je několik, mezi základní patří: 

a)  transakční motiv - peněţní zůstatky slouţí k zabezpečování běţných kaţdodenních 

transakcí jakými jsou nákup spotřebního zboţí, úhrada poskytnutých sluţeb, aj. Drţba větší 

částky, neţ která tvoří transakční motiv, přináší ztrátu zisku, tj. úroků - tzv. „náklady oběto-

vané příleţitosti" (opportunity cost); 

b)  opatrnostní motiv - je dán existencí některých špatně předvídatelných výdajů, jejichţ 

výskyt a výši Člověk nemůţe přesně odhadnout
24

 ; 

c) spekulační motiv - souvisí se spekulacemi s cennými papíry (tj. drţba peněz se mění v 

závislosti na vývoji cen cenných papírů); 

d) majetkový motiv - představuje moţnost získání majetku, který přináší důchod (viz 

majetková poptávka po penězích). 

 

 

BANKOVNÍ  SOUSTAVA   

BANKOVNÍ SOUSTAVA A TVORBA PENĚZ 
Jiţ v předcházejících kapitolách bylo řečeno, ţe celkovou výši peněţních zůstatků 

nazýváme peněţní zásobou a měříme ji tzv. peněţními agregáty. Pohyb těchto peněţních 

prostředků od jednotlivých ekonomických subjektů k jiným (např. domácnostem) zabezpečují 

především tzv. finanční zprostředkovatelé = instituce, které zabezpečují tok peněz od 

těch, co jich mají dočasný nadbytek k těm, co je potřebují. 

V roli finančních zprostředkovatelů vystupují především bankovní domy a ostatní 

finanční a úvěrové instituce (spořitelny a záloţny). Zprostředkováním pohybu peněz se však 

zabývají i další nebankovní subjekty - jedná se zejména o pojišťovny, kolektivní investory, 

obchodníky s cennými papíry aj. 

U nás - stejně jako v převáţné části států s trţní ekonomikou - je bankovní systém 

zaloţen na dvoustupňovém principu. Bankovní soustavu tvoří: 

1)  centrální banka (Česká národní banka): 

2)  síť komerčních bank". 

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a je jak institucionálně tak 

zejména funkčně oddělena od komerčního bankovnictví. Její prvořadou úlohou je 

usměrňování měnového vývoje, tj. zabezpečování vnitřní (cenové) a vnější (kurzové) stability 

měny. Za tímto účelem Česká národní banka: 

•     určuje měnovou politiku; 

•    řídí peněţní oběh, platební styk a zúčtování bank; 

•    vydává bankovky a mince (ČNB má výhradní pravomoc emise peněz); 

•    vykonává bankovní dohled; 

•    reprezentuje stát v měnové oblasti; 

•    a vykonává další Činnosti. 

Česká národní banka je tedy institucí, která určuje měnovou politiku státu a vykonává 

dohled nad peněţním trhem v ČR a zabezpečuje tak tvorbu peněz a ovlivňuje objem 

peněţní zásoby (viz téţ kap. č. 17). K tomuto má k dispozici tyto peněţní nástroje: 

 

1)  přímé, které mají přímý vliv na rozhodování bank a omezují tak jejich podnikatelskou 

samostatnost
2
*. Sem náleţí určování pravidel likvidity bank, stanovení limitů pro poskytování 

úvěrů, stanovení limitů úrokových sazeb, kapitálové přiměřenosti bank, atd. 

2)  nepřímé, které působí plošně na ceíý bankovní systém. Jedná se o: 
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a)  operace na volném trhu, coţ jsou nákupy nebo prodeje vládních dluhopisů centrální 

bankou
29

, přičemţ nákupem dluhopisů se peněţní zásoba zvyšuje a prodejem zase sniţuje; 

b)  diskontní nástroje - CNB má pravomoc stanovit základní výši úrokových sazeb 

(diskontní sazba, lombardní sazba, řepo sazba
30

). Tyto nástroje ovlivňují peněţní zásobu 

stejným způsobem jako operace na volném trhu. Např. sníţení diskontní sazby zvýší zájem o 

půjčky, její zvýšeni naopak vede k poklesu poptávky po půjčkách; 

c)   povinné minimální rezervy - CNB stanovuje povinnou míru bankovních rezerv, tj. 

povinnost bank drţet na svém účtu v zúčtovacím centru CNB (tzv. clearingový účet) určitý 

předem stanovený objem likvidit. 

Povinné minimální rezervy jsou dosti silným nástrojem, který můţe vyvolat značné změny v 

peněţní zásobě. Tento nástroj významně ovlivňuje proces tzv. multiplikace tvorby vkladu. 

Centrální banka je jakousi „bankou bank", u které jednotlivé komerční banky ukládají své 

rezervy a zároveň si mohou od této centrální banky peníze půjčit. Tím, ţe centrální banka má 

právo stanovit hranici pro výši povinných minimálních rezerv, jsou banky nuceny drţet tuto 

rezervu pro krytí svých vkladů. Zbytek vkladů je pak bankou vyuţit k poskytování úvěrů, 

nákupu dluhopisů, atd., čímţ bankovní soustava v podstatě vytvoří nové peníze. Pokud by 

banky udrţovaly stoprocentní rezervy např. ve svých sejfech, nepřinášely by to ţádný výnos a 

v nabídce peněz by se nic nezměnilo. 

Stát tak můţe prostřednictvím centrální banky významně ovlivňovat proces tvorby 

peněz. Sníţením hranice, pod kterou nesmějí rezervy klesnout, dojde ke zvýšení 

peněţního multiplikátoru a tím i k nárůstů peněţní masy
32

, a naopak zvýšením této 

hranice dojde ke sníţení peněţního multiplikátoru a tím i k poklesu objemu peněţní 

zásoby
33

. 

 

 

ROVNOVÁHA NA TRHU PENĚZ 
Jak jiţ bylo výše uvedeno, na trhu peněz se střetává peněţní zásoba s poptávkou po 

peněţních zůstatcích, která je závislá jednak na velikosti důchodů domácností a firem a 

jednak na úrokové míře. Je-li úroková sazba vysoká, je drţba peněz pro ekonomické 

subjekty nevýhodná, a naopak (drţba peněz však s sebou přináší výše uvedené náklady oběto-

vané příleţitosti). 

„Nerovnováha na trhu peněz je taková situace, kdy lidé a firmy ve svém souhrnu 

drţí více nebo naopak méně peněţních zůstatků, neţ kolik by jich drţet chtěli." 
34

 

Při udrţování rovnováhy na trhu peněz hraje důleţitou roli právě úroková míra. Dojde-

H ke zvýšení úrokové sazby, nabídka bude převyšovat poptávku a tento růst úrokové míry 

přiměje domácnosti a firmy, aby chtěly drţet méně peněţních zůstatků. Naopak pokles 

úrokové míry vede domácnosti a firmy, k tomu, ţe chtějí drţet více peněţních zůstatků. Rov-

nováhy na trhu peněz se tedy dosahuje pohybem úrokové míry. Ta musí dosáhnout takové 

úrovně, při níţ jsou domácnosti a firmy spokojeny s peněţními zůstatky, které drţí.  

 

 

MONETÁRNÍ  POLITIKA   

MONETÁRNÍ POLITIKA  

Monetární (peněţní) politika státu působí prostřednictvím svých nástrojů na masu 

peněz v oběhu. Provádí ji centrální banka, která můţe uskutečňovat dva typy této politiky: 

expanzivní - která vede ke zvyšování nabídky peněz; 

restriktivní (kontrakční) - vedoucí k omezováni nabídky peněz. 
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Monetární politiku provádí centrální banka nepřímo, a to prostřednictvím komerčních 

peněţních ústavů (bank) a pouţívá tyto nástroje: 

 

1) Diskontní sazba 
Diskontní sazbou rozumíme úrokovou sazbu, za kterou si půjčují komerční peněţní 

ústavy peníze od centrální banky. Je-li diskontní sazba nízká, komerční banky rovněţ 

uplatňují nízké úrokové sazby a naopak. Nějčastěji pouţívané pásmo diskontních sazeb je 7-

12%, ale vzhledem k razanci důsledků pouţívání tohoto nástroje se pohyb těchto sazeb po-

uţívá velmi opatrně. Na druhé straně je účinnost tohoto nástroje dána závislostí komerčních 

bank na úvěrech od centrální banky. 

Jestliţe centrální banka zvyšuje diskontní sazbu, komerční banky rovněţ zvyšují 

úrokovou míru. To má za důsledek „zdraţováni" peněz. Subjekty při vysokých úrokových 

mírách omezují úvěry (výpůjčky) a zvyšuje se sklon k ukládání peněz. Naopak při sniţování 

diskontní sazby je výhodné si vypůjčit a nevýhodou se sláva thesaurace (ukládání) peněz. 

Roste tudíţ sklon k investování. 

Diskontní sazba má rovněţ signální charakter (např. můţe pří svém zvyšování 

signalizovat obavy centrální banky z růstu inflace). Naopak centrální banka pohybem 

diskontní sazby informuje obchodní banky o své představě vývoje ekonomiky, coţ můţe vést 

aţ k tzv. „morálnímu nátlaku" na komerční banky (např. výzva k omezování Čerpání úvěrů od 

centrální banky). 

 

2) Minimální míra bankovních rezerv 
Zákonem je stanovena povinnost komerčních peněţních ústavů, ukládat procentně 

stanovenou část svých aktiv ve fondu rezerv (zpravidla na bezúročném účtu u centrální 

banky).Tato procentní míra povinných rezerv ovlivňuje tzv. multiplikaci depozitních peněz. 

Dojde-li ke sníţení míry rezerv, sníţí se téţ suma rezerv, poţadovaných centrální bankou a 

má to stejný účinek, jako kdyby obchodní banky získaly nová depozita, která mohou 

multiplikovat (banky mohou poskytovat více úvěrů) a naopak při zvýšení dojde ke kontrakci 

úvěrových moţnosti bank. 

Tento nástroj je velmi účinný a bývá pouţíván „cum grano salis", tedy velmi opatrně. 

Větší pohyb povinné míry musí být zpravidla proveden se souhlasem zákonodárného sboru 

(viz téţ kap. Č. 10.5.4). 

 

3)  Operace na volném trhu 
Centrální banka je ze zákona pověřena prováděním operací se státními cennými 

papíry, zejména obligacemi. Tyto cenné papíry nakupuje zpravidla „z první ruky", tj. od 

ministerstva financí, nebo jako účastník kapitálového trhu, tedy „z druhé ruky" (cenné papíry, 

které jiţ před tím byly na kapitálovém trhu obchodovány). 

Jestliţe centrální banka nakupuje cenné papíry, zvyšuje tím masu peněz v oběhu a naopak. To 

má vliv i na úvěrové moţnosti obchodních bank. 

Výše uvedené nástroje monetární politiky jsou povaţovány za nástroje globální, 

protoţe působí na celou ekonomiku stejně. Centrální banka můţe uplatňovat i nástroje 

selektivní, např. k podpoře exportu nebo ve formě různých omezení. 



MAKROEKONOMIE 
 

29 

 

 

 INFLACE   

UVOD 

Inflace je významným jevem, který ovlivňuje celou ekonomiku včetně finanční sféry. 

Ve finanční sféře inflace působí na řadu finančních kategorií jako je mj. úroková míra, 

peněţní jednotka aj. Inflace rovněţ ovlivňuje měnu. V makroekonomické sféře je inflace 

jedním z činitelů ovlivňujících např.ekonomický růst nebo makroekonomické proporce. 

Inflaci je nutno povaţovat také zajev, který se silně promítá do sociální oblasti, neboť 

má vliv i na distribuci důchodů a zprostředkovaně na změny sociálního postavení různých 

společenských vrstev, Z tohoto důvodu je sledování inflačních procesů a snaha o jejich 

kontrolu trvalým předmětem zájmu hospodářské politiky vlád většiny zemí. 

V této kapitole se budeme nejprve zabývat pojmovým vymezením inflace a jejími 

příčinami, dále pak charakteristikou základních typů inflace a způsobů jejího měření. V 

dalším výkladu se budeme zabývat dopadem inflace, moţnostmi ochrany před inflací a 

úlohou měnové politiky pří ovlivňování procesu inflace. 

