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Proč číst tuto knihu?
Položili jste si někdy otázku, jestli systém, ve kterém žijete, je pro Vás výhodný?
Trávíte svůj čas spíše tím, co děláte opravdu rádi, nebo ho trávíte více v práci?
Cítíte se svobodní, anebo spíše svázaní splátkami hypotéky? Nepřipadá Vám
divné, že i přes obrovský technologický pokrok, který lidstvo prodělalo, Vy
musíte stále pracovat podstatnou část dne?
Věřím, že alespoň některou z těchto otázek jste si již položili.
Co kdybych Vám řekl, že z technického hlediska lze velmi snadno zařídit, abyste
pracovali o polovinu méně, a přitom si mohli dovolit životní standard, který
máte už nyní. Nebo dokonce vyšší. Myslíte si, že to není možné?
Je to možné. Jde jen o to, rozumět systému, ve kterém nyní žijeme. Jde pouze
o pochopení prostého faktu, že dokud budou v naší zemi existovat soukromé
instituce, které mohou samy vytvářet peníze, zatímco my ostatní si něco
podobného dovolit nemůžeme, bude mezi námi a jimi vždy existovat
nevyrovnaný vztah. Budeme mít stále málo volného času a budeme mít stále
nedostatek finančních prostředků. Pro svou rodinu, na své koníčky nebo na
cestování či sport.
Přestože některé informace, které získáte v této knize, se Vám budou zdát
téměř neuvěřitelné, nejedná se o informace nijak nové. Pouze nejsou
komunikované na veřejnosti. A dokonce ani mnou popisované řešení není
úplnou novinkou. Ve světě již existují iniciativy, které se snaží prosadit změny
velmi podobné zde navrženým. Je to proto, že stále více lidí si uvědomuje, že
současný bankovní systém nám již neslouží dobře.
Náš bankovní systém však nebyl pouze špatný. Je to systém, který odpovídal a
zatím stále ještě odpovídá současné úrovni naší civilizace. Ta je založená na
principu konkurence a trvalém materiálním růstu. Bez těchto principů bychom
nedosáhli současné technologické vyspělosti. Avšak oba tyto principy se nyní
již vyčerpaly. A bude to právě nastávající krize, která nám ukáže, že v nich již
nemůžeme dále pokračovat. A že je třeba hledat nové principy, kterými se
bude naše společnost řídit. Nebude to změna ani lehká – ani krátkodobá.

Těmito novými principy jsou princip spolupráce a růst poznání. Poznání toho,
kdo skutečně jsme a co je smyslem našeho života. Pro běžného člověka je
spolupráce normálním jevem. Pomáháme svým rodinným příslušníkům,
kamarádům a někdy i cizím. Nedovedeme si však zatím představit, že by na
tomto principu mohla v budoucnu fungovat i naše ekonomika. Již nyní je ale
mezi námi mnoho těch, kteří nutnost změny chápou. Odvracejí se od
konzumního způsobu života a uvědomují si, že pro další vývoj naší společnosti
je přechod ekonomiky od principu konkurence na princip spolupráce
nevyhnutelný.
Budeme procházet transformačním obdobím, kdy naše civilizace bude
fungovat na obou principech zároveň. A tomu musí odpovídat i bankovní
systém. Systém, který bude stále podporovat konkurenci, ale bude
distribuovat finanční prostředky daleko vyváženějším způsobem než doposud.
Nebude rozevírat nůžky mezi chudými a bohatými a nebude nástrojem
centralizace moci.
Současné elity, politici a ti, kteří si myslí, že mají ze současného systému
prospěch, se přicházejícím změnám brání. A hledají cesty, jak prodloužit
současný stav co nejvíc. Využívají svých finančních prostředků a mediálního
vlivu. Nálepkují a zesměšňují ty, kdo mají jiný názor než oni. Manipulují
s běžným obyvatelstvem tak, aby hlasovalo samo proti sobě.
Těžko se však dá manipulovat s někým, kdo rozumí prostředí, ve kterém žije.
A takových je stále více. Je plně Vaší volbou, jestli věnujete jeden večer této
knížce, abyste více porozuměli systému, který Vás obklopuje a zároveň odebírá
značnou část Vaší energie. Můžete investovat jeden večer – a tím můžeme
v budoucnu společně ušetřit měsíce, nebo dokonce roky našeho života. Ty
roky, jež nyní věnujeme práci, kterou velká část z nás dělá pouze pro peníze.
Nikoliv pro radost z této práce.
Změna je možná pouze tak, že se o informace zde získané podělíte s ostatními.
Tyto informace se pak budou šířit dál. Dáte aktivně najevo, že si přejete změnu.
Nemůžete se spoléhat na žádné politiky, média nebo samozvané spasitele. Ti
Vám budou pouze házet klacky pod nohy.

A v tom je právě skryt mechanismus, díky kterému se nakonec princip
spolupráce v naší civilizaci prosadí. Lidé se budou muset spojit dohromady, aby
prosadili budoucnost, která bude výhodná pro ně. Současný systém totiž drží
v rukách veškeré trumfy – kromě pravdy. Tato kniha ukazuje, co nám bankovní
systém způsobuje, co je potřeba změnit a jakým způsobem.
Při psaní jsem dbal na to, aby byl text snadno uchopitelný pro co nejširší okruh
čtenářů. Pokud i přesto bude některá kapitola pro Vás příliš „ekonomická“, tak
ji jen rychle projděte, nebo přeskočte. Protože to podstatné je napsané tak,
aby tomu rozuměl téměř každý. Knihu jsem rozdělil do tří částí. 1) Minulost
a současnost, 2) Řešení a 3) Cesta z krize. Přeji Vám pěkné čtení a otevřenou
mysl.
Petr Podobský

MINULOST A SOUČASNOST

Vývoj peněz a bankovnictví
V určité fázi svého života jsem si uvědomil, že bankovní systém je komplexně
propojený s naší společností. Je takový, jaký ho společnost potřebuje ke svému
růstu. Z titulu relativně krátkého lidského života máme často tendenci dívat se
na svět jako na neměnný. Níže vám nabízím pohled na bankovní systém v čase.
Nevztahuje se k žádnému datu ani místu. Jedná se o průřez historií.

Historie peněz
Před vznikem peněz probíhala směna mezi kmeny prostřednictvím barteru,
tedy směny zboží za zboží. Vznikal logický problém, že obě strany musely mít
to zboží, o které měla druhá strana zájem. Jinak se směna neuskutečnila.
Tak vznikla potřeba nějakého všeobecně přijímaného prostředku směny, tedy
první formy peněz. Nejprve to byly mušle, korálky a různé komodity. Později je
nahradily drahé kovy, protože jejich zásoby byly relativně omezené a byla po
nich stabilní poptávka ze strany bohatých. Při transakci se množství drahého
kovu zvážilo a tím byla dána cena. Možnost používání běžně rozeznatelných
drahých
kovů
se
příznivě projevila na
růstu
vnitřního
i mezinárodního
obchodu, a tedy i na
růstu životní úrovně
obyvatelstva.
Aby se nemusely drahé
kovy neustále vážit,
vznikly mince, které
vyraženým
znakem
uváděly obsah drahého kovu. První mince vydávaly soukromé mincovny.
Nebyli by to lidé, aby nepřišli na to, že když si z mince kus uštípnou, bude mít
mince stejnou hodnotu, tedy tu, která je na ní uvedená, a jim zbyde kus
drahého kovu. Původní mince nebyly úplně pravidelné, a proto se některé
6
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začaly opatřovat vroubky na hraně, aby bylo odštípnutí kusu platidla poznat.
Vroubky na hraně mincí máme dodnes.
Později si právo na ražbu mincí přisvojili panovníci. To sice na jedné straně
snížilo počet druhů mincí v oběhu, ale na druhé straně to umožnilo
panovníkům financovat své aktivity na úkor poddaných. Často se tak stávalo,
že při nějaké významnější události nechal vladař svolat obyvatelstvo, vybral od
něj mince a ty přetavil tak, že v nové podobě obsahovaly menší podíl drahého
kovu. Takto přeměněné je vrátil obyvatelstvu a ušetřené drahé kovy využil na
financování vlastního dluhu nebo válek. Poddaní tak sice dostali stejný počet
mincí, ale s nižší hodnotou. Vzhledem k tomu, že drahé kovy jsou měkké,
zkušený obchodník při kousnutí do mince poznal, jestli se jedná o minci
původní, nebo znehodnocenou. Zvyk kousání do mincí se zachoval dodnes,
stačí vzpomenout na sportovce při přebírání olympijských medailí.
Toto znehodnocování mincí se někdy dělo i několikrát ročně a působilo běžným
obyvatelům velké existenční potíže a někdy mělo za následek i kolaps místní
ekonomiky. Panovníci takto způsobovali inflaci, tedy snižování reálné hodnoty
mincí. Za stejný počet mincí bylo možné nakoupit menší objem zboží.
Inflace znamená zvyšování cen díky rostoucímu množství peněz
v ekonomice. 1 Inflace znamená, že za stejné množství peněz si
lidé mohou nakoupit méně zboží.
Tato historická zkušenost vedla ekonomy k formulaci kvantitativní teorie
peněz.2

Banky a bankovky
Pohyb s komoditními penězi nebo pytlíky zlata či stříbrných mincí nebyl
praktický z logistických ani bezpečnostních důvodů. Začaly tak vznikat první
1

Množství peněz v ekonomice roste rychleji než reálný produkt ekonomiky, a proto se
peníze znehodnocují. Růst cen kvůli růstu poptávky nebo zdražení některých vstupů
není inflace!
2
M . v = p . Q; kde M jsou peníze; v je rychlost oběhu; p je cenová úroveň a Q je objem
produkce
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banky. Občan si uložil peníze do banky a dostal stvrzenku, která ho opravňovala
si svůj vklad opět kdykoliv vyzvednout. Když pak platil, stačilo předat tuto
stvrzenku prodávajícímu, a pokud prodávající důvěřoval bance, z níž stvrzenka
pocházela, přijal ji. Bylo to pohodlnější a rychlejší. Tyto stvrzenky se nazývaly
bankovky a každá banka vydávala své. Takovýto systém se nazývá pravý zlatý
standard a znamená, že každá bankovka představuje tolik zlata, kolik je na ní
uvedeno.
Stále více lidí využívalo k placení pouze bankovky a s fyzickými vklady
manipulovali méně často. Bankéři si brzy všimli, že lidé sice vklady vybírají, ale
jiní je zase ukládají. A že pro uspokojení výběru vkladů nemusí ke každé
stvrzence na unci zlata držet jednu unci zlata. A protože chtěli vydělat ještě
více, začali vydávat bankovky, které nebyly kryté zlatem. Zrodily se tak dva
převratné vynálezy. Úvěr a systém částečných rezerv. Vydané bankovky již byly
kryty zlatem pouze částečně. Docházelo tedy k multiplikaci vkladů. V oběhu
bylo více bankovek, než kolik bylo zlata v bankách.
Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem je ten, že pokud vy půjčíte někomu například
10 000 Kč, budete mít v danou chvíli o 10 000 Kč k dispozici méně. Zatímco
banka, která poskytne úvěr, má k dispozici nadále veškeré prostředky a je
limitovaná pouze tím, jaký poměr rezerv vkladů k úvěrům se rozhodne držet.
Vynález úvěru byl převratný, co se týče zrychlení rozvoje ekonomiky. Umožnil
výrazný růst životní úrovně obyvatel. Bez úvěru by nebylo možné financovat
některé podnikatelské projekty, které přispívaly k rozvoji ekonomiky státu.
S růstem objemu úvěrů však začalo docházet k nevyhnutelnému. Některé
investice se projevily jako neúspěšné a část úvěrů přestala být splácena. Pokud
byly tyto nesplácené úvěry ojedinělé, banky mohly ztráty pokrýt ze svých zisků.
Když se však banka chovala příliš rizikově, nebyla schopna nesplácené úvěry
pokrýt ze svých zisků a musela sáhnout do rezerv. Pokud již nebyla schopná
vyhovět některým – zejména velkým – výběrům vkladů a lidé se to dozvěděli,
nastal jev, kterému se říká „run na banku“.
Vkladatelé se v tomto případě snaží vybrat vklady, protože vědí, že když přijdou
pozdě, už nemusí své vklady dostat zpět a v ruce jim zůstanou pouze bezcenné
8
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papírky. Problém „runu“ na banku spočívá v tom, že může zruinovat
i konzervativně podnikající banku. Run na banku je spíše psychologický jev.
Kvůli davovému efektu se může negativně podepsat i na sousedících bankách.
Vzhledem k tomu, že banka nedrží 100 procent rezerv, tedy za každou
bankovku na jednu unci zlata nedrží jednu unci zlata ve svých rezervách, může
kvůli runu na banku zbankrotovat, i když je relativně zdravá.
V počátcích bankovnictví bylo bank poměrně velké množství a byly menší.
Proto krach jedné banky neznamenal větší nebezpečí pro ekonomiku. Zároveň
některé banky byly zdravější a schopnější než jiné, a proto také byly
důvěryhodnější. Jejich „kvalitní“ bankovky tak vytlačovaly ty „nekvalitní“.
V tomto případě decentralizovaného bankovního systému se uplatňoval
princip volného trhu. Nezodpovědně se chovající banky postupně mizely z trhu
a byly nahrazovány těmi zodpovědnými. Na druhou stranu bylo v oběhu velké
množství různých druhů bankovek, a tak měl běžný člověk problém se v nich
orientovat. Bylo pro něj prakticky nemožné rozeznat pravou bankovku od
padělku.
Panovníci si brzy všimli, že emise bankovek představuje výnosné podnikání.
Společně s bankovkami tak začaly kolovat v oběhu takzvané státovky.
A podobně jako v případě znehodnocování mincí, i zde panovníci po čase začali
zneužívat svého postavení a emitovali stále více státovek v poměru
k rezervám. Nadměrnou emisí státovek financovali zejména státní dluh, ale
i války. To se projevilo inflací státovek a zpravidla i následným státním
bankrotem. Zkušenost se státními bankroty vedla ekonomy k zákazu
financování státního dluhu pomocí emise státovek ve většině států. Jinými
slovy k zákazu monetizace státního dluhu. Termín „monetizace státního dluhu“
si prosím zapamatujte, neboť o něm bude řeč dále v knize.

9
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Počátky moderního bankovnictví
Bylo pouze otázkou času, než vlády uvalí monopol na emisi bankovek. Vznikly
tak první centrální banky, respektive instituce pověřené k vydávání bankovek.
Zavedení jednotné měny snížilo počet druhů platidel v oběhu a odstranilo
nutnost zkoumat věrohodnost neznámé banky. Pro občany byla tedy orientace
v bankovním systému jednodušší. Nicméně případný kolaps bankovního
systému se nevyhnutelně projevil na celé ekonomice. V případě monopolního
bankovnictví již nemohou „lepší“ bankovky vytlačovat ty „horší“. Monopolní
bankovní systém není kontrolován volným trhem. S růstem mezinárodního
obchodu ve světě se negativní dopady kolapsů bankovních systémů přenášely
i do sousedních zemí.
V monopolním systému bankovnictví již běžné (obchodní) banky neemitovaly
své vlastní bankovky. Poskytovaly pouze úvěry v hotovosti ze svých
přebytečných rezerv. A vydávaly různé cenné papíry. Emise oběživa, tedy
bankovek a mincí, byla záležitostí pouze státu nebo pověřené banky. Centrální
banky zároveň mohly poskytnout prostředky ze svých rezerv obchodní bance,
která se dostala do problémů. Tím se zvýšila stabilita bankovního systému, což
se opět příznivě projevilo na růstu životní úrovně obyvatel.
Dobu, kdy byly bankovky kryty drahými kovy, například zlatem, nazýváme zlatý
standard. Neznamená to ovšem, že veškeré bankovky jsou kryty zlatem. Neboť
i v této době doházelo k takzvané multiplikaci vkladů popsané výše. Banky si
však brzo uvědomily, že k poskytování úvěrů žádné drahé kovy nepotřebují.
Vznikly tak současné neplnohodnotné peníze (fiat money). Ty ve své podstatě
představují závazek banky, že po jejich předložení dostanete od banky jiný
ekvivalent téže hodnoty. Například jinou měnu nebo cenný papír.
V tomto období se odehrály dvě události, které zásadním způsobem ovlivnily
podobu našeho současného bankovnictví i světa. Nejprve Brettonwoodská
konference v roce 1944, která stanovila americký dolar jako mezinárodní
měnu. Tím vznikl i dolarový zlatý standard. A pak rok 1971, kdy byl dolarový
zlatý standard ukončen.
10
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Současný bankovní systém
Současné bankovnictví je charakteristické využíváním moderních
komunikačních technologií, růstem měnové zásoby a rozvojem finančního
průmyslu. Snadné mezinárodní převody kapitálu na jedné straně pomáhají
budovat velké podnikatelské projekty, ale na druhé straně jsou zdrojem značné
ekonomické nestability. Množství spekulačního kapitálu diametrálně
převyšuje množství kapitálu využívaného na mezinárodní investice a obchod.
Stále více se ukazuje, že současný bankovní systém již není motorem růstu
reálné ekonomiky ani růstu životní úrovně obyvatelstva. Místo aby rozvoj
společnosti podporoval, spíše z ní vysává energii. Stále více obyvatel naší
planety si uvědomuje, že současný bankovní systém se musí změnit.

Závěr kapitoly
Je racionální očekávat změnu. Každé vylepšení bankovního systému přineslo
růst životní úrovně obyvatelstva, projevilo se pozitivně na růstu ekonomiky a
otevřelo lidstvu nové možnosti. Každé změně předcházel impuls v podobě
negativních projevů nedostatků stávajícího bankovního systému. Tento
impuls byl zdrojem nových přístupů a pohledů na bankovnictví a ty se později
staly základem transformace bankovnictví. V současné době touto změnou
opět procházíme.
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Hodnota, energie a iluze růstu bohatství
„Podívej, v jakých autech nyní jezdíme. A podívej, co vše si nyní můžeme dopřát
k jídlu.“ Tohle mi řekl kamarád, když jsme probírali vývoj naší civilizace. Peníze
a hmotné statky jsou to, co většina lidí vidí jako první, když se s nimi budete
bavit o kvalitě našich životů.
V knize budou často používány výše uvedené termíny, a proto je potřeba si k
nim něco říci. Hodnota a bohatství jsou termíny ryze subjektivní a těžko
kvantifikovatelné. Pro Pavla, který jezdí na kole každý víkend a někdy i v týdnu,
má jízdní kolo úplně jinou hodnotu než pro toho, kdo se na něm sveze párkrát
do roka.
Energie je v této knize používána spíše jako ekvivalent k termínu bohatství.
Bylo by divné říkat „musel jsem vydat část svého bohatství, abych vydělal sto
korun“. Níže uvádím pro lepší představu pár příkladů.
Vy víte, že pro výstup do deseti schodů spotřebujete méně energie než pro
výstup do dvanácti schodů, ale už nevíte o kolik. A stejně tak nevíte, jestli
náhodou Pavel pro výstup do dvanácti schodů nespotřebuje méně energie než
vy do deseti. Tušíte však, že Pavel pro výstup do sta schodů spotřebuje nejspíše
více energie než vy do deseti schodů. Zároveň máte také představu o tom, kdy
vám něco energii přináší a kdy vám ji to odebírá.
Stokoruna, kterou držíte v ruce, vyjadřuje část vašeho bohatství a zároveň
energii, kterou jste museli vydat, abyste jí získali. Pokud ji dáte Pavlovi,
předáváte mu část svého bohatství. Pavel toto bohatství přijímá, avšak
neznamená to, že dostává stejný ekvivalent bohatství, kterého jste se vy vzdali.
Protože pro Pavla je vydělat sto korun jinak náročné než pro vás. Pavel nebude
muset vynakládat žádnou energii na to, aby tuto stokorunu získal. Došlo tedy
zároveň k transferu energie.
Energii, hodnotu i bohatství je možno kvantifikovat pouze odhadem. Snaha,
o ocenění všeho penězi nebo čísly vás může vést úplně špatným směrem.
Můžete si myslet, že něco roste, i když to ve skutečnosti klesá.
12
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Například politici se rádi chlubí růstem HDP. Lidé často zaměňují měření
ekonomické výkonnosti (měření HDP) za měření růstu životní úrovně. Tu však
zatím měřit neumíme. „Experti spočítali, že náš hrubý domácí produkt (HDP)
se meziročně zvýšil o 3,2 %.“ V průměru se tedy máme mít o 3,2 % lépe. Jenže
experti započítali do HDP i služby, jejichž hodnota je pro naše reálné životy
nulová, nebo dokonce záporná. A tak velká část lidí správně tuší, že se ve
skutečnosti můžeme mít i hůře. Výpočty expertů vám tak vnucují něco jiného,
než je skutečnost, na kterou byste často přišli sami. Podle čísel se můžeme mít
všichni lépe, ve skutečnosti se však můžeme mít i hůře.
Naše skutečné bohatství netvoří pouze fyzické předměty (statky) a služby,
kterých můžeme využívat. Naše bohatství tvoří také to, jak kvalitní život máme.
Jak můžeme vydělané peníze využít. V jak znečištěném prostředí žijeme, jaké
svobody jsou nám upírány, jak bezpečně se cítíme. A tak dále. Jestliže ve svém
okolí vidíme stále více luxusních domů a luxusních automobilů, neznamená to
automaticky, že se zvyšuje naše celkové bohatství.

Závěr kapitoly
Snaha o oceňování všeho penězi nás odvádí od skutečné podstaty hodnoty a
bohatství a někdy dokonce zaměňuje polaritu jejího vývoje. Pokles vypadá
jako růst. Naše bohatství nespočívá pouze v tom, co vše můžeme
zkonzumovat, ale i v hodnotách, jako je svoboda, morálka, kvalita životního
prostředí a další, jejichž růst činí náš život bohatším a jejich pokles chudším.
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Peníze jako způsob přenosu energie
Když jsem téměř dokončil první verzi této knihy, poslal jsem jí dvaceti lidem
napříč názorovým spektrem a očekával jejich reakce. Jedním z těch, kterým
jsem svou knihu zaslal, byl i český astrolog Antonín Baudyš. 3 Následně jsem se
s ním i sešel. Setkání neprobíhalo podle mých představ a já z něj byl zklamán.
Když jsme se však bavili o naší budoucnosti a penězích, zaznělo „peníze
přenášejí energii“. V ten moment jsem pochopil, že mohu celou svou knihu
přepsat. Protože mi ukázal, že existuje mnohem lepší způsob, jak předat
poselství v ní obsažené. Tento jediný moment byl smyslem našeho setkání a bez
něj by tato kniha dost možná nikdy nevznikla. Díky, Tondo!
Odborná literatura se při popisu a vysvětlování bankovních systémů zaměřuje
především na technické aspekty bankovnictví, multiplikátory, sazby, indexy
a podobně. Fundamentální podstata zůstává tak trochu v pozadí. Ti, kdo jdou
více do hloubky podstaty bankovnictví, si dříve či později položí otázku: Co to
vlastně jsou peníze? A často zjistí, že na ni nemají jednoznačnou odpověď.
Forma peněz se změnila. Dříve byly kusem kovu, který měl v očích lidí určitou
hodnotu. V současném bankovním systému jsou peníze v podstatě pouze
zúčtovací jednotkou.
Nabízím Vám nyní jiný pohled. Takový, kterému dle mých zkušeností rozumí
prakticky všichni, bez ohledu na vlastní názory, životní postoje a přístupy.
Definici, která podle mého názoru platila dříve, platí dnes a bude platit
i v budoucnu:
„Peníze jsou způsobem přenosu energie mezi všemi, kdo peníze používají.“
Peníze jsou nástrojem využívaným společností k přenosu energie.4 Ukažme si
to nyní v praxi na třech jednoduchých modelových příkladech.
3

baudys.cz, youtube.com/user/astrologista
Neznamená to, že peníze jsou energie! Vznikem peněz žádná energie nevzniká.
Důkazem je například hospodářství v době vysoké inflace, nebo hyperinflace. Vzniká
mnoho nových peněz, ale životní úroveň klesá.
4
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Příklad 1 – obchodní transakce mezi dvěma osobami
Procházíte se po farmářských trzích a uvidíte stánek s dýněmi. Jednu dýni si za
50 Kč koupíte. Těchto padesát korun vyjadřuje množství vaší energie, kterou
musíte vynaložit na to, abyste si dýni mohli koupit. Při placení za dýni tedy
předáváte část své energie farmáři. Nosič vaší energie je v tomto případě
padesátikoruna, kterou jste vytáhli z peněženky.
Stejně tak farmář, který dýni prodává, nastaví takovou cenu, aby se mu vrátila
jeho energie, kterou musel vynaložit na to, aby dýni vypěstoval. A zároveň
bude chtít ještě nějakou energii navíc. Bude chtít zisk. Zisk mu zajišťuje obživu
a pokrývá ztráty z neprodaných produktů.
V této transakci tedy dochází k dobrovolnému přenosu energie od vás
k farmáři a výměnou za to dostáváte jeho produkt, dýni. Tento produkt již
v sobě obsahuje farmářovu energii potřebnou pro jeho vytvoření a doručení až
do vašich rukou. Je to tedy výměna energie za energii, pouze v jejích různých
formách.

Příklad 2 – rozšíření příkladu o vládu a daně
Nyní rozšíříme první příklad o působení vlády a daní. Řekněme, že vláda uvalila
na farmářské produkty desetiprocentní daň z přidané hodnoty a žádné jiné
daně se farmářů netýkají. Dle ekonomické teorie mohou nastat dvě mezní
situace anebo něco mezi nimi. Buďto farmář zvýší cenu svého produktu a vy
budete muset zaplatit více. Nebo ponechá cenu stejnou, ale bude se muset
spokojit s menším ziskem. Uvažujme první variantu.
Kupujete si nyní dýni za 55 Kč. Svou energii ve formě 50 Kč předáváte farmáři
a energii ve formě 5 Kč předáváte státu. Za padesát korun dostáváte dýni a za
pět korun (a další daně, které odvádíte) dostáváte od státu různé služby, jako
jsou silnice, nemocnice a důchody. Pokud budeme předpokládat, že stát
nehospodaří úplně efektivně a že vy souhlasíte s činností státu pouze „z větší
části“, pak je tato směna částečně dobrovolná. Protože za část své energie
nedostáváte adekvátní protihodnotu. Za část své energie, kterou reprezentuje
určitý poměr pětikoruny, kterou jste odevzdali státu, nedostáváte nic. Tato
15
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energie se pak dostává k těm, kteří zneužívají činnosti státu ve svůj prospěch.
Tomu se můžete vyhnout tak, že si buďto dýni nekoupíte, anebo ji koupíte bez
daně na černém trhu.
Nyní byste již měli rozumět tomu, že peníze slouží k přesunu energie.
K přesunu energie mezi subjekty však může docházet i jinak než finanční
transakcí. Podívejme se na třetí příklad.