POJEM INFLACE 
Inflace obvykle bývá ztotoţňována s procesem všeobecného růstu cen zboţí. K tomuto 

vysvětlení svádí samotné slovo „inflace", které doslova znamená vzdouvání, nadýmání, tj. v 

souvislosti s cenami zboţí -jejich růst. 

 Tato charakteristika však je povrchní a vystihuje pouze jevovou stránku tohoto 

procesu. Kaţdý růst cen zboţí nemusí nutně znamenat, ţe dochází k inflaci. Ceny 

jednotlivých druhů nebo skupin zboţí, např. potravin, na trhu vlivem působení změn nabídky 

a poptávky se neustále mění, kolísají, mohou den ze dne stoupat nebo klesat. Sledujeme-li 

však tyto krátkodobé pohyby po delší období, zjistíme, ţe ceny jednotlivých druhů zboţí 

(nebo jejich skupin) vykazují po určitá delší období vzestupný nebo sestupný trend, popřípadě 

vykazují relativní stabilitu. Ceny jednotlivých druhů nebo skupin zboţí se nemusí vţdy 

vyvíjet týmţ směrem. V odvětvích nebo oborech, v nichţ dochází k reálnému technickému 

pokroku, ceny mohou vlivem růstu produktivity práce dlouhodobě klesat, v jiných vlivem 

vyčerpávání přírodních faktorů (např. nerostných loţisek), mohou stoupat. Cenová hladina v 

národním hospodářství se pochopitelně vytváří z cen výrobků různých odvětví a oborů, takţe 

výsledná úroveň cenové hladiny je dána strukturou národního hospodářství a vahou cen 

výrobků v jednotlivých odvětví a oborů. Cenové pohyby v různých odvětvích a oborech se 

nutně nemusí trvale vyvíjet týmţ směrem, mohou se vzájemně kompenzovat, a v takovém 

případě nemusí všeobecná cenová hladina vykázat změnu a můţe se jevit jako stabilní.  

 Charakteristika inflace jako všeobecného „vzdouvání" cen , tj, celkového růstu cenové 

hladiny v dlouhodobém časovém horizontu zachycuje tedy povrch jevu, a to ještě jen jeho 

jednu stránku: změny cenové hladiny. Druhou stránkou nerozlučnou stránkou inflace je 

znehodnocování měny, které se projevuje v poklesu kupní síly peněz. Při všeobecném zvýšení 

cenové hladiny si za týţ peněţní obnos jeho majitel můţe na trhu nakoupit méně zboţí (zboţí 

je draţší) neţ dříve, kdy ceny zboţí byly niţší. 

Inflaci proto můţeme charakterizovat jako proces dlouhodobého vzestupu cenové 

hladiny spojený se znehodnocováním měny, tedy jako projev ekonomické nerovnováhy. 
Opakem inflace je deflace, tj. proces poklesu průměrné cenové hladiny provázený 

zhodnocováním měny. 

V ekonomické literatuře se lze setkat s řadou více Či méně se lišících charakteristik 

inflace, a s pokusy o přesnější (nebo méně přesné) definice. Pokud vystihují obě výše uvedené 

stránky inflace, není nutno těmto rozdílům přikládat větší význam. Pro ilustraci lze uvést, ţe 

někteří ekonomové označují inflaci za stav všeobecné přebytečné poptávky, při níţ ..příliš 
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málo peněz honí příliš mnoho zboţí". Jiní inflací chápou růst peněţní zásoby nebo peněţního 

důchodu (a to buď celkového důchodu nebo důchodu na osobu). Lze se setkat i s tím, ţe za 

inflaci je pokládán pokles externí hodnoty peněz měřený měnovým kurzem, cenou zlata nebo 

signalizovaný přebytečnou poptávkou po zlatu nebo po zahraničních měnách za oficiální kurs. 

Z těchto příkladů je patrný odlišný přístup k analýze sloţitého jevu a procesu, kterým 

inflace nesporně je. 

 

 

FORMY INFLACE 

Inflace se můţe vyskytovat v různých formách, které se navzájem liší svým průběhem 

a ekonomickými dopady. 

Mírná inflace je inflace v rozsahu několika procent ročně. Mírná inflace nenarušuje 

příliš ekonomický růst a její důsledky pro ekonomiku nejsou příliš negativní. Obecně se má za 

to, ţe inflace v rozsahu 3-4 % nebrání zdravému ekonomickému růstu. Mírná inflace obvykle 

nevyţaduje specifické hospodářskopolitické zásahy se strany státu. Musí vsak být 

monitorována. 

Pádivá inflace znamená inflaci v rozsahu desítek do 99% ročně. Tato forma inflace 

má negativní důsledky pro ekonomiku, neboť sniţuje její výkonnost a vyvolává pocit 

nejistoty. Protoţe ohroţuje zdravý ekonomický růst, je nutno ji Čelit hospodářskou politikou, 

jejímţ cílem je potlačení nebo alespoň podstatné omezení inflace. 

Hyperinflace je nejnebezpečnější formou inflace. Tímto názvem obvykle bývá 

označován mimořádně rychlý nepřetrţitý růst průměrné cenové hladiny měřený jiţ v tisících 

procent ročně. Důsledkem hyperinflace je úplný hospodářský rozvrat, při němţ se rozpadá 

peněţní směna a bývá nahrazována naturální směnou. Dochází k takovému znehodnocení 

měny, ţe nikdo jiţ nechce přijímat peníze, které pozbývají své funkce všeobecného 

ekvivalentu. 

K hyperinflaci obvykle dochází v odbobí přelomových události, např. v důsledku 

prohraných válek, měnových krizí apod. Hyperinflaci bylo v minulém století postiţeno 

např.německé hospodářství po první světové válce. 

 

PŘÍČINY INFLACE 

V soudobých trţních ekonomikách působí mnoţství faktorů, které spolupůsobí při vzniku 

inflace, a proto bývají označovány za inflační tlaky. 

Mezi významné inflační tlaky  je řazena :  

 

• vládní , rozpočtová peněţní a úvěrová politika  

• strukturální nerovnováha  

• oligopolní struktura trhu  

• monopolní postavení odborů  

 

Podobně jako různé definice inflace v ekonomické teorii existují i různá vysvětlení 

příčin inflace. Inflace -jak jiţ jsme na to poukázali -je mnohotvárný proces. Proto je velmi 

obtíţné vytvořit jediný (obecný) teoretický model. V ekonomické literatuře posledních 

desetiletí se setkáváme s dvěma hlavními modely inflace, které příčiny inflace charakterizují 

odlišným způsobem: s monetaristickým a s nernonetaristickým modelem. 

Monetaristé spatřují hlavní příčinu inflace v tom, ţe peněţní zásoba roste rychleji 

neţ tzv. přirozený reálný agregátní výstup ekonomiky, 
tj. hrubý domácí produkt. Podle monetaristů jsou všechny ostatní faktory ovlivňující inflaci 

provázeny měnovou expanzí, která tyto faktory zahrnuje v sobě. Tomuto vysvětlení odpovídá 

praktické zjištěni, ţe vysoká míra inflace bývá spojena s vysokým růstem peněţní zásoby.  
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Nemonetaristé naproti tomu hledají příčiny inflace v působení rozmanitých faktorů: 

ve zvyšování autonomních soukromých výdajů, ve zvyšování výdajů státu, v nesprávné 

daňové politice, v růstu nákladů při těţbě surovin, v nedostatku potravin a surovin, v tlaku 

odborů na mzdy i v tlaku monopolů na zvyšování zisku. Názory jednotlivých nemonetaristů 

se liší v tom, ţe přikládají tomu či onomu z výše uvedených faktorů rozhodující význam, coţ 

obvykle pramení z toho, ţe své závěry opírají o empirická pozorování vzniku a vývoje inflace 

v určité době v určité zemi. 

Obě teoretická vysvětlení příčin inflace - na první pohled zcela neslučitelná - se však 

shodují v tom, ţe trţní mechanismus nabídky a poptávky hraje při vzniku inflace a při jejím 

vývoji významnou úlohu. 

Od obecného teoretického vysvětlení příčin inflace je nutno odlišovat analýzu skutečných 

konkrétních příčin inflace v určité zemí a v určité době. Při vzniku inflačního procesu zde 

obvykle spolupůsobí řada faktorů, nejdůleţitější z nichţ jsme jiţ uvedli výše.Teprve 

kombinací působeni jednotlivých faktorů a jejich síly v dané konkrétní situaci se vytváří daná 

konkrétní inflační situace, její rozsah a dynamika. 

Názory na podstatu inflace a její příčiny se historicky vyvíjely. Klasická ekonomická 

škola se domnívala, ţe cenová úroveň v dané ekonomice závisí přímo a proporcionálně na 

mnoţství peněz. Podle klasické školy inflace roste, kdyţ roste peněţní zásoba a sama se 

zastaví, kdyţ je mnoţství peněz stabilizováno. Tento názor odpovídal době, kdy ještě obíhaly 

plnohodnotné peníze. Jakmile však v oběhu převládly neplnohodnotné peníze, toto vysvětlení 

jiţ nebylo udrţitelné. 

 

Rozdílnost v podstatě velmi přímočarého uvaţování ekonomů klasické Školy s 

novějším ekonomickým myšlením lze ilustrovat stručnou charakteristikou argumentace 

ekonoma K. Wicksella. 

Podle K. Wicksella příčinou inflace je to, ţe do ekonomiky přicházejí bankovní úvěry 

na financování investic převyšující běţnou mini úspor. Tím vzniká přebytek souhrnné 

poptávky po nezměněné celkové nabídce zboţí, coţ vede k růstu cen zboţí. Tento proces 

pokračuje a nabývá podoby tzv. inflační spirály. Lze jej zastavit pouze tím, ţe banky přesta-

nou úvěrovat investice, úvěry se stanou vzácnější, převýšení poptávky po úvěrech vyvolá 

vzestup úrokové míry, a v důsledku toho dojde k odbouráni přebytečné poptávky po úvěrech.  

Většina soudobých modelů inflace se vyznačuje značnou sloţitostí, obvykle vychází z 

poměrně komplikovaných předpokladů a mívá matematickou podobu. 

 

TYPY INFLACE 

Nutno rozlišovat tři základní typy inflace: 

a)  poptávkovou inflaci, kdy se inflační mechanismus uvede do pohybu působením faktorů 

na straně poptávky; tyto faktory vyvolají dílčí cenovou nerovnováhu, která se můţe 

promítnout aţ do všeobecného růstu cenové hladiny, íj. inflace; 

b)  nabídkovou inflaci, kdy inflační mechanismus začne působit vlivem faktorů na straně 

nabídky; zde rovněţ dílčí nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou můţe vést k všeobecnému 

růstu cenové hladiny. Jako příklad lze uvést dopad ropných šoků v 70. letech. 

c)   hybridní inflaci, kdy inflační faktory současně existují na straně poptávky i nabídky. 

Tuto situaci lze ilustrovat tímto příkladem: Cena určitého druhu zboţí vlivem růstu 

poptávky stoupne. Tím poklesne poptávka po jiných pruzích zboţí. V daném průmyslovém 

oboru nebo odvětví vlivem růstu poptávky stoupnou ceny a zisky a výrobci se budou snaţit 

uspokojit zvýšenou poptávku zvýšením výroby. Nedostatečná pohyblivost pracovní síly dřivé 

nebo později povede k růstu mezd pracovníků daného oboru nebo odvětví. Jakmile to zjistí 

pracovníci v jiných oborech, začnou rovněţ poţadovat vyšší mzdy.Tím započne proces 

všeobecného růstu cenové hladiny. Všeobecná inflace v tomto případě začala dílčí převahou 
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poptávky (tj. jako poptávková inflace) a prostřednictvím zvýšení mzdových nákladů jakoţto 

faktoru nabídky (tj. jako nabídková inflace) se rozšíří na celou ekonomiku. 

Při analýze typu inflace je nutné zkoumat nejen to, zda ceny rostou při 

nerovnováze nabídky a poptávky, ale kdy rostou a o kolik 
stoupají. Víme jiţ, ţe krátkodobé cenové výkyvy - pokud se v delším období vykompenzují - 

nemusí vést k všeobecnému růstu cen. 

Kromě výše uvedených obecných typů inflace se lze setkat i s označováním  inflace 

jako např. mzdové inflace, rozpočtové inflace, strukturální inflace, dováţená inflace apod. V 

tomto případě se těmito názvy označují pravděpodobné dílčí příčiny, které jiţ vedly nebo by v 

budoucnu :mohly vést k inflaci. 

Vznikne-li inflace v podmínkách vysoké nebo rostoucí nezaměstnanosti, v období 

stagnace ekonomiky nebo recese (tj. v určitých fázích konjunkturního cyklu), bývá tato 

inflace označována názvem stagflace. Tato inflace můţe být důsledkem působení faktorů 

(vnitřních nebo i vnějších), které vyvolávají růst nákladů a sniţování ziskovosti podniků. Jako 

příklad stagflace lze uvést neočekávané prudké výkyvy cen ropy, k nimţ posledních 

desetiletích - obvykle v souvislosti s mezinárodněpolitickými  událostmi - několikrát došlo. 

 

MĚŘENI INFLACE 
Měření inflace je velmi důleţité proto, ţe inflace negativně ovlivňuje vývoj  

ekonomiky mj. tím, ţe v důsledku znehodnocováni měny podlamuje  zdravý hospodářský 

rozvoj, mění proporce při rozdělování národního  důchodu atd. Na některé důsledky inflace 

jsme jiţ poukázali. Proto vlády jednotlivých zemí musí vývoj inflace -jestliţe se nepodařilo 

zabránit jejímu vzniku - sledovat a analyzovat. Sledováním a analýzou inflace se v zemích s 

trţní ekonomikou zabývá i řada výzkumných pracovišť, universitních institucí aj. 

Při měření inflace nutno zkoumat dvojí: 

a)  míru inflace, tj. o kolik procent stoupla inflace ve sledovaném období. Míra inflace 

obvykle bývá sledována v měsíčních intervalech a rovněţ v ročních intervalech; 

b)  dynamiku inflace, tj. srovnávat míru inflace ve dvou a více po sobě jdoucích obdobích, a 

to opět měsíc po měsíci, popřípadě rok za rokem během celého konjunkturního cyklu. 

 

Toto srovnávání je důleţité mj. pro rozbor účinnosti antiinfiačních opatření, pokud 

byla podniknuta. 

K měření míry inflace je moţno vyuţít různé nástroje. Nejčastěji to bývá index 

spotřebitelských cen (CPI - Consummer Příče Index). 

Tento index obvykle -jako jeden z oficiálních indexů - sestavují úřední statistické orgány 

(centrální statistické úřady apod.). Index spotřebitelských cen - jak jiţ ostatně vyplývá z jeho 

označení - je sestavován za účelem sledování vývoje cen vybraného souboru typických 

reprezentantů spotřebního zboţí, které vchází do spotřeby obyvatelstva (tzv. spotřební koš). 

Index spotřebitelských cen slouţí k propočtům vývoje ţivotních nákladů v daném období. Na 

tento index mohou být vázány např. platové úpravy zaměstnanců, úpravy výše důchodů 

(zejména starobních důchodů), nejsou-li vázány přímo na propočtenou míru inflace a změnu 

její dynamiky (index inflace). 

Index spotřebitelských výdajů je tedy velmi citlivým ukazatelem. Často se stává 

předmětem diskusí a sporů mezi vládou, která se opírá o oficiálně konstruovaný a sledovaný 

index, a mezi odbory nebo zaměstnavatelskými svazy, které sestavují vlastní indexy. Tyto 

neoficiální indexy mívají odlišnou konstrukci, obvykle vycházejí z odlišných výrobkových 

reprezentantů a rovněţ z odlišné váhy jednotlivých sloţek indexu v celkovém indexu. Proto se 

neoficiální indexy mohou i významněji lišit od oficiálních indexů. 

Jednou z příčin rozdílných výsledků bývá i to, ţe srovnávané indexy byly sestaveny v 

různé době, takţe odráţejí odlišnou ekonomickou situaci. 
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Jiným indexem vyuţívaným pro měření inflace je index cen výrobců (PPI - Producer 

Price Index).Také při tvorbě tohoto indexu vzniká určitý koš typických výrobků zahrnutých 

do indexu, jejichţ cenové změny - vzhledem k váze těchto výrobků v celkové produkci - jsou 

relevantní pro průměrnou úroveň cen. Tohoto indexu se vyuţívá zejména pro srovnávání cen 

domácích výrobců s cenami analogických zahraničních výrobců. Při inflaci lze pomocí tohoto 

indexu sledovat změny konkurenceschopnosti domácích výrobců vzhledem k zahraničním 

výrobcům. 

Výpočet indexů se provádí v běţných cenách (tzv. nominální index). Reálnější obraz 

míry inflace a její dynamiky lze získat přepočtem na stálé ceny (tzv. reálný index). 

K měření inflace lze pouţít i jiného nástroje, kterým je tzv. implicitní deflátor 

hrubého domácího produktu (HDP). Při měření růstu cenové hladiny za určité období, 

např. zajeden rok, se porovnává hodnota HDP na konci období s jeho hodnotou na začátku 

sledovaného období. 

Výpočet deflátoru HDP se provádí tak, ţe HDP běţného rokuje oceněn nejprve v 

cenách běţného roku a poté v cenách minulého roku. Poté se HDP vyjádřený v cenách 

běţného roku vydělí HDP vyjádřeným v cenách minulého roku. 

Deflátor HDP je nejkomplexnějším ukazatelem inflace, protoţe obsahuje ceny 

všech statků, z nichţ je sloţen HDP (viz kap. č. 9). 

Měření inflace lze kromě výše uvedených metod provádět také metodou statistické 

analýzy tzv. inflační mezery. 

Inflační mezera (inflationary gap) vzniká tím, ţe reálné (makroekonomické) výdaje 

převyšují agregátní (produkční) kapacitu ekonomiky při plné zaměstnanosti (vyjádřenou výší 

důchodu při plné zaměstnanosti). 

Modely, které vypracovali J. M. Keynes a jeho pokračovatelé, vycházejí z hypotézy, 

ţe míra inflace je přímo úměrná velikosti inflační mezery. 

Jedním z výsledků získaných měřením inflace je zjištění rychlosti, kterou inflace 

probíhá, tj.dynamiky inflace. 

Dynamika (rychlost průběhu) inflace závisí na řadě činitelů. 

Z nich nutno uvést zejména tyto faktory: 

a) způsob reakce různých skupin příjemců důchodů a spotřebitelů důchodů na inflaci; 

příjemci důchodu mohou reagovat různým způsobem, např. okamţitým omezením své 

spotřeby, příp.protestními akcemi, stávkami apod., pokud se cítí mírou inflace znaČněji 

postiţeni. Způsob reakce různých sociálních skupin obyvatelstva bývá odlišný; 

b)  očekávání příštího vývoje, tj. očekávání, ţe inflace bude dále pokračovat týmţ nebo 

odlišným (větším nebo menším) tempem, popřípadě ţe se podaří ji úplně zastavit. Faktor 

očekávání jako psychologický faktor spoluurčuje í potenciální způsob reakce různých skupin 

obyvatelstva na vývoj inflace. Některé z těchto skupin (sociálních vrstev) jsou schopny lépe 

se průběhu inflace přizpůsobit, zatímco pro jiné vrstvy je toto přizpůsobení obtíţné; 

c)   časová zpoţdění, která vznikají tím, ţe různé ekonomické veličiny nereagují na změny 

jiných ekonomických veličin okamţitě, nýbrţ aţ po uplynutí určité doby. Míru těchto 

časových zpoţdění lze empiricky vysledovat. Např. je známo, ţe změny poměru nabídky a 

poptávky po pracovních silách na trhu práce se do skutečné výše mezd promítají se značným 

zpoţděním. Tímto časovým zpoţděním se můţe zpomalit vývoj inflačního procesu. 

 

 

DOPADY INFLACE 

Inflace významně přispívá k ekonomické nestabilitě, zvyšuje míru nejistoty o 

vývoji ekonomických veličin, sniţuje kupní sílu peněz a v určitém směru působí jako 

specifické skryté zdanění. 
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V dalším výkladu uvedeme blíţe charakteristiku některých dílčích dopadů inflace (viz 

téţ kapitola 17 - Hospodářská politika státu): 

a) pokles reálné poptávky: je známo, ţe ekonomické subjekty plánují své nákupy v penězích, 

nikoliv v reálných hodnotách (zde se někdy mluví o ízv. peněţní iluzi); stoupne-li cena 

daného zboţí, které kupující musí koupit (např. v případě základních potravin), musí omezit 

nákupy jiných druhů zboţí, a to minimálně do té doby, dokud se nezvýší jeho peněţní příjem. 

Jeho reálná poptávka tedy klesá, ačkoliv jeho celková peněţní poptávka zůstala nezměněna. 

Ke sníţení reálné poptávky došlo proto, ţe inflace sníţila kupní sílu peněz; 

b) dopad inflace na reálnou poptávku značně závisí na politice vlády; pokud se vláda 

rozhodne bojovat proti inflaci tím, ţe bude zvyšovat své rozpočtové výdaje, aby 

kompenzovala vyšší ceny, nemusí k poklesu reálné poptávky dojít nebo tento pokles můţe být 

omezen; 

c)  inflace vyvolává tendenci k přerozdělování důchodů (viz dále podrobněji); 

d) při existenci progresivního zdanění příjmů inflace zrněni poměr daní k příjmu (vzroste 

„tíha" daní); větší daňové břemeno se promítne do omezování soukromých výdajů, 

e) jestliţe ceny rostou rychleji neţ mnoţství peněz, při vyšších cenách dojde k omezení 

výdajů domácností i k omezení výdajů podnikatelů na investice; 

f) relativní růst mezd vyvolá pokles míry zisku, coţ krátkodobě vede k omezení investic; 

g) pokud dojde o omezování dovozu ze zahraničí (např. zvýšením cel nebo v důsledku jiných 

hospodářsko-politických zásahů) a je-li zároveň podporován vývoz zboţí, sníţí se nabídka 

tuzemského i zahraničního zboţí na domácím trhu a vznikne převis poptávky; vzniklá 

nerovnováha urychlí inflační proces. 

Výše uvedené příklady ilustrují některé dílci důsledky inflace a vysvětlují, proč je 

inflace povaţována za negativní ekonomický jev. 

Všimněme si zde dále vlivu inflace na proces rozdělování (redistri-buci) národního 

důchodu, a to proto, ţe tento vliv inflace se přímo dotýká většiny občanů kaţdého státu, v 

němţ k inflaci dochází. 

Za normálních poměrů, íj. při neexistenci inflace, na základě distribuce (rozdělování) 

národního důchodu připadá kaţdému občanu daného 5tatu určitý podíl na vytvořeném 

národním důchodu. Tento podíl je podmíněn účastí daného občana na práci, která vytváří 

materiální nebo -^materiální hodnoty. Výsledkem souhrnné práce je určitý společenský 

produkt. Od něho se odvozuje národní důchod, který je dále rozdělován = přerozdělován 

prostřednictvím státního rozpočtu. V kaţdém státě se _>:ili určitá struktura rozdělení 

národního důchodu, která obvykle bývá po určitou delší dobu relativně stabilní. 

Tituly na podíl na národním důchodu jsou různé: osoby zapojené do rracovního 

procesu - zaměstnanci, tj. osoby v pracovním poměru (ať jiţ v soukromém sektoru nebo ve 

státních sluţbách) dostávají svůj podíl na národním důchodu ve formě mezd a platů; podíl 

podnikatelů na národním důchodu odpovídá té Části jejich zisku, kterou spotřebovávají pro 

svou osobní spotřebu (další část zisku znovu investují do podnikáni); osoby nezapojené do 

pracovního procesu jsou příjemcem jiných forem důchodu jako je např. starobní důchod osob, 

které nepracují v důsledku dosaţení stanovené věkové hranice, nebo invalidní důchod, který 

je přiznáván těm, kteří v důsledku úrazů nebo chorob bez ohledu na svůj věk nemohou 

pracovat; různé sociální dávky jako podpora v nezaměstnanosti, porodné, příspěvky ţenám na 

mateřské dovolené, stipendia pro ţáky různých škol aj. 