Příklad 3 – banky a přesun bohatství
Předpokládejme, že vy, farmář a banka tvoříte celou ekonomiku. Uvažujme
centrální banku, která může vytvářet hotovostní peníze, a to, že veškeré peníze
v ekonomice jsou hotovostní. A dále předpokládejme, že vy máte úspory ve
výši 10 000 Kč, farmář taktéž 10 000 Kč a centrální banka nemá úspory žádné.
Těchto vašich uspořených deset tisíc korun představuje energii, kterou jste
museli vynaložit na to, abyste tyto úspory vytvořili. V ekonomice je tedy
celkem dvacet tisíc korun českých a tato suma reprezentuje celkové množství
energie ve společnosti. Vy a farmář můžete utrácet své úspory a nakupovat
statky a služby. Centrální banka nakupovat nemůže, neboť nemá úspory žádné.
Nyní řekněme, že centrální banka nechala natisknout dalších pět tisíc Kč a je na
ní, jak s nimi naloží.
Co se tedy stalo? V ekonomice je nyní celkově 25 000 Kč. Peníze představují
přenos energie. Vytvořením dalších pěti tisíc korun však žádná nová energie ve
společnosti nevznikla. Vznikly pouze nové peníze. Větší množství peněz
vyjadřuje stále stejné množství energie ve společnosti. Vytvořením nových
peněz bankou tedy došlo pouze k přesunu energie mezi vámi, farmářem
a centrální bankou. Vy i farmář jste nyní přišli o 20 % své energie, aniž jste
cokoliv udělali. Za svých naspořených deset tisíc Kč si toho nakoupíte nyní
o 20 procent méně. Vaše peníze ztratily pětinu hodnoty.5
(20.000 / 25.000 = 0,8)
5

Toto tvrzení je ovlivněno vnímáním hodnoty peněz a také důvěrou v bankovní
systém. Neuvažujeme rychlost oběhu peněz.
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I centrální banka nyní může nakupovat reálné produkty – stejně tak jako vy –
ovšem bez toho, že by vynaložila adekvátní energii na získání těchto produktů.
Tento transfer energie od vás k bance je zcela nedobrovolný, neboť je
jednostranně řízen bankou a vy jej nemůžete nijak ovlivnit, ani se mu nemůžete
nijak vyhnout.
A právě na tomto principu nedobrovolného přenosu energie ve skutečnosti
funguje současné bankovnictví. S tím rozdílem, že peníze nevydává centrální
banka, ale obchodní banky.6 A celý proces přenosu energie je mnohem
komplikovanější a skrytější. Energie se přesouvá od těch, kdo vytvářejí něco
hodnotného, k těm, kteří vytvářejí peníze.
Tři uvedené příklady názorně ukazují peníze jako prostředek k přesunu energie
mezi subjekty na trhu. Tuto definici peněz jsem nenašel v žádné odborné
literatuře, a přesto ji považuji za nejpřesnější. Za tu, která nejvíce odpovídá
pravému smyslu peněz.

Závěr kapitoly
Peníze jsou způsobem přenosu energie mezi všemi, kdo peníze používají.
Vytvořením nových peněz žádná nová energie ve společnosti nevzniká.
Vznikají pouze nové peníze. Nová energie ve společnosti vzniká pouze
vytvářením užitečných a zároveň využívaných produktů a služeb, nebo jejich
zdokonalováním. Vytvořením nových peněz při zachování stejného množství
energie ve společnosti dochází k přesunu energie od těch, kteří musí pro
peníze pracovat, k těm, kteří je mohou vytvářet. Jedna skupina obyvatel tak
může žít na úkor druhé.

6

Přesněji řečeno drtivou většinu peněz. Obchodní banky samozřejmě nemohou
vydávat peníze, jak chtějí, ale v rámci pravidel systému. Mnoho lidí si myslí, že nové
peníze vytváří centrální banka. Tak tomu ale není!
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Jak funguje současný bankovní systém?
Část první – množství peněz v ekonomice
Jsem velmi potěšen tím, nakolik se v poslední době mezi lidmi zvyšuje povědomí
o současném bankovním systému. Pamatuji si, jak před třemi lety na mě můj
kamarád a jeho žena začali téměř hystericky křičet, když jsme se bavili
o bankovnictví. Nemohli uvěřit, že banky vytvářejí peníze „z ničeho“. Minimálně
v mém okolí je tato skutečnost dnes již poměrně známá.
V této a následujících kapitolách popisuji bankovní systém tak, aby byla snadno
pochopitelná jeho podstata. Pokud se jím chcete zabývat více do hloubky,
doporučím vám později zdroj, který popisuje náš bankovní systém asi nejlépe.
Komplikovanost současného bankovnictví i jeho nástrojů však může vaši
pozornost odvést špatným směrem. Je to i má osobní zkušenost. Informace
o bankovnictví, které jsem získal na vysoké škole ekonomické, byly spíše
technického rázu, věnovaly se různým detailům, ale moc nevysvětlovaly, jak to
celé vlastně funguje. Vše podstatné jsem proto shrnul v této knize.
Náš současný bankovní systém je tvořen:
1) nadnárodními bankami (ECB, EBRD, BIS a další)7
2) národními centrálními bankami
3) obchodními bankami a dalšími institucemi na jejich úrovni (např.
družstevní záložny)
V této knize se budu primárně věnovat bankovnímu systému na národní
úrovni. Centrální banka různými nástroji reguluje činnost obchodních bank
a snaží se ovlivňovat množství peněz v ekonomice. Může mít i další cíle,
například stabilní inflaci nebo určitý kurz měny. Ona – nebo jiná pověřená
instituce – vydává oběživo. Tedy bankovky a mince. Vydává a reguluje také
zvláštní formu peněz, která se nazývá „likvidita“. Likvidita jsou v podstatě
7

Evropská centrální banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Banka pro
mezinárodní zúčtování
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bezhotovostní peníze, které figurují ve vztazích mezi obchodními bankami,
respektive obchodními bankami a centrální bankou. Klíčová otázka je, jak
peníze vznikají (ty běžné) a co určuje jejich celkové množství v ekonomice?
Peníze vznikají a zanikají v obchodních bankách, a to zejména pomocí úvěrů.
Úvěry nejsou jediným způsobem vzniku a zániku peněz. Jsou však zdaleka
nejvýznamnější.
Pokud vám banka poskytne úvěr, nepoužije k tomu peníze vlastní nebo peníze
svých klientů. Ona jednoduše vytvoří peníze zcela nové. Při poskytnutí úvěru si
banka zapíše vaše peněžní prostředky na jednu stranu rozvahy a na stranu
druhou si zapíše váš dluh. Nové peníze jsou tedy kryty vaším dluhem.8 Zvýší se
celková bilance obchodní banky i celkové množství peněz v ekonomice.
V současné době mohou obchodní banky tvořit nové peníze téměř
neomezeně.9 Limitujícím faktorem je poptávka po úvěrech ze strany klientů.
A ochota banky jim tyto úvěry poskytnout.

Příklad 4 – Vznik a zánik peněz
V ekonomice je na počátku celkem 0 Kč. Banka vám poskytne úvěr ve výši
10 000 Kč s tím, že máte každý měsíc splácet 1000 Kč. V momentě, kdy vám
banka připsala peníze na účet, se zvýšilo celkové množství peněz v ekonomice
z 0 na 10 000 Kč. S tím, jak splácíte úvěr, se snižuje Váš dluh a zároveň
i množství peněz v ekonomice. Po poslední splátce nemáte žádný dluh
a v ekonomice opět neexistují žádné peníze.
Celkové množství peněz v ekonomice je tedy tok, kdy na jedné straně nové
peníze vznikají a na druhé straně zanikají.
Pokud je objem peněz vzniklý poskytnutím nových úvěrů větší, než je celkový
objem splátek úvěrů, celkové množství peněz v ekonomice roste. A naopak.

8

To se týká i hypoték. Ve většině států platí, že i když banka dům dlužníkovi zabaví
a prodá, dlužník stále dluží rozdíl dluhu a prodejní ceny.
9
Neřeším nyní ukazatele zdraví banky. Ani peněžní multiplikátory, neboť v době
účetních peněz téměř postrádají smysl.
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Pokud je vytvářen menší objem peněz, než je splácen, celkové množství peněz
v ekonomice klesá. V realitě je tato veličina dále ovlivňována mj. zahraničními
převody kapitálu a spekulanty na devizových trzích.10
Na růst množství peněz v ekonomice nejvíce působí dlouhodobé úvěry
o velkých objemech.11 Při poskytnutí dlouhodobého úvěru se naráz rychle zvýší
objem peněz v ekonomice, ale snižuje se posléze pomalu, protože splátky jsou
rozprostřeny do dlouhého časového období a zároveň jistina (tedy nově
vytvořené peníze) tvoří pouze část této splátky. Zbytek jsou úroky. Je důležité
si uvědomit, že peníze, které byly použity na úhradu daného statku (například
bytu v případě hypotéky), po zaplacení z trhu nezmizí, ale nadále budou
cirkulovat v ekonomice. Proto celkové množství peněz v ekonomice předbíhá
produkt, který za pomoci peněz z úvěrů mohl být vytvořen. V době boomu tedy
množství peněz v ekonomice roste. Rostou i ceny aktiv (například nemovitostí
nebo akcií). Společnost je plná optimismu, ekonomika roste a investoři
investují.
Po nějaké době se však tento trend obrátí. Důvodů je více. A do celého procesu
zasahuje vláda, centrální banka, média a řada dalších faktorů. Ale tyto nebudu
nyní popisovat, abych se mohl držet podstaty sdělení.
Důležité je rozumět tomu, že ruku v ruce s tím, jak se zhoršuje nálada ve
společnosti, snižuje se i objem nově poskytovaných úvěrů. Nálada ve
společnosti se může zhoršit natolik, že objem splátek úvěrů převýší objem nově
poskytovaných úvěrů – a celkové množství peněz v ekonomice se začne
snižovat.12 Zároveň lidé začnou více šetřit (začnou peníze zadržovat), a tím se
sníží množství peněz v oběhu ještě více.13

10

Prodávají a nakupují různé měny.
Abstrahuji nyní od různých mezinárodních půjček a spekulačních aktivit velkých
hráčů na trhu.
12
Například velká krize od roku 1929. Takováto krize se objevuje jednou za několik
desítek let.
13
Ekonomové říkají, že se sníží rychlost oběhu peněz.
11
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A to je velký problém. Kvůli úrokům musí dlužníci splatit více peněžních
prostředků, než si půjčili. Navíc za situace, kdy peněz v ekonomice ubývá.
Logicky tak nastává mezi dlužníky boj o peníze a někteří musí nutně
zbankrotovat, protože jim chybí peníze na splacení dluhů. Deprese ve
společnosti tak roste a ještě více se roztáčí spirála krize.
„Z dynamického pohledu je bankovní systém začarovaným kruhem, který
vyžaduje stálý ekonomický růst, i když při něm životní úroveň stagnuje.“14
Bernard Lietaer
Z výše uvedeného by mělo být jasné, že celkové množství peněz v ekonomice
je v současném bankovním systému poměrně nestabilní veličinou. A to má
dalekosáhlé dopady na životy běžných občanů. Mohu například zmínit růst cen
nemovitostí, bubliny na finančních trzích a přerozdělování bohatství od
chudých k bohatým v období růstu množství peněz. A naproti tomu
ekonomické krize, lidské životní tragédie a taktéž přerozdělování bohatství od
chudých k bohatým v případě poklesu množství peněz. Této problematice se
budeme věnovat podrobněji v další části knihy.
Negativa kontrakce (snížení) peněžní zásoby mají vliv i na názory a prohlášení
mainstreamových ekonomů a politiků. Ti se doslova bojí deflace. Spoření
obyvatel odsuzují. Propagují konzumní ekonomiku jako jedinou možnou
a podporují růst zadlužení. Vzhledem ke způsobu fungování současného
bankovního systému i ekonomiky však mají pravdu. Je totiž potřeba, aby se
množství peněz stále zvyšovalo15 a celý systém nezkolaboval.
Proto se od doby americké hypoteční krize setkáváme s poměrně exotickými a
do té doby nepoužitými nástroji na podporu růstu ekonomiky. Mám na mysli
například kvantitativní uvolňování, negativní úrokové sazby nebo odkup

14

Bernard Lietaer pracoval jako centrální bankéř a generální manažer měnových
fondů. Úryvek pochází z jeho knihy Budoucnost peněz, str. 58.
15
Nebo se alespoň zvyšovala rychlost jejich oběhu.
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dluhopisů korporací centrálními bankami. Tyto nástroje však současné
problémy neřeší. Pouze oddalují dobu, kdy se naplno projeví.
Zásadní otázkou zůstává, jestli množství peněz kopíruje hospodářský cyklus:
Tedy že v období hospodářského růstu roste i množství peněz a v období
hospodářského poklesu množství peněz klesá; anebo jestli tomu není naopak,
tj. že růst množství peněz v ekonomice hospodářský cyklus přímo způsobuje,
nebo se na něm alespoň podílí. Nejen na základě pozorování ekonomického
vývoje posledních dvanácti let si dovoluji vyslovit svůj názor, že druhá varianta
je blíže pravdě. A nechám na vás, k jaké variantě se přikloníte vy.

Závěr kapitoly
Nové peníze vznikají pokaždé, když banka připíše peníze z úvěru na účet
klienta. Splácením úvěru se množství peněz v ekonomice opět snižuje.
V období boomu se celkové množství peněz v ekonomice dlouhodobě zvyšuje.
Rostou ceny a vznikají bubliny na trzích. Při snižování objemu peněz (peněžní
kontrakci) mají lidé a podniky problémy se splácením úvěrů a zvyšuje se počet
těch, kteří bankrotují. Celý proces je sice impulsem pro počáteční růst
ekonomiky, ale má i řadu negativních dopadů na běžné obyvatelstvo.
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Jak funguje současný bankovní systém?
Část druhá – účetnictví a likvidita
Možná jste zaznamenali „konspirační“ videa, v nichž Americká centrální banka
(FED) tiskne miliardy dolarů, a proto nutným výsledkem tohoto procesu musí
být kolaps dolaru. Případně videa jim podobná. Tvůrci těchto videí mají sice
částečně pravdu, ale často vysvětlují celý proces minimálně nepřesně. Toho se
okamžitě chytnou ti, kdo obhajují současný bankovní systém, a začnou tvůrce
videí označovat za konspirátory a demagogy. Mým cílem je toto nedorozumění
napravit a pokusit se vám přiblížit bankovní systém co nejsrozumitelnějším
způsobem.
Vaše představa může být, že pokud pošlete peníze Pavlovi ze svého běžného
účtu, tyto peníze nějakým způsobem doputují na Pavlův osobní účet. Tak tomu
ale není.

Bankovnictví jako účetnictví
Bankovnictví je založeno na vedení účetnictví. Pokud tedy pošlete peníze
Pavlovi, banka ve svých účetních záznamech peníze z vašeho účtu odepíše.
Potom pošle likviditu, o které bude řeč dále, do banky, kde má účet Pavel, a
tato banka ve svém účetnictví připíše peníze na Pavlův účet. To, že vše dopadlo
tak, jak má, je pouze zásluha správnosti vedení těchto záznamů. Další procesy
v obchodních bankách (například nákup aktiv) a jejich limity jsou dány opět
primárně účetně.
Toto pochopení je zásadní. Neboť ti, kdo se vedením účetnictví zabývají, vědí,
že účetnictví poskytuje prostor pro podvody a manipulace s daty. Těmto se
snaží zabránit účetní standardy a kontroly auditorů. Více o tom v pozdější části
knihy.
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Bankovní likvidita
„Likvidita“, někdy také „bankovní rezervy“, je termín, díky kterému se zmíněná
videa dopouštějí nepřesností. Likvidita obecně znamená možnost změnit daná
aktiva za peníze. Když si budeme představovat, jak celý bankovní systém
funguje, likvidita chvíli peníze jsou a chvíli nejsou. Podle mého názoru tento
systém vznikl přirozeně a likvidita je jakousi analogií k dřívějšímu zlatu
uloženému v bankách; a současné bezhotovostní peníze jsou analogií
k dřívějším bankovkám, vydávaným bankami.
Likvidita jsou „peníze“, které figurují ve vztazích mezi obchodními bankami
navzájem nebo mezi obchodními bankami a centrální bankou. I likvidita, stejně
jako peníze, je vedena v účetních záznamech bank. Likvidity však banka drží
výrazně méně než peněžních prostředků. Obchodní banka může pomocí úvěrů
vytvářet peníze, ale nikoliv likviditu. Díky tomu, jak je systém nastaven, platí,
že čím více likvidity banka drží, tím méně vydělává. Na druhou stranu, banky
musí držet nějakou likviditu (bankovní rezervy) pro převody peněžních
prostředků klientů mezi bankami nebo pro výběry hotovosti klienty. Ukažme si
proč. Nebudu nyní řešit, kde se v bankách původní likvidita vzala.

Příklad 5 - Posíláte peníze Pavlovi
Předpokládejme, že máte účet v bance A a jste jejím jediným klientem. Na účtu
máte 20 Kč. Banka se rozhodla držet rezervy ve výši 20 procent vkladů, tedy
čtyři koruny. Minimální rezervy
jsou 10 procent. V bance B je
situace úplně stejná, ale
vlastníkem účtu je Pavel. Posíláte
Pavlovi 2 Kč. Pro představu tedy
vaše dvě koruny odchází z vašeho
účtu, mění se na likviditu, kterou
banka A posílá do banky B. Bance
B se zvýší likvidita o 2 Kč a zároveň
Pavlovi přibyly dvě koruny na
24
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běžném účtu. Banka A je tedy
„chudší“ o dvě koruny na vašem
účtu a zároveň o 2 Kč ve formě
likvidity. Celý proces znázorňuje
obrázek.
Pokud byste chtěli odeslat čtyři
koruny, banka by byla schopná
peníze odeslat, ale musela by si
na mezibankovním trhu rychle
sehnat minimálně dvě Kč
(likvidity), aby nebyla pokutovaná
centrální
bankou
za
nedodržování
minimálních
bankovních rezerv. Pokud byste
Pavlovi chtěli poslat deset Kč,
banka by již tento příkaz nebyla
schopná vykonat, neboť by na něj
neměla dostatek likvidity.

Příklad 6 – Výběr
hotovosti
Zadání je stejné jako v předchozím příkladu, ale tentokrát dvě koruny
neposíláte Pavlovi, ale vybíráte si je z běžného účtu v hotovosti.
Předpokládejme, že banka nemá hotovost žádnou. Banka tedy odešle dvě
koruny ve formě likvidity centrální bance a na oplátku za to dostane hotovost.
Stejně jako v předchozím případě se bance snížily vklady na vašem účtu i její
likvidita o dvě koruny. A vy nyní v ruce držíte dvoukorunovou minci.
V praxi provádějí klienti bank platby z jedné banky do druhé, převádějí peníze
a vybírají a vkládají prostředky na účet. Nedochází tedy k tomu, že by se
v některé bance likvidita kupila a v jiné chyběla. Celkový objem likvidity
v bankovním systému určuje centrální banka. Ta má i různé nástroje k regulaci
jejího množství, případně může vytvářet i novou likviditu.
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Dále je vhodné si uvědomit následující: Když banka poskytne například
hypoteční úvěr, vytvoří nové peníze. Klient banky těmito penězi platí
developerovi. Pokud má developer účet v jiné bance, banka musí využít svou
„nedostatkovou“ likviditu a poslat peníze do cizí banky. Proto je pro banku
výhodné, když mají klient i developer účet v téže bance. Banka pak s likviditou
vůbec operovat nemusí a pouze vytváří nové peníze.
Obchodní banky tedy mohou mít problémy s převody a výběry vkladů klientů
o velkých objemech. Pomocí mezibankovního trhu neustále optimalizují výši
svých rezerv (likvidity). Chybějící likviditu si mohou vypůjčit od obchodních
bank, případně od centrální banky. Ty banky, které mají přebytek likvidity
(například k nim přišlo velké množství vkladů klientů z jiných bank), ji půjčují
ostatním bankám a zvyšují tak své zisky. Pokud má banka dlouhodobě
problémy s likviditou, například proto, že klienti na základě nějaké mediální
zprávy posílají své prostředky pryč z banky (tj. bance zároveň odchází
i likvidita), banka se z hlediska ostatních obchodních bank stane rizikovou. Tyto
jí pak již nechtějí likviditu půjčovat nebo výrazně zvedají úrokové sazby, za
které jsou ochotné jí likviditu půjčit. Pokud se tato informace dostane na
veřejnost, může nastat run na banku (klienti si budou vybírat své vklady nebo
je budou posílat do jiné banky) a banka může zbankrotovat. V této chvíli
obvykle zakročí centrální banka. Poskytne obchodní bance likviditu, uvalí na ni
nucenou správu nebo použije jiné nástroje, které má ve své pravomoci.
Celý bankovní mechanismus má hodně zákonitostí, které vysvětlují současné
chování obchodních bank. Na jejich chování reaguje centrální banka a na něj
opět reagují obchodní banky. Výsledkem jsou důsledky zamýšlené, ale
i nezamýšlené. Této problematice jsou věnovány celé knihy a někdy se v ní mýlí
i ti, kteří v bankovnictví pracují, nebo ho dokonce řídí.
Důležité je rozumět tomu, že obchodní banky mohou vytvářet peníze, ale
nikoliv likviditu. Likvidity proto mají výrazně méně. Likviditu používají
k převodům peněz mezi sebou. Likviditu vytváří a reguluje centrální banka.
Vytvoření nové likvidity tedy neznamená přímo vytvoření nových peněz.
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Peníze se z této likvidity mohou vytvořit různými způsoby a s různými dopady
na obyvatelstvo až v dalším kroku.

Závěr kapitoly
Základem bankovnictví je vedení účetnictví. Účetnictví ze své podstaty
poskytuje prostor pro manipulaci s daty. „Likvidita“ je prostředek, který
banky využívají k platebnímu styku mezi sebou. Pokud centrální banka
vytvoří novou likviditu, neznamená to, že přímo vytvoří nové peníze.

27

MINULOST A SOUČASNOST

Jak funguje současný bankovní systém?
Část třetí – Obchodní banky
Před dokončením vysoké školy ekonomické jsem začal pracovat v bance.
Přestože mě ekonomie bavila, tak práce v bance nikoliv. Krom obdržené mzdy
jsem v ní neviděl žádný další smysl. Finanční sektor přispívá k rozvoji naší
ekonomiky? Já tento pocit rozhodně neměl. Zato jsem na vlastní oči viděl, že ve
finančnictví jde primárně o to, kdo si urve víc.
Někteří z vás mohou předpokládat, že jsem zaujatý vůči současnému
bankovnímu systému. Proto veškerá tvrzení, která můžete považovat za
zavádějící, nepravdivá či dokonce konspirační, převezmu formou citace od
profesora Josefa Jílka. Profesor Jílek je vrchním expertem České národní banky
a působil v řadě zahraničních finančních institucí. Jeho knihy jsou asi tím
nejlepším zdrojem informací, pokud chcete porozumět současnému
bankovnímu systému. Profesor Jílek je zastáncem současné formy
bankovnictví a dá se označit i za „globalistu“. V tomto ohledu jsou jeho názory
zcela opačné než moje.
Obchodní banky vytvářejí nové peníze i jinak než pomocí úvěrů. A to:16







úročením vkladů klientů a jiných závazků bank (tzn. připisováním
úroků na jejich účty)
nákupem hmotného majetku (např. nemovitostí či automobilů)
nákupem služeb (např. platby za elektřinu nebo nájmy)
nákupem cenných papírů a zlata
výplatou mezd a odměn svým zaměstnancům a členům statutárních
orgánů bank
výplatou dividend a tantiém akcionářům bank

Všechny tyto operace se týkají vztahu banky a nebankovní jednotky.

16

Podrobněji - Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 52
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Ano, čtete správně. Banky si aktiva a služby nekupují ze zisku, ale peníze si na
ně vytvoří. Pokud vás napadá, že banky mají velmi výhodnou pozici oproti
ostatním subjektům na trhu, máte pravdu. Nejde však pouze o to. Má námitka
spočívá v tom, že současné postavení bank ve světě (celý svět je zadlužen
bankám) neodpovídá tomu, nakolik přispívají rozvoji společnosti. Banky
nestaví mosty, nevyvíjejí nové technologie ani nepečují o nemocné. Banky
samotné nejsou hnací silou rozvoje naší společnosti. Tou je lidská kreativita.
Banky pouze vytvářejí peníze a zprostředkovávají platby. A to už dnes zvládne
algoritmus.
Pokud si bude chtít obchodní banka koupit například budovu, peníze na její
nákup si vytvoří. Logicky si můžete klást otázku, proč tedy banky neskoupí
všechny nemovitosti. Je to kvůli zmíněným účetním omezením a také kvůli
omezením ze strany akcionářů. I když si banka na výše zmíněné výdaje může
peníze vytvořit, stále představují v jejím účetnictví náklad, který snižuje její
zisky. A to se akcionářům nelíbí. Totéž platí i o mzdách.
Na banku nemůžeme použít stejný pohled jako na firmu. Je potřeba použít
obrácenou logiku. Když bude banka budovu prodávat, peníze z trhu opět
stáhne. Podobně jako když klient splácí svůj úvěr, tehdy se také snižuje
množství peněz v ekonomice. Stáhne ovšem pouze to množství peněz, za jaké
budovu původně koupila. Zbytek tvoří její zisk.17 Totéž platí i o finančních
aktivech nebo zlatě. Důvodem, proč banky neskoupí veškeré zlato, je, že jim
jeho držba nepřináší zisk, ale naopak náklady. A v posledních deseti letech cena
zlata spíše klesala.
Banky mají dva hlavní zdroje příjmů. Úroky (z poskytnutých úvěrů a půjčené
likvidity) a zisky z obchodování na trhu s cennými papíry. Pokud je banka ve
ztrátě, nedozví se to tak jako běžná firma, tedy že jí začnou docházet peníze.
Zjistí to pouze ze svého účetnictví. Banky musí pro nesplácené úvěry vytvářet
(účetní) opravné položky. A jak již bylo uvedeno, účetnictví poskytuje značný

17

Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 341, Příklad japonské finanční krize
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prostor pro manipulaci s daty. Slabá vazba mezi skutečnou a účetní realitou je
pro banky výhodou, které hojně využívají.
„Banky spolu s auditory agitují, aby předpisy
NEstanovily jednoznačnou tvorbu opravných položek …
Tím se silně nadhodnocují výsledky bank.“ „Dokonce ani
vysoce kvalifikovaný účetní odborník (ani bankovní
dohled) nemusí být schopen vyhodnotit finanční situaci
banky, neboť realita může být ve finančních výkazech
šikovně zašifrována.“18

Obchodní aktivity bank
Když jsem jako student nastoupil do banky, myslel jsem si, že nastupuji do
relativně morálně zodpovědné instituce, navíc pod dohledem kontrolních
orgánů. Tato má představa však začala brát brzy za své. Uvědomil jsem si, že
u většiny bankovních investičních produktů jsou jisté náklady klienta, ale jeho
zisk závisí na dalším přísunu peněz do tohoto produktu a banka si z něj navíc
vezme značnou část. Pracovníkům poboček byly předkládány téměř výhradně
pozitivní informace o daných produktech. Ve skutečnosti šlo o to, jak přesunout
prostředky klienta k bance. Někteří zaměstnanci si to uvědomovali, jiní ne.
Někteří z těch, co si to uvědomovali, na tuto hru přistoupili, hráli ji dobře
a v bance se jim dařilo.
Na neoficiální party zaměstnanců banky jsem se dal do řeči s ředitelkou jedné
z poboček. Bylo už okolo půlnoci a alkohol jí rozvázal jazyk. Vyjádřil jsem svou
nedůvěru v dané bankovní investiční produkty a dodal, že si nemyslím, že by na
nich klienti mohli v průměru vydělávat. „Však oni také prodělávají, a tvým
úkolem je, abys je v bance udržel.“ To byla její přesná slova.
Banky obchodují s finančními aktivy jednak proto, že jejich cena roste nejvíce,
jednak proto, že s nimi nemusí nijak fyzicky manipulovat. Jsou omezeny
účetními a právními předpisy dané země.