Vzniká-li inflace, dochází dříve nebo později k narušení ustálených proporcí v 

rozdělování a přerozdělování národního důchodu.  

Vlivem změn cen, spojených s inflací (ať jíţ jde o inflaci nabídkovou, poptávkovou 

nebo hybridní) se vytvářejí se v tomto procesu rozdělování a znovu-rozdělováni jiné proporce. 

Všechny ceny totiţ na inflační tlaky nereagují týmţ způsobem: ceny zboţí a sluţeb reagují 

jinak neţ ceny výrobních faktorů nebo ceny peněţních a reálných aktiv a závazků. Rozdílná 
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reakce cen se projevuje v tom, ţe některé ceny reagují na změny nabídky a poptávky pruţněji 

neţ jiné, a některé ceny jsou málo pruţné, přip. zcela nepruţné. Jako příklad zcela nepruţných 

cen lze uvést např. pojistky, příkladem málo pruţných cen jsou peněţní renty, dlouhodobě 

stanovené úrokové výnosy apod. Pruţně reagující ceny reagují s nestejnou rychlostí: ceny 

spotřebních předmětů dlouhodobého uţívání rostou při inflaci rychleji neţ ceny potravin, 

mzdy úředníků zaostávají za mzdami dělníků. 

Inflační proces tedy postihuje různé formy podílu na národním důchodu (důchody 

různého typu) různým způsobem. To se promítá do postavení různých sociálních skupin 

obyvatelstva nestejným způsobem. 

Inflací ztrácejí všichni věřitelé, a to tím více, čím neočekávaně) í došlo k inflaci; 

značně ztrácejí osoby s fixním příjmem, tj. starobní a invalidní důchodci, ale i úředníci, 

soudci, učitelé apod. 

Ke zvýšení platů úředníků obvykle dochází se zpoţděním za reálnou mírou inflace. Obdobně 

k valorizaci sociálních důchodů rovněţ dochází s časovým odstupem, skokem, tj. nikoliv 

podle běţného vývoje míry inflace v kratších časových úsecích.. 

Inflací naproti tomu získávají všichni dluţníci. Nejvíce získává stát, a to dvojím 

způsobem: jednak jako největší dluţník, jednak v dů-fledku růstu reálného daňového zatíţení 

poplatníků. 

Přesto právě stát musí mít eminentní zájem na tom, aby míra inflace r.epřekročila meze 

únosnosti, kdy by jiţ ve větším rozsahu hrozily stávky, občanské nepokoje a jiné otřesy. 

O tom bude pojednáno ve výkladu o kontrole inflace a ochraně před ní. 

 

KONTROLA INFLACE - OCHRANA PŘED INFLACÍ 

Vzhledem k potenciálním negativním dopadů inflace na ekonomiku r.usí stát v zájmu 

svých občanů usilovat o to, aby předcházel moţnému vzniku inflace a aby se snaţil ji 

zabrzdit, omezit její míru a příp. ji zcela potlačit. K tomuto cíli musí stát vyuţívat různých 

nástrojů a volit vhodnou protiinflační hospodářsko politiku. 

Tato hospodářská politika se lisí podle toho, o jaký typ inflace -,- daném případě v 

dané zemí jde. Primárním úkolem přitom je, aby příčiny inflace byly správně rozpoznány a 

aby na základě této analýzy bylo moţno zvolit vhodné hospodářsko-politické nástroje a 

opatření. 

Při poptávkové inflaci je nutno uplatnit opatření, která povedou ke sníţení 

poptávky.Obvykle bývají uplatňována tato opatření: 

a)  zvýšení úrokové míry; prakticky je realizováno tak, ţe centrální banka státu zvýší úrokové 

sazby; 

b)  zvýšení daní; toto opatření omezí poptávku je účinněji neţ zvýšení úrokové míry; vede 

však ke zvýšení nebezpečí daňových úniků; 

c)  různá administrativní omezení, jako cenové a mzdové stropy (zákaz zvyšování cen a mezd 

nad stanovenou mez), úvěrová omezení (centrální banka stanoví komerčním bankám úvěrové 

limity, které nesmějí být překročeny, příp. přímá kontrola investic (povolovací řízení pro 

investice převyšující stanovený objem) nebo přímé přídělové hospodářství vztahující se na 

suroviny nebo i potraviny); 

d)  sniţování výdajů státu omezením rozpočtových výdajů; 

e) restriktivní měnová politika, spočívající v omezování peněţní zásoby. 

Při nabídkové inflaci je paleta nástrojů hospodářské politiky státu omezena a 

kontrola nabídkové inflace je obtíţnější neţ u poptávkové inflace. 

Při neţádoucím růstu mezd a monopolních cen se stát musí rozhodnout pro některé z 

dále uvedených opatření, popřípadě pro jejich vhodnou kombinaci: 

a)  restriktivní měnová politika ; tato politika však ve svých důsledcích vyvolává růst 

nezaměstnanosti a sníţení míry ekonomického růstu; 
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b)  mírně expanzivní politika, tj. mírné zvýšení vládních výdajů; tato politika však není 

schopna zastavit inflační spirálu, i kdyţ můţe vést k omezení míry inflace; 

c)   selektivní měnová a daňová opatření vůči podnikatelům, jejichţ cílem je sníţeni zisků 

podnikatelů; tím jsou podnikatelé zároveň motivování k tlaku na sníţení mezd. 

Kaţdý z výše uvedených nástrojů hospodářské politiky státu má své klady a zápory, 

výhody a nevýhody, které musí vláda bedlivě váţit před uplatněním, kteréhokoliv z těchto 

nástrojů. Zejména však se musí vystříhat kontraproduktivního pouţití vzájemně 

protichůdných nástrojů, neboť tím se hospodářská politika státu stává neprůhlednou a málo 

srozumitelnou. 

 

ÚLOHA MĚNOVÉ POLITIKY PŘI OMEZOVÁNÍ INFLACE 

Vzhledem k tomu, ţe jednou z nejdůleţitějších komponent protiinflační hospodářské 

politiky je měnová politika, stručně se zmíníme o jejích nástrojích.Uskutečňování měnové 

politiky státu je svěřeno centrální bance. Důleţitým cílem měnové politiky je stabilita měny. 

Centrální banka disponuje řadou ekonomických nástrojů, které jsou vyuţívány proti 

inflací. Je to především regulace krátkodobé úrokové sazby peněţního trhu a úprava 

diskontní sazby v závislosti na odklonu skutečného vývoje ekonomiky od optimálního 

vývoje ekonomiky. 

V pravomoci centrální banky je i regulace měnového kurzu. Je-li v dané zemi je 

zaveden pevný měnový kurz, centrální banka jeho změnou spočívající v jeho sníţeni (tzv. 

devalvací měnového kurzu, viz kap. Č. 11) usiluje o omezení souhrnné poptávky, tj. o 

omezení míry inflace. 

Ve vyspělých trţních ekonomikách je ekonomický vývoj průběţně analyzován a jsou 

vypracovávány prognózy tohoto vývoje (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé prognózy). 

Součástí těchto prognóz je odhadování vývoje hrubého domácího produktu i vývoje inflace, 

sledované pomocí řady tzv.indikátorů (ukazatelů). Pokud se skutečná míra inflace odchýlí od 

jejího předpokládaného vývoje, je nutno sáhnout ke korekcím a nastupují protiinflační 

opatřeni. Cílem centrální banky, sledující vývoj inflace, je včasným zásahem inflaci omezit, 

příp. zastavit její další vývoj. 

V posledním desetiletí přistoupily centrální banky v radě zemí k tzv. přímému 

cílování inflace, tj. ke stanovení míry inflace, která nemá být překročena. Cílování 

inflace poprvé uplatnila vr.1989 Rezervní banka Nového Zélandu. Koncem roku 1999 tohoto 

systému vyuţívalo jiţ 12 zemí včetně České republiky. 

Česká národní banka přistoupila k přímému cílování inflace z řady důvodů, především 

proto, ţe nízká inflace je povaţována za společenskou hodnotu sama o sobě, neboť nedochází 

k neţádoucímu přerozdělování důchodů a bohatství a nízká inflace umoţňuje dlouhodobě 

maximalizovat tempo růstu hrubého domácího produktu. 

Cílování inflace probíhá tak, ţe centrální banka stanoví pro dané období svůj inflační 

cíl. Pro stanovení tohoto cíle centrální banka nepouţívá cenových indexů, které sleduji 

statistické úřady, a vypracovává svůj vlastní index. Stanovení inflačního cíle můţe být buď v 

bodech (např. inflační cíl pro rok 2002 byl 3%) nebo tento cíl lze stanovit jako pásmo (např. 

inflační cíl pro rok 2002 byl 1-2,5%). 

Centrální banka provádí prognózy inflace a srovnává je s cílovanou inflací. Pokud je 

prognózovaná inflace vyšší neţ inflační cíl, centrální banka přikročí ke zvýšení operativní 

úrokové sazby, a pokud je prognózovaná inflace niţší neţ inflační cíl, přikročí ke sníţení 

operativní úrokové sazby. 
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MĚNOVÉ  KURZY  

POJMY: MĚNA, KUPNÍ SILA A KURS MĚNY = Tomaţič strana 132  

Měnu definujeme jako peněţní soustavu, která je pouţívána a zákonem upravena 

na území určitého státu. Předmětem jejího uspořádáni je zejména: 

•  stanoveni základní peněţní jednotky, její název, značení, členění a násobky (stanoveno v 

zákoně č. 6/1993 Sb. o České národní bance v platném znění) 

•   formy obíhajících peněţních prostředků (mince, bankovky aj.)  

•   vztah základní peněţní jednotky k peněţním jednotkám jiných států, případně ke koši 

měnových jednotek některých cizích zemí (viz. měnový kurz)  

•   způsob vydávání a stahování z oběhu 

•   ekonomické zásady a pravomoci uplatňované při regulaci peněţního oběhu, orgány 

zodpovědné za tyto činnosti 

Kupní síla měnové jednotky je dána mnoţstvím statků a sluţeb, které je moţno za ni 

koupit. Můţeme ji vyjádřit jako statický ukazatel porovnáním s kupní silou měnové jednotky 

jiného státu, zpravidla ji však chápeme jako dynamickou veličinu, tzn. všímáme si jejího 

poklesu, vzestupu nebo neměnnosti (za podmínek „ceteris paribus", viz. 11.7). Vývoj kupní 

síly je opačný neţ vývoj cenové hladiny. Roste-li cenová hladina, kupní síla měny klesá, 

sniţuje-li se cenová hladina, kupní sila měny stoupá. Pokud se cenová hladina nemění, 

zůstává stejná i kupní síla měny. 

Kurs měny vyjadřuje cenu měnové jednotky jedné země v měnových jednotkách jiné 

země. 

 

DRUHY MĚNOVÉHO KURSU 
Prohlíţíme-li ke konkrétním peněţním prostředkům, kterých se v mezinárodním platebním a 

úvěrovém styku pouţívá, rozlišujeme zpravidla kurs bankovek a mincí (tj. valut) a šeků, 

případně jiných druhů deviz. Kriteriem je zde tedy věcná forma, v níţ existují peněţní pro-

středky. 

Podle typu obchodu rozlišujeme kursy nákupní, tj. kursy, za které 
:
sou devizy nebo 

valuty nakupovány, a kursy prodejní, za které se tyto prostředky prodávají. Kurs prodejní je 

vţdy vyšší neţ kurs nákupní.   

Podle způsobu chování (reakce) se rozlišují kursy pruţné (flexibilní), označované 

jako floating (plovoucí kursy) a kursy pevné. 

Plovoucí kursy jsou volné pohyblivé, utváří se na trhu volně podle nabídky a 

poptávky. 

Pevné kursy jsou volné nepohyblivé, resp, pohyblivé jen za určitých podmínek,kdy 

jejich změny jsou řízeny (fluktuační pásmo). 

Měnové kursy reguluji instituce odpovědné za měnový vývoj, obvykle centrální banky 

jednotlivých států. Pří pevném kursu stanovují obsah měnové jednotky (poměr ke zlatu nebo 

některé světové měně, obvykle k USD). Pruţné kursy regulují pomocí intervencí na 

devizovém trhu, tj. provádějí nákup a prodej devíz za účelem ovlivnění kursu měny. 