18

Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 73, str. 299, str. 96
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Je důležité si uvědomit, že banky svou činností růst cen (nejen) finančních aktiv
samy způsobují. Nedá se říci, že by to dělaly záměrně. Je to přirozený výsledek
fungování současného bankovnictví. Mohou tedy snadno vydělávat reálné
peníze na nákupech a prodejích finančních aktiv (prodávají za cenu vyšší, než
za jakou nakupují). Banky si na nákup aktiva peníze vytvoří a při prodeji
„stáhnou z trhu“ peníze v objemu nákupní ceny. Ovšem zisk stahují banky
z reálné ekonomiky, protože tento zisk pochází zpravidla z prostředků
drobných investorů.
V současném bankovnictví panuje značná informační asymetrie mezi
obchodními (případně investičními) bankami a jejich klienty. Banky disponují
informacemi o tom, jak mají jejich klienti nastavené příkazy pro obchodování
na burze, pokud tito využívají obchodní systém banky. V tomto případě tedy
banky „hrají“ proti svým klientům.19 Disponují i dalšími interními informacemi,
nebo minimálně lepší analýzou finančních toků než jejich klienti.
Banky prodávají v budoucnu bezcenná finanční aktiva, případně (pro klienty)
nevýhodné kontrakty, aby snižovaly své ztráty a nemusely na ně vytvářet
opravné položky. Vylepšují tak svou účetní pozici. Například před hypoteční
krizí prodávala investiční banka Goldman Sachs svým klientům finanční aktiva,
o kterých věděla, že budou v budoucnu bezcenná.20

19

Banky mohou například velmi obratně využívat nastavení příkazu „stop loss“. To je
příkaz, kdy si klient nastaví limit pro pokles ceny daného aktiva. Systém aktivum
automaticky prodá, když cena dosáhne nastavené hodnoty. Banky však vědí, jakou
hodnotu má nastaveno nejvíce jejich klientů. Pokud je situace příznivá, mohou velkým
prodejem snížit cenu a systém automaticky prodá aktiva klientů bance za nastavenou
cenu. Poté se cena aktiva opět zvýší. Banky mají tedy ve výsledku větší množství
finančních aktiv za stejné nebo i menší množství peněz. Banky mohou také prodávat
veškeré tyto informace o nastavených obchodních příkazech, ale i jiné údaje
o klientech dalším finančním skupinám. Takzvaným velkým hráčům.
20
Jílek, Finance v globální ekonomice II, str. 171; film Sázka na nejistotu (Big Short,
2015)
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Tato aktiva kupují velké soukromé i vládní instituce, které v podstatě ani neví,
co kupují.21 Kupují je pouze proto, že očekávají jejich další růst. Hlavní úlohu
v tomto procesu hraje nekompetentnost managementu a korupce. Častým
kupcem těchto v budoucnosti bezcenných produktů jsou penzijní fondy. Ze
svého principu musí nakupovat produkty, jimž roste cena, protože jejich
způsob fungování je postaven na (nereálném) trvalém růstu. Budoucí ztráty
penzijních fondů ponese obyvatelstvo, které si v nich spoří.

Banky v problémech
Banky se mohou dostat do problémů kvůli nedostatku likvidity anebo proto, že
nejsou solventní. Nesolventní znamená, že celková hodnota banky (tedy vše,
co banka vlastní) je menší než její dluhy. To se může stát tak, že banka investuje
do příliš rizikových aktiv a ta se později ukáží jako téměř bezcenná.
Ani v tomto případě to neznamená automatický konec banky nebo ukončení
činnosti těch, kteří ztráty zavinili. Většina z vás již asi slyšela o principu „too big
to fail“. Ten v praxi znamená to, že ztráty banky jsou hrazeny z peněz daňových
poplatníků, protože pád banky by mohl ohrozit stabilitu celého finančního
systému. Je důležité si uvědomit, že peníze na účtech klientů banky představují
závazek banky. Peníze, stejně jako další závazky banky (např. cenné papíry
vydané bankou), tedy nejsou dostatečně kryty.
„…banky se solventními problémy, které by měly být
zavřeny. Praxe je však jiná, neboť velké banky (nebo
alespoň vklady jejich klientů) se obvykle zachraňují
vždy, tj. i když jsou silně nesolventní.“ „Osoby ve
vedení
banky
mnohdy
dostávají
štědré
odměny
i v případě, že banky jsou ve ztrátě, a dokonce
i v případě pomoci centrální vlády bankám.“22

21
22

Jílek, Finance v globální ekonomice II, str. 328, str. 360
Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 324, str. 96
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Jinými slovy, ztráty způsobené těmi nejbohatšími a nejchamtivějšími obyvateli
této planety jsou opět placeny z vašich peněz. A z těchto peněz si pak titíž lidé
vyplatí vysoké odměny. To vše ve jménu udržení stability finančního systému.
„Není tajemstvím, že faktický kapitál (tj. nikoliv
oficiálně vykázaný kapitál v účetních závěrkách)
obchodních bank ve vyspělých zemích je mnohdy záporný.
Aby se nezhroutily, je třeba podporovat důvěryhodnost.
Za takové situace mohou existovat banky i s hluboce
záporným faktickým kapitálem, a přesto nepadnou.
Situace se v jednotlivých vyspělých zemích příliš
neliší. Vážný je stav japonských, amerických i řady
bank starých zemí EU.“23

Bankovní podvody a bankovní krize
Nejsnadnějším způsobem, jak vydělat nové peníze, je jednoduše si je vytvořit.
K tomu současný systém přímo vybízí. Poskytnutím úvěru vzniknou peníze, ale
nesplácení tohoto úvěru lze skrýt (nebo dlouhou dobu skrývat) v bankovním
účetnictví. Rozlišuje se „podvodné“ a „důvěrné“24 úvěrování, přičemž to
„důvěrné“ se v současnosti rozsáhle toleruje.
Podvodné úvěrování znamená, že banka (resp. její úředník) poskytne úvěr
firmě, o které ví, že nemá v úmyslu ho splatit. Dostane za to provizi. Firma po
čase vyhlásí bankrot. Vytvořené peníze si rozdělí zainteresované osoby a vše
se co nejvíce skryje v účetnictví banky i firmy. I když úředník jedná na vlastní
pěst a banka na jeho podvod přijde, logicky nemá zájem informovat o těchto
skutečnostech veřejnost.
Důvěrné úvěrování bych v současné době spojil zejména s termínem tzv.
„zombie companies“. To jsou firmy, které dlouhodobě, nebo dokonce za celou
dobu své existence, nevytvářely zisk. Přesto tyto firmy stále dostávají úvěry za
velmi výhodných podmínek, a to na základě jejich postavení ve společnosti
23
24

Jílek, Finance v globální ekonomice II, str. 323
Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 85
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a díky provázanosti managementu firmy a banky. Jedná se převážně o velké
firmy a korporace. Tyto firmy sice alespoň částečně úvěry splácejí, ale je vysoce
nepravděpodobné, že by je někdy splatily všechny.
Neschopnost splácení úvěrů stojí na počátku prakticky všech bankovních krizí.
Tyto úvěry mohou být poskytnuty v důsledku přehnaného investičního
optimismu (rychlý růst cen aktiv přilákal mnoho nových investorů) anebo na
základě bankovních podvodů a důvěrného financování. Když je nesplácení
úvěrů příliš očividné, fakta se provalí na veřejnost a začíná recese (nebo i krize).
To je případ i té nedávné, hypoteční.25

Za zmínku stojí krize na Islandu v roce 2008. Růst cen finančních aktiv i úrokové
míry přilákal řadu zahraničních vkladatelů a investorů. Po splasknutí bubliny
bylo jasné, že islandské banky nejsou solventní na to, aby investory vyplatily.
25

Doporučuji zhlédnout film Sázka na nejistotu (Big Short, 2015) a dokument Finanční
krize (Inside Job, 2010). Zde je popsáno, jak celý systém v podstatě stojí na důvěře
obyvatel.
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Investoři zastoupení zahraničními vládami a některými oficiálními představiteli
Islandu požadovali nahrazení ztrát z peněz daňových poplatníků Islandu.
Zazněl i názor o nutnosti zachování finanční stability. To však Islanďané
v referendu několikrát odmítli. Bylo dokonce spuštěno vyšetřování, které
odhalilo korupci ve vládních i bankovních kruzích. Odhalilo úvěrové podvody
a také provázanost bankovního, vládního a firemního managementu. Některé
odpovědné osoby byly odsouzeny a uvězněny. Poté se ekonomika Islandu
poměrně rychle vzpamatovala a opět rostla.26
Zajímavé je, že když Islanďané odmítli platit ztráty bank a investorů, Island na
nějakou dobu v podstatě zmizel z veřejného mediálního prostoru. Mohl by
totiž vzniknout nebezpečný precedens: obyvatelstvo nemusí zachraňovat
finanční instituce. Banky mají velký vliv na média i na ekonomické vzdělání.27
Kromě nezákonných bankovních praktik však v současnosti existují
i mechanismy, které by se daly pojmenovat jako „oficiálně schválené bankovní
podvody“.

Přerozdělování bohatství pomocí kvantitativního
uvolňování
Zejména v době recese se centrální banky snaží, aby bylo v ekonomice
poskytováno stále dost nových úvěrů. To znamená, aby stále více peněz
vznikalo, než bylo spláceno (nezapomeňte, že současný ekonomický model je
založen na trvalém růstu). Různými nástroji proto snižují úrokovou míru.
Problém je v tom, že úroková míra není jediný faktor, na jehož základě si lidé a
firmy berou úvěry. Mnohem důležitější je tzv. „pozitivní očekávání“, kdy lidé

26

Nenavýšil se dluh veřejných financí, který by kvůli dalším spláceným úrokům zatížil
ekonomiku Islandu. Odpovědné osoby byly odstraněny a do vedoucích pozic se dostali
alespoň na nějakou dobu ti odpovědnější.
27
Dokument Finanční krize (Inside Job, 2010) ukazuje, jak jsou profesoři ekonomie na
Harvardu finančně podporováni bankéři a jak učí teorie, kterým sami nevěří. Dále také
Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 380-384

35

MINULOST A SOUČASNOST
i firmy věří, že se ekonomice bude dařit dobře. Nové úvěry nebyly v minulosti
poskytovány v dostatečné míře a úrokovou míru už nebylo kam snižovat.
Centrální banky proto přišly s nástrojem, který má vytvořit nové peníze, a tím
je kvantitativní uvolňování. Jeho oficiálním důvodem je umožnit, aby se
zadlužené instituce mohly dále zadlužovat.28 Tento nástroj sice nové peníze
vytváří, ale vůbec neřeší, kam tyto peníze nakonec odcházejí.
Centrální banka v tomto případě nakupuje finanční aktiva (cenné papíry, např.
dluhopisy) velkých firem, korporací a státu. Může je nakoupit přímo, od
nebankovní jednotky, anebo je může odkoupit od obchodní banky. Tím obchází
zákaz monetizace dluhu, zmíněný v kapitole o vývoji bankovnictví. Výsledek je
ale úplně stejný v obou případech. Ukažme si nepřímý nákup dluhopisu
„zombie“ korporace.
V prvním kroku koupí obchodní banka dluhopis korporace. Na jeho nákup si
peníze vytvoří. Zvýší se tedy množství peněz v ekonomice. Proč by ovšem
banka kupovala dluhopis korporace, která je dlouhodobě ve ztrátě? Protože ho
v druhém kroku prodá centrální bance a obdrží likviditu. Jaký je tedy výsledek?
Korporace získala peníze, banka likviditu a daňový poplatník dluhy. Neboť
centrální banka získala v budoucnu bezcenný papír a její ztráty jsou
v konečném důsledku součástí celkového schodku veřejného sektoru.29 To ale
není vše. Byly vytvořeny nové peníze, ale žádné nové bohatství nevzniklo. Část
těchto peněz se pak různými formami přesune k majitelům, podílníkům
a řídícím pracovníkům dané korporace. Ti bohatnou nejvíce. Dochází tedy
k přesunu bohatství od běžného obyvatelstva do korporace. Přesně podle
příkladu číslo tři v kapitole „Peníze jako způsob přenosu energie“. Roli v tomto
procesu hraje zejména provázanost bankovních a korporátních kruhů.

28

CB nakupují cenné papíry a poskytují likviditu obchodním bankám. Tím klesá úroková
míra na mezibankovním trhu a nerostou úroky z úvěrů. To umožňuje snadnější splácení
úvěrů, a případně další zadlužování. Jílek, Finance v globální ekonomice II, str. 20
29
Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 288; Jílek, Finance v globální ekonomice II,
Japonská krize, str. 242
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Pokud centrální banka kupuje dluhopis korporace přímo, připíše obchodní
bance, u které má korporace účet, likviditu. Obchodní banka pak korporaci
připíše nové peníze. Výsledek je tedy stejný jako výše.
V případě, že centrální banka nakupuje vládní dluhopisy, není přerozdělování
bohatství tak značné, protože peníze se formou vládních výdajů dostávají
částečně i k běžnému obyvatelstvu. Je ale porušován zákaz monetizace
státního dluhu. Výsledkem je růst běžné inflace, neboť lidé mají více peněz „za
nic“. Vlády obvykle vyplácejí peníze určitým skupinám obyvatel, nebo svým
potenciálním voličům. Ve společnosti pak vzniká pnutí, protože jedni peníze
dostávají, zatímco jiní nikoliv. Výsledkem je opět destabilizace společnosti.
Myslím si, že nákup dluhopisů korporací centrálními bankami je naprostým
výsměchem všem, kdo svou prací vytvářejí něco hodnotného. Pouze
přerozděluje bohatství ve společnosti a přispívá k její destabilizaci. Dříve měly
centrální banky zakázáno nakupovat dluhopisy a akcie soukromých
společností.30 Masivní používání tohoto nástroje v posledních letech je dle
mého názoru znakem toho, že současný bankovní systém se chýlí ke svému
konci.

Jaké jsou dopady činnosti bank na reálnou ekonomiku
a na obyvatelstvo?
Banky dosahují zisku na úvěrech i tehdy, když je úroková sazba pod inflací.
Protože získávají úroky z peněz, které nikdy nevlastnily. Banky tedy svou
činností peníze nejprve vytvářejí, ale posléze je z reálné ekonomiky stahují
samy k sobě. Stahují peníze od těch, kteří musí platit své dluhy. Ti, kdo vytvářejí
peníze, parazitují na těch, kteří vytvářejí něco skutečně hodnotného.
„Chudé domácnosti jsou domácnosti, jejichž čistý
finanční majetek je záporný“ (zadlužené domácnosti).
„Ve většině vyspělých zemí je většina domácností
chudá. Například v USA je asi 70 procent rezidenčních
30

Jílek, Finance v globální ekonomice I, str. 278
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nemovitostí zatíženo hypotečním úvěrem. … Podíl
domácností střední vrstvy stále klesá“ (přesouvají se
do vrstvy chudých). „V České republice je chudoba
stále podstatně nižší než v USA, Japonsku a starých
evropských zemích. Avšak dynamicky roste.“31
V České republice probíhá úvěrová expanze kratší dobu, a proto jsou její
dopady menší než na Západě. Luxusní domy a auta na Západě jsou snadno
viditelné. Ovšem dluhy obyvatelstva, kterými jsou financovány, už tak lehce
viditelné nejsou.
Toto jsou tedy reálné dopady současného bankovního systému. Chápu, že vše
výše uvedené může být těžko přijatelné. Média nám dlouhodobě podsouvají
informace opačného rázu. A v této knize se nyní dozvídáte, jak snadno je celý
bankovní systém zneužitelný a zkorumpovatelný. Je výhodný zejména pro ty,
kdo ho řídí, nebo ty, kteří jsou zaměstnaní ve vysokých pozicích korporací. Je
výhodný pro ty, kteří svůj život zasvětili samotným penězům, ale nikoliv pro ty,
kdo se svou činností snaží vytvářet něco skutečně užitečného.
Dle mého názoru by 1 - Průměrný příjem v USA v roce 2018
mělo
být
z výše
uvedeného jasné, proč
jsou tak vysoké rozdíly
ve mzdách, proč je
nyní celý svět zadlužen
vůči bankám, proč mají
banky zásadní vliv na
současnou
reálnou
ekonomiku a proč se
bohatství přesouvá od
chudých k bohatým.
31

Jílek, Finance v globální ekonomice II, str. 295, 296, 299; Nejedná se o rozdíl mezi
celkovými aktivy a celkovými závazky domácnosti. Reálný majetek není součástí
finančního majetku.
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A že se nejedná o náhodu, nýbrž o logický důsledek vlivu současného
bankovního systému na reálnou ekonomiku.
2 - Růst celkového dluhu ve světě

Závěr kapitoly
Obchodní banky si mohou dovolit to, co ostatní subjekty na trhu nemohou,
a to vytváří nerovné postavení bank vůči ostatním. Banky zvyšují svou
činností ceny finančních aktiv a díky tomu na nich snadno vydělávají další
peníze.
Působením
současného
bankovního
systému
dochází
k přerozdělování bohatství ve společnosti a k postupné centralizaci moci.
Moc se přesouvá k těm, kteří vlastní nejvíce finančních prostředků.
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Co způsobuje současný bankovní systém?
Část první – proč bohatí bohatnou a
chudí chudnou?
Položme si otázku: Jestliže bylo bankami vytvořeno tak obrovské množství
peněz, jak to, že ještě nemáme vysokou inflaci, nebo dokonce hyperinflaci?
Důvodů je více. Například to, že hodnota měny je dána (často slepou) důvěrou
obyvatel v tuto měnu. Také kupní silou obyvatel. Ti mají většinou značně
omezené finanční příjmy a tak si ani nemohou dovolit platit za běžné spotřební
věci vysoké ceny. A dále také tím, že ti nejbohatší zadržují velké množství
finančních prostředků (ty tedy necirkulují v ekonomice) a čekají na krizi, až si
budou moci nakoupit různá aktiva za výrazně nižší ceny. Hlavním důvodem je
však přesun peněz do finančního průmyslu, tedy mimo reálnou ekonomiku.
Ekonomika se dá rozdělit na tři sféry:
Primární sféra – průmysl, který dobývá nebo vytváří produkty přírody. Je to
tedy těžební průmysl a zemědělství.
Sekundární sféra – průmysl, který produkty první sféry zpracovává, distribuuje
a umožňuje chod ekonomiky. Výroba, logistika, obchod, marketing, právo a tak
dále.
Terciární sféra – můžeme ji dále rozdělit na část užitečnou a část parazitující.
Užitečná vznikla již před příchodem počítačů. Byly to různé formy podílových
trhů, které pomáhaly získávat prostředky na velké podnikatelské projekty.
A umožňovaly tyto podíly nakupovat a prodávat. Postupem času se ale začala
vytvářet parazitující část terciární sféry – finanční průmysl. Ten nevytváří žádné
bohatství, pouze ho přesouvá. Přesouvá ho mezi jednotlivými hráči, například
mezi investory do akcií na burze. A také stahuje bohatství z reálné části
ekonomiky (první a druhé sféry) k sobě.
Ti, co mají přebytek finančních prostředků, je investují tam, kde očekávají jejich
největší zhodnocení. Mohou je investovat do nějaké reálné firmy, ale s rizikem,
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že firma může v budoucnu zkrachovat. Anebo je mohou investovat do aktiv,
jejichž cena dlouhodobě roste. A to jsou, jak správě tušíte, akcie (nebo jiná
finanční aktiva) a nemovitosti. Do finančního průmyslu tedy přicházejí neustále
nové a nové peníze, které byly úvěrovým procesem původně vytvořeny pro
financování reálných projektů. Díky tomu rostou ceny aktiv na finančních trzích
a potažmo celý finanční průmysl. Peníze, a tedy i bohatství, které reprezentují,
se postupně přesouvají z reálné ekonomiky do parazitující části terciární sféry.
Na tomto růstu cen se vezou všichni ti, kteří investovali ve správnou chvíli.
Pokud ve správnou chvíli i z trhu vystoupí (prodají), zvýší se jejich bohatství
(budou mít více peněz). Většinové obyvatelstvo však nemá přebytečné
prostředky na to, aby je do finančního průmyslu investovalo. Musí primárně
platit své dluhy. A pokud běžní lidé investují do finančního průmyslu, často se
stanou obětí velkých hráčů a tito si jejich prostředky přerozdělí (některé
z těchto procesů již byly popsány v předchozí kapitole). Výsledkem je tedy
bohatnutí bohatých a chudnutí chudých.
Cena akcií již dlouho není dána hodnotou firmy, ale tím, kolik peněz přiteklo
do finančního průmyslu. Kdo by si jinak kupoval akcie firmy, která nikdy
nedosáhla zisku? Investoři spekulují na další růst. Finanční trhy postupně
přestaly plnit úlohu podílových trhů a začaly plnit úlohu legálního kasina. Je to
další ukazatel, že náš současný bankovní i ekonomický systém projde
v budoucnu transformací.

Závěr kapitoly
Peníze, které byly vytvořeny pomocí úvěrů, se postupně přesouvají z reálné
ekonomiky do parazitující části terciární sféry – finančního průmyslu. To
způsobuje rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými.
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Co způsobuje současný bankovní systém?
Část druhá – proč je důležitá stabilní
cenová hladina?
Dříve jsem se považoval za výhradně pravicově orientovaného ekonoma.
Pravicové teorie však nejsou odpovědí na vše a dříve nebo později nás dovedou
do slepé uličky. Teprve když jsem začal naslouchat i jiným názorům, začal jsem
svět vnímat více komplexně.
Současný bankovní systém nepřerozděluje bohatství společnosti pouze přímo.
Tedy tak, že někteří si mohou různými způsoby peníze vytvářet. Nebo tím, že
jsou přesouvány do finančního průmyslu. Lze to také nepřímo tím, jak se
obyvatelstvo snaží bránit negativním dopadům poklesu hodnoty měny v rámci
reálné ekonomiky. Výsledkem je například to, že jste na dlouhou dobu zatížení
splátkami hypotéky.

Proč rostou ceny nemovitostí?
Lidé si uvědomují, že hodnota peněz se snižuje. Chtějí je tedy investovat do
něčeho, co nebude ztrácet hodnotu. Pokud peníze vloží na běžný nebo
termínovaný účet, jejich výnos bude menší, než je skutečná inflace. Akciovým
trhům většina lidí nerozumí a zároveň si uvědomují rizika s ním spojená.
Investice do nemovitostí je tak ideální způsob, jak své peníze bezpečně uložit.
Nebo si je dokonce pořídit na dluh, protože inflace dluhy umazává.
Nemovitosti jsou hmatatelné a mohou nést stabilní příjem ve formě nájmu.
Majitel na ně má téměř stoprocentní vliv. To samé se nedá říci o akciích,
dluhopisech ani Bitcoinu.
Běžná populace tedy své přebytečné prostředky nebo příjmy investuje právě
do nemovitostí. Proto u nemovitostí jakožto významné položky ve spotřebním
koši obyvatelstva32 roste cena nejrychleji. Díky dlouhodobým hypotékám si je
32

Vláda záměrně snižuje poměr nákladů na bydlení ve spotřebním koši obyvatelstva,
aby inflace vyšla nižší.
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mohou pořídit i ti, kteří by na ně jinak nedosáhli. Tím roste poptávka po
nemovitostech ještě více a tím rychleji roste i jejich cena.33
Ten, kdo si koupí nemovitost později, je na tom hůře než ten, kdo si ji pořídil
dříve.34 Každá další generace se musí zadlužit ještě více než generace
předchozí, aby si pořídila stejné bydlení. Pořizuje si hypotéky se stále delší
splatností. Bydlení je základní životní potřebou, které se nelze vyhnout.
Sociálně slabší rodiny tak vydávají stále větší část svých příjmů pouze na
bydlení. Už jim nezbývá mnoho prostředků na jejich další potřeby. Postupně se
tak dostávají do pasti chudoby.
Oproti tomu ti, kteří investovali do nemovitostí dříve, si mohou díky výnosům
z nich35 pořizovat další nemovitosti. Nůžky mezi obyvatelstvem se tak
rozevírají. Jedni mohou navyšovat svůj majetek, zatímco mladé rodiny s dětmi
jsou rády, když mohou bydlet ve vlastním, daří se jim splácet hypotéku a něco
málo jim zbyde na jejich osobní potřeby.
Tento trend je dobře viditelný při porovnání západní a východní Evropy.
V západní Evropě žije větší procento obyvatel v nájemním bydlení než ve
vlastním.36 Vlastní bydlení si často nemohou pořídit. Anebo se nevyplatí si jej
pořizovat z důvodu relativně nízkého nájmu v poměru k ceně pronajímané
nemovitosti. Důvod uvedených jevů je jednoduchý. Úvěrová expanze (růst
množství peněz) probíhá na Západě déle než na Východě.

Růst cen vzdělání
Vzdělání je taktéž důležitou položkou ve spotřebním koši obyvatelstva. Rodiče
si uvědomují, že kvůli inflaci budou jejich děti potřebovat více finančních
prostředků pro život, než potřebovali oni. Zároveň vidí, že například ceny
33

Cenu nemovitostí samozřejmě ovlivňují i jiné faktory jako lokalita, demografická
struktura obyvatelstva atd.
34
Abstrahuji nyní od vlivu bublin na trzích s nemovitostmi.
35
Výnosy z nemovitostí se zvyšují podobně jako jejich cena. Pokud ovšem není krize
spojená s vysokou inflací.
36
http://www.edotace.cz/clanky/najemni-bydleni-jak-ziji-obyvatele-ceske-republiky
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nemovitostí rostou rychleji než mzdy. Jejich děti tedy budou potřebovat lépe
placené zaměstnání, než mají oni. Musí nabídnout svému zaměstnavateli lepší
schopnosti a znalosti, než museli jejich rodiče. To je způsobeno
i technologickým rozvojem.
U vzdělání však nejde pouze o získané znalosti. Jde i o to, jakou školu jsem
navštěvoval a jestli uvažuji tím „správným způsobem“, daným aktuálně
převládající ideologií. Pokud navštěvuji vyhlášenou školu, zařazuji se do
určitého elitního klubu, do kterého bych se jinak nedostal. Školy si toto
uvědomují a mohou tak zvyšovat školné neúměrně tomu, jak kvalitní vzdělání
žákům poskytují. Systém ve výsledku působí jako síto. Rodiče, kteří si mohou
dovolit platit předražené školné, jsou bohatí, a tudíž jejich děti mohou patřit
do elitního klubu bohatých. Podobně to funguje i v případě, kdy se školné
neplatí, protože rodiče musí své dítě na škole živit a rodina přichází
o potenciální finanční příjem dítěte. Do některých zaměstnání vůbec
nepřijímají uchazeče bez středoškolského či vysokoškolského vzdělání.
Chudým je kariérní postup značně ztížen nebo i znemožněn. Opět se tak
rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými, což ve výsledku vede k sociálním
nepokojům.