Pouze systém čistých plovoucích měnových kursů by fungoval bez jakýchkoli 

intervencí. Tento systém vsak v praxi neexistuje -jde pouze o teoretický model. 

 

ZMĚNY MĚNOVÉHO KURSU A JEJICH DŮSLEDKY 

Změnou měnového kursu se rozumí zvýšení nebo sníţení poctu měnových jednotek 

dané změny, kterou je vynaloţit při směně dané měny za jinou (zahraniční ) měnu.  
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Zhodnocení (apreciace) domácí měny se projevuje jako sníţení mnoţství domácích 

měnových jednotek potřebných k nákupu měnové jednotky zahraniční, případně jako zvýšení 

poctu jednotek zahraniční měny za jednotku měny domácí, 

Znehodnocení (depreciace) domácí měny se projevuje, jako zvýšení mnoţství domácích 

měnových jednotek potřebných k nákupu zahraniční měnové jednotky, případně jako sníţení 

počtu jednotek zahraniční měny za jednotku domácí měny
. 
 

 

 

 

11.4  FORMY MĚNOVÝCH SOUSTAV A JEJICH VÝVOJ 
V průběhu historického vývoje se měnil rozsah úvěrových potřeb ekonomiky a spolu s 

tím se měnila také technika provádění plateb. Rozšiřování úvěrových potřeb v národním 

hospodářství vedlo ke vzniku neplnohodnotných peněz, které v peněţním oběhu postupně 

nahrazovaly plnohodnotné peníze. Během tohoto vývoje se tedy měnily formy měnové 

soustavy od standardu zlaté mince, v níţ rozhodující úlohu hrálo zlato, aţ po dnešní podobu 

měnové soustavy, v níţ je úloha měnového zlata silně omezena. 

V dalším výkladu bude popsán standard zlaté mince, omezený zlatý standard a 

soudobé měnové soustavy. 

Standard zlaté mince je klasickou měnovou soustavou, která vznikla v raném 

kapitalismu a v řadě zemí fungovala i v období předmono-polního kapitalismu. Standard zlaté 

mince předpokládal, ţe byl stanoven zlatý obsah a hmotnost plnohodnotných zlatých mincí, 

které byly v oběhu a které byly zákonným platidlem v neomezeném rozsahu. Drobné ne-

plnohodnotné mince měly jen omezenou platnost zákonného platidla. Kaţdý mohl poţadovat, 

aby se z jeho zlata mohly razit zákonné mince. Právo raţby drobných neplnohodnotných 

minci bylo vyhrazeno státu a omezeno určitou výší. Všechny ostatní formy peněz (tj. 

drobných mincí, státovek.bankovek) byly volně směnitelné za zlato. 

Přitom existoval volný pohyb zlata mezi státy, který měl zajišťovat stabilitu měnových 

kurzů v rozpětí tzv. zlatých bodů a umoţňoval volný mezinárodní platební styk. Horní zlatý 

bod znamenal situaci, kdy se kurs deviz zvýšil následkem převahy poptávky nad nabídkou 

proti zlaté paritě natolik, aby se zahraničnímu dluţníkovi vyplatilo zaslat věřiteli k zaplacení 

dluhu zlato místo nakoupit devizy. Dolní zlatý bod označoval hranici poklesu devizového 

kurzu proti zlaté paritě, při jejímţ překročení bylo zase pro domácí dluţníky výhodnější platit 

do zahraničí zásilkami zlata. Tyto body (horní a dolní zlatý bod) byly vymezeny náklady na 

přepravu zlata a kolísaly v rozsahu asi 0,5-0,6 % okolo zlaté parity. 

Standard zlaté mince přizpůsoboval výši oběţiva ekonomickým potřebám, protoţe pří 

nadbytečném peněţním oběhu byly peněţní znaky vyměňovány za zlaté mince, které se 

přeměňovaly v poklad. Naopak při nedostatečném mnoţství oběţiva vstupovaly zlaté mince z 

formy pokladu do oběhu. Obdobně působil automatický mechanismus standardu zlaté mince 

na mezinárodní kurs měny. Deficit platební bilance vyvolával odliv zlata ze země, naopak 

přebytek vedl k přílivu zlata. Tím se udrţovala relativní stabilita prostřednictvím střídavých 

deflačních a inflačních tlaků na dovoz a vývoz. 

Standard zlaté mince však fungoval bezporuchově v podstatě jen ve vzestupných 

fázích konjunkturního cyklu, tj. ve fázi oţivení a konjunkturního vzestupu. Jakmile však 

začala být z jakýchkoliv důvodů hromadně poţadována výměna znaků peněz za zlaté mince., 

rušila se směnitelnost znaků peněz za zlato. 

Během 19. století v řadě evropských zemí v důsledku hospodářských krizí docházelo k 

tomu, ţe bankovky vydané soukromými bankami byly silně znehodnoceny, popřípadě úplně 

pozbyly své ceny. 
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V průběhu první světové války všechny vyspělé kapitalistické státy -. důsledku 

obrovského inflačního znehodnocení měny vyvolaného financováním válečných výdajů 

standard zlaté mince opustily. 

Omezený zlatý standard, který některé státy zavedly po první svě-sové válce, 

existoval ve dvou formách: 

1.  jako standard zlatého slitku (gold bulion standard) nebolí standard zlatého jádra, kdy 

zlato slouţilo jako měnová rezerva. Bankovky nebyly směnitelné za zlaté mince, ale pouze za 

zlaté slitky, tj. při předloţení značně vysokých částek. Slitek zlata váţil zhruba 12,4 kg. 

2.  jako standard zlaté devizy (gold exchange standard), při kterém se národní měna mohla 

směňovat za zlato jen nepřímo směnou za jinou měnu typu standardu zlaté mince nebo 

standardu zlatého slitku. 

V obou těchto formách zlatého standardu jiţ zásoba zlata nemá přímou návaznost na 

potřeby vnitřního peněţního oběhu, ale souvisí spotřebami mezinárodního platebního styku.  

Při standardu zlaté devizy vývoz zlata podléhal kontrole státu a za zákonem 

stanovených podmínek byla emisní banka příslušného státu povinna směnit své bankovky za 

devizy, které pak bylo moţno v cizině vyměnit případně za zlato. Státy, které zavedly 

standard zlaté devizy, ?v]y značně závislé na zemích, za jejichţ „zlatou měnu" vyměňovaly 

?vá platidla. Byly nuceny udrţovat ve svých devizových rezervách značné mnoţství deviz pro 

případnou výměnu.  

 

Protoţe různé státy vázaly svou měnu na různé jiné měny, došlo tím k vytvoření 

měnových bloků (dolarový, šterlinkový blok aj.) a měnových oblastí. Tím došlo k rozpadu 

mnohostranného mezinárodního platebního styku, který byl nahrazen dvoustrannými vztahy.  

Druhá světová válka opět narušila - podobně jako první světová válka - peněţní 

soustavy válčících států i mezinárodni měnové vztahy. Ve snaze předejít moţnému 

poválečnému měnovému chaosu se spojenci rozhodli, ţe se ještě před koncem války pokusí 

dohodnout o budoucím uspořádání měnových systémů. Za tímto účelem byla v r. 1944 

svolána mezinárodní konference do Bretton Woods v USA. Nejdůleţitějším výsledkem této 

konference byly dohody o zavedeni nového mechanismu pro zúčtování mezinárodních plateb 

a vytvoření dvou nových mezinárodních institucí - Mezinárodního měnového fondu (IMF - 

International Monetary Fund) se sídlem ve Washingtonu a Mezinárodní banky pro 

rekonstrukci a rozvoj (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development). 

Pilířem brettonwoodského systému, který v dohodnuté podobě fungoval aţ do první 

poloviny 70tých let, bylo vytvoření vazby zahraničních měn na americký dolar. Spojené státy 

se zavázaly, ţe budou na základě ţádosti zahraničních měnových institucí nakupovat a 

prodávat zlato za 35 dolarů za unci. Ostatní země přislíbily, ţe budou cenu svých národních 

měn udrţovat v rozmezí 1% kolem její nominální hodnoty vyjádřené ve zlatu nebo v 

dolarech. 

Centrální banky měly vyuţívat své zásoby cizích měn k nákupu nebo prodeji svých 

vlastních měn na zahraničních devizových trzích. Pokud cena národní měny stoupla o více 

neţ l % nad nominální hodnotu, tj. dosáhla-li tzv. horní intervenční hranice, příslušná 

centrální banka měla začít prodávat měnu vlastní země a nakupovat dolary. Tím by hodnota 

dané měny poklesla směrem k nominální hodnotě. V případě poklesu hodnoty zahraniční 

měny o více neţ o l % pod nominální hodnotu, centrální banka měla začít prodávat dolary, 

které měla v drţení, a nakupovat svou měnu na trhu, aby tak zvýšila její cenu směrem k 

nominální hodnotě. 

Mezinárodní měnový systém zaloţený brettonwoodskými dohodami představoval 

modifikovanou variantu standardu zlatého slitku. Spočíval na těchto zásadách: 
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1.  Za základ kursových relací by]y stanoveny parity měn vyjádřené ve zlatě nebo v US 

dolarech o zlatém obsahu k 1.6.1944, tj. 35 USD za trojskou unci ryzího zlata (0.888671 

gramů ryzího zlata za l dolar). 

2. Změny parit v případě tzv. základní nerovnováhy větší neţ odchylky devizových kurzů v 

rozsahu plus nebo minus l % od parit pro pohotové kursy mohly být provedeny pouze po 

konzultacích a po předchozím souhlasu MMF. 

3. Byla zakotvena zásada postupného přechodu ke směnitelnost měn vůči jiným měnám se 

směniíelností i za zlato a ke zrušení devizových omezení. 

4. Kaţdé zemi byl stanoven limit úvěrových zdrojů v rámci tzv. práv Čerpání. 

5. V případě nerovnováhy platební bilance členské země bylo umoţněno, aby tato země 

Čerpala potřebné rezervní prostředky jako úvěr aţ do výše členské kvóty splacené ve výši 

25% ve zlatě. 

Jiţ koncem 60íých let však bylo zřejmé, ţe se výše popsaný systém rřeţií. Na počátku 

70tých let došlo k ústupu od brettonwoodských dohod a vznikly přechodné měnové reţimy, 

které měly umoţnit odvrátit hrozbu měnového chaosu urychlenou americkou devalvací dolaru 

-.roce 1971. Vprosincí 1971 uzavřely státy tzv. skupiny 10 za účasti Mezinárodního 

měnového fondu tzv. Washingtonskou měnovou dohodu prozatímním řešení některých 

problémů po zrušení směnitelnosti dolaru za zlato. Kolem roku 1973 pak nastal hromadný 

přechod mnoha zemí k systému relativně pevných parit na systém pohyblivých měnových 

kursů (floating). 

Vr. 1976 došlo k uzavření tzv. Kingstonské měnové dohody, na základě níţ se Část 

členů Mezinárodního měnového fondu rozhodla vázat svou měnu na tzv. zvláštní práva 

Čerpání, Část členů zavedla pohyblivé měnové kurzy a zbývající členové se rozhodli vázat 

své měny na pohyblivý kurs dolaru, libry šterlinků nebo francouzského franku. Zároveň byla 

zrušena oficiální cena zlata. Tím se uvolnit prostor pro větší pohyblivost měnových kursů a 

pro liberalizaci mezinárodních kapitálových pohybů. 

 

 

 MĚNOVÝ TRH 

Měny různých zemí se směňují na měnovém trhu. Měnový trh je mezinárodní trh, na 

kterém se kupuji a prodávají rozhodující objemy měn a na kterém se skutečně utvářejí 

měnové kurzy. 

Na tomto měnovém trhu obchodují jednak dovozci a vývozci zboţí a sluţeb, jednak 

investoři, kteří investují do domácích nebo zahraničních aktiv, Měny se zde jiţ obchodují ve 

velkém. Mají podobu bankovních vkladů (nikoliv bankovek). 