Pokles morálky a ztráta důležitosti smyslu lidské
činnosti
Peníze potřebujeme pro život v současné civilizaci. Lidé si všimli, že neexistuje
jednoznačný vztah mezi smyslem vykonávané práce (jejím přínosem pro
společnost) a peněžním ohodnocením za tuto práci. Například krádež, pokud
není odhalena, přináší peněžní prostředky pro zloděje, ale má negativní dopad
na společnost. Čím více peněz bankovní systém vytváří navíc oproti
skutečnému vytvářenému bohatství, tím více se ztrácí vazba mezi smyslem
lidské práce a jejím finančním ohodnocením. Lidé se pak zaměřují přímo na
vydělávání peněz. Například na obchodování na burze nebo jiné, ještě
pochybnější činnosti. Získanými penězi se pak chlubí před ostatními. Ostatní je
napodobují a taktéž dávají přednost práci pro peníze, například různým
legálním podvodům, před samotným smyslem práce.
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Přerozdělování bohatství v krizi
K přerozdělování bohatství dochází nejen při růstu ekonomiky, ale i v krizi.
Bohatí sice „opticky“ zchudnou snížením hodnoty jejich finančního majetku
(cenných papírů), ale toto zchudnutí není reálné, protože stěžejní je vždy
moment vystoupení z trhu. Ti největší hráči zpravidla vystoupí včas. Mají lepší
informace než ostatní a snaží se trhy manipulovat. Poté zadržují obrovské
množství peněžních prostředků a čekají, až ceny finančních a reálných aktiv
spadnou – aby si je následně mohli levně nakoupit zpět. V případě měnové
kontrakce, tedy když v ekonomice opravdu chybí peníze, hromadně skupují
reálný majetek. Firmy i nemovitosti. Odtud plyne rčení: „Kupuj, když na ulicích
teče krev.“

Závěr první části knihy – věřte své intuici a selskému
rozumu
Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně rozumíte tomu, že v našem
bankovním i ekonomickém systému je potřeba provést změny. „Systém“ však
podporuje hlavně takové intelektuály, kteří obhajují současný stav.
I obyvatelstvo vidí z titulu relativně krátkého lidského života svět jako spíše
statický. Změnám se brání, neboť přináší do jeho života nejistotu. Proto je
příchod krize nutným předpokladem změny. Donutí nás vystoupit z naší
komfortní zóny a hledat nová řešení.
„Problém není možné vyřešit stejným způsobem myšlení, jako je myšlení,
které ho způsobilo.“
Albert Einstein

Závěr kapitoly
Bankovní systém působí i na chování lidí. Ti investují své peníze do klíčových
reálných aktiv, aby se bránili poklesu hodnoty peněz. Často dávají (nebo musí
dávat) přednost penězům před samotným smyslem své činnosti.
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Podstata potřebných reforem a význam
vlády
Jistě jste si všimli toho, že dnešní doba je charakteristická přívalem informací
ze všech stran. Jedni odborníci říkají toto a jiní zas něco jiného. Není snadné se
ve všem orientovat. Podle mého názoru jsou odborníci často příliš zahledění
do svého oboru a chybí jim pochopení širších souvislostí. A také si myslím, že
obyčejný člověk, který používá zdravý selský rozum a který se bez růžových
brýlí dívá okolo sebe, rozumí světu lépe než různí odborníci a experti. V této
kapitole se tedy odvolávám na váš vlastní selský rozum. Považuji za vhodné
podívat se trochu do historie a vzít si z ní nějaká ponaučení.

Komunismus v centrálním bankovnictví
Za socialismu existovaly v zemích východní Evropy úřady pro tvorbu cen
a plánovací komise. Jejich zřízení bylo nutné, protože neexistoval svobodný
trh, který by sám stanovil ceny výrobků, služeb a jejich množství. Bylo je tedy
potřeba stanovit úředně. Práce ekonomů a úředníků z těchto úřadů byla složitá
a prakticky nikdo jí nerozuměl. Úředníci a ekonomové vytvářeli různé teorie
a kalkulovali množství a ceny. A co bylo výsledkem jejich práce?
Nedostatky jednoho druhu zboží a naopak přebytky jiného druhu zboží.
Nekonečné fronty před obchody. Nízká kvalita zboží a všudypřítomný černý
trh.
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Po změně režimu byly tyto úřady zrušeny a úředníci propuštěni. Fronty před
obchody zmizely. Zboží začalo být k dispozici v množství potřebném. Díky
svobodnému trhu se kvalita zboží postupně zvýšila.
Se současným bankovním systémem a centrálními bankami je to velmi
podobné. V centrálních bankách opět sedí vážení ekonomové a úředníci,
jejichž práci téměř nikdo nerozumí. Smysl jejich existence údajně spočívá
v tom, že vyrovnávají nedostatky trhu. Ve „vhodnou“ dobu se snaží zvyšovat
nebo snižovat množství peněz v ekonomice. Díky nástrojům, které používají,
a díky velkému množství peněz vytvořených obchodními bankami je však
dosah jejich intervenční politiky značně omezený. Větší vliv mají jejich samotná
prohlášení. A co je výsledkem jejich práce?
Bubliny na finančních trzích. Období bezbřehého optimismu a následné tvrdé
recese. Bohatnutí těch nejbohatších a chudnutí ostatních.
Co z výše uvedeného plyne? Nemůžeme se spoléhat na zázračnou osvícenost
některých vedoucích představitelů či úředníků. Složitost systému pouze
maskuje jejich faktickou nepotřebnost. Trh, to jsou lidé. A ti se sami
rozhodnou, kolik peněz použijí, kdy a jak. Dobrý je takový systém, který je
transparentní a kterému rozumí téměř každý. Takový, který sám dosahuje
rovnováhy, bez zásahu byrokratů.

Japonská krize
Japonsko je příkladem moderní ekonomiky na vysoké technologické úrovni.
Navíc s morálním a zodpovědně se chovajícím obyvatelstvem. Přesto má
Japonsko jednu z nejvyšších úrovní sebevražd na světě a průměrný Japonec
musí pracovat i dvanáct hodin denně, aby uživil sebe a svou rodinu.
Technologická úroveň se v Japonsku zvedá, ale životní úroveň obyvatel
stagnuje nebo i klesá.
Dle mého názoru je důvodem opět bankovní systém. Na začátku byl tradičně
enormní růst cen aktiv a vysoké úvěrování. Poté bublina praskla a centrální
banka Japonska se od té doby snaží situaci zachránit. Byla první, která v roce
2001 zahájila politiku kvantitativního uvolňování. Zadlužení Japonska od té
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doby astronomicky narostlo (11,73 trilionu USD v roce 2017). Japonské firmy
i obyvatelstvo jsou zatíženi obrovskými dluhy bankovního a státního sektoru,
které valí před sebou stále dál. A to se logicky projevuje na kvalitě lidských
životů. Kdyby nebylo morální odpovědnosti a houževnatosti Japonců, celý
japonský bankovní systém by již dávno zkolaboval.
„Vzhledem k obrovskému rozsahu problémů japonský
bankovní systém nelze nyní snad ani zachránit.“37
Japonsko nám ukazuje, že dlouhodobé využívání nástroje, který problém
neřeší, ale pouze potlačuje jeho příznaky, má negativní dopady na společnost.
Ani morálka a zodpovědnost, jinak ušlechtilé hodnoty, v tomto případě
nepomohou. Produktivita práce sice roste, ale životní úroveň obyvatel klesá.
Lidé nevidí pozitivně svou budoucnost. To je demotivuje a způsobuje
depresivní náladu ve společnosti. Psychologické efekty mají na reálnou
ekonomiku větší vliv než různé peněžní stimuly.
Předchozí příklady naznačují, které způsoby řešení současných problémů
nefungují, nebo minimálně nefungují příliš dobře. Následující příklad však
ukazuje, kudy by se podle mého názoru měla naše společnost vydat. Přestože
to nemusí být na první pohled úplně zřejmé, lze v něm nalézt hodně paralel
s naší blízkou budoucností.

Ludwig Erhard – Německý hospodářský zázrak
Po druhé světové válce byla německá ekonomika i společnost v katastrofálním
stavu. Hyperinflace a zničené hospodářství. Světové mocnosti se hlásily o podíl
na rozhodování o budoucnosti Německa. Přesto, že bývalý spolkový kancléř
Ludwig Erhard bývá některými řazen k takzvaným ordoliberalistům, sám se
k žádnému ekonomickému směru nehlásil. Často tak zůstával na politickém
bojišti osamocen.
Jeho hesly byly měnová reforma a stabilní měna. Plody ekonomického růstu
měli podle něj sklízet všichni, nikoliv pouze ti nejbohatší. Uvědomoval si
37

Jílek, Finance v globální ekonomice II, str. 240
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nebezpečí ovlivňování politiky ze strany kartelů a velkých firem, ale odmítal
jejich znárodňování. Stát měl podle něj primárně dohlížet na „pravidla hry“
a vynucovat jejich dodržování. Dereguloval trh a rušil dotace. Snižovaly se
daně. Jeho sociální politika by byla z dnešního pohledu spíše pravicová, ale
dbal na to, aby se stát postaral o potřebné.
Ludwig Erhard udělal přesný opak toho, co mu radili „intelektuálové ze
Západu“. Ti mu doporučovali uvolněnou měnovou politiku a postupné
znehodnocování měny. On však prosazoval pevnou měnu a úvěrové limity.
Uvědomoval si význam spoření a individuální odpovědnosti. V těchto svých
názorech na měnovou politiku se shodoval s tehdejším vedením Bundesbank.

Výsledkem jeho reforem byla západoněmecká marka jako jedna z nejsilnějších
měn na světě38 a nebývalý růst hospodářství a životní úrovně obyvatelstva.
Německo je díky reformám Ludwiga Erharda ekonomicky silné dodnes.39
Stabilní (neznehodnocující se) západoněmecká marka lákala zahraniční kapitál.
Německo se bránilo přílivu tohoto kapitálu daňovými a později
i administrativními nástroji. Příliv kapitálu nepovažoval Erhard ani vedení
38

Z původního kurzu 4,2 marky za USD posílila až na 1,67 marky za USD v roce 1998

39

Roli hrály i jiné faktory, mj. pracovitost a preciznost Němců a to, že ekonomika
stoupala v podstatě ode dna.
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Bundesbank za něco zvlášť přínosného, nebo dokonce spasitelného.40
Uvědomovali si, že peníze jsou pouze prostředek směny, nikoliv zdroj růstu.
Zdroj růstu spatřovali v udržování stabilního a férového podnikatelského
prostředí. Politika Bundesbank byla tedy naprosto opačná než politika
dnešních centrálních bank.

Paralela německého příkladu s naší blízkou
budoucností
S velmi vysokou pravděpodobností se dnešní vlády a centrální banky
rozhodnou z krize „protisknout“. O tom svědčí i veřejná prohlášení mnohých
oficiálních představitelů. Aby tato strategie měla vůbec nějaký účinek, musí se
více peněz nasměrovat do reálné ekonomiky. I v tomto případě se však dá
očekávat, že vládní činitelé budou peníze posílat v první řadě svým spřízněným
osobám, firmám a potencionálním voličům. Budou vyžadovat loajalitu
obyvatel vůči jejich vládě. Jejich poslušnost. Jedna skupina obyvatel tedy
peníze dostávat bude, druhá nikoliv (nebo méně). Výsledek bude podobný jako
ve výše zmíněném Německu před druhou světovou válkou. Vysoká inflace,
vysoké dluhy, rozpad hospodářství – a rozeštvaná společnost. Současná
pandemie tomu velice nahrává.
I v případě, že by se vlády rozhodly netisknout, výsledkem bude snižování
množství peněz v oběhu a následná krize. Současná pandemie je pouze
spouštěčem krize, nikoliv její příčinou. Příčina krize leží v desetiletí neřešených
systémových problémech. V každém případě nás čeká silná krize. Otázkou je
pouze, jestli půjdeme cestou vysoké inflace, nebo deflace. Anebo kombinací
obojího, v závislosti na tom, jak budou vlády rozhodovat.

40

Abstrahuji nyní od potřeby devizových prostředků pro importy klíčových zdrojů.
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Poučení z německé minulosti a podstata
potřebných reforem
Každá doba (i území) je charakteristická určitou ideologií. Pro velká média je
snazší a ekonomicky výhodnější držet se převládajícího ideologického rámce,
než jít proti proudu. Objevují se v nich převážně ti intelektuálové, kteří
propagují ty „správné“ myšlenky. Jejich teorie se pak šíří dále, protože je lidé
i další média nekriticky přijímají. Na příkladu Německa proto zmíním ty
myšlenky, které jsou podle mě potřebné pro správné pochopení potřebných
reforem a které popírají některé postuláty současné doby.

Pevná měna, nedůležitost přílivu investic a význam
zodpovědné vlády
V současné době je populární politika znehodnocování vlastní měny.
Argumentem pro ni je podpora exportu. Už se ale nemluví o tom, že
obyvatelstvo kvůli ní chudne. Zdražují se mu dovozy a zahraniční dovolené.
Tuto politiku prosazují vlády, které chtějí poskytnout levnou pracovní sílu
(a zdroje obecně) pro firmy, které z dané země exportují. Zahraničním
korporacím mohou být poskytovány různé dotace, a to na úkor domácí
populace a firem. Hospodářské ukazatele výkonnosti rostou, ale průměrná
životní úroveň obyvatelstva výrazně zaostává. Životní úroveň roste zejména
těm, kteří mají z této politiky prospěch. Čína je toho dobrým příkladem.
Příklad Německa dokazuje, že ekonomika může růst i při posilování měny a bez
dotací. A že může růst jak hospodářství, tak životní úroveň obyvatelstva. Tento
přístup však vyžaduje zodpovědnou vládu, jejímž primárním zájmem je životní
úroveň jejího obyvatelstva. Na vládu klade větší nároky, neboť se musí potýkat
s aktuálními výzvami. Pro současné politiky je nejjednodušší schvalovat zákony
podle požadavků těch, kdo jim více zaplatí. To jsou různé zájmové skupiny
zastoupené lobbisty. Zájmy obyvatel v rozhodování současných politiků
v podstatě nehrají roli. Pouze v období před volbami se politici více soustředí
na to, aby říkali na veřejnosti to, co chtějí jejich voliči slyšet.
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Skutečným zdrojem prosperity dané země je kreativní a pracovité
obyvatelstvo, nikoliv příliv investic. Zahraniční investice do země tečou, aby z ní
po čase mohly se ziskem odtéct. Je iluze, že tento proces má vždy pozitivní
dopady na danou zemi i její obyvatelstvo.41 Pokud daná země potřebuje nové
technologie, může je získat i jinými způsoby než přílivem zahraničních investic.

Deflace není nebezpečná pro ekonomiku, ale pro
současný bankovní systém
Zmínil jsem, že snížení množství peněz v oběhu způsobí deflaci a následnou
krizi. To však není primární problém ekonomiky, ale současného bankovního
systému. Problémy bankovního sektoru se pak přenášejí do ekonomiky.
Následkem peněžní expanze byly vytvořeny nadbytečné peníze a rostly ceny.
Lidé si prostřednictvím úvěrů pořídili předražená aktiva a v momentě, kdy se
množství peněz v ekonomice začne snižovat, mají problém s jejich splácením.
Skutečná příčina problému je tedy na straně bankovního systému.
V ekonomice existují firmy, které se trvale pohybují v deflačním prostředí.
Ceny jejich výrobků se neustále snižují, a přesto tito výrobci prosperují.
Například výrobci elektroniky. Ekonomice mírné výchylky na jednu i druhou
stranu v zásadě nevadí, zatímco pro současný bankovní systém je i mírná
deflace velký problém.

Iluze nezávislosti centrální banky a změna nástrojů
centrální banky
Ludwig Erhart měl velké štěstí, že se názorově shodoval s vedením
Bundesbank. Pokud by tomu tak nebylo, německý hospodářský zázrak by se
nekonal. Současné centrální banky jsou ovlivňovány myšlenkovými trendy
a finančními zájmovými skupinami. Jejich vedoucí pracovníci často přicházejí
z a odcházejí do soukromého finančního sektoru. Schodek centrální banky je
v konečné fázi součástí veřejných rozpočtů. Centrální banky jsou provázány jak

41

Například země Afriky a Jižní Ameriky; Doporučuji videa a rozhovory s Johnem
Perkinsem, nebo jeho knihu – Zpověď lovce ekonomik.
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s veřejným, tak se soukromým sektorem. Centrální banky tedy ve skutečnosti
nezávislé nejsou.
Aby mohly centrální banky opět plnit svou funkci, musí být zbaveny vlivu
zájmových skupin a jejich politika musí být v souladu s politikou vlády. Musí
používat efektivní nástroje pro zamezení spekulačních toků kapitálu jako již
zmíněná Bundesbanka. Protože spekulační toky kapitálu způsobují ekonomice
vážné problémy. Příjmy centrální banky potom mohou být příjmy státního
rozpočtu.

Odebrání možnosti vytvářet nové peníze obchodním
bankám
Němci si uvědomovali nebezpečí inflace. Měli s ní totiž vlastní čerstvou
zkušenost. V té době ještě nebyl tolik rozvinutý finanční průmysl, a proto se
přebytečné peníze projevily v inflaci dříve než dnes. Ludwig Erhart tlumil
nárůst množství peněz v rámci pravidel tehdejšího bankovního systému.
Například úvěrovými limity. Neřešil příčinu problému, ale zmírňoval jeho
dopady.
Světově významný ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton
Friedman ve svém díle „Program pro měnovou stabilitu“ (1959) dochází
k závěru, že hospodářská nestabilita USA pramení z měnové nestability.
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Jediným řešením je podle něj poskytnout státu monopol na tvorbu a emisi
peněz. Růst peněžní zásoby by se podle něj měl zafixovat na pevně stanovené
hodnotě. Obchodní banky by pak držely stoprocentní rezervy.
V současné době již máme znalosti a technologie na to, abychom uvedli
takovéto – nebo podobné – řešení do praxe. Peníze jsou veřejný prostředek,
a proto zisk z jejich tvorby nemůže být výsadou pouze některých soukromých
subjektů. Obchodní banky mají půjčovat pouze ty peníze, které mají skutečně
k dispozici. Tedy peníze své, nebo svých klientů. Technologie na bázi P2P (lidé
půjčují lidem), které toto zajistí, jsou již léta testovány v praxi. Nové peníze má
vytvářet pouze centrální banka a zisk z této činnosti má být příjmem státního
rozpočtu. Tedy všech. Vše bude více vysvětleno v samotném návrhu
Bankovnictví 2020.

Krize motivuje obyvatelstvo k přijímání
změn. Dobrých i špatných.
Když se lidé mají dobře, není z jejich pohledu potřeba nic měnit. Němci uvítali
měnovou reformu, protože na vlastní kůži pocítili dopady nefunkčnosti jejich
finančního systému. Lidé musí změnu aktivně vyžadovat a musí být ochotní
pro ni něco obětovat. Krize v lidech probouzí touhu pátrat po skutečných
příčinách jejich problémů a motivuje je aktivněji přispět ke změně. Avšak ti,
kdo v krizi podlehnou strachu (o své živobytí, zdraví apod.), jsou snáze
manipulovatelní. Krize tedy vždy přináší názorový nesoulad mezi těmi, kteří si
alespoň částečně uvědomují podstatu problému, a těmi, kdo uvěřili mediální
manipulaci a schvalují rychlá a jednoduchá „řešení“, nabízená zájmovými
skupinami.
Přicházející krize nám otevírá okno k potřebné změně, ale zároveň představuje
i nebezpečí ve formě ještě většího ovládnutí bankovního systému ze strany
globálních zájmových skupin (globalistů). Čím více se bude současný systém
ukazovat jako nefunkční, tím více nám tito budou nabízet jejich vlastní řešení.
Ještě více centralizovaný, jimi kontrolovaný a pouze bezhotovostní bankovní
systém. Současná pandemie je jim v tom až podezřele nápomocná.
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Stále více obyvatel si uvědomuje, že probíhající pandemie se stává záminkou
pro zavádění totalitního řízení společnosti, a začínají se proti tomu ozývat. Proti
nim stojí ti, kteří opatření schvalují. Dochází ke konfliktu uvnitř společnosti.
Dochází ke konfliktu mezi těmi, kteří větší totalitu schvalují (nebo se jí nebrání),
a těmi, kteří chtějí žít více svobodně a jsou kvůli tomu ochotni podstoupit určitá
rizika.

Názorová dynamika skupiny a naše blízká budoucnost
Ve skupině lidí, ale i zvířat, existuje vždy většina těch, kteří pouze následují.
Přijímají současný trend. Je to základní princip umožňující dlouhodobé přežití
skupiny. Protože některé inovativní snahy různých vizionářů mohou skončit
fatálně. A pokud by je následovala celá skupina, zanikla by. Nicméně logickým
uvažováním lze často předvídat budoucí následky současných činů. Logického
myšlení však bohužel nejsou schopni všichni. Ne všichni lidé jsou schopni
rozlišovat mezi příčinami a následky. Ne všichni vidí kauzalitu ve zdánlivě
náhodných jevech. A ne všichni jsou schopni rozpoznat, že je s nimi
manipulováno. Intelektuálové jsou často zahledění do svého oboru a chybí jim
širší rozhled. Jsou tedy stejně snadno manipulovatelní jako ostatní
obyvatelstvo.
Výše uvedený princip přežití skupiny má tu negativní vlastnost, že se lidé od
daného trendu začnou hromadně odvracet až teprve tehdy, kdy pocítí jeho
negativní dopady na svých životech. Logické argumenty mají menší váhu než
vlastní životní zkušenost. V některých případech se však obyvatelstvo
„probudí“ příliš pozdě a ani dobrá vůle a snaha již nemůže daný trend zvrátit.
Mnoho civilizací v naší historii zaniklo. Nebo prošly těžkým kolapsem a byly
nuceny se transformovat. Česká republika podle mého názoru na tomto
ideologickém rozcestí právě stojí.
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Zkušenost ze Švýcarska
Změny ve způsobu vytváření nových peněz a fungování obchodních bank se
snažila zavést již švýcarská iniciativa Vollgeld.42 Jedná se však pouze o ideový
návrh bez bližší specifikace způsobu řízení celkové měnové zásoby nebo
regulace toku spekulačního kapitálu. Centrální banka má podle iniciátorů
zůstat nezávislá na vládě. Po
čtyřletém úsilí členů týmu
iniciativy bylo 10. června
2018 spuštěno referendum,
jehož kladný výsledek by byl
mohl spustit navrhované
změny v bankovním systému.
Pokud si plně uvědomujete jevy výše popsané, nepřekvapí vás, že negativně se
k návrhu vyjadřovali prakticky všichni politici, všechna média i samotná
centrální banka Švýcarska. Roli jistě hrál i způsob komunikace iniciativy, složitý
text návrhu i obava obyvatel ze změn. Získaných 24 procent hlasů pro návrh je
tedy spíše pozitivním překvapením.
Podstatou návrhu byl požadavek, aby nové peníze mohla vytvářet pouze
centrální banka Švýcarska. Proti bylo 76 procent hlasujících. Po hlasování
udělala iniciativa soukromý průzkum veřejného mínění napříč obyvatelstvem.
Položila tázaným dvě otázky. První: Kdo si myslíte, že vytváří peníze?
60 procent dotázaných odpovědělo, že centrální banka. A druhou: Kdo si
myslíte, že by měl vytvářet peníze? Na tu odpovědělo dokonce 80 procent
dotázaných, že centrální banka. Lidé tedy hlasovali proti svému přesvědčení.
Což je, bohužel, typický znak dnešní demokracie.
Historická švýcarská zkušenost také ukazuje, že ani petice, ani referenda
nemohou nic změnit. Sami iniciátoři petice poukazují na fakt, že politici si
výsledky švýcarských referend vykládají po svém. Hlasování bývá navíc značně
ovlivněno mediální propagandou zájmových skupin. Ty dlouhodobě ovlivňují
42
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hlasování v referendech i ve volbách finanční podporou těch intelektuálů, škol
a neziskových organizací, kteří propagují myšlenky a teorie, jež jsou pro dané
zájmové skupiny výhodné.

Závěr kapitoly
Z historie se můžeme poučit o tom, které nástroje nám k dobrému výsledku
mohou pomoci a které spíše nikoliv. Svět se však vyvíjí, a proto je potřeba
využít k řešení nových výzev i lidské kreativity. V realitě nelze oddělovat
politiku centrální banky od politiky vlády. Naopak jejich spojením lze
dosáhnout pozitivních výsledků pro obyvatelstvo. Tento přístup vyžaduje
odpovědnou vládu, jejíž primární starostí budou zájmy obyvatelstva, nikoliv
zájmy korporací a bank. Krize je nutnou podmínkou k přijímání změn
obyvatelstvem. Tyto však nemusí být pro ně nutně vždy výhodné.
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Technologie zajišťující transparentnost a
efektivitu
Poté, co jsem se začal podrobněji zabývat kryptoměnami z pohledu ekonoma,
došlo mi, jak zásadní změny přinášejí a jaké problémy řeší. O to víc mě mrzí, že
většina obyvatel, včetně velké části tvůrců kryptoměn, je vnímá pouze jako
cestu ke svému zbohatnutí.
Ovšem to, že lidé s daným prostředkem zacházejí nějakým způsobem,
neznamená automaticky to, že se změní i jeho podstata. Vypovídá to pouze
o charakteru dotyčných lidí. Při vystřelení ceny bitcoinu nad 20 tisíc dolarů za
1 BTC v prosinci 2017 přirovnávala řada komentátorů bitcoinové „šílenství“
k tulipánové horečce v letech 1634 až 1637. To je správné pouze z pohledu
přístupu lidí k bitcoinu. Nikoliv z pohledu jeho samotné podstaty. Krásné
květiny budou mít zcela jiný dopad na vývoj lidstva než nová technologie.
Bankovnictví 2020 je soubor pravidel, který lze implementovat do stávající
bankovní technologické infrastruktury téměř bez jejích změn. Obchodní banky
by fungovaly na principu stoprocentních rezerv. Nicméně nesoulad mezi
skutečností a účetní realitou a nízká transparentnost současných bankovních
procesů si do budoucna vyžádají i technologické změny. Na následujících
řádcích stručně představím nejzásadnější nové technologie a jejich přínos
pro bankovnictví. Systém půjček P2P je podstatnou složkou Bankovnictví 2020
a bude představen v druhé části kapitoly.
Bitcoin (BTC) – je nejznámější z kryptoměn.
Vznikl jako vůbec první kryptoměna a jeho tvůrce
není znám. Dotyčný autor veřejně publikoval
princip fungování a samotný zdrojový kód
bitcoinu. Jeho podstatou je blockchain, což je
řetězec informací, který se tvoří na základě
výpočetní síly počítačů v dané síti. Bitcoin má
v blockchainu uloženy informace o transakcích a
ty jsou dohledatelné a neměnné. Samotný
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bitcoin se však může díky blockchainu i vyvíjet. K jeho vývoji je potřeba
dosáhnout určitého konsenzu v síti, který je dán právě výpočetním výkonem
počítačů v síti zapojených. Blockchain je základem většiny současných
kryptoměn a právě v blockchainu spočívá hlavní přínos bitcoinu lidstvu.
Podstatné je, že tato technologie zvyšuje transparentnost systému, neboť
každý si může ověřit, jestli dané tvrzení je pravdivé. Zájmové skupiny tak
nemohou data ohýbat ve svůj prospěch.
Bitcoin ani blockchain nejsou pro fungování Bankovnictví 2020 nutně potřeba,
mohou však k jeho efektivnímu fungování významně přispět. To je otázka pro
programátory. Z pohledu ekonoma je samotný bitcoin cosi jako elektronické
zlato. Představuje jednu z alternativ, kam se lze uchýlit při znehodnocování
měn. V budoucnu může hrát i roli mezinárodní měny, zprostředkovávající
mezinárodní platební styk u částek s velkými objemy. To však závisí primárně
na přístupu lidí.
Ethereum (ETH) – je druhou nejznámější
kryptoměnou, její koncept navrhl ruský
programátor Vitalik Buterin.43 Nejedná se však
ve své podstatě o měnu, nýbrž o „smart
kontrakty“.
Tyto
kontrakty
umožňují
automatické vykonání určité akce po splnění
nějaké podmínky. A to opět transparentně, se
značně ztíženou možností procesy manipulovat
v něčí prospěch. Technologie Etherea je
využívána programátory pro výstavbu dalších systémů. Mohou to být různé
formy chytrých elektronických smluv, podílových listů, půjček atd. A to je velmi
zajímavé, protože nynější způsob fungování trhů akcií, dluhopisů i půjček bude
zcela změněn. Současné instituce se tomuto trendu logicky brání, protože
nechtějí být nahrazeny efektivnější alternativou. Oddalují tak svůj konec.

43
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V současnosti existují tisíce druhů kryptoměn. V drtivé většině bylo primárním
cílem jejich tvůrců dosažení zisku na úkor důvěřivců, ale i spekulantů.
Minimálně 99,9 % kryptoměn bylo vytvořeno pouze s cílem dosažení zisku.
V budoucnu tedy zaniknou. Některé kryptoměny jsou však aktivně využívány a
řeší nějaký problém. Není podstatné, jestli zrovna bitcoin nebo ether změní
svět. Podstatné je to, že vznikly nové technologie a nové přístupy k řešení
problémů společnosti. Povrchní pohled většinové populace na tyto
technologie nemění jejich podstatu ani to, co přináší. Nejhodnotnější a nejlépe
pochopitelné informace o Bitcoinu a Ethereu poskytuje řecký konzultant a
propagátor bitcoinu Andreas M. Antonopoulos.44

Půjčky P2P jako základní složka systému
Bankovnictví 2020
V Bankovnictví 2020 komerční banky nemohou vytvářet nové peníze. Je však
potřeba, aby i nadále mohly poskytovat půjčky a měnová zásoba mohla růst.
Poskytování půjček řeší systém P2P – lidé půjčují lidem. Tato forma půjčování
finančních prostředků existovala již před příchodem počítačů. Jako vždy,
důvěryhodnost P2P banky byla závislá zejména na charakteru těch, kteří ji
provozovali. Asi největší boom P2P půjček zaznamenala Čína. Zároveň však
také zažila obrovské protesty vkladatelů do P2P bank poté, co byly
vytunelovány.45 Opět se jedná primárně o problém lidské morálky, nikoliv
systému samotného. Regulace a dohled ze strany státní centrální banky jsou
potřeba i v případě Bankovnictví 2020. Řada odborníků ze
současných významných bank vidí systém P2P, ale i výše uvedené technologie
jako budoucnost našeho bankovního systému.46
44

Aantonop.com
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3006170/chinas-p2plending-market-could-be-decimated-year-amid
46
Například Andrew G Haldane (Bank of England) Finance version 2.0, dostupný na
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2016/andy-haldanesopening-remarks-at-london-business-school-centre-for-corporate.pdf, nebo Matt
Hammerstein (Barclays).
45
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Jak funguje P2P banka?
P2P banka zprostředkovává vztah mezi subjekty poskytujícími finanční
prostředky a subjekty půjčky požadujícími. Ti, kdo prostředky poskytují, si
mohou v systému P2P banky navolit pro ně optimální kombinaci rizika
a výnosu. Kvůli rozložení rizika poskytovatelé zpravidla rozdělují své prostředky
do více půjček zároveň, případně tak učiní samotný systém banky. Banka ocení
rizikovost žadatelů o půjčky a rizikovost jejich projektů úrokovou sazbou.
Rozdíl mezi úroky, které přicházejí od dlužníků, a úroky, které vyplácí banka
poskytovatelům vkladů, je ziskem banky. Banka může poskytovat půjčky i ze
svých vlastních prostředků. Pokud některý dlužník není schopen půjčku
splácet, zpravidla se snižuje příjem vkladatele. Způsob, jakým banka řeší
nesplácené půjčky, se v jednotlivých bankách může lišit. Ztráty může banka
hradit ze svých zisků, ale může je přenést i na vkladatele. Záleží na podmínkách
banky. Pro lepší představu uvedu následující příklad.

Příklad 6 – vklad do P2P banky
Máte k dispozici 100 tisíc Kč, které nechcete nechat ležet ladem. Nechcete o ně
však ani přijít. Před samotným vkladem do banky musíte tedy zhodnotit
rizikovost P2P banky. Banka s dlouhou historií, zaměřující se spíše na
konzervativní investice a navíc pod dohledem centrální banky, bude logicky
méně riziková, než nová P2P banka slibující vysoké zisky na rizikových
projektech, bez případného dohledu centrální banky. Obě banky budou
nabízet různě rizikové projekty v rámci svého portfolia. Vaše volba bude
výsledkem vašich osobních preferencí.
Rozhodnete se vložit své peníze do zavedené banky a peníze si rozdělíte na dvě
části po 50 tisících. První část vložíte do málo rizikových projektů, které vám
budou úročit vklad 5 % p.a.47 Druhou část vložíte do rizikovějších projektů,
které vám budou úročit vklad 10 % p.a. První část vašeho vkladu splácejí
dlužníci podle plánu a váš výnos je tedy slíbených 5 procent. V případě druhé

47

ročně
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části vašich prostředků má část dlužníků problémy se splácením a na základě
vnitřních pravidel banky se výsledná úroková sazba snížila na 8 % p.a. Celkem
jste tedy získali 6500 Kč za rok na úrocích (50 000 x 0,05 + 50 000 x 0,08 = 2500
+ 4000 = 6500).
Rozdělení prostředků jste provedli pro případ, že by měla v případě
rizikovějších půjček problém se splácením větší část vkladatelů; výsledná
úroková míra by se tak mohla dostat pod 5 procent. Případně byste mohli přijít
i o část svého vkladu.
Technologie půjčování peněz P2P řeší způsob ukládání, zhodnocování
a půjčování finančních prostředků. Sama o sobě však neřeší růst množství
peněz v ekonomice v závislosti na růstu energie. To vysvětlím v následující
kapitole, která popisuje samotný ideový návrh Bankovnictví 2020.

Závěr kapitoly
Nové technologie zlepší transparentnost a efektivitu bankovních systémů.
V současné době jsou stále testovány a vylepšovány. Způsob nakládání
obyvatelstva s těmito technologiemi nic nemění na jejich podstatě.
V systému půjček P2P pocházejí veškeré půjčené prostředky z vkladů nebo
vlastních zdrojů.
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Základní návrh Bankovnictví 2020
Věřím, že i spousta světově významných bankéřů a finančníků si přeje, aby
bankovnictví efektivně přispívalo k růstu naší společnosti. Když jsem navrhl
základní principy Bankovnictví 2020, byl jsem sám překvapen, jak jednoduchý
může bankovní systém nakonec být.
Následující čtyři kapitoly musí být více ekonomické, než byly ty předchozí. Stále
se však budu snažit popisovat celý systém Bankovnictví 2020 (dále jen B2020)
co nejjednodušeji. Důležité je rozumět tomu, že v systému B2020 obchodní
banky nemohou peníze vytvářet a pouze půjčují peníze své nebo svých klientů.
Nové peníze může vytvářet pouze státní centrální banka a příjmy z této
činnosti jsou zároveň příjmy státního rozpočtu.
Společnost se vyvíjí a její potřeby taktéž. Nedává proto smysl snažit se vytvořit
univerzálně nejlepší systém pro neexistující ideální společnost. Ale lze vytvořit
systém, který bude lepší než ten předcházející a bude řešit potřeby současné
společnosti. Bude reflektovat její aktuální vývojovou úroveň. Jaký tedy chceme
bankovní systém?
Takový, který bude transparentní a nebude snadno zneužitelný. Bude co
nejspravedlivější a nebude dále zvyšovat rozdíly mezi chudými a bohatými.
Chceme, aby byl nástrojem pro fungování reálné ekonomiky a nepřesouval
finanční prostředky do parazitujícího finančního průmyslu. Nesmí sám
zvyšovat ceny některých klíčových aktiv. Chceme, aby cenová hladina byla co
nejstabilnější a aby naše úspory nebyly znehodnocovány.
Toto vše Bankovnictví 2020 ze své podstaty plní. Dokáže však ještě více. A to je
zejména zvýšení příjmů státního rozpočtu. Proto ze zavedení B2020 bude
profitovat každý, vyjma těch, kdo na současném bankovním systému
parazitují. B2020 také dokáže udržovat ideální úroveň úrokové míry.
Za předpokladu růstu bohatství společnosti by byl systém B2020 deflační,
pokud by půjčky probíhaly pouze na bázi systému P2P. Stále stejné celkové
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množství peněz by vyjadřovalo rostoucí bohatství společnosti. Ceny by se
snižovaly.
V systému B2020 získávají obchodní banky finanční prostředky na poskytování
půjček třemi způsoby: Z vlastních zdrojů, od svých vkladatelů a jako úvěr od
státní centrální banky (dále jen SCB). Příjmy SCB jsou zároveň příjmy státu.
Hodnota úrokové míry, za které SCB poskytuje prostředky komerčním bankám
„iSCB“, a hodnota koeficientu „kSCB“, o kterém bude řeč dále, závisí na
rozhodnutí státních autorit. Proto používám termín „státní“ centrální banka.
Pro lepší srozumitelnost uvedu nyní pět základních pravidel Bankovnictví 2020:
1. Obchodní banky nemohou tvořit nové peníze. Poskytují pouze půjčky.
2. Veškeré úvěry, které si obchodní banky vezmou od SCB, musí splatit,
a to včetně úroků.
3. SCB nesmí obchodní banky sanovat ani jim jinak pomáhat.
4. SCB nesmí odmítnout poskytnout obchodní bance úvěr, pokud její
chování není v rozporu s pravidly systému B2020.
5. Celý systém musí být co nejvíce transparentní, s jasnými pravidly,
jasnými odpovědnými osobami a jasnými postihy za porušování
pravidel.
Mechanismus poskytování úvěrů státní centrální bankou komerčním bankám
je třeba podrobně vysvětlit, neboť je klíčový a zajišťuje následující tři body:
1. Tvorbu rovnovážné úrokové míry48
2. Příjmy SCB, a tím i příjmy (nebo část příjmů) státního rozpočtu
3. Automatické udržování stability celého systému B2020
Při volbě zdroje, z nějž získá prostředky na půjčky, zvolí obchodní banka ten,
který je pro ni nejvýhodnější. To ovšem automaticky neznamená, že vždy zvolí
zdroj s nejnižší úrokovou sazbou. Veškeré úvěry od SCB musí obchodní banka
48

Je to taková úroková míra, která je optimální pro danou ekonomiku. Není tak nízká,
aby docházelo k přehřívání ekonomiky, a není tak vysoká, aby docházelo k jejímu
brždění.
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vždy splatit, včetně úroků za období, kdy měla prostředky k dispozici. Bez
ohledu na to, jestli dlužníci komerční bance půjčky splácejí, nebo ne. Oproti
tomu přístup k jejím vkladatelům je dán jejími pravidly, na která vkladatelé
dobrovolně přistupují. Pokud ztráty způsobené nesplácenými půjčkami bude
moct alespoň částečně přesunout na vkladatele, použije obchodní banka
prostředky od vkladatelů. I přesto, že budou úročeny vyšší úrokovou sazbou,
než je úroková sazba prostředků od SCB. Komerční banky se tak budou stále
rozhodovat mezi prostředky od SCB nebo od svých vkladatelů.
Když bude SCB poskytovat úvěr komerční bance, vytvoří nové peníze
„z ničeho“. Na chvíli se tak zvýší celkové množství peněz v ekonomice. Při
splácení úvěru se bude celkové množství peněz v ekonomice opět snižovat, ale
SCB si ponechá část prostředků v závislosti na hodnotách úrokové míry iSCB
a koeficientu kSCB. Koeficient kSCB určuje, jaký násobek obdržených úroků si SCB
může ponechat. Tyto prostředky pak SCB různými mechanismy, v závislosti na
státní politice dané země, vrátí zpět do oběhu. Můžou to být důchody, stavba
silnic nebo výdaje na obranu. Tyto prostředky jdou tedy přímo zpět do
ekonomiky neboli obyvatelstvu. Nejsou distribuovány přes banky, tak jak je
tomu nyní. Objem úroků, které SCB obdrží, v případě úvěru s jednorázovou
splatností na konci roku, se vypočítá jako:
Výše úvěru x iSCB = objem vybraných úroků
Vzorce pro výpočet objemu vybraných úroků u průběžně splácených úvěrů
jsou značně složité a závisí na způsobu splácení úvěru. Objem celkových
prostředků, které SCB získá, se vypočítá jako:
Objem vybraných úroků x kSCB
Pokud je kSCB rovno jedné, SCB získá prostředky ve výši vybraných úroků
a celkové množství peněz v ekonomice se nezvýší, protože splacené úroky
pocházejí z peněz, které již v ekonomice existovaly před poskytnutím úvěru.
Pokud je kSCB větší než jedna, SCB získává daný násobek úroků a celkové
množství peněz v ekonomice se zvýší o množství prostředků přesahující úroky
z úvěru.
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Příklad 7 – růst celkového množství peněz a příjmy
SCB v Bankovnictví 2020
V ekonomice je celkem jeden milion korun. Státní autority nastavily iSCB = 2 %
a kSCB = 3. Obchodní banky na základě systému P2P poskytují půjčky. Ty zvyšují
energii ve společnosti, ale nezvyšují celkové množství peněz v ekonomice.
Obchodní banka požádá o úvěr ve výši 1000 Kč na jeden rok s jednorázovou
splatností na jeho konci. Po splacení úvěru je situace takováto:
Objem vybraných úroků je 1000 x 0,02 = 20 Kč
Celkové prostředky, které SCB získá, jsou 20 x 3 = 60 Kč
Množství peněz v ekonomice se zvýšilo o 60 – 20 = 40 Kč; nebo také (kSCB -1)*20
Celkové množství peněz v ekonomice je tedy po splacení úvěru 1 000 040 Kč.
Správné stanovení hodnot iSCB a kSCB je klíčové pro dosahování rovnovážné
úrokové míry, stability systému i příjmů státu. Tyto hodnoty budou výsledkem
rozhodnutí státních autorit a budou se lišit stát od státu. Každému státu
vyhovuje jiná měna. Bankovnictví 2020 může být systém deflační, inflační i
rovnovážný. I v případě, že by státní autority nastavily hodnoty iSCB a kSCB
špatně, bude Bankovnictví 2020 generovat daleko lepší výsledky než současný
bankovní systém. Ukažme si proč.
Příjmy SCB jsou zároveň příjmy státu. Politici tak budou logicky tlačit na to, aby
příjmy státu byly co nejvyšší. Čím vyšší bude násobek iSCB a kSCB, tím vyšší budou
příjmy státní centrální banky, a tedy i státu. Pokud však bude úroková míra iSCB
příliš vysoká, komerční banky si budou raději půjčovat prostředky od obyvatel.
Objem úvěrů poskytovaných SCB klesne a tím klesnou i příjmy státu.
Zbývá tedy koeficient kSCB. Pokud bude koeficient kSCB příliš vysoký, bude objem
prostředků, který bude SCB vracet do ekonomiky, vyšší, než byl reálný přínos
těchto úvěrů pro ekonomiku. Objem peněz tedy bude předbíhat objem
produktu. Příjmy SCB budou relativně vysoké, ale systém bude inflační. Inflace
bude sice způsobovat negativní efekty v této knize popisované, ale je třeba se
dívat i na to, komu nově vytvořené peníze plynou. V současném bankovním
systému proudí nově vytvořené peníze přes banky, a tedy primárně těm
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nejbohatším. Bankéřům, korporacím a lobbistům. V systému B2020 plynou
prostředky ve formě státních výdajů přímo ekonomice a obyvatelům státu.
Samotné Bankovnictví 2020 tedy ze své podstaty nerozevírá nůžky mezi
chudými a bohatými.49 Zároveň se systém nedostává do dluhové pasti, neboť
jsou vytvářeny nové prostředky pro splácení úroků (pokud kSCB > 1), a ty jsou
distribuovány zpět do ekonomiky, nikoliv bankám.
Za nepříliš pravděpodobné situace, že by státní autority učinily systém
deflačním, by se nic dramatického nedělo. Pouze by došlo k mírnému
zpomalení ekonomického růstu. Realizovaly by se pouze ty projekty, které by
dokázaly vydělat na rostoucí hodnotu svých dluhů. B2020 může být deflační
i v případě, že kSCB bude (mírně) větší než jedna. Neboť úroková míra
nevyjadřuje reálný přínos daného projektu k ekonomice. SCB bude poskytovat
úvěry jen těm komerčním bankám, které budou financovat pouze reálné
projekty. Nikoliv spekulace nebo finanční průmysl. Pokud by finanční, a tedy
i reálný přínos byl menší, než je součet nákladů a úroků projektu, nemělo by
smysl ho realizovat. Proto kSCB musí být větší než jedna, aby systém nebyl
deflační. Ovšem za předpokladu, že SCB nebude přímo financovat některé
veřejné investice. To znamená, že nebude sama vytvářet nové peníze bez
úvěrového požadavku obchodní banky.
V praxi bude nejefektivnější pevně stanovit hodnotu kSCB na dobu minimálně
jednoho roku, raději ale déle. Rovnovážná úroková míra se pak bude tvořit
automaticky. Státní autority se budou snažit maximalizovat výnosy státu. Ale
pokud nastaví iSCB příliš vysoko, příjmy SCB i výkon ekonomiky se sníží. Budou
proto muset iSCB opět snížit. Komerční banky budou tvořit své úrokové míry na
základě iSCB.
Po určité době se provede vyhodnocení pohybu cen v dané ekonomice. Na
základě toho pak může dojít k úpravě koeficientu kSCB tak, aby byly ceny co
nejstabilnější. Tímto způsobem tedy systém Bankovnictví 2020 dosahuje své
rovnováhy. Optimální hodnotu koeficientu kSCB vidím mezi hodnotami
49

Státní politiky i příjmy SCB mohou být zneužity elitami. To však není primární vina
systému.
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1,5 až 3.50 Je to ovšem velmi hrubý odhad. Konkrétní čísla ukáže až praxe. Je
logicky nutné zavést limity těchto koeficientů a další pravidla. To bude
rozebráno dále v knize.
Z výše uvedeného principu Bankovnictví 2020 vyplývá i efektivní způsob pro
obyvatele, jak si spořit. Ten je dán tím, že obchodní banky musí neustále volit
mezi prostředky od SCB a od svých vkladatelů. Budou muset nabídnout
vkladatelům takové úrokové sazby, aby byly pro ně zajímavé a zároveň vyvážily
riziko jejich investice. Postupně vznikne více druhů obchodních bank. Od
minimálně rizikových s nízkými výnosy až po vysoce rizikové, slibující vysoké
výnosy. Každý si bude moci vybrat takový poměr rizika a výnosu, který mu bude
vyhovovat. Nové technologie popisované v předchozí kapitole zároveň
umožňují držet elektronické peníze u sebe i jimi platit. Využívání služeb banky
tak nemusí být nutností. Záleží na tom, na jaké platformě bude nový bankovní
systém provozován.
Nezodpovědné vlády by mohly narušit spoření obyvatel tím, že by nastavily
velmi nízké iSCB a velmi vysoké kSCB. Například iSCB na 0,1 % a kSCB na 100.
Komerční banky by si pak braly téměř veškeré prostředky na půjčky od SCB
a obyvatelům by za jejich vklady nabízely úrokovou míru pod úrovní inflace. To
je opět vina lidského přístupu, nikoliv systému. Žádný systém nemůže dopředu
vyřešit problém nízké morálky obyvatelstva nebo jeho představitelů. To si lidé
musí vyřešit sami.

Závěr kapitoly
V systému Bankovnictví 2020 vydává nové peníze pouze státní centrální
banka. Komerční banky poskytují pouze půjčky. Díky své transparentnosti je
systém hůře zneužitelný. To, jak moc bude systém inflační, je odpovědností
státních autorit. Negativní dopady neúměrného růstu měnové zásoby na
obyvatelstvo budou však menší než v případě současného bankovního
systému.

50

Závisí i na způsobu výpočtu a splácení úroků.
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Návrh základních pravidel pro obchodní
banky
Vzhledem k tomu, že komerční banky v systému Bankovnictví 2020 nemohou
být sanovány, vznikne více skupin komerčních bank v závislosti na tom, jak
rizikově se budou chovat. Každá skupina pak může být regulována jinou sadou
pravidel. Na jedné straně spektra tak mohou vzniknout banky, které budou
pouze spravovat účty klientů, nebudou poskytovat žádné půjčky a jejich příjmy
poplynou pouze z poplatků. A na druhé straně spektra budou banky zabývající
se velmi rizikovými investicemi. Vkladatel musí jasně vědět, do jak rizikové
banky (rizikové skupiny) své prostředky vkládá a jak bude s jeho prostředky
zacházeno v případě problémů se splácením půjček.
Na každou skupinu bank mohou být kladeny jiné nároky ohledně rezerv, které
musí držet, nebo toho, jaké informace musí zveřejňovat a jak často. Nová malá
banka si logicky nemůže vzít velký úvěr od SCB. Protože by mohla mít problém
s jeho umořováním v případě, že by jí klienti přestali splácet půjčky. Dluhům
vůči SCB bude muset komerční banka dostát vždy, i kdyby to mělo znamenat
prodej veškerého jejího majetku a její zánik. Nová malá banka však může
provozovat účty klientů a poskytovat P2P půjčky drobného rozsahu, jejichž
případné ztráty může krýt ze svých zisků.
Způsoby monitoringu zdraví obchodních bank, výpočtu potřebných rezerv,
nebo formát dat, která mají obchodní banky pravidelně poskytovat SCB, se
vyvinou zcela přirozeně, praxí. Již nyní však lze definovat tři funkce, které
budou obchodní banky plnit (v praxi bude jedna banka obvykle plnit více
funkcí).
Provozní funkce – ta znamená pouze vedení klientských účtů
a zprostředkovávání plateb. Pokud by banka poskytovala pouze tyto služby
a neposkytovala půjčky, její příjmy by byly pouze z poplatků za bankovní
operace.
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Expanzní funkce – to je situace, kdy je pro komerční banku výhodnější využít
prostředky od SCB než od vlastních vkladatelů. Splacením úvěru se zvýší
celkové množství peněz v ekonomice v závislosti na hodnotách iSCB a kSCB .
Spořicí a investiční funkce – ta funguje na principu systému P2P. Na jedné
straně budou lidé půjčovat peníze bance, aby si zhodnotili své úspory. A na
straně druhé budou firmy požadovat prostředky na své investice. Vzhledem
k tomu, že vklady nebudou kryté centrální bankou, budou se lidé více zajímat
o zdraví banky, do níž své peníze uloží.
Způsob fungování bank, ale i podílových trhů se promění. Vše spěje k větší
efektivitě a automatizaci procesů. Banku, která spravuje vklady klientů a žije
pouze z poplatků, si nemůžeme představovat jako instituci sídlící v honosném
sídle v centru města a s armádou úředníků. Její služby by musely být velmi
drahé. Můžeme si ji představit spíše jako skupinu mladých programátorů
s jedním kontaktním místem a splňující podmínky pro provozování banky.
Velký počet malých komerčních bank zajišťuje stabilitu a efektivitu systému.
Konkurence zajistí nízké ceny a vysokou kvalitu služeb. V případě velkých
půjček se mohou malé banky spojit a rozložit riziko půjčky na menší části, které
jsou schopné pokrýt. Pokud i tak zkrachuje jedna relativně malá banka, pro
systém to v podstatě nepředstavuje zátěž.
V procesu transformace bankovních systémů bude největším problémem
především lidstvo samotné. Respektive jeho nízká morálka. Je proto potřeba,
aby veškeré procesy byly co nejvíce transparentní. Aby byly jasné odpovědné
osoby a jasní majitelé nebo podílníci bank. Tresty za porušování nebo
obcházení pravidel musí být velmi tvrdé. Osoby, které se proti systému B2020
záměrně prohřeší, z něj musí být navždy vyloučeny – bez jakékoliv možnosti se
do oblasti bankovnictví vrátit. Tresty musí primárně dopadat na ty nejvýše
postavené v daném procesu, nikoliv na nastrčené „figurky“. V případě, že daná
banka i přes dohled SCB zkrachuje, veškerý majetek komerční banky a majetek
jejích majitelů bude použit na úhradu závazků vůči SCB a vlastním vkladatelům.
Prioritní je vypořádání závazků vůči SCB, aby nedošlo ke zvýšení množství
peněz v ekonomice kvůli nesplaceným úvěrům. Vypořádání závazků vůči
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vkladatelům musí probíhat směrem vzhůru, to znamená, že nejdříve musí být
vypořádány vklady těch nejmenších vkladatelů.