Tak např. vývozci českého zboţí a sluţeb vytvářejí nabídku zahraničních měn a 

poptávku po českých korunách. Dovozci zahraničního zboţí a sluţeb naopak vytvářejí 

nabídku korun a poptávku po zahraničních měnách. Dalšími aktéry na měnovém trhu jsou 

investoři nakupující a prodávající česká a zahraniční aktiva (např. bankovní vklady nebo dlu-

hopisy a další cenné papíry). 

Investoři, kteří nakupují Česká (korunová) aktiva, vytvářejí nabídku zahraničních měn 

a poptávku po korunách. Naopak investoři, kteří nakupují zahraniční aktiva, vytvářejí nabídku 

korun a poptávku po zahraničních měnách. 

Změny poptávky a nabídky na měnovém trhu vyvolávají změnu měnového kurzu. 

Měnový trh není centralizovaným trhem, ale trhem rozptýleným, kde se s měnami 

obchoduje na různých místech - obvykle v bankách. Přesto však se blíţí dokonale 

konkurenčnímu trhu. Kurz koruny na všech měnových trzích bude diky arbitráţím stejný, a 

proto lze hovořit o globálním měnovém trhu. 
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MĚNOVÝ KURZ A ÚROKOVÁ PARITA 

Měnový kurz musí splňovat podmínku úrokové parity - měnový kurz se ustáli na 

takové úrovni, při které jsou očekávané míry výnosu z aktiv v obou zemích stejné. 

Pokud investoři očekávají depreciaci koruny, je očekávaná míra výnosu z korunových 

vkladů niţší neţ úroková míra, a to přibliţně o očekávanou depreciaci. Depreciační 

očekáváni, investorů, která jsou ovlivněna především očekáváním inflace, mají vliv jak na 

kurz, tak na úrokovou míru. 

Rozdíl mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou bývá označován za úrokový 

diferenciál. Tento rozdíl odpovídá očekávané depreciaci domácí měny. 

Podmínka úrokové parity je podmínkou rovnováhy na měnovém trhu. 

 

TEORIE PARITY KUPNÍ SILY 
Teorie parity kupní síly vysvětluje kurs jednotlivých měn na základě porovnání jejich 

vnitřní kupní síly. Měnový kurs je ovlivňován pohybem vnitřních cenových hladin ve 

srovnávaných zemích. 

Pohyb vnitřní cenové hladiny je sledován pomocí cenových indexů, které jsou 

sestavovány z cen určitého počtu druhů zboţí (tzv. národní koš). 

Jsou-li dvě srovnávané měny v paritě, znamená to, ţe za danou měnovou jednotku lze 

koupit stejné mnoţství zboţí a sluţeb doma i v zahraničí. V tomto případě má měna stejnou 

kupní sílu doma i v zahraničí. 

Teorie parity kupní síly měny bývá formulována ve dvou versích: za prvé, ve verzi 

označované za absolutní a za druhé, ve verzi relativní. 

Absolutní verze teorie parity kupní síly se snaţí vysvětlit výši měnových kurzů. Kurz 

dvou měn bude tíhnout k takové úrovni, která odpovídá poměru cenových hladin v těchto 

zemích, tj. kurz bude tíhnout k paritě kupní síly. Odchylky kurzů od parity kupní síly mohou 

být významné, a to jak v krátkém, tak i v dlouhém období. 

Relativní verze teorie parity kupní síly se nesnaţí vysvětlit výši měnových kurzů, 

nýbrţ pouze změny měnových kurzů.  

Změna měnového kurzu je způsobena změnou cenových hladin. Pokud domácí cenová 

hladina vzroste více neţ zahraniční cenová hladina, dojde k depreciaci domácí měny. Pokud 

naopak více vzroste zahraniční cenová hladina, dojde k depreciaci domácí měny. Přitom 

rozsah změny kurzu je dán rozdílem ve změně cenových hladin. Prosazuje se nouze 

dlouhodobá tendence změny kurzu směrem k paritě kupní síly. 

 

 

MĚNOVÝ KURS A INTERVENCE STÁTU 
V mnoha zemích stát na měnovém trhu intervenuje ve snaze stabilizovat měnový kurz. 

Centrální banky na měnovém trhu intervenují, aby zabránily větším výkyvům měnového 

kurzu. Ke svým intervencím vyuţívají devizové rezervy 

Intervence centrální banky na měnovém trhu má dát investorům signál, ţe jejich obavy 

před nepříznivým vývojem měny nejsou odůvodněné. Intervence někdy bývají úspěšné, ale 

někdy nelze zabránit depreciaci měny. V takovém případě by měla centrální banka včas 

intervence ukonči: a zabránit tak vyčerpání svých devizových rezerv. 

 

REŢIMY MĚNOVÉHO KURSU 
Reţim volně pohyblivého měnového kurzu je spojen s volnými fluktuacemi tohoto 

kurzu vlivem změn v poměru nabídky a poptávky. Tento kurz je uplatňován v řadě zemí, 

které se vyznačují vyspělou a relativně stabilizovanou ekonomikou. Stát do vývoje měnového 

kurzu zasahuje pouze tehdy, hrozí-li nebezpečí příliš velkých nebo příliš náhlých změn tohoto 

kursu. 
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Reţim stabilního měnového kurzu je zaloţen na stanovení určitého rozmezí , v jehoţ 

rámci se můţe volně pohybovat měnový kurs, tj. tzv. kursového fluktuačního pásma.Centrální 

banka stanoví horní a dolní limit, v němţ ponechá kurz měny volně „plavat". Pokud hrozí 

překroční stanoveného limitu směrem nahoru nebo dolů, centrální banka přikročí k intervenci, 

aby stabilizovala měnový kurs a nepřipustila vybočení ze stanoveného fuktuačního pásma.  

Kurz měny je obvykle vázán na určitý koš zahraničních měn. 

Zavěšení měny např. na dolar znamená, ţe centrální banka nedovolí, aby se kurz měny vůči 

dolaru odchýlil od určité hodnoty. 

 

MĚNOVÉ KRIZE 

Měnová krize je náhlý a hluboký „pád" měny, způsobený „útěkem" investorů od dané 

měny. 

Investoři se zbavují devizových prostředků v dané měně, mají-li obavy z nepříznivého 

konjunkturního vývoje, z politických nebo sociálních otřesů, nebo z ryze měnových důvodů, - 

např. očekávají-li inflaci a s ní spojené znehodnocování měny. 

Moţnost vzniku měnových krizí je násobena tím, ţe v posledních dvou desetiletích 

došlo ke značné liberalizaci pohybu kapitálu ve světovém měřítku. S mnoha měnami se 

začalo volně obchodovat na světovém měnovém trhu. Pokud vznikne masivní nebo náhlý 

převis nabídky a nad poptávkou po určité měně, investoři se snaţí co nejrychleji zbavit ohro-

ţené měny a tím obvykle ještě urychlují její pád. 

V důsledku podobných otřesů mnoho ekonomů začalo ztrácet důvěru ve svobodné 

finanční a měnové trhy a začalo volat po jejich regulaci. Značně tomu přispěla i nedávná 

měnová krize v jihovýchodní Asii. Vlády zemí jihovýchodní Asie se snaţily přilákat 

zahraniční kapitál tím, ţe pro investory uměle vytvářely velmi příznivé prostředí a tím 

vytvářely iluze  o příznivějším stavu ekonomiky neţ v jakém se skutečně nacházela. Kdyţ se 

iluze rozplynuly, měnová krize byla nevyhnutelná. 

Udrţování stabilního kurzu je v dnešním světě globalizovaných haněních a měnových 

trhů riskantní. Je-li měnový kurz intervencemi  státu  stabilizován na výší, která neodpovídá 

reálnému stavu ekonomiky, ř -~en otázkou času, kdy investoři dojdou k názoru, ţe výše kurzu 

je měla a neodpovídá skutečné trţní nabídce a poptávce po měně. V tomto případě je měnová 

krize opět na obzoru. 
 

 

PLATEBNÍ  BILANCE  

 
 

PLATEBNÍ BILANCE 
Platební bilance zachycuje platební transakce naší ekonomiky se zahraničím v daném 

roce. Porovnává platby ze zahraničí a platby do zahraničí. 
Platební bilanci tvoří tři části: běžný účet, finanční účet a změna devizových rezerv. 

Běžný účet platební bilance tvoří platby za vývoz a dovoz zboţí a sluţeb, důchody (mzdy, 

zisky, úroky) placené ze zahraničí a do zahraničí, a dále jednostranné převody idary, dědictví 

aj.)- Rozhodujícími poloţkami běţného účtu jsou platby za vývoz a dovoz zboţí a sluţeb. 

Pro naše účely proto postačí, kdyţ běţný účet v dalším výkladu ztotoţníme s vývozem a 

dovozem zboţí a sluţeb. 
Finanční účet (dříve kapitálový účet) platební bilance tvoří dovoz a vývoz kapitálu. 

Dovozem zahraničního kapitálu rozumíme, kdyţ zahraniční osoby nakupují česká aktiva 

(cenné papíry, nemovitosti), poskytují půjčky českým osobám nebo ukládají peníze v českých 

bankách. Vývozem kapitálu do zahraničí rozumíme, kdyţ České osoby nakupují zahraniční 
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aktiva, poskytují půjčky osobám se sídlem v zahraničí nebo ukládají peníze v zahraničních 

bankách. 
Ilustrujme si platební bilanci na příkladu hypotetické ekonomiky: 

 
ROVNOVÁHA PLATEBNÍ BILANCE 

Účetní vyrovnanost platební bilance je něco jiného neţ rovnováha platební bilance. 

Jak jste viděli, platební bilance je vţdy účetně vyrovnaná, protoţe konečnou vyrovnávací 

poloţkou je změna devizových rezerv. 

Ale devizové rezervy nelze vyuţívat dlouhodobě k vyrovnávání platební bilance. 

Kdyby země Alfa měla schodek běţného účtu vyšší neţ přebytek finančního účtu rok co rok, 

brzy by své devizové rezervy zcela vyčerpala. Alfa musí proto buď sníţit schodek běţného 

účtu, nebo zvýšit přebytek finančního účtu. Kdyţ sejí zdaří, aby byl schodek běţného účtu 

plně pokryt přebytkem finančního účtu, bude její platební bilance v rovnováze. 

Ani země Beta nebude donekonečna zvyšovat své devizové rezervy. Její platební 

bilance se dostane do rovnováhy, kdyţ bude přebytek jejího běţného účtu plně 

vyčerpáván schodkem na finančním úctu. 

Ukaţme si dosahování rovnováhy platební bilance na příkladu. 

 

Schodek platební bilance 

Předpokládejme, ţe by byl schodek běţného úctu naší platební bilance 100 mld. KČ, 

ale přebytek našeho finančního účtu by byl jen 60 mld. Kč. V tom případě by na měnovém 

trhu dovozci chtěli prodat 100 mld. korun (za zahraniční měny), avšak investoři by chtěli 

koupit jen 60 mld. korun (za zahraniční měny). Nabídka korun na měnovém trhu by 

převyšovala poptávku po nich. V tom případě dojde k depreciaci koruny. 

Kdyţ bude koruna depreciovat, naše zboţí bude na zahraničních trzích (vyjádřeno v 

zahraničních měnách) levnější, a náš vývoz proto poroste. Naopak zahraniční zboţí bude na 

našem trhu draţší, a náš dovoz bude tudíţ klesat. Schodek běţného úctu se bude proto 

zmenšovat. Jakmile poklesne na 60 mld. Kč, íj. bude pokryt přebytkem kapitálového účtu, 

bude na měnovém trhu nabídka korun odpovídat poptávce po korunách a koruna přestane dále 

depreciovat. Platební bilance bude v rovnováze. 

 
Přebytek platební bilance 

Nyní si představme, ţe schodek běţného účtu naší platební bilance je jen 20 mlel, Kč, 

zatímco přebytek finančního účtuje 60 mld. Kč. V tom případě nabízejí naši dovozci na 

měnovém trhu 20 mld, Kč (za zahraniční měny), zatímco investoři poptávají 60 mld. Kč. 

Poptávka po korunách na měnovém trhu převyšuje, nabídku korun. Koruna bude apreciovat 

Apreciace koruny způsobí, ţe naše zboţí bude na zahraničních trzích draţší, a náš 

vývoz bude proto klesat. Zahraniční zboţí bude naopak na našem trhu levnější a náš dovoz 

bude růst Schodek běţného účtu se proto bude zvětšovat. Jakmile dosáhne 60 mld., tj. 

vyrovná se přebytku finančního účtu, přestane koruna apreciovat, protoţe se na měnovém trhu 

bude poptávka po korunách rovnat nabídce korun. Platební bilance bude v rovnováze. 

Jak vidíte, je-li měnový kurz volné pohyblivý, schodek běţného účtu se přizpůsobí 

přebytku finančního účtu, čili platební bilance dosáhne rovnováhy. Obdobně, má-li země 

schodek na finančním účtu (je vývozcem kapitálu), její měnový kurz se ustálí na takové 

úrovni, při které vznikne přebytek běţného účtu odpovídající schodku finančního úctu. 

Mechanismem, který uvádí platební bilanci do rovnováhy, je měnový kurz. To 

pochopitelně za předpokladu, ţe je měnový kurz volně pohyblivý (centrální banka 

neintervenuje na měnovém trhu). Jestliţe měnový kurz není volně pohyblivý a centrální 

banka jej udrţuje na úrovni, která neodpovídá rovnováze platební bilance, pak můţe 
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nerovnováha platební bilance přetrvávat delší dobu. Tato nerovnováha je pak 

vyrovnávána změnou devizových rezerv. 

 

FINANČNÍ UČET PLATEBNÍ BILANCE 

Jak jste viděli, platební bilance tenduje k rovnováze, v níţ je schodek běţného účtu 

kompenzován přebytkem finančního účtu nebo naopak přebytek běţného účtuje kom-

penzován schodkem finančního účtu. Ovsem běţný účet a finanční účet závisejí na zcela 

jiných faktorech. 

Podívejme se proto nejprve, na čem závisí finanční účet platební bilance. 

 

Změna úrokové míry 

Předpokládejme, ţe německá úroková míra z bankovních vkladů je 6% a česká 

úroková míra je 10%. 

Očekávaná míra výnosu s, českých vkladů tím převýší očekávanou míru výnosu z německých 

vkladů a investoři začnou přesouvat kapitál z německých do českých 

bank. To zvětší přebytek na finančním účtu české platební bilance. 

 

Příklad ukazuje, ţe finanční účet závisí na úrokovém diferenciálu, tj. na rozdílu mezi 

úrokovou mírou a nás a v zahraničí. Pokud se úrokový diferenciál zvětší, ať uţ zvýšením 

naší úrokové míry, nebo poklesem úrokové míry v zahraničí, dojde k přílivu zahraničního 

kapitálu, protoţe investoři budou raději ukládat peníze na korunové vklady. V tom případě 

roste přebytek na našem finančním účtu (popř. se zmenšuje jeho schodek). Pokud se 

naopak úrokový diferenciál sníţí, přebytek finančního účtu se zmenšuje (popř. se 

zvětšuje jeho schodek). 

MEZINÁRODNÍ OBCHOD   

 

18.1 EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE 

Při vymezování hospodářské politiky státu jsme se dosud zabývali těmi aktivitami, 

které směřovaly dovnitř. Ţádný stát však nemůţe existovat izolovaně, potřebuje zdroje a trhy, 

stojící mimo jeho území. Proto stát obvykle podporuje zapojování národní ekonomiky do 

mezinárodního obchodu. 

Míra tohoto zapojení je určována tzv. saldem zahraničního obchodu, tj. poměrem 

exportu a importu a jeho podílem na GDP, Podle výše tohoto podílu rozlisujeme ekonomiky 

otevřené či uzavřené. 

Kromě výše uvedených důvodů státy ekonomicky spolupracují, také proto, ţe domácí 

trhy nespotřebují všechny vyrobené výrobky a sluţby a výrobci sami hledají odbytiště v 

exportu. Ceny na světových trzích také obvykle bývají výhodnější neţ na domácích. A 

konečně mezinárodní obchod umoţňuje rozšíření moţností národní spotřeby a zavedení 

účinného stupně specializace a dělby práce. 

Zákonitostmi mezinárodní ekonomie se zabývali jiţ představitelé anglické klasické 

školy Adam Smith a zejména David Ricardo, který zformuloval v r. 1817 zákon o absolutních 

a komparativních výhodách, který platí dodnes (viz kap. č. 18.3.). 

Ekonomická spolupráce mezí státy má různé formy a stupně: 

a)  vzájemná výměna informací - obvyklá u vzdálených států, nebo u států s rozdílným 

stupněm ekonomického rozvoje, tedy tam, kde nehrozí konkurence poskytnutím informací; 

b)  společné konzultace - obvykle řešení dílčích ekonomických problémů, nebo konzultace 

ad hoc; 

c)   koordinace činnosti - vytvářená na základě aktů, tedy smluv či dohod mezi suverénními 

státy. Nevytváří se speciální instituce, nebo jen nevýznamné; 



MAKROEKONOMIE 
 

45 

 

d) integrace - vyšší formy spolupráce mez státy, proces slučování niţších ekonomických 

celků (států) ve větší komplexy. 

 

EKONOMICKÁ INTEGRACE 
Výhoda ekonomické integrace mezi státy vyplývá z principů mezinárodního obchodu. 

K integraci dochází v některých oblastech světa intenzivněji neţ v jiných. Postupné slučováni 

národních ekonomik ve vyšší celky se můţe odvíjet dvěma základními způsoby: 

a)   způsob institucionální (dirigistický) - stručně řečeno „shora", regulací státních či 

nadstátních orgánů. Tento způsob vychází z kriticky nedokonalého prointegračního působení 

trţního mechanismu; 

b)  způsob liberální (funkcionalistický) - kdy je vůdčí úloha ponechána trhu samému, bez 

zásahu státních orgánů, které v zásadě pouze odstraňují překáţky volného působení trţního 

mechanismu. 

Další kritéria a Členění integračních proce.su mohou být: 

a)   podle propojování ekonomických subjektů jednotlivě Či národních hospodářství celkem 

na mikroekonomickou či makroekonomickou integraci; 

b)  podle toho, zda se integrace týká pouze některých odvětví nebo celého národního 

hospodářství na sektorovou či všeobecnou integraci; 

c)   podle teritoria, jakého se integrace týká na regionální Či globální. 

Ad a) Makroekonomická integrace je vlastně propojováni ekonomik jednotlivých 

států s cílem vzniku nadnárodního komplexu. Odvíjí se institucionálním způsobem, zejména 

na základě mezivládních aktů (dohod, smluv). Vlády reagují na impulsy z mikroekonomické 

sféry (rozvoj technologie, dělby práce atd.) a podporují její souhlasné trendy. Katalytickými 

podněty mohou být i politické události a situace (viz např. situaci po 2. světové válce, kdy 

politické dělení světa urychlilo integrační procesy v Evropě). 

Podle úrovně spojení dělíme makroekonomickou integraci na 5 stupňů (viz kap. č. 19). 

1) Pásmo volného obchodu - státy, které spolu integrují, zruší mezi sebou celní tarify či 

kvóty, vůči ostatnímu světu se chovají svým dosavadním, autonomním způsobem. 

2)  Celní unie - státy, které jsou vůči sobě v postavení ad l, přijmou společnou celní a 

hospodářskou politiku vůči ostatnímu světu. 

3)  Společný trh - do integrace vstupují kromě výrobků a sluţeb i další faktory (volný pohyb 

pracovních sil, kapitálu atd.). 

4)   Hospodářské unie - k předchozímu stupni přistupuje navíc soulad tvorbou nadnárodních 

orgánů, přejímajících postupně hospodářskou odpovědnost orgánů národních. 

5)  Úplná ekonomická unie - k hospodářské integraci se připojí i integrace politická. Vzniká 

nadnárodní celek se společnou hospodářskou politikou monetární, fiskální, důchodovou Í 

anticyklickou, Výrazem jsou společné nejvyšší orgány legislativní, exekutivní i justiční. 

Mikroekonomická integrace je uskutečňována na úrovni podnikových subjektů a 

není tak striktně institucionalizována jako makroekonomické integrace. Jedná se o různé 

formy výměny informaci mezi firmami, společný servis, vývoj, výzkum, poradenství, 

marketing či dohod o kooperaci, specializaci nebo sdruţování do transnacionálních společ-

ností atd. Nicméně má klíčový význam pro integrační proces, protoţe vůle těchto subjektů k 

integraci tvoří bázi pro makroekonomickou formu. Proto víády stimulují tento zájem např. 

daňovými opatřeními, vhodnou legislativou atd. 

Ad b) Sektorová integrace 
Není předstupněm integrace všeobecné. Je to integrace některých odvětví, např. 

Evropské společenství uhlí a oceli (ECSS - European Coal and Steel Community), které v 50. 

letech předcházelo Evropskému hospodářskému společenství (EEC - European Economíc 

Comrmmiíy). Sektorová integrace můţe mít i kolizní charakter mezi subjekty, podléhajícími 
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národním vládám a subjekty, řízenými nadnárodními orgány. Je proto vhodnější, směrovat 

integrační tendence od počátku jako všeobecné. 

Ad c) Regionální a globální integrace 

Většinu integračních uskupeni chápeme jako regionální (např. v Evropě nejvýznamnější je 

Evropská unie, která se blíţí úplné ekonomické unii, v Severní Americe integrační uskupení 

NAFTA (Noríh America Free Trade Agreement) společenství USA, Kanady a Mexika atd. 

Globální prvky v sobě nese Světová obchodní organizace (WTO -World Trade Organisation), 

která od r. 1994 nahradila bývalý GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) - 

Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, nebo mezinárodní finanční uskupení Mezinárodní 

měnový fond (IMF - International Monetary Fund), či Světová Banka (IBRD - International 

Bank for Reconstrution and Development). 

 

MEZINÁRODNI OBCHOD, ABSOLUTNÍ A KOMPARATIVNÍ VÝHODY 

Výhody mezinárodního obchodu jsme jiţ popsali. Po druhé světové válce nastal jeho 

obrovský rozmach, zapříčiněný zejména rozvojem dopravní a spojovací techniky, ale i stále 

více hrozícími omezeními v přírodních zdrojích. To dovoluje uplatňovat různým zemím 

rozmanitost svých výrobních podmínek, ať uţ jde o přírodní zdroje, klimatické podmínky, 

bonitu půdy, technologii, levnou pracovní sílu, kapitál apod. Nemalý podíl na takto se 

vyvíjejícím mezinárodním obchodu má i rozdílnost vkusu a spotřebitelské preference. 

  

PRINCIP KOMPARATIVNÍCH VYHOD V MEZINÁRODNÍM OBCHODU 

Důvodem, proč se i země, které nedisponují ţádnými absolutními výhodami, mohou 

efektivně zúčastňovat mezinárodního obchodu, je právě komparace neboli porovnávání. A to 

nikoliv u té země, která je v nevýhodě, ale u té, která má zdánlivě na své straně všechny 

výhody. Tento princip komparace lze vysvětlit na jednoduchém příkladu, který vysvětluje, 

proč si vynikající advokát, který je současně nejrychlejším písařem na počítači, platí 

sekretářku. Ta sice zdaleka nedosahuje jeho rychlosti a přesnosti ve psaní, ale její práce 

umoţňuje, aby se advokát soustředil celou svou kapacitou na právní činnost. Ta mu poskytuje 

daleko vyššÍ důchod neţ psaní a právě tato rozdílná výše příjmů jej nutí komparovat - 

porovnávat. Sekretářka mu nemůţe konkurovat v jeho odborné praxi (nemá příslušné 

vzdělání), ale její činnost - specializace – mu pomáhá k vysokým příjmům z této odborné 

praxe. Advokát pak nemusí ztrácet čas činností, která mu přináší niţší důchod - psaním. 

Přesně tak se chovají i státy v mezinárodním obchodě. Soustřeďují se na ty produkce, 

ve kterých dosahují nejvyšší efektivity a z vysokých zisků, které jim tyto produkce přinášejí, 

si kupují zboţí, v jehoţ produkci jsou relativně méně výkonné (i kdyţ výkonnější, neţ ty 

státy, od nichţ toto zboţí kupují). Státy, které jsou takto zapojeny do mezinárodního obchodu, 

kterého by jinak neměly Šanci se vůbec zúčastňovat, profitují a mohou ze zvýšených zisků 

investovat do toho odvětví, v němţ se mezinárodního obchodu účastní, mohou se v tomto 

odvětví specializovat, získávat další obchodní kontakty a tím další zisky. 