Závěr kapitoly
V systému Bankovnictví 2020 nesmí obchodní banky vytvářet nové peníze.
Poskytují pouze půjčky. Veškeré úvěry, které si vezmou od SCB, musí vždy plně
splatit. Podrobnější pravidla i druhy komerčních bank se vyvinou přirozeně.
Proces transformace bankovnictví bude dán přístupem obyvatel a státních
autorit. Je nutné dbát na transparentnost systému a tvrdé postihování těch,
kteří budou mít snahu systém zneužívat ve svůj prospěch.
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Návrh základních pravidel pro SCB
a možnost výrazného snížení daní
Již na střední škole jsem si uvědomoval, že naše energie je přesouvána i jinak,
než pouze daněmi. Nebyl jsem však schopen tento mechanismus popsat. Velká
část ekonomů se stále zaměřuje zejména na fiskální stránku problému (státní
příjmy a výdaje) a tu monetární spíše opomíjí.
Energie, kterou svou prací vytváříte, je vám odebírána třemi způsoby:
1. Daněmi
2. Výrobky a službami, které nutně potřebujete nebo které si musíte
pořídit z nařízení autorit
3. Bankovním systémem tak, jak to popisuje tato kniha
Daňové zatížení obyvatel51 západní Evropy se podle oficiálních údajů blíží
40 procentům. Pokud by se započítaly i státní dluhy, bylo by to ještě více. Je
velmi těžké vyčíslit dopad bodů 2 a 3 na životy občanů. Mohu tedy učinit pouze
odhad. Dle mého názoru je minimálně 70 procent vaší energie odváděno ve
prospěch někoho jiného. Spíše ale více. Na individuální úrovni záleží na
způsobu života a preferencích každého jednotlivce.
Daně jsou nejviditelnější a dost možná nejvýznamnější složkou současného
systému, která nám odebírá naší energii. Pro jejich výběr a správu musí stát
zaměstnávat armádu úředníků. Musí být tedy o to vyšší. Není proto divu, že
významný americký finančník Martin Armstrong52 ve svém díle s názvem „The
Sollution“ navrhuje úplné zrušení daní a nahrazení státních příjmů „tištěním
peněz“ přímo do státní pokladny. Samozřejmě s určitým limitem. Zároveň
počítá i s výrazným snížením státních výdajů. Jako každý finančník je primárně
zaměřen na peníze, a proto mu nedochází sociální důsledky současného

51

Složená daňová kvóta
Vytvořil velmi úspěšný predikční systém SOCRATES. Více než třicet let radí vládám,
bankám a korporacím. https://www.armstrongeconomics.com/blog/
52
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bankovního systému, v této knize
popisované. Nicméně když se
důkladněji zamyslíme nad jeho
návrhem, je nutné připustit, že
pokud by tištění nových peněz bylo
velmi konzervativní (a tedy i výdaje
vlády), byl by takový systém pro
obyvatelstvo výhodnější než ten,
který máme dnes. Velkou část
prostředků z vybraných daní totiž
spotřebují osoby a instituce, které
na systému parazitují a nic
prospěšného
společnosti
nepřinášejí.
V praxi nelze oddělovat politiku centrální banky a vlády. Je iluze si myslet, že
pokud budeme mít nezodpovědnou vládu, nezávislost centrální banky na vládě
to vyřeší. Z toho plyne i způsob definování pravidel pro SCB. Záleží na tom,
jakou kombinaci státních politik a bankovního systému bude obyvatelstvo
preferovat. Zda inflační systém, ale s nízkými daněmi. Nebo stabilní cenovou
hladinu a vyšší daně. Obě varianty budou zásadně ovlivněny výší státních
výdajů. V případě vysokých státních výdajů to bude vysoká inflace v první
variantě a vysoké daně ve variantě druhé.
To, jak bude systém inflační, je dáno koeficienty iSCB a kSCB. Kombinace příliš
nízkého iSCB a příliš vysokého kSCB zvedne sice příjmy státu, ale zároveň způsobí
inflaci. Minimální hodnotu iSCB vidím mezi jedním až dvěma procenty
a maximální hodnotu kSCB vidím mezi 5 až 10. Jedná se o můj kvalifikovaný
odhad a i tyto hodnoty bude potřeba ověřit praxí. Pokud by vláda vytvořila
systém deflační, nic zásadního by se nedělo, jak již bylo vysvětleno dříve.
Čím vyšší budou vládní výdaje, tím komplikovanější bude proces transformace
bankovnictví i ekonomiky. Z hlediska vyrovnaného rozpočtu může vláda

73

ŘEŠENÍ
přistoupit ke snižování daní až poté, co vyhodnotí příjmy od SCB. V praxi je však
snižování daňové zátěže běžných obyvatel prospěšné téměř vždy.
SCB musí striktně dbát na to, aby bankovnictví bylo nástrojem pro fungování
reálné ekonomiky. Nikoliv její parazitující části. Musí maximálně omezovat
přesouvání prostředků, které vytvořila, do finančního průmyslu. Úvěry může
poskytovat jen těm obchodním bankám, které investují pouze do reálných
statků a služeb. Jak konkrétně toho bude SCB dosahovat, je předmětem další
diskuse a praxe.
Přímé financování veřejných investic ze strany SCB skýtá velké možnosti, ale
i velká nebezpečí. Pokud by bylo státními autoritami zneužito, výsledkem by
byla vysoká inflace a případný kolaps měny. Podobně jako v historii, když
panovníci přetavovali zlaté mince. Na druhou stranu by bylo možné financovat
některé projekty bez potřeby se zadlužovat nebo vybírat daně. Přímé
financování by mělo být podmíněno nějakou formou veřejného hlasování.
Občané budou například těžko hlasovat pro financování války proti státu na
opačné polokouli.
Přímým financováním od SCB lze financovat pouze projekty výjimečného,
jednorázového a hmotného charakteru. A pouze ty, u kterých lze nějakým
způsobem měřit jejich přínos. Například most přes řeku.
Zcela striktně je zakázáno přímým financováním od SCB hradit jakékoliv
provozní výdaje státu. Dále není možné financovat výdaje, jejichž přínos není
možné nijak měřit, nebo jejichž přínos je diskutabilní. Umělecká díla,
zvelebování krajiny a rozvoj toho či onoho. Financování různých studií
a výzkumů touto formou je rovněž zcela vyloučeno.
Ve skutečnosti existují i jiné způsoby financování projektů: Na bázi
dobrovolnosti. Takové, kdy se určitá skupina lidí spojí, aby s pomocí jejich
prostředků vzniklo něco, co jim bude přinášet uspokojení. Tyto způsoby
financování může využívat i stát. V případě státu však nejsme zvyklí tímto
směrem uvažovat, protože máme zažité, že stát si vždy bere naše prostředky
násilím. Existují bankovní systémy založené plně na principu spolupráce,
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nikoliv na principu konkurence. Tyto již byly v historii úspěšně vyzkoušeny
a hodí se zejména pro financování sociálních politik státu. Více o nich později.
Takto tedy vypadá má představa systému Bankovnictví 2020 na národní
úrovni. Konkrétní podoba pravidel, platforma, na které může být provozován,
a případně další parametry zde neuvedené mají být předmětem odborné
diskuse programátorů, matematiků a ekonomů. Jde mi však o to, aby tato
diskuse byla vedena co možná nejvíce v duchu současného reálného světa
a podmínek, které v něm nyní panují. Je potřeba reflektovat snahy elit (jejich
bank a korporací) o totalitní kontrolu nad společností a tomu přizpůsobit
nastavení pravidel v systému. Je potřeba co nejvíce zamezit spekulacím
a útokům ze strany finančních zájmových skupin. Systém musí být co nejvíce
transparentní a pochopitelný pro většinu lidí.

Závěr kapitoly
Bankovnictví 2020 umožňuje zásadním způsobem snížit daňovou zátěž
obyvatelstva. Konkrétní nastavení systému a jeho pravidla budou výsledkem
preferencí obyvatel a jejich státních představitelů. V Bankovnictví 2020 může
být inflace způsobena pouze rozhodnutím státních autorit.
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Bankovnictví 2020 v mezinárodním
kontextu
Mezinárodní platební systém i aktuální situace ve světě budou klást značné
nároky na proces transformace bankovního systému. Nelze očekávat, že
finanční zájmové skupiny přivítají jakékoliv snahy o zvýšení transparentnosti
a omezení centralizace bankovního systému s nadšením. Uvažujme nyní, že
Česká republika se rozhodla k přechodu na B2020.

Mezinárodní převody kapitálu, nákupy a prodeje měn
Mezinárodní převody kapitálu dnes fungují na principu takzvaných „nostro“
a „vostro“ účtů. Případně dalších institucí vložených mezi banku příjemce
a odesílatele. Nostro a vostro účty znamenají, že banky mají u sebe účty
navzájem. Pokud Vám bude chtít Němec Ludwig poslat 1000 eur, dá ve své
německé bance příkaz a ta připíše peníze na účet vaší české banky v německé
bance Ludwiga. Vaše banka vám poté připíše peníze na váš účet a vy je můžete
ve svém bankovnictví konvertovat na různé měny dle kurzu banky.
Pokud byste si svá eura převedli ve své bance na koruny, banka by na svém
účtu u německé banky (nostro účet) držela eura a na vašem účtu by držela
jejich vyjádření v korunách. To pro ni představuje kurzové riziko, protože
pokud by se kurz koruny zvyšoval, pro banku by to znamenalo kurzovou ztrátu.
Proto se bude banka snažit prodat koruny někomu jinému a získat opět 1000
eur ve svém účetnictví. Tím bude na obou stranách držet stejnou měnu
a kurzové riziko jí nehrozí.
Toto je zjednodušený popis procesu pro jeho pochopení. V realitě je to
samozřejmě o něco složitější. Důležité je rozumět tomu, že ve skutečnosti se
žádné peníze nikam nepřesouvají a jedná se opět pouze o účetní zápisy. A že
nyní může banka konvertovat eura na koruny i bez toho, že by nějaké koruny
předtím vlastnila. Konverzí eur na koruny zaniknou v účetnictví banky eura
a vzniknou koruny.
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Tento mechanismus však v systému B2020 není povolený, neboť nové koruny
může vytvářet pouze SCB. V B2020 tedy bude ekvivalentem tisíce eur na účtu
české banky v Německu vždy 1000 eur na účtu v české bance. Budou se měnit
pouze jejich majitelé. Tito si je budou moci koupit pouze za již existující české
koruny na základě kurzu, se kterým budou souhlasit.
B2020 tedy bude muset být hybridní systém, který zvládne spolupracovat jak
se současnou verzí bankovního systému, tak s novou. To ale není problém,
neboť B2020 může fungovat i na infrastruktuře současného bankovního
systému. Obchodní banky by v tomto případě držely stoprocentní rezervy.

Příliv zahraničního kapitálu a omezení měnových
spekulací
Nejpravděpodobnější variantou naší budoucnosti je, že vlády a nadnárodní
banky se pokusí z krize „protisknout“. Držitelé zahraničních měn je budou chtít
vyměnit za měnu stabilnější. Budou je tedy chtít vyměnit za koruny, neboť
celkové množství českých korun bude růst výrazně pomaleji než celkové
množství dané zahraniční měny.
Zahraniční měny obchodní banky nebudou moci na koruny konvertovat,
budou je moci pouze vyměnit. Pokud o danou zahraniční měnu nebude zájem,
její kurz bude vůči koruně klesat. Koruna bude posilovat. SCB proto bude muset
použít daňové a administrativní nástroje, aby dosáhla co nejvyšší stability
měny, tj. omezila přísun zahraničního spekulačního kapitálu. Příjmy z této
činnosti SCB jsou i příjmy státu, ale prioritní musí být omezení měnových
spekulací a snaha o pouze pozvolné zvyšování kurzu koruny. Nikoliv příjmy SCB
z této činnosti.
V současné době lidé a trhy reagují spíše na mediální prohlášení nežli na fakta.
Globalistické zájmové skupiny rozhodně nebudou příznivci systému B2020,
nebo systémů jemu podobných. Budou se snažit vyvolat v lidech představu, že
pokud bude v naší zemi Bankovnictví 2020 zavedeno, tak to tuzemské
ekonomice způsobí velké problémy, nebo dokonce zapříčiní její kolaps.
Krátkodobě by tedy mohl kurz koruny i poklesnout. Pokles kurzu koruny může
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být způsoben i nejistotou v období reforem. Na všechny tyto možnosti musí
být SCB a vláda připraveny.

Poskytování úvěrů v zahraniční měně
Obchodní banky mohou poskytovat úvěry i v jiné měně, než je jejich vlastní.
Výplata úvěru i jeho splátky se pak přepočítávají pomocí konverzního
kurzového mechanismu uvedeného výše. Ten, kdo si úvěr v cizí měně bere,
spekuluje na to, že domácí měna bude posilovat a jemu se tak sníží splátky.
Na tento přístup už doplatilo hodně dlužníků. U nás tato praxe není příliš častá.
Nikdo racionálně uvažující si nevezme úvěr ve měně, která posiluje vůči jeho
domácí měně. Zároveň pokud by v Česku bylo aplikováno Bankovnictví 2020,
česká SCB by automaticky zakázala vytvářet bezhotovostní peníze jiným
subjektům, než je ona sama. Muselo by se tedy jednat o podvody zahraničních
subjektů. Ani ty však nelze vyloučit. To opět směřuje k budoucímu provozování
B2020 na zcela jiné platformě, než je ta dnešní. Na takové, která poskytne
mnohem lepší transparentnost a efektivitu bankovního systému.

Bitcoin jako mezinárodní měna a budoucí vývoj
bankovnictví ve světě
Americký dolar je účinným nástrojem k ovlivňování světové ekonomiky.
Z principu nemůže být jako měna nezávislý. Je využíván jako domácí měna v
USA a je využíván i v jiných zemích. Jeho celkové množství, stejně jako další
politiky s ním spojené jsou dány rozhodnutím nikoliv nezávislých autorit.
V ideálním případě by jednotlivé státy měly mít vlastní měny a mezinárodní
platební styk by probíhal prostřednictvím skutečně nezávislé měny, například
bitcoinu. Ještě lepší by bylo, kdyby většina zemí nebo dokonce všechny
postupně přešly na měnové systémy podobné B2020. V realitě však toto není
příliš pravděpodobné. Spíše se dá očekávat, že v některých zemích se
globalistickým zájmovým skupinám podaří prosadit jejich variantu jimi
ovládaného a plně bezhotovostního bankovního systému. Svoboda a kvalita
života obyvatel v těchto zemích se poté značně sníží.
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B2020 lze provozovat i jako společný bankovní systém pro více států.
Podstatné je, že dané státy k němu přistoupí dobrovolně a předem si
dohodnou společná a transparentní pravidla, podle nichž budou vznikat nové
peníze. Ekonomiky států i mentalita obyvatel musí být na velmi podobné
úrovni. Více nemá smysl tuto možnost příliš rozebírat, neboť je na to zatím
příliš brzy.

Závěr kapitoly
B2020 musí být schopno spolupracovat s mezinárodním bankovním
systémem. SCB a vláda musí vnímat aktuální situaci ve světě a musí být
připraveny použít vhodné nástroje k zajištění stabilního domácího
bankovního prostředí i ekonomiky.
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Bankovní systémy založené na principu
spolupráce jako možné řešení sociálních
a důchodových politik státu
Již jsem zmínil, že penzijní fondy vlastní velké množství v budoucnu bezcenných
finančních aktiv. Až se tato skutečnost projeví, můžeme očekávat další
zadlužování států nebo tisk peněz na průběžné výdaje států. Současný penzijní
systém nebyl nikdy trvale udržitelný, protože byl založen na nereálných
předpokladech (například trvalého růstu populace). Počet důchodců
v západním světě roste a výkon ekonomiky se bude minimálně dočasně
snižovat. Imigrace z rozvojových zemí tento problém neřeší, ale naopak
zhoršuje. Protože velká část imigrantů je posléze závislá na různých sociálních
dávkách. Následující text je pouze zmíněním některých faktů a potenciálních
možností, nikoliv vyčerpávajícím popisem možností, které přinášejí měny
založené na principu spolupráce.53

Poučení z velké krize v USA
Za velké krize v USA chyběly peníze v oběhu. Jednak kvůli měnové kontrakci
a jednak kvůli tomu, že je lidé z důvodu nejistoty zadržovali (šetřili). Tento
problém řešili někteří osvícenci, kteří k tomu měli potřebné postavení,
například významní průmyslníci nebo starostové obcí. Začali vydávat vlastní,
tzv. doplňkové měny fungující na různých principech. Některé měny postupně
zkolabovaly, ale jiné byly naopak překvapivě úspěšné. A začaly z daného území
vytlačovat americký dolar. Životní úroveň obyvatel na daném území začala
během krize opět růst. Americká vláda v těchto měnách viděla hrozbu, a proto
je postupně zakazovala. Životní úroveň zmíněných obyvatel se poté opět začala
snižovat. Zmíním některé zajímavé skutečnosti:


Doplňkové měny často nahrazovaly barterové výměny. Fungovaly bez
úroků. Nahrazovaly nedostatek měny tím, že měna byla vytvořena

53

Více se tímto tématem zabývá například Barnard Lietaer ve své knize Budoucnost
peněz.
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každou transakcí. Například takto: Petr s Pavlem se domluvili, že Petr
odveze Pavla autem do vedlejšího města. A dohodli si cenu pět
„hodinových dolarů“. Petrovi v tu chvíli vznikl příjem 5 hodinových
dolarů a Pavlovi dluh. Příjem i dluh se zapsal v bance komunity, která
danou měnu provozovala. Petr mohl svůj příjem utratit u dalších členů
komunity a Pavel si dluh musel později odpracovat u členů komunity.
Myslím, že problémy systému jako administrativní náročnost, možnost
podvodů, centralizace či nutnost stálého ověřování „bonity“ druhé
strany jsou zjevné, ale přesto se jedná o zajímavý koncept, využitelný
v komunitách. Díky dnešním informačním technologiím by mohl
takovýto fungovat daleko efektivněji než dříve.


Měny fungující více na principech standardní měny obsahovaly
motivační nástroj, aby je lidé nehromadili a posílali je dále do oběhu.
Například určitý den v měsíci nebo týdnu bylo nutné koupit si kolek,
aby byla daná bankovka dále platná. Lidé se proto snažili bankovek
před daným dnem zbavit a utráceli je. V současné době politici
vymýšlejí podobné motivační nástroje, aby udrželi peníze v oběhu.
Jedná se však o léčení symptomů problému, nikoliv jeho příčiny.



Měna je velmi účinným nástrojem k ovládání ekonomiky a obyvatel.
To ostatně vyplývá i z celé této knihy.

Furreai Kipp – aplikace japonského řešení na sociální
politiky státu
Jestliže výše uvedené doplňkové měny existovaly většinou maximálně několik
let, tak japonský důchodový systém založený na měně Fureai kippu fungoval
zhruba 17 let, navíc v nedávné době (1995-2012) a s velkou oblibou u jeho
uživatelů. Japonská vláda, nejspíše ze strachu, aby jí systém nepřerostl přes
hlavu, nabídla Japoncům důchody financované z japonského státního dluhu.
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Japonsko má dlouhodobě problém se stárnutím své populace a už dvacet let
se potýká s ekonomickou recesí.54 Že nemůže důchody financovat standardním
způsobem (přesto, že to nyní dělá), je podle mého názoru zjevné. Toho si všimli
i ti, kdo se v oblasti sociální péče o seniory pohybují.
V komunitách začal vznikat zásluhový systém, který se nakonec rozšířil
a integroval do společnosti natolik, že kredity získané na jednom konci
Japonska bylo možné využít i na druhém konci Japonska a v jiné komunitě.
Tento kreditový systém placený v měně Fureai kippu běžel paralelně se
sociálními službami placenými v běžné japonské měně – jenech. Většina
uživatelů však dávala přednost sociálním službám placeným ve Fureai kippu.
Klíčová otázka zní: proč?
Protože je rozdíl mezi tím, když děláme nějakou práci pouze pro peníze, a tím,
když v ní vidíme i další smysl. V komunitách často pracovali starší lidé, kteří
cítili, že oni sami budou v budoucnu potřebovat pomoci. Pracovali v nich
členové rodiny budoucích důchodců. A pracovali tam i dobrovolníci, kteří
posléze našetřené kredity někomu darovali. Díky měně Fureai kippu a díky
komunitnímu způsobu fungování systému vznikala mezi lidmi sociální vazba,
která se pozitivně projevila na kvalitě poskytovaných služeb. Ta se u sociálních
služeb poskytovaných za jeny neprojevila.
Našetřené kredity se neznehodnocovaly jako standardní měna, protože hodina
práce byla v budoucnu stále hodinou práce. Systém dále obsahoval různé
koeficienty dle náročnosti práce. Například vydávání jídla v domově důchodců
mělo nižší koeficient než hygienická péče o ležící klienty.
Systém byl trvale udržitelný. V domově důchodců obslouží jeden pracovník více
klientů. Proto mohl mít systém směnný poměr 1:2. Tzn. jednou hodinou práce
získám dvě hodiny péče a zbyde i na samotný provoz systému.
Dle mého názoru je toto jedna ze správných cest, jak do budoucna řešit sociální
a důchodovou politiku státu. Minimálně z části. Protože pojem „sociální“
vyjadřuje pomoc a spolupráci, zatímco pojem „peníze“ vyjadřuje konkurenci
54

Abstrahuji od bublin na trzích a krátkodobých oživení.
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a touhu po zisku. Pojmy „sociální“ a „peníze“ tedy nejdou z principu moc
dohromady. Systémy takto postavené logicky nemohou moc dobře fungovat.
Že si lidé chtějí navzájem pomáhat i u nás, ukázala první vlna pandemie. Lidé
dobrovolně šili roušky a pomáhali mnoha dalšími způsoby.55 Ochota pomáhat
ostatním je přirozenou součástí osobnosti, pokud daná osobnost nenese
patologické rysy.

Závěr kapitoly
Měny založené na principu spolupráce představují zajímavý doplněk, který
může vyřešit řadu systémových problémů současných států. Současná
společnost však není ještě plně připravena na přechod ekonomiky k
fungování na principu spolupráce, proto mohou tyto měny zatím tvořit pouze
doplněk k měnám založeným na principu konkurence.

55

Samozřejmě se našli i tací, kteří ucítili příležitost, jak ještě více zbohatnout. Ti sice
vlastní dohromady více peněz, ale je jich početně méně. Druhá vlna obyvatelstvo
názorově rozdělila, což je logický důsledek rozdílných lidských názorů a zkušeností.
Projevuje se i názorová dynamika společnosti popsaná dříve.
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Probíhá změna ekonomického a
sociálního modelu společnosti
Napsání části knihy zabývající se budoucností, bylo pro mě nejsložitější. Protože
názorů na současné problémy a jejich budoucí řešení existuje velké množství.
Na tuto knihu jsem měl různé reakce. Od těch, kteří se v dané problematice
alespoň částečně orientují a navrhovaná řešení se jim líbí, až po ty, co některé
pasáže označili za demagogii, protože obchodní banky přece nemohou vytvářet
peníze.
V této části knihy chci popsat přínosy Bankovnictví 2020 pro společnost a to,
jak zapadá do současného vývoje ve světě. Abych tak mohl učinit, je potřeba,
abychom se nejprve shodli na vývoji, který aktuálně probíhá. Tím myslím děj,
který probíhá ve skutečnosti. Nikoliv to, jak nás o něm informují média. Protože
hlavní problém současné doby spočívá podle mého názoru v tom, že mnozí
přijali mediální obraz reality za skutečnou realitu. Pro vysvětlení aktuálního
vývoje mi přijde nejvhodnější uvést poměrně známý modelový příklad, na
jehož řešení se zastánci levice a pravice nemohou shodnout.

Příklad 7 – Autobusové společnosti
Dvě autobusové společnosti provozují linku z bodu A do bodu B. Protože si
konkurují, vyšlou oba autobusy stejným směrem a v podobnou dobu.
Výsledkem je, že místo jednoho téměř plného autobusu jedou dva
poloprázdné. Dochází tedy k neefektivitě. Většímu znečišťování životního
prostředí a dalším negativním jevům.
Zastánci levice tvrdí, že toto je důkaz neefektivnosti trhu a že je potřeba, aby
stát nějakým způsobem zasáhl. Zastánci pravice tvrdí, že ekonomika není tak
jednoduchá, aby mohla být zjednodušena na příklad dvou autobusů. Dovolím
si tvrdit, že obě strany mají alespoň částečně pravdu.
V reálném prostředí spěje situace uvedená v příkladu ke kartelové dohodě.
Autobusové společnosti si trh nějakým způsobem rozdělí. Zvýší se jejich zisky
a zároveň budou dohromady vyvíjet tlak na to, aby na daný trh nemohla
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vstoupit další společnost. To je trend, který vidí ve světě většina obyvatelstva.
Velké společnosti upevňují své pozice.
Kartelová dohoda je forma spolupráce. Vlastníci korporací pochopili, že
dosáhnou lepších finančních výsledků, když budou spolupracovat, než když si
budou konkurovat. Díky tomu, že je jich relativně málo, uzavření kartelové
dohody se přímo nabízí. Pořádají různá pravidelná setkání mezi sebou
i s různými politiky. Jako příklad mohu uvést World Economic Forum. V synergii
s bankami a současným bankovním systémem dosáhly globální zájmové
skupiny již takové ekonomické síly (objemu finančních prostředků), že mohou
ovlivňovat politické dění v jednotlivých státech. Finančními příspěvky mohou
ovlivňovat média, školství a podporovat různé neziskové organizace.
Prosazování zájmů firem, korporací a bank prostřednictvím státu říkáme
lobbování. Podplácení politiků a všelijakých expertů říkáme korupce.
A uplácení novinářů, intelektuálů a různých odborníků říkáme budování vztahů
s veřejností (public relations). Toto všechno se ve světě děje již desítky let.
Nejde však pouze o motivy finančního charakteru. Novináři, politici a další
veřejně činné osoby chtějí budovat svou kariéru. Chtějí být důležití. A tak
podporují a propagují to, co je v souladu se současným trendem. Vědí, co
mohou a co nemohou říkat. Chtějí se zalíbit bohatým a mocným. A očekávají,
že ti je podpoří. Chtějí si vyjednat dobře placené pracovní místo v nějaké
korporaci či neziskovce. Jejich hlavním hnacím motorem je kariéra, moc a jejich
osobní prospěch.
Otázky, které nyní kladu, zní: O kolik se za dobu, co světová ekonomika funguje
tímto způsobem, zlepšilo životní prostředí ve světě? Jak se zvýšila naše
svoboda?56 Nakolik zavládla mezi lidmi větší harmonie?
Mnoho lidí se stále pohybuje v levicově-pravicovém vidění světa. Jedni si myslí,
že k řešení současných problémů je potřeba ještě více socialismu. A druzí si
56

Pokles svobody v ČR je maskován změnou politického režimu. Na Západě je tento
trend viditelný lépe. Jde však i o ekonomické svobody. Například na jak dlouho se
musím zadlužit, abych si mohl pořídit vlastní bydlení.
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myslí, že potřebujeme ještě více kapitalismu. O toto téma se zajímám již více
než dvacet let. A tak si dovolím tvrdit, že stále větší část obyvatelstva si
uvědomuje fakt, že skutečným řešením současných problémů není ani jedno,
ani druhé. Že potřebujeme systém úplně nový. Systém, který právě hledáme.
Systém, který bude postupně stále více fungovat na principu spolupráce.
A stále méně na principech sobeckosti, osobním prospěchu a honbě za penězi.
Musí se tedy měnit i společnost.
Mnoho lidí nerado přijímá změny. Stále si myslí, že po současné pandemii se
společnost vrátí do původního stavu. Drží se dogmat. Někteří z nich přijímají
informace pouze z jedné strany. Nepřipouštějí jiné varianty reality, než je ta
oficiální. A často jsou velmi netolerantní k jiným názorům. Politici se změnám
systému brání také. Protože žijí z našich peněz. Potřebují, abychom stále
pracovali a vydělávali na jejich platy. Abychom byli různými způsoby nuceni
kupovat produkty jejich firem, nebo firem těch, co je na jejich místech
podporují.
Ve skutečnosti naší jedinou jistotou je, že svět nebude jako dřív. Probíhá
evoluce. Nové myšlenky nahrazují ty staré a nefunkční. Globální zájmové
skupiny prosazují svou variantu naší budoucnosti. Čím více využívají ony a také
zkorumpované vlády nátlaku, kontroly a cenzury, tím více se jim lidé brání.
Dochází k ideologickému souboji. Jedni chtějí více moci nad obyvatelstvem
a druzí více svobody. Současnému trendu se nyní brání zejména ti, kteří mají
svou hrdost, odvahu a nechtějí žít v totalitě. Dřív nebo později významná část
obyvatel pochopí, že musejí spolupracovat, aby své svobody opět získali zpět.
Princip spolupráce ve společnosti postupně posiluje a princip konkurence
postupně ztrácí.
Společnost hledá nový společenský systém i nový způsob fungování
ekonomiky. Nejedná se o předem daný a jasně naplánovaný proces. Nebo
proces bez chyb. Je to hledání nové cesty. Transformace ekonomiky
a společnosti probíhá různými způsoby, na různých místech a s různými
výsledky. Média hlavního proudu o těchto snahách informují převážně
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negativně, nebo o nich neinformují vůbec. Proto uvedu tři naprosto nezávislé
příklady.

Crowdfunding
Skupinové financování je moderní forma spolupráce určité části obyvatelstva,
kterou spojuje nějaký cíl. Může to být financování jak ziskového, tak
neziskového projektu. V dnešní době jsou tímto způsobem financovány
například různé video kanály na Youtube.57 Mohu poslat finanční dar někomu,
kdo opravuje starou plachetnici, aby s ní mohl vyplout na cestu okolo světa,
a točí o tom videa. Budu mít dobrý pocit z toho, že jsem někomu pomohl
realizovat jeho sen, a zároveň mám užitek z toho, že mohu jeho životní pouť
sledovat. Má životní cesta je pak součástí jeho životní cesty. Z mého daru však
mají užitek i ti, kteří žádný dar neposkytli. Neexistuje zde tedy přímá vazba
mezi poskytnutými prostředky a plněním.
Dále jsou tímto způsobem financovány různé alternativní informační kanály,
které se snaží přinášet jiné informace, než nabízejí média hlavního proudu.
Informace pocházející často přímo z místa děje, například filmové záběry
z demonstrace. Informace, které ukazují, že je rozdíl mezi skutečnou realitou
a tím, jak ji vyobrazují mainstreamová média.
Zejména v poslední době jsou tyto kanály hojně cenzurovány technologickými
giganty.58 Objevil se i termín „deplatforming“, jímž rozumíme snahu o vyřazení
provozovatelů alternativních informačních kanálů z veřejného života. Snahu
o jejich umlčení, a dokonce snahu o odebrání možnosti finanční podpory jejich
příznivci.

Příběh mexického města Cherán
Cherán je město s přibližně 20 tisíci obyvateli v Mexiku, v regionu Michoacán.
Celá oblast byla postižená vysokou kriminalitou, působením drogových kartelů
a firmami, které nelegálně těžily dřevo v pralese. Korupce politiků, úředníků
57
58

To, že platforma je spravována soukromou firmou, nic nemění na podstatě příkladu.
Google, Youtube, Facebook, Twitter, atd.
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a policie dosahovala astronomických hodnot. Život běžného člověka tam
přestával dávat smysl.
Dne 15. dubna 2011 se skupina čtyř starších žen postavila zkorumpované
policejní hlídce. Začaly klacky mlátit do jejího vozu. Zcela spontánně tak začala
revoluce. Lidé začali zvonit na kostelní zvony. Spojili se dohromady.
Pomocí klacků a mačet vyhnali z města všechny politiky, zkorumpované
úředníky a policisty. Povstání je dodnes známé jako „zvonění“.
Ve městě se začala šířit úplně jiná nálada. Optimismus, nadšení a ochota
společně pracovat na něčem smysluplném. Lidé dobrovolně zalesňují vykácené
pralesy. Společnost začala fungovat na úplně jiných principech a hodnotách
než dříve. Zrušili politické strany a volby. Zakázali politickou propagandu. Zřídili
si vlastní obranné složky. Začali se řídit dlouhodobě platnými pravidly
vycházejícími z jejich domorodých kořenů zvaných „Purépecha“. Stanovili radu
starších zvanou „Čest a spravedlnost“. V té poprvé zasedly čtyři ženy, které
povstání iniciovaly. Tato revoluce se rozšířila i do okolních měst a vesnic. Ty
nyní taktéž ignorují výsledky mexických voleb a žijí si vlastním životem.

Média o této oblasti informují negativně nebo vůbec. Varují před údajnou
obrovskou kriminalitou. Avšak ti, kteří oblast navštívili osobně, popisují pravý
opak. Někteří zastánci „anarchokapitalismu“ uvádí Cherán jako úspěšný
příklad ekonomiky bez státu (vlády). Což ale také není pravda, neboť Cherán
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vládu má. Dokonce by se dalo říci, že má skutečnou vládu, která se zajímá o
potřeby obyvatelstva, teprve od té doby, co se neřídí systémem parlamentní
demokracie.

„Nedemokratické“ Maďarsko a vláda Viktora Orbána
Maďarsko bylo hypoteční krizí v roce 2008 zasaženo mnohem silněji než Česká
republika. Mnoho obyvatel si vzalo hypotéky v cizích měnách. Když maďarský
forint začal ztrácet na hodnotě, začali
mít problémy s jejich splácením (jejich
příjmy se snižovaly vůči jejich dluhu).
Předchozí socialistická vláda Ference
Gyurcsányho navíc zemi značně
zadlužila a poškodila ekonomiku
Maďarska.
Současný premiér Viktor Orbán si byl
vědom jak nedostatků socialistického
způsobu vládnutí, tak i nedostatků
kapitalistického systému a aktivit
globálních zájmových skupin. Svou
volební kampaň i politiku založil na
zájmech maďarského obyvatelstva.
Prosazoval „kontroverzní reformy“
s cílem pomoci běžným lidem. Maďaři, kteří si podobně jako obyvatelé
Cheránu vyzkoušeli, kudy cesta nevede, byli ochotni k těmto reformám
přistoupit. V parlamentních volbách roku 2010 získala Orbánova strana Fidez
ústavní většinu.59
Po volbách začal Viktor Orbán omezovat vliv korporací a bank v Maďarsku.
Snížil daně pro drobné a střední podnikatele. A naopak zavedl selektivní daně
pro korporace a banky. Zavedl dohled nad médii proti šíření lživých informací.60
59
60

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentní_volby_v_Maďarsku_2010
Média měla například zakázáno šířit poplašné zprávy o současné pandemii.
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Pozvedl ekonomiku Maďarska a jeho strana se stále těší vysoké oblibě mezi
maďarským obyvatelstvem. Je opakovaně volena do parlamentu s vysokým
náskokem před ostatními stranami.
Přesto prakticky veškeré informace, které se o Maďarsku nebo Viktoru
Orbánovi dočteme v médiích, jsou negativní. Média stále dokola chrlí články
o rozpadu maďarské demokracie a Viktora Orbána popisují jako autoritářského
vládce. Pokud by Viktor Orbán chtěl zavést autoritativní, nebo dokonce
totalitní způsob vládnutí, již to mohl dávno udělat. Neboť měl k tomu
potřebnou ústavní většinu v parlamentu. Predikce, že Orbánovy reformy
způsobí masivní odchod zahraničních firem, nebo dokonce pád maďarské
ekonomiky, se nenaplnily. Vlastníci korporací i bank se bojí, aby se něco
podobného neodehrálo i v ostatních zemích EU. Přišli by tím o své současné
výsadní postavení.
Těmito třemi příklady (a je jich daleko více) jsem chtěl ukázat, že pozitivní
změny ve světě již probíhají. Není proto důvod se obávat, že by Česká republika
ve snaze o zavedení smysluplných reforem zůstala sama. I v západním světě se
stále více obyvatel bouří proti ideologii globalismu. Média o tom ale
neinformují, nebo informují zavádějícím způsobem. Mediálnímu obrazu reality
uvěřilo i mnoho inteligentních lidí. Protože pokud je někomu roky podsouvána
určitá sada informací, nakonec jí uvěří. Jistě znáte rčení, že stokrát opakovaná
lež se stává pravdou.

Závěr kapitoly
Proces transformace společnosti a ekonomiky ve skutečnosti probíhá, ale je
neustále nabouráván aktivitou globálních zájmových skupin. Média nás
informují tak, aby to vypadalo, že ještě důslednější zavedení ideologie
globalismu a ještě větší kontrola společnosti vyřeší naše současné problémy.
Titíž lidé, kteří mají na současných problémech největší podíl, nám vnucují své
vize k jejich vyřešení. Dochází k souboji ideologií, při němž se utvářejí nové
ekonomické a sociální principy ve společnosti.
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Jak může zavedení Bankovnictví 2020
v naší zemi zvýšit kvalitu vašeho života?
Jedním z problémů, se kterým se zakladatelé švýcarské iniciativy Vollgeld
potýkali, bylo, že pozitivní dopady změny bankovního systému, které oni
vnímali, byly natolik rozsáhlé a komplexní, že nebyli schopní je důvěryhodným
způsobem předat veřejnosti. Já se proto zaměřím pouze na ty nejzásadnější
přínosy, které řeší systémové problémy současné ekonomiky a společnosti.
V současné době jsou úvěry o extrémně velkých objemech, tím myslím
například různé půjčky od mezinárodních institucí a bank, založeny na vzniku
dluhu a závislé na vůli organizace, která tyto půjčky poskytuje. Záměrně nyní
míchám pojmy úvěr a půjčka, protože mnoho lidí si stále myslí, že instituce jako
Světová banka, Mezinárodní měnový fond (MMF) nebo Mezinárodní banka pro
obnovu a rozvoj (IBRD) peníze, které půjčují, vlastní. Nikoliv. Ony je vytvoří.
Z ničeho. Buďto samy, nebo ve spolupráci s jinými bankami. Používá se termín
půjčka, i když se ve většině případů jedná o úvěr.
Mnoho lidí stále věří, že mezinárodní půjčky a různé dotace jsou něco
prospěšného, co pomáhá společnosti růst. V České republice se na mnoha
cedulích stále dokola dozvídáme: „Stavba této cyklostezky byla financována
z Evropského fondu regionálního rozvoje“, „Rekonstrukce této silnice je
financována Evropskou unií“, „Podpora zemědělců je financována
z prostředků Evropské unie“ a tak dále.
Dokonce i mnozí ekonomové stále vysvětlují výhodnost, nebo nevýhodnost
našeho členství v EU fiskálním způsobem. Porovnávají finanční prostředky
obdržené z různých fondů EU vůči prostředkům do EU odeslaným. Evropská
unie sice má své příjmy a výdaje, avšak jejich dopad je marginální ve srovnání
s mechanismem, který je popsán v kapitole „Peníze jako způsob přenosu
energie“. Pokud si toto neuvědomují mnozí ekonomové, nelze se divit, že
v tom má zmatek i běžné obyvatelstvo. Cílem mé knihy je tento mechanismus
vysvětlit.
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Pokud je poskytnut úvěr, jsou vytvořeny nové peníze a vznikne dluh vůči tomu,
kdo peníze vytvořil. Nevznikla žádná nová energie ani bohatství. Vznikly pouze
nové peníze. Bohatství vzniká teprve prací toho, kdo za dané peníze něco
hodnotného vytváří. Danou cyklostezku nepostavily peníze, ale dělníci, kteří ji
budovali.
Pokud se jedná o podnikatelský projekt, bohatství vzniká ve chvíli, kdy daná
firma začne za peníze z úvěru produkovat něco smysluplného. Pokud je o její
produkt nebo službu zájem, zákazníci produkt nebo službu kupují a firma má
příjmy. Z těchto příjmů pak splácí úvěr bance. Z finančního pohledu tedy
reálné bohatství vzniká až splácením úvěru. A to je naprosto zásadní
uvědomění! Reálné bohatství nevzniká poskytnutím úvěru, jak si mnozí myslí.
Ale až jeho splácením. Ten, kdo si toto plně uvědomí, začne tušit, že na celém
systému mezinárodních „půjček“ je cosi shnilého, o čem veřejnost není
informována. Podívejme se na příklad z praxe.
Spisovatel, řečník a zakladatel neziskové organizace Pachamama John
Perkins61 byl v minulosti velice významným ekonomickým poradcem
a takzvaným lovcem ekonomik. Stýkal se s hlavami států a radil Světové bance.
Avšak ještě předtím, než se stal lovcem ekonomik, byl členem americké
federální agentury Peace Corps.62 Dostal se díky ní do kontaktu s běžnými
obyvateli zemí, jejichž představitelům později radil. Získal tak na svou práci
pohled i z jiného úhlu, než měli jeho spolupracovníci. John Perkins popisuje
systém mezinárodních půjček takto:
Pracovníci korporace (lovci ekonomik) učiní oficiálním zástupcům dané země
nabídku. Vyjednají pro zemi půjčku (ve skutečnosti úvěr) u Světové banky.
Země těmito penězi zaplatí investice do infrastruktury (silnice, rozvod
elektrické energie atd.), kterou bude ale primárně využívat daná korporace,
aby mohla v zemi působit. Z úvěru se zaplatí minimálně část investic, které
61

JohnPerkins.org, Pachamama.org. Napsal knihu „Zpověď lovce ekonomik“, která se
v USA stala bestsellerem. Jeho rozhovor s Petrem Holým můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Al-teFtjAcY
62
Tu založil v roce 1961 John Fitzgerald Kennedy.
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v dané zemi korporace učiní. Zpravidla se jedná o těžební průmysl, energetiku
apod. Zástupci dané země (často nejbohatší rodiny) se stanou podílníky ve
vybudované firmě a ještě více zbohatnou. Zbytek zisků korporace odchází ze
země pryč. Úvěr Světové bance splácí stát, tedy daňoví poplatníci. Jelikož
většinou stát není schopen úvěr splatit, zástupci korporace učiní nabídku další,
a to: vzdejte se části svých zdrojů a my vám zařídíme, aby byly vaše dluhy
odpuštěny.

Co se tedy stalo: Za peníze, které vznikly z ničeho, získala korporace reálné
zdroje. Navíc díky práci těch, jejichž životní úroveň se kvůli celé akci začala
snižovat. Přesně to totiž John Perkins popisuje. Číselně vyjádřené ekonomické
ukazatele rostou, ale reálná životní úroveň obyvatel se snižuje. HDP roste a
mohou růst i průměrné příjmy obyvatel. Ale extrémní růst příjmů těch
nejbohatších převyšuje pokles reálných příjmů běžného obyvatelstva. Země je
navíc značně zadlužena. Splátkami jistiny úvěru a úroků a přesunem zisků dané
firmy do zahraničí dochází k vývozu obyvateli vytvořeného bohatství ven ze
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země. Proto bohatnou pouze ti nejbohatší, kteří se na daném procesu podílejí,
zatímco ostatní obyvatelstvo strádá.
Toto je sice příklad extrémní korupce, ale princip, na kterém fungují
mezinárodní půjčky v Evropě, je téměř stejný. Celý svět je nyní zadlužen
u bank. Obyvatelé zemí jižní Evropy jsou vydáni na milost a nemilost
mezinárodním bankovním institucím a svým zkorumpovaným vládám. Jejich
životní úroveň navíc dotují obyvatelé postkomunistických zemí. A to tím, že
peníze z různých fondů EU putují primárně do zemí jižní Evropy. Jedni tedy
nově vytvořené peníze dostávají, zatímco druzí nikoliv. Jen velmi málo
ekonomů se tento přesun energie z východu na západ snaží vysvětlit
obyvatelstvu. Celý proces je komplikovaný tím, že část peněz pochází z daní,
jedná se tedy o transfer, a část peněz byla vytvořena z ničeho. Není mnoho
těch, kteří by se v této oblasti plně orientovali.
I v naší zemi se velká část firem a bank postupně přesunula do zahraničních
rukou. Strategické firmy byly mnohdy za směšnou cenu prodány zahraničním
investorům. Běžný český občan na tomto značně prodělal, podobně jako
obyvatelé států jižní Ameriky a Afriky prodělali na prodeji nerostného bohatství
nadnárodním korporacím (zisky korporací, tedy energie, kterou jejich
zaměstnanci vytvořili, odchází do zahraničí). Díky tomu, že ekonomika u nás
zatím funguje stále relativně dobře, si toto uvědomuje jen velmi málo lidí. Ti,
co se stále pohybují v bludném kruhu pravicových teorií, tvrdí, že rozdané firmy
jsou v soukromém vlastnictví a tak je to v pořádku. Ale spousta obyvatel
instinktivně tuší, že to v pořádku není.
Převážná většina přímé finanční pomoci plynoucí do zemí třetího světa má ve
skutečnosti za cíl udržet u moci zkorumpované vlády. Ty pak přidělují zakázky
mezinárodním korporacím a schvalují zákony podle jejich požadavků. Do zemí
jižní Ameriky a Afriky byly poslány již trilióny dolarů zahraniční pomoci. O kolik
se zlepšil život běžných občanů v těchto oblastech? Není jejich tragická životní
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úroveň způsobena právě mezinárodními
finančními transfery a zkorumpovanými
vládami?63
„Proboha, zastavte zahraniční pomoc!“
James Shikwati 64
Mezinárodní finanční pomoc je totiž ve
skutečnosti
novodobou
formou
kolonialismu. V Evropě se nyní odehrává
principiálně totéž. Ale spíše než
prostřednictvím korupce probíhá tento
proces formou ideologického boje.
Globální elity podporují finančně ty politiky, neziskové organizace a školy, kteří
propagují ideologii globalismu jako jedinou možnou cestu. Pomocí médií,
politiků a prohlášení různých expertů ovlivňují myšlení lidí. Mnozí z těch, kteří
své teorie hlásají, jim bohužel i věří. Celý tento proces naplňuje charakteristiky
účinné propagandy. Globalisté se snaží o to, aby lidé nerozuměli
ekonomickému systému, ve kterém žijí.
Mezinárodními organizacemi z ničeho vytvořené peníze tedy dávají globálním
zájmovým skupinám značnou moc. Přesouvají bohatství od běžných obyvatel
k těm nejbohatším a udržují obyvatelstvo i celé státy v pasti dluhu. Výše
uvedené problémy řeší Bankovnictví 2020 ze své podstaty. Protože stát si může
peníze na některé typy investic jednoduše vytvořit sám.
Vytváření nových peněz státem je potřeba velmi přísně regulovat tak, aby
vytvářené peníze směřovaly pouze do smysluplných a užitečných projektů.
63

Tím samozřejmě není řečeno, že veškerá zahraniční pomoc je špatná.
Keňský ekonom. Ředitel Region Economic Network. Podle jeho prohlášení
zahraniční pomoc likviduje ekonomiku Afriky posledních 40 let.
https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-africaneconomics-expert-for-god-s-sake-please-stop-the-aid-a-363663.html
64
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Nesmí být vytvářeny na průběžné financování čehokoliv! Podrobněji je to
popsáno v kapitole „Návrh základních pravidel pro SCB a možnost výrazného
snížení daní“. Když bude chtít stát postavit důležitou silnici, u které je prakticky
jisté, že ji budou obyvatelé využívat (například obchvat Prahy), může si na ni
peníze vytvořit. Nepotřebuje peníze z fondů EU. Nemusí zadlužovat
obyvatelstvo ani zvyšovat daně. Celý proces zadávání zakázky musí být
samozřejmě co nejvíce transparentní a jednotka ceny práce musí být za cenu
stejnou nebo velmi podobnou jako projekty předchozí.65 Je tedy nutná
spolupráce centrální banky a vlády.
Výše uvedeným chci ukázat, že technické řešení problému existuje. Korupce
současných politiků a úředníků je věc druhá. Položte si otázku, jestli jste
zkorumpované politiky náhodou sami nevolili.
Náš stát nepotřebuje žádné dotace z fondů EU, mezinárodní půjčky,
záchranné balíčky, příliv zahraničního kapitálu nebo peníze mezinárodních
filantropů. Protože tyto peníze si může náš stát kdykoliv vytvořit sám a bez
dluhu.
Výše uvedené tvrzení se týká pouze státních politik a vlivu velkých korporací,
které cílí na strategické státní zdroje či chtějí ovlivňovat státní politiku.
Soukromá podnikatelská sféra jím není nijak dotčena. Investice ze zahraničí,
které necílí na strategické zdroje státu (nesnaží si je přivlastnit), jím také nejsou
nijak dotčeny.
Pokud vám vytváření peněz na různé projekty připadá jako dost nezvyklé
řešení, pak aktuální skutečnost se dá popsat přímo jako absurdní. Velká část
vytvářených peněz jde totiž na projekty vyloženě škodlivé. Tím mám na mysli
podporu neziskových organizací, které různými způsoby propagují ideologii
globalismu. Jedni peníze dostávají, zatímco jiní nikoliv, nebo méně. To je jeden
z důvodů, proč Polsko a Maďarsko vetovaly rozpočet EU pro roky 2021 až

65

V současném bankovním systému ceny zakázek rostou, protože se v období boomu
zvyšuje množství peněz v ekonomice. Abstrahuji nyní od korupce.
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2027.66 Požadavek „rozpočtové odpovědnosti“ ve skutečnosti znamenal ještě
větší přesměrování uměle vytvářených finančních prostředků i prostředků
získaných z daní na financování těchto neziskovek. Světový finančník
a filantrop George Soros na to zareagoval slovy: „Evropa se musí postavit
Polsku a Maďarsku“.67 Evropská unie, která měla původně za cíl národy
spojovat, je nyní spíše rozděluje. Neposlušné státy musí být postiženy.

Výrazné snížení daňové zátěže obyvatelstva státu
V současném bankovním systému získávají soukromé banky úroky z peněz,
které nikdy nevlastnily. Zisky z tvorby peněz tedy plynou soukromým osobám.
Těm nejbohatším. V Bankovnictví 2020 plynou zisky z tvorby peněz státu. Tedy
jeho obyvatelům. Stát tedy minimálně o tuto položku může snížit daně, aniž
musí snižovat státní výdaje. Avšak jsou zde ještě další dva efekty, které mají na
život obyvatelstva ještě větší dopad, ale které už tak snadno viditelné nejsou.
Druhý efekt je uveden v příkladu číslo tři kapitoly „Peníze jako způsob přenosu
energie“. Pokud jsou vytvořeny nové peníze, většina se dostane pouze k určité
skupině obyvatel. Dochází tak k faktickému přesunu bohatství. Reálná hodnota
všech peněz se snížila. Ti, ke kterým se tyto peníze dostaly, zbohatli. A ti, ke
kterým se nedostaly, fakticky zchudli. Vytvořených peněz se na pustém ostrově
nenajíte. Vypěstovaných brambor ano. Smysluplná práce je důležitější než to,
kolik peněz se vytvoří. Ti, co vytvářejí peníze, žijí z práce ostatních. Tedy z vaší
práce.
Mám zkušenost s tím, že někteří si naivně myslí, že patří do oné skupiny
bohatých, těžících ze systému. Nepatří. Na změně bankovního systému, kterou
popisuje tato kniha, vydělá naprostá většina obyvatel. Vydělá na ní každý, kdo
nepatří do skupiny, ke které se dostává drtivá většina vytvořených peněz. Do
té patří i spousta malých neziskovek. Ty dostávají pouze tolik peněz, aby jejich
členové současný systém podporovali. I zaměstnanci v nich pracující se
66

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/veto-rozpoctu-evropske-unie-je-nutneoznamilo-madarsko-a-polsko-131405
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https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-tohungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11
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nacházejí v pasti chudoby a dluhu. Protože i oni musí platit splátky hypotéky a
chodit do práce. Navíc často vykonávají práci, která je úplně zbytečná, a oni to
alespoň podvědomě tuší. Čím více obyvatel bude pracovat smysluplně a čím
méně prostředků budeme odvádět různým parazitům společnosti, tím méně
budeme muset pracovat. Může tedy dojít k dalšímu snížení daní. Bankovnictví
2020 může ze své podstaty přesun bohatství od pracující části obyvatelstva
k parazitům společnosti úplně odstranit. Záleží na vládě, jak této možnosti
využije.

Zmírnění zadlužení obyvatelstva
Třetí bod je pro představu nejsložitější a je popsán v kapitolách „Proč je
důležitá stabilní cenová hladina?“ a „Proč bohatí bohatnou a chudí chudnou?“.
Úvěrová expanze a „tisknutí“ nadbytečných peněz centrálními bankami
zvyšuje množství peněz v ekonomice. Ti, kdo mají peněz dostatek, je investují
do aktiv, jejichž cena roste nejvíce (snaží se zabránit znehodnocování svých
peněz). To jsou zpravidla nemovitosti a akcie. V České republice tento problém
není tolik viditelný. Předražené nemovitosti si na hypotéku může pořídit stále
vysoké procento obyvatel. A nájmy plynoucí z vlastnictví nemovitostí se stále
drží v rozumné korelaci vůči jejich cenám.
Avšak například v Číně je situace daleko názornější. Čína je světovou velmocí
v oblasti
produkce
nadbytečných peněz
a kontrole finančních
prostředků
svých
obyvatel. Aby čínské
obyvatelstvo z této
pasti uniklo, pořizuje
si často nemovitosti.
Ceny
nemovitostí
rychle rostou. Na tom
se chtějí přiživit
čínské developerské
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firmy, a tak si berou úvěry, státní garance, podpory a staví gigantická sídliště.
Množství peněz v ekonomice roste ještě rychleji a stejně tak i ceny
nemovitostí. Celá situace je zacyklená a dosahuje absurdních rozměrů. Prořídit
si novou nemovitost je pro běžného Číňana prakticky nemožné. Pořídit si byt
na hypotéku si mohou dovolit pouze workoholici a kariéristi, kteří se vzdají
osobního a rodinného života a vše obětují práci a kariéře. Běžné obyvatelstvo
nemá prostředky na to, aby platilo vysoké nájmy. A tak jsou nájmy ve značném
nepoměru vůči cenám nemovitostí. Byty se často ani nepodaří obsadit
nájemníky. Přesto si někteří, aby zabránili znehodnocování svých úspor, tyto
nemovitosti stále kupují. V Číně jsou celá sídliště i města neprodaných nebo
nevyužívaných bytů. Nazývají se „Ghost cities“ (podobná jsou i ve Španělsku).
Na druhou stranu přitom velká část čínského obyvatelstva žije
v polorozpadlých domech či bytech, i na ulici. Myslím si, že toto je krásný
příklad absurdity, kterou současný systém způsobuje. Politiky se můžou místně
lišit, ale základní principy současného bankovnictví jsou stejné jak u nás, tak
v Číně.
Bankovnictví 2020 tento problém principiálně řeší. Úvěry (nové peníze)
poskytuje pouze SCB a většina podnikatelských projektů je financována
formou P2P půjček (tedy nikoliv úvěrů). To má hned trojí pozitivní efekt:
1. Množství peněz v ekonomice se zvyšuje dramaticky pomaleji. Při
správném nastavení koeficientů iSCB a kSCB se množství peněz zvyšuje
stejně jako reálný produkt. Množství peněz v ekonomice je tedy
stabilní a díky tomu je stabilní i cenová hladina. Růst nebo pokles cen
nemovitostí, ale i akcií, je pak dán pouze nabídkou a poptávkou,
a nikoliv růstem nebo poklesem množství peněz v ekonomice.
2. Obchodní banky musí volit mezi penězi od SCB, nebo penězi od svých
vkladatelů. (Tak tomu dnes není! Banky neposkytují půjčky z peněz
vkladatelů!) Musí tedy obyvatelům nabídnout takové úroky, aby si své
peníze do dané banky uložili. Obyvatelé tedy získají významně
zajímavější úrokové výnosy než dnes. A zároveň se jejich úspory
nebudou znehodnocovat, protože množství peněz v ekonomice bude
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stabilní (viz předešlý bod). Obyvatelstvo si tedy díky Bankovnictví
2020 bude moci opět efektivně spořit.
3. Zvýší se příjmy státní pokladny, jak již bylo vysvětleno výše.
Bankovnictví 2020 může být zavedeno pouze v jedné zemi na světě a výše
popsané pozitivní efekty se začnou dostavovat, i když samozřejmě v menší
míře, než kdyby bylo zavedeno ve více státech nebo na celém světě.
Každopádně daná země se alespoň částečně uvolní z pout mezinárodních
finančních institucí a globálních zájmových skupin.
A nyní si shrňme výše popsaná pozitiva do jednoho celku:






Stát nebude muset zadlužovat sebe ani své obyvatele kvůli některým
investicím.
Stát získá další příjmy z tvorby nových peněz.
Bankovnictví 2020 omezí přesouvání bohatství vyprodukovaného
běžným obyvatelstvem k těm nejbohatším parazitům společnosti.
Ceny nemovitostí se budou udržovat na stabilní hladině a v rozumném
poměru k příjmům běžných obyvatel.
Lidé si budou moci opět efektivně spořit.