O prospěšnosti této mezinárodní specializace podal první důkaz jiţ David Ricardo v r. 

1817 ve svém díle „Zásady politické ekonomie a zdanění", ve kterém vyhradil principu 

komparativních výhod jednu Část. Jeho klasický příklad, kde vykládá tento princip na 

příkladu dvou zemí a dvou komodit
3
 je krásnou ukázkou originality analytického myšlení D. 

Ricarda a je jednou z mála teorií, které dodnes platí téměř beze změny. 

Uplatnění na světových trzích s sebou nese výhodu klesajících výrobních nákladů jako 

důsledek masové výroby. 

Dalším významným důvodem, který výrazně ovlivňuje mezinárodní obchod je princip 

absolutních a komparativních výhod, objevený D. Ricardem.. Podle tohoto principu kaţdá 

země hledá jako dominantní ty druhy výrob, které můţe vyrábět za lepších podmínek neţ jiné 

země, a to z jakýchkoli důvodů. Například všudypřítomná elektronika asijských „tygrů" je 



MAKROEKONOMIE 
 

47 

 

důsledkem uplatnění levné pracovní síly, všeobecné pouţívání brambor z Holandska je 

důsledkem vynikající bonity úrodné půdy, zisky z turistiky budou jistě větší v Řecku neţ v 

Grónsku atd. Realizuji se tedy absolutní výhody. Ale existují důvody, pro které se světového 

obchodu mohou účastnit i země, které mají absolutní nevýhody ve všech komoditách a to s 

úspěchem. Tento princip tzv. komparativních výhod spočívá ve volbě. Země, která realizuje 

absolutní výhody ve všech komoditách, volí k masové výrobě ty, ze které jí plynou výhody 

nejvyšší i za cenu toho, ţe ty méně výhodné bude dováţet. 

 

18.5 REGULACE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 

Přesto, ţe podle výše uvedených skutečností je mezinárodní obchod pro všechny 

zúčastněné nejvýhodnější, existuje řada omezení, které jej značně regulují. Kromě těch, které 

nejsou diktovány ekonomicky (např. politická situace, mezinárodni vztahy, embargo atd.), 

nejvýznamnější regulace představují cla a kvóty. 

CLA jsou poplatky, vybírané z výrobků a sluţeb, při přechodech státních hranic. 

Většinou státy uvalují cla na komodity, které jsou importovány, tzv. dovozní cla. Vzácněji lze 

pozorovat cla vývozní, většinou účelová, tzv. ochranná cla. 

KVÓTY představují mnoţstevní omezení komodit, přecházejících přes hranice státu. 

Opět se spíše vyskytují dovozní neţ vývozní. 

Cla a kvóty, které představují nejvýznamnější omezení volného mezinárodního 

obchodu, jsou zpravidla diktována nutností ochrany domácí produkce před likvidací levnější 

zahraniční konkurencí. Podruţnějšími důvody jsou ochrana domácích mezd a zaměstnanosti. 

Cla a kvóty přinášejí krátkodobě efekt pro domácí produkci, ale z dlouhodobého 

hlediska je jejich pouţívání sporně, poněvadţ mohou vést ke vzniku nadnárodní monopolů se 

všemi negativními důsledky. 

 Integrační tendence se podílí na bariérách mezinárodního obchodu kladně i záporně. 

Obvyklá cla v členských státech integračního seskupení jsou sice odstraněna, ale společná 

celní politika diskriminuje ostatní nečlenské státy. Na odstraňování překáţek se významně 

podílela organizace GATT (Generaí Agreement on Tariffs & Trades) - Všeobecná dohoda o 

clech a obchodu, od r. 1994 WTO (World Trade Organisation). 
 

 

 

REGIONALISMUS   

 
REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE  

PŮSOBENI TRŢNÍCH SIL NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

Působení trţních sil na regiony země vede většinou k vytváření násilných 

hospodářských center, velkých měst a souměstí průmyslových a sídelních aglomerací apod. 

Tato centra mohou za určitých podmínek nabývat povahu růstových a rozvojových pólů 

země, opírající se o tzv. hnací podniky. Hnací podniky působí na své okolí ve směru iniciace 

zvyšování a zejména zkvalitňování produkce, to se odráţí v poptávce po surovinách a 

polotovarech, nových technikách a technologiích. Tak se vytvářejí příznivé podmínky pro 

vznik inovačního klimatu, a tímto způsobem je moţno vtáhnout do nového podnikatelského 

klimatu i periferní oblasti. Tyto jevy popsala teorie pólů rozvoje, resp. polarizovaných 

oblastí. Jejímu působení v podmínkách trţního mechanismu jsou věnovány četné studie, z 

nichţ vychází při formování své regionální politiky Evropská unie i jednotlivé vlády západní 

Evropy. 
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 Transformační ekonomiky inklinují k nerovnoměrnému ekonomickému vývoji, 

výjimkou není ani Česká republika. Teoretická východiska regionální hospodářské politiky 

nemohou proto v České republice být zaloţena na rovnoměrném a vyváţeném vývoji, nýbrţ 

by měly respektovat nerovnoměrný vývoj. Závěry, vyplývající pro tvorbu regionální hos-

podářské politiky v období transformace na trţní hospodářství, mohou být hlouběji podpořeny 

s poukazem na tvorbu externích úspor jako specifického projevu racionálně a funkčně 

uspořádaných ekonomických aktivit v určitém prostoru. Závisí však na celkovém rozvoji 

průmyslu, na růstových faktorech vzájemně spjatých odvětví, na celkovém pokroku 

ekonomického prostředí a na růstových potenciálech trhu. Nová regionální hospodářská 

politika musí uznat prorůstové síly a zároveň by měla přispívat k optimalizaci čerpání 

externích úspor, a to za následujících podmínek : 

 

•  volný pohyb pracovní síly mezi městy a regiony;  

•  volný pohyb zboţí při respektování faktoru vzdálenosti;  

•  volný pohyb kapitálu a omezeni jeho neprůchodnosti regiony. 

Jedině za shora uvedených podmínek lze dosáhnout takové trţní alokace mezi regiony, 

aby rozmístění bylo efektivní, i kdyţ nerovnoměrné. Efektivnost takového rozvoje je 

teoreticky vyjádřena poučkou Davinovou: „ Nerovnoměrný vývoj, je-li průvodním jevem 

růstu, je efektivnější než rovnováha ve stagnaci. " 

Volný pohyb práce, kapitálu a zboţí mezi regiony i uvnitř je nezbytným atributem 

regionální hospodářské politiky v období transformace ekonomiky na trţní podmínky. Tato 

politika má i svá omezení, která souvisejí s omezenou mobilitou výrobních faktorů a s dalšími 

atributy, vedoucími k tomu, ţe trh jiţ nemusí působit k optimální alokaci zdrojů, a kde proto 

vzniká prostor pro působení státu. 

 

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 
Regionální hospodářská politika je koncepční a cílevědomá Činnost vázaná na 

určitou institucionální autoritu, např. místní a regionální orgány a usiluje v regionu o 

eliminaci negativních důsledků teritoriálně nerovnoměrného ekonomického rozvoje a 

probíhající restrukturalizace. Regionální politika tak zahrnuje především veřejná doporučení, 

případně intervence, vedoucí ke zlepšení geografického rozčlenění hospodářských činností. 

 

Teorie rozeznává dva typy regionální hospodářské politiky. 

 

První typ regionální hospodářské politiky je zaloţen na státním in-tervencionalismu 

do otázek regionální hospodářské politiky a na koordinaci vztahů mezi státem a regiony a 

mezi odvětvími a regiony. Základním prvkem je ekonomická regulace. 

Druhým typem regionální hospodářské politiky je systém zaloţený na uvolňování trţních sil 

v regionech na celém území státu a na důvěře v soukromý sektor. Je provázen rozsáhlou 

vlnou deetatizace, deregulace, demonopolizace, upuštění od státního paternalísmu a 

prosazováním všeobecné decentralizace ekonomického ţivota v regionech. 

Uvedený typ regionální hospodářské politiky je zaloţený na uplatňování trţních sil v 

regionech, na jejich vlastním ekonomickém potenciálu, na schopnostech soukromého sektoru 

tento potenciál vyuţít a na interakční funkční vazbě mezi centrem a regiony. 

V pragmatické rovině je regionální politika charakterizována jako soubor cíiů a 

opatření, který má vést ke sniţování rozdílů v sociálně ekonomické úrovni jednotlivých 

regionů. Realizace regionální politiky je spojena se splněním tří základních poţadavků: 

• existence meziregionálních rozdílů; 

• politická vůle problémy řešit;  

• ekonomické moţnosti problémy řešit. 
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Konkrétní cíle bývají většinou formulovány jako sníţeni meziregionálních rozdílů v 

nezaměstnanosti, v průměrných příjmech, v úrovni hrubého domácího produktu na obyvatele 

apod. 

Ze specifikovaných cílů by měly být odvozovány nástroje regionální politiky, kromě 

infrastruktury regionu jde zejména o nástroje, které jsou zaměřeny na: 

• přilákáni kapitálu a podnikatelských aktivit; 

•    stimulaci a vyuţiti vnitřních rozvojových zdrojů; dosídleni a stabilizaci obyvatelstva. 

Mezi nejdůleţitější nástroje patři především programy ovlivňující prostorovou alokac i 

kapitálu, jedné se především o: 

-    zvýhodněné podmínky úvěrování; 

-    daňové úlevy; 

•    investiční dotace a státní subvence. 

Regionální politika ČR se v současnosti orientuje zejména na podporu malého a 

středního podnikání a to především v regionech strukturálně postiţených a regionech 

hospodářsky slabých. Komplex programů na podporu malého a středního podnikání prošel od 

roku 1993, kdy vznikl, poměrně sloţitým vývojem. Programy, které podporují zaloţení a roz-

voj malého a středního podnikání jsou kaţdoročně aktualizovány a od roku 2000 má právní 

úprava těchto programů formu zákona. 

Programy na podporu malého a středního podnikání jsou vyhlašovány kaţdoročně 

ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Podpory 

poskytované prostřednictvím regionálně orientovaných programů mají většinou formu: 

• zvýhodněných úvěrů (o jejichţ poskytnutí rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová 

banka v závislosti na rizikovosti projektu a na splnění podmínek programu), 

• finančních příspěvků na úhradu úroků z bankovních úvěrů vyplácených postupně v 

souvislosti se splácením úvěrů. 

Regionální politika EU v současnosti vychází z hlavních cílů, které byly stanoveny 

pro programové období 2000 aţ 2006. Hledají se nové postupy pro vyuţití strukturálních 

fondů EU, které jsou hlavním finančním zdrojem evropské regionální a strukturální politiky a 

jiţ tradičně se opírají o tyto základní principy: 

• koncentrace, 

• programování, 

• partnerství, 

• doplňkovost. 

Uvedené principy vytváří základní koncepční platformu pro sociální, politickou a 

ekonomickou soudrţnost regionů. Stanoveni konkrétních cílů je spojeno s důrazem na 

koncentraci zdrojů a úsilí. Do popředí v současnosti vystupují tři nejdůleţitější cíle: 

•   snaha o vyrovnání sociální a ekonomické úrovně regionů s niţším HDP na obyvatele neţ je 

75% průměru HDP za EU, 

• ekonomická a sociální restrukturalizace, 

• rozvoj lidských zdrojů, tento cil je orientován na modernizaci vzdělávacích a školicích 

systémů i aktivních politik zaměstnanosti. 

Shora uvedené cíle sledují zejména podporu malého a středního podnikání, inovace, 

zvyšování kvalifikace, ale i podporu přeshraniční, mezistátní a vnitroregionální spolupráce při 

podpoře harmonického a vyváţeného územního plánování, rozvoje venkova a vytváření 

nových pracovních příleţitostí pro nezaměstnané. 

 

 
 
 