Jaká jsou negativa?




Negativa plynou zejména pro ty, kteří žijí z práce běžného
obyvatelstva. Zkorumpované politiky, majitele neziskovek
financovaných státem a osoby financované globálními zájmovými
skupinami. Tedy ty, kteří parazitují na společnosti.
Skutečné reformy jsou vždy krok do neznáma. Jistoty, které tolik lidí
stále hledá, ve skutečnosti neexistují.

My, běžní obyvatelé, si zavedením Bankovnictví 2020 v naší zemi polepšíme,
nebo pohoršíme? Já mám v tomto ohledu zcela jasno.
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Závěr kapitoly
Ti, kdo se o bankovnictví nezajímají, si často myslí, že současný bankovní
systém funguje podobně jako Bankovnictví 2020. To, že banky ve svém
důsledku vytvářejí peníze pro úzkou skupinu nejbohatších, jim přijde tak
absurdní, že nejsou schopni tuto myšlenku zpracovat. Proto často nevidí
příležitost k pozitivní změně. Je proto na nás, kteří si možnost cesty ze
současného dluhového otroctví uvědomujeme, abychom ji co
nejdůvěryhodnějším a nejefektivnějším způsobem ukázali svému okolí
i veřejnosti.
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Stejní lidé, kteří mají na současných
problémech největší podíl, nám vnucují
jejich „řešení“
Honba za penězi, osobním prospěchem a ekonomika fungující pouze na
principech konkurence a konzumní společnosti jsou hlavním zdrojem
současných problémů. To je názor můj, ale i spousty dalších lidí. Běžný člověk
sice nakupuje a spotřebovává, ale také třídí odpad, pomáhá svým příbuzným
a občas i finančně přispěje na nějakou věc, o které si myslí, že je dobrá.
Sociopat toužící po moci a penězích má však své priority nastaveny jinak než
běžný člověk.
Světové elity a politici nám stále dokola zdůrazňovali, že kola ekonomiky se
musí točit. HDP musí stále růst. Je to logické. Jejich příjmy jsou tvořeny prací
běžného obyvatelstva. Pod záminkou pandemie však světové elity náhle
otočily. Podnikat již mohou jen někteří. Některá odvětví je potřeba odstranit
a jiná podpořit. Údajně v zájmu záchrany světa. Politici je jako vždy následují.
Ti, kteří se dívají na svět pouze pravicovým (kapitalistickým), nebo naopak
levicovým (socialistickým) pohledem, si současné dění vysvětlují různými
způsoby. Často si myslí, že se jedná o boj levice proti pravici. A stejným
způsobem si vysvětlují i nepokoje na Západě nebo průběh amerických voleb.

Co je World Economic Forum?
Světové ekonomické fórum vzniklo v roce 1971, původně pod názvem
„Evropské manažerské fórum.“ Jeho zakladatel Klaus Schwab pozval na první
setkání do švýcarského Davosu 444 vedoucích pracovníků západoevropských
firem. Konalo se pod záštitou Evropské komise a evropských průmyslových
sdružení. WEF je financováno asi tisícovkou velkých firem, zpravidla
korporací.68 Setkávají se zde světové elity i politici. Samotné WEF se netají tím,
že chce určovat budoucí podobu světa. Následující text, obrázky a citace jsou

68

https://cs.wikipedia.org/wiki/Světové_ekonomické_fórum
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převzaty z oficiálních kanálů WEF na sociálních sítích a z jeho webových
stránek.
Ústředním tématem WEF je v současné době tzv. velký reset – „Great reset“.
Podle WEF představuje současná pandemie jedinečnou příležitost a zároveň
nutnost, jak změnit celou světovou ekonomiku. Objevují se v něm různé líbivé
fráze o záchraně klimatu a naší planety, se kterými by se dalo i souhlasit.

Poté ovšem WEF zveřejnilo videa, která více vysvětlují, jak si globální elity tento
reset představují. Zmíním pouze jedno a z něj to nejpodstatnější. Raději
zdůrazním, že se jedná o oficiální zdroje WEF, nikoliv o nějaký „ujetý“
konspirační materiál.
„Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Vše , co budete chtít, si
pronajmete…“
World Economic Forum69

69

Video již bylo z Twitteru WEF smazáno. Nejspíše kvůli výrazně negativní reakci těch,
kteří ho zhlédli. Spousta nezávislých youtuberů o něm mluví. Můžete si ho přehrát zde:
http://www.banking2020.org/download/wef-2030.mp4
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To je asi to nejabsurdnější
prohlášení z celého videa. Dále jsou
ve videu zmíněny různé progresivní
myšlenky, na které se můžete
podívat sami. Za zmínku však stojí to,
že budete muset přijímat migranty
a že světovým lídrem bude blíže
nespecifikovaná organizace skupiny
národů.
Klaus Schwab ve své knize
„COVID-19: Great reset“ popisuje
způsob řešení úvěrového problému.
Vaše dluhy budou odpuštěny, pokud
předáte veškerý svůj osobní majetek
do rukou zatím nespecifikovaného
správního orgánu.
Další zásadní myšlenkou WEF je tzv.
univerzální příjem. Ten v podstatě
znamená
vyplácení
finančních
prostředků lidem za nicnedělání.
Jestli někdo očekává, že vlády by
vyplácely tento příjem všem bez
rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek,
tak je poněkud naivní. Je důležité si
říci, že k těmto a dalším myšlenkám WEF se v současné době hlásí velká většina
evropských politiků. Někteří se dokonce výše zmíněnou knihou chlubí.
Hodně lidí si myslí, že výše uvedené myšlenky, které propaguje WEF,
představují snahu o zavedení utopické komunistické ekonomiky (všichni vlastní
vše). Členové extrémně levicových organizací, jako je např. BLM či Antifa, často
věří, že bojují za lepší a spravedlivější svět. Bojují proti současnému systému,
který způsobuje rozdíly v příjmech obyvatelstva, znečišťování planety
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a rasovou diskriminaci. Bohužel si však neuvědomují, že bojují na straně těch,
kteří jsou za tyto problémy zodpovědní nejvíce – přičemž jejich cílem rozhodně
není spravedlivější svět.
Ekonom Karl Marx, kterým příznivci levice často argumentují, byl reakcí na
svou dobu. Přestože jsou jeho ekonomické teorie značně nedotažené, bylo
jeho cílem pomoci běžnému obyvatelstvu. Globalisté však nikdy takový cíl
neměli. Cílem globalistů bylo vždy prosazování jejich vlastních zájmů. Někteří
si zatím stále myslí, že globalismus znamená podporu mezinárodního obchodu.
Nikoliv. Globalismus ve skutečnosti znamená prosazování zájmů korporací
a bank. A prosazování demagogických myšlenek různých mezinárodních
vizionářů, filantropů a sociopatů.
Skutečným cílem globalistů je snaha o vytvoření maximální závislosti
obyvatelstva na jimi vytvořeném systému. Oni mají být vlastníky téměř
veškerého majetku a jejich poddaní (tedy vy) se mají mít dobře podle toho, jak
budou poslušní.70 Univerzální příjem mají obdržet pouze ti, kdo přistoupí na
pravidla jejich hry. Globalisté tedy ve skutečnosti chtějí ještě více posílit
současný „novodobý feudalismus“. Nikoliv zavést komunismus. Myslím si, že
tato jejich snaha je čím dál více zřetelná.
Hlavní síla globalistů spočívá v tom, že úspěšně matou jak běžné obyvatelstvo,
tak i spoustu intelektuálů a ekonomů. Předstírají, že chtějí vyřešit problém, ale
ve skutečnosti se jedná o strategii k dosažení jejich cílů. Na WEF promlouvá
spousta ekonomů, kterým já osobně věřím jejich snahu o zlepšení poměrů.
Bohužel si neuvědomují, že některé teorie, jež hlásají, jsou jim dlouhodobě
podsouvány těmi, kdo se v dané problematice vyznají mnohem lépe. Někteří
ekonomové se stále pohybují ve svých levicových nebo pravicových teoriích,
ale finančnímu systému a bankovnictví již bohužel tolik nerozumí.
Globalisté ale bankovnímu systému, jejž z velké části sami řídí, rozumějí velmi
dobře. A vědí, že blížící se problémy současného bankovního systému pro ně
70

Klaus Schwab ve své knize COVID-19: Great reset zmiňuje různé nástroje kontroly
společnosti. Musíme se smířit s tím, že naše svobody budou omezeny.
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představují okno příležitosti, při kterém se budou snažit lidem vnutit svůj
vlastní bankovní systém. Jimi ovládaný. Nechtějí, aby státy mohly vytvářet
peníze ve prospěch svého obyvatelstva, bez jejich vlivu. Chtějí, aby co nejvíce
vytvářených finančních prostředků připadlo jim samotným, nikoliv běžným
lidem. Oni chtějí určovat, kdo peníze dostane a kdo nikoliv. Oni chtějí určovat,
kdo může podnikat a kdo ne. Nejde jim tedy ani o podporu ekonomiky.

Blížící se problémy evropské měnové unie
Bývalý řecký ministr financí Yanis Varoufakis, který sám sebe označuje za
socialistu, je populární zejména tím, že umožňuje běžným lidem nahlédnout
pod pokličku světového politického dění. Yanis Varoufakis často cituje
dřívějšího francouzského levicového politika a později i prezidenta Francoise
Mitteranda:
„My (s Helmutem Kohlem71) v současné době nemáme sílu na to,
abychom založili federální unii. Ale máme sílu založit měnovou unii. A až
měnová unie zkrachuje, tak lidé nebudou mít jinou volbu, než založit
federální unii.“ 72
Yanis Varoufakis, The Euro has been never more problematic

71

72

Politik a tehdejší kancléř západního Německa.
https://www.youtube.com/watch?v=rhSg9X3q2gc od minuty 24:00
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Projev Varoufakise není jediný zdroj výše uvedeného citátu. Zároveň spousta
ekonomů dopředu upozorňovala na to, že evropská měnová unie nemůže
dlouhodobě fungovat. Například proto, že země unie nemají společný dluh. Já
však chci upozornit na něco trochu jiného.
Je třeba si uvědomit, že měnový (bankovní) systém je cosi jako krevní oběh
v lidském těle. Začne-li kolabovat krevní oběh, začne kolabovat celé tělo.
Problémy bankovního systému tedy zákonitě způsobí velké problémy
v ekonomice. Krachy firem. Propouštění. Nemožnost obyvatel splácet své
dluhy. Rozvody. Sebevraždy a tak dále. Pokud je někdo ochoten jít touto
cestou, aby dosáhl svých cílů, očividně mu na ostatních příliš nezáleží. Takto
uvažuje pouze sociopat. A tímto způsobem, podle mého názoru, uvažují
prakticky všichni vrcholoví globalisté.
V příštích letech (psáno v roce 2020) se podle mého názoru začnou výrazněji
projevovat nedostatky současného bankovního systému. Můžeme se dočkat i
krachu některých bank v EU. Ti, kdo se v bankovnictví pohybují na vyšších
místech a rozumějí mu, toto již delší dobu tuší.
Zhruba před třemi lety bylo obyvatelstvo zabývající se kryptoměnami
překvapeno vyjádřením Evropské komise ke kryptoměnám. Komise v podstatě
řekla, že kryptoměny jsou zajímavá technologie a že jistě mají budoucnost.
V krypto komunitě zavládlo nadšení. Příznivci kryptoměn si toto vyjádření
vysvětlili tak, že EU jim poskytne větší svobodu v oblasti bankovnictví. Každý se
dívá na realitu svým úhlem pohledu.
Ve skutečnosti si špičky EU byly již v té době vědomy blížících se problémů
současného bankovního systému. Technologie, kterou kryptoměny nabízí, pro
ně představují jedno z možných řešení. Mohou například nahradit současné
euro eurem pouze elektronickým. Kontrola měny je základní nástroj moci
každé vlády. Kryptoměny přinášejí vládám (nebo spíše globalistům) další
možné nástroje, jak dosáhnout ještě větší kontroly nad bankovním systémem.
Zrušení hotovosti. Sledování toků peněz. Možnost podmínit příjem nebo
odeslání peněz různými podmínkami. Možnost kdykoliv zrušit finanční
prostředky nepohodlných osob. To vše kryptoměny nabízejí. Záleží na tom, jak
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je systém nastaven. Není důležitá technologie samotná, ale to, jakým
způsobem je lidmi využívána.
Řešením současných a blížících se problémů je tedy podle globalistů ještě
důraznější aplikace toho, co tyto problémy způsobilo. Ještě větší centralizace
a kontrola bankovního systému z jejich strany. Myslím si, že z jejich kroků je to
jasně vidět. Čím jsou cíle globalistů viditelnější, tím více lidí si je uvědomuje.
A tím více lidí vnímá ideologii globalismu negativně.

Závěr kapitoly
Nástrojem současných elit je zejména manipulace: Běžným obyvatelstvem.
Těmi, kteří jim slouží. I těmi, kdo věří jejich dobrým úmyslům. Každé
nepohodlné informace nebo fakta jsou médii často označeny za konspirace.
Reálné dopady politik globalistů si uvědomuje stále více obyvatel planety.
Bankovní systém je jedním z hlavních nástrojů jejich moci.
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Obyvatelstvo, které se dokáže spojit, má
před sebou skvělou budoucnost
Věřím tomu, že vše špatné je k něčemu dobré. Současný bankovní
a ekonomický systém již produkuje tak špatné výsledky, že si jich všímá stále
více obyvatel. Obrovská příjmová nerovnost, znečišťování životního prostředí,
strach ve společnosti a další. Primárním problémem však není systém, ale lidé.
Protože lidé tento systém vytvořili. Změnit se tedy musí lidé. A to se již děje.
Diskutovat o tom, který ekonomický systém je lepší, sice smysl má, ale jen do
určité míry. Znamená to totiž tahat za kratší konec provazu. I komunismus by
fungoval, kdyby lidé byli dostatečně morální a zodpovědní na to, aby
nerozkrádali majetek všech. V reálném životě se však na žádné „kdyby“
nehraje. V reálném životě přijímáme zodpovědnost za své činy jako jednotlivci
i jako skupina.
John Perkins mluví o tom, jak se kmeny v Amazonii, které mezi sebou dříve
válčily, spojily, aby unikly zkáze, kterou jim těžební společnosti způsobují.
Některé kmeny to zvládly včas, jiné ne. Myslím si, že ve světě to bude podobné.
A v tom vidím vyšší smysl toho všeho, co se nyní na planetě děje.
Někteří stále nechápou, že současné vlády a elity nás vedou špatným směrem.
Možná to pochopí, až jim jejich zkorumpované vlády omezí osobní svobody
ještě více. Konzumní společnost si svobody příliš nevážila. Obyvatelstvo, které
se dokáže spojit a spolupracovat, unikne z pasti, která je mu pod záminkou
pandemie a záchrany planety globalisty připravována. Tím tyto společnosti
prokáží, že jsou hodny toho, pokračovat dále ve své evoluční cestě. Postupně
se zbaví se parazitů společnosti a začne se jim opět dařit. Položí základy
ekonomiky fungující principu spolupráce. Nebude to cesta lehká, ani
krátkodobá.
Řada obyvatel přejímá myšlenky druhých. Vzdělaných. Těch, co mají tituly před
i za jménem. Stále přijímají nekonečný proud informací, který se na ně valí ze
všech stran. Je určitě správné se vzdělávat nebo vyhledávat informace. Ale je
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ještě správnější občas zkontrolovat, jestli informace, které k nám přicházejí,
dávají logický smysl. Zdravý selský rozum je to nejcennější, co máme.
Někteří si také myslí, že evoluci představuje primárně rozvoj technologií.
Několikrát jsem v této knize napsal, že důležitější je přístup obyvatelstva
k technologiím než technologie samotná. Technologie mají lidem sloužit
a pomáhat jim. Nikoliv za ně myslet či je ovládat. Řízení společnosti za pomoci
umělé inteligence představuje jednu ze slepých uliček, kterou si některé lidské
společnosti dost možná vyzkouší, aby jiné pochopily, že tudy cesta nevede.
Skutečná cesta spočívá v evoluci lidstva, nikoliv technologie. Spočívá v
pochopení pravého smyslu života nás všech. Smysluplný přístup k životu
a návrat ke skutečným hodnotám je ve slovanských zemích rozšířenější než
například na Západě. A to mezi obyčejnými lidmi. A proto také slovanské země
projdou podle mého názoru budoucím vývojem relativně nejsnadněji. Važme
si toho, v jaké zemi žijeme, a chovejme se podle toho. Važme si lidí, které
máme okolo sebe.

Závěr kapitoly
Lidská společnost je různými způsoby testována. Obyvatelstvo, které se
dokáže spojit a vydá se správným směrem, projde současnou proměnou
civilizace relativně snadno.
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Budoucnost České republiky
Já osobně vnímám současný vývoj u nás i ve světě tak, že z demokracie se
postupně stala hra na demokracii a z té se postupně stává totalita. Něco
podobného se v historii lidstva stalo již vícekrát. Současná pandemie poskytla
vládám tolik potřebného nepřítele, proti kterému je třeba bojovat. To odvádí
pozornost obyvatelstva od skutečných problémů společnosti a umožňuje
vládám zavádět opatření, na která by obyvatelstvo jinak nepřistoupilo.
Úspěšná manipulace spočívá v tom, že si lidé neuvědomují, že jsou
manipulováni. Cenzura tisku v naší zemi ve skutečnosti nikdy neskončila. Do
médií hlavního proudu se například nikdy nedostaly informace o tom, jakým
způsobem ve skutečnosti proběhla naše sametová „revoluce“. Tyto informace
se však dají najít a veřejně o nich mluví například zpěvák Ivan Mládek. Nebo ta
část dřívějších chartistů, která se do médií moc nedostane.
Část obyvatelstva, včetně některých politiků, přijímá informace z médií
hlavního proudu jako jedinou a nevyvratitelnou pravdu. Bojují za liberální
demokracii. Jsou fanatičtí příznivci současného trendu. Svými činy tak přispívají
k nástupu totality. Historie se opakuje.
Čím více obyvatelstva si uvědomuje, že současný směr je špatný, tím větší tlak
na něj nejen politické elity musí vyvíjet, aby se udržely u moci. Naše společnost
je řízena pomocí strachu. Překročil jsi rychlost? Sebereme ti řidičský průkaz.
Neodvedl jsi dostatek daní? Dostaneš penále. A tak dále. A nyní, stejně jako
v minulém režimu, se řada lidí bojí říkat nahlas své názory. Jediný rozdíl je
v tom, že represe nyní hrozí spíše ze strany zfanatizovaného obyvatelstva,
korporátních zaměstnavatelů či různých neziskovek podporovaných globalisty
než ze strany státu. Společnost se opět dělí na elitu a na ty ostatní. Propagovat
ideologii globalismu znamená patřit k elitě. Nebo se k ní alespoň hlásit.
Naši politici jsou zkorumpovaní. Tím však nemám na mysli primárně korupci
v polistopadovém stylu. Jsou zkorumpovaní ideologicky. Věří, že ideologie
globalismu je jedinou správnou cestou. Dělí se na různé politické strany, ale ve
skutečnosti říkají téměř totéž. Obyvatelstvo ve volbách volí stále dokola, ale
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reálně se pro něj nic nemění. Trend pokračuje dál. Různé politické strany
a debaty jejich představitelů jsou dnes již spíše divadélko pro obyvatelstvo.
Tedy pro tu část, která je ještě sleduje. Ve skutečnosti není na naší politické
scéně z čeho vybírat. Přijde mi úsměvné, když někdo označuje druhého za
hlupáka, protože volil špatnou politickou stranu.
Mnoho lidí si stále myslí, že současná situace se sama vrátí do normálu. Myslím
si, že naše jediná skutečná jistota je v tom, že nic takového se nestane. Před
sebou nyní máme pouze dvě možnosti. Více totality, nebo více svobody. Luxus
čekání na výsledek procesu si mohou dovolit pouze ti, kteří nemají děti. Nebo
ti, kteří nemají dostatek zdravého rozumu na to, aby viděli, kam současný vývoj
spěje.
Na druhou stranu je ale potřeba, aby si ti, kteří tak fanaticky obhajují současný
směr, blížící se totalitní způsob vládnutí vyzkoušeli na vlastní kůži. Zkušenosti
jsou nepřenosné. Musí se zažít. Lidé nebudou chtít změny ani reformy, dokud
sami nepochopí, že jsou potřeba. Respektive dostatečná část obyvatelstva.
V budoucnu můžeme jít již zmíněnou cestou Maďarska. Můžeme jít cestou
Cheránu. A můžeme také úplně zaniknout. Výsledek bude dán kolektivní
odpovědností za naše činy.
Tuto knihu jsem napsal proto, abych položil teoretické základy potřebných
reforem bankovního systému. Ten je základem každé ekonomiky a ovlivňuje ji
více, než si mnozí ekonomové uvědomují. A napsal jsem ji také proto, abych
spojil obyvatelstvo. To, které si již dnes uvědomuje, že v naší zemi jsou potřeba
změny. Reformy, které budou navrženy ve prospěch běžného obyvatelstva.
Je naivní si myslet, že jakákoliv individuální snaha o změny může v dnešní době
uspět. Média, politici a fanatici potlačují jakékoliv snahy o změnu trendu.
Média hlavního proudu zesměšňují každého, kdo se ohradí proti oficiální
„pravdě“. Tím ovšem tato média zničí v dlouhodobějším horizontu sama sebe.
Již nyní jim věří stále méně obyvatel.
Nemáme si stěžovat na to, že média lžou, fanatici křičí a sociální sítě cenzurují.
Je to totiž proces, který testuje společnost. Je to proces, který nás nutí se spojit.
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Ukazuje nám správný směr. Je to proces, který nás zkouší v tom, jestli jsme
schopni se současné demagogii postavit a začít sami řídit svou budoucnost.
Určit směr, kterým se naše společnost nakonec vydá. Je to hledání cesty, která
vzniká konfrontací různých myšlenek. Je to proces, při kterém vznikají chyby,
a ty jsou následně opravovány.
Proto mám na vás prosbu. Přestaňte ostatní dělit na pravičáky a levičáky.
Přestaňte je nálepkovat. Přestaňte si domýšlet, co si oni myslí. Přestaňte si
říkat, že „on schvaluje toto, a proto schvaluje i tamto“, nebo že „on volil jeho,
a proto je ten špatný“. Vyslechněte je. Při psaní této knihy a během diskusí se
svými kamarády jsem pochopil, že nikdo nepatří do žádné skupiny. Každý
máme různé znalosti a životní zkušenosti. A každý může přispět. Ostatně
zrovna ti, kteří se mnou nejvíce nesouhlasili, přispěli k této knize nejvíce.
Ukázali mi svůj pohled. A umožnili mi ji napsat tak, aby byla co nejvíce
srozumitelná i pro ty, kdo mají jiný názor. Diskuse s někým, kdo s vámi ve všem
souhlasí, vás moc neobohatí.
Na druhou stranu nemá moc smysl diskutovat s někým, kdo s vámi ve
skutečnosti diskutovat nechce. Chce vám pouze vnutit svou pravdu. Zpravidla
tu oficiální. Pokud už tedy budete chtít dělit lidi, dělte je na ty, kteří se za
každou cenu drží současných dogmat, a na ty, kteří jsou ochotní je občas
i přezkoumat. Dělejte to však velmi opatrně.
Tuto knihu jsem napsal proto, abych spojil veřejně činné osoby, které svými
slovy, ale i skutky již prokázaly, že jim jde o běžného českého občana. Můžeme
se lišit v názorech, jakými politikami řešit současnou situaci. Ale musíme se
nutně shodnout na strategii, jakým způsobem odstavit od moci současné
politické demagogy, sociopaty a kariéristy. Protože je můžeme porazit pouze
jednotným a jasně daným postupem. To je základní podmínka potřebná
k tomu, aby skutečné změny ve prospěch obyvatelstva České republiky mohly
být provedeny. Strategie, jak změny dosáhnout, vznikala současně s touto
knihou.
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Závěr této kapitoly napíšeme vlastními činy
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Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo předchozí verze této knihy četli stále
dokola. Dávali mi zpětné reakce a podnětné rady. Myslím si, že právě díky nim
je tato kniha srozumitelná pro většinu čtenářů. A děkuji i vám, čtenářům, kteří
jste ochotní se dozvědět něco nového a podělit se o tyto nově nabyté znalosti
i s ostatními.
Pokud si přejete mou minulou i budoucí práci ocenit nebo podpořit darem, na
stránkách banking2020.org v sekci „finanční dary“ najdete možnosti, jak tak
můžete učinit. Děkuji vám.
Petr Podobský
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O MNĚ
Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národní hospodářství. Čím jsem byl starší, tím více jsem si uvědomoval, že v médiích, politice
a bohužel i na školách jsou prosazovány zejména ty teorie a myšlenky, které
vyhovují především té nejbohatší elitě. Nikoliv však nám ostatním.
Při práci v bance jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je, když jsou veškeré
ﬁremní procesy podřízeny penězům. A když morální hodnoty a samotný
smysl práce jdou stranou. S tím jsem se nemohl ztotožnit. Proto jsem po
čase z banky odešel. Osobní vztahy, kterými jsem prošel, mě naučily, jak moc
jsou lidé rozdílní. Životní zkušenosti mě postupně dovedly k poznání, že se
jako lidstvo blížíme k nutné civilizační změně. Způsob mého myšlení se
postupně začal měnit. Do svých třiceti let jsem se považoval za výhradně
pravicově orientovaného ekonoma. V určité chvíli jsem však pochopil, že
pravicové teorie nejsou odpovědí na vše a že je třeba hledat vyšší smysl
našeho bytí. Začal jsem více spoléhat na svou intuici a zdravý selský rozum.
Psaní této knihy bylo mou osobní cestou k pochopení fundamentálních principů systému, ve kterém žijeme. Principů, které jsem dosud v žádné jiné knize
popsány nenašel. Pokud si uvědomujete, že současné elity nás vedou
špatným směrem, je tato kniha určena právě pro vás.
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