
N ejhorší je, že zákon často zne-
možňuje poskytování elektronic-

kých peněz subjektům, které nevlast-
ní bankovní licenci. Přitom příklad Ja-
ponska ukazuje, že obecné předplace-
né platební karty vydávané svazem
nebankovních institucí mají největší
šanci na obecné rozšíření. V Evropě
vedlo omezení emise elektronických
peněz na bankovní subjekty např. ke
zmrazení úspěšného projektu němec-
kého Telekomu. V České republice če-
ká v důsledku nového zákona o pla-
tebním styku možná stejný konec
všechny mikroplatební systémy, včet-
ně oblíbeného IlikeQ. Regulace tak
podvazuje technologický pokrok.

DŮVODY REGULACE
Proč však začaly vlády regulovat elek-
tronické peníze dříve, než se vůbec
stihly prosadit a než se ukázala reálná
potřeba je regulovat? Jeden z důvodů
byl uveden v dřívějším článku v ebizu
(Spiknutí centrálních bank, ebiz, únor

2002 – pozn. redakce): Centrální banky
a vlády často považují elektronické
peníze za možné ohrožení svých fis-
kálních i jiných zájmů. Také pro stá-
vající banky je zavedení regulace vý-
hodné, protože omezuje vstup do od-
větví, a snižuje případnou konkurenci
nebankovních institucí.

Vlády a centrální bankéři však mají
pro zavedení regulace jiné vysvětlení:
Tvorba elektronických peněz je sou-
částí bankovního odvětví, a tedy vyža-
duje stejnou regulaci jako klasické
bankovnictví. První část tohoto tvrze-
ní je naprosto pravdivá. Společnosti
emitující elektronické peníze dělají
právě to, co banky – jen místo růz-
ných typů vkladů používají plastové

karty a internet. Je však pravdivá
i druhá část tohoto výroku? Vyžaduje
skutečně bankovnictví jako takové
státní regulaci? Z následujícího textu
vyplyne, že je to víc než sporné.

MODELY A TEORIE
Zastánci regulace bank pro ni vidí
dva hlavní důvody. Prvním je potřeba
ochránit vkladatele před nepoctivým
jednáním bankovních manažerů.
Druhým je úvaha, že bankovnictví je
naprosto zvláštní odvětví, které je mi-
mořádně závislé na důvěře, a které je
proto přirozeně vnitřně nestabilní.
Jsou tyto důvody platné?

Abychom to mohli posoudit, musí-
me prozkoumat, z čeho tyto předsta-
vy pramení. Ani jedna z nich nevychá-
zí přímo z ekonomické teorie. Teorie
a modely, které mají existenci nesta-
bility vysvětlit, jsou mnohem pozděj-
šího data, než obě tyto představy. Jak
navíc ukázal White (1999), tyto mode-
ly ve svém souhrnu nejsou příliš rele-
vantní. Obvykle napadají spíše než
skutečné bankovnictví jeho karikatu-
ru. Například hypotéza o anatomii
bankovní paniky prezentovaná Mish-
kinem předpokládá, že management
banky zůstane v průběhu bankovní
paniky naprosto pasivní. Jiný často
citovaný model (Diamond-Dybvigův)
zase předpokládá, že banky nemají
žádný vlastní kapitál, který by mohl
pokrýt případné krátkodobé ztráty.
Tím však tyto modely ignorují právě
to, co je pro stabilitu reálně existují-
cích bank podstatné. Jakou tedy mají
vypovídací schopnost? Podle mého
mínění nulovou.

Ekonomická teorie nabízí spíše
představu, že je to právě regulace, co

vyvolává nestabilitu bank. Regulace
totiž vede k omezení možných typů
obchodů a územního šíření bank,
a tudíž k nižší diverzifikaci aktiv
a tím vyšší rizikové expozici. Explicit-
ní i implicitní státní záruky za banky
motivují bankovní management k ha-
zardnímu chování, protože část ná-
kladů případných problémů nese ně-
kdo jiný než banka (obvykle daňoví
poplatníci). Státní záruky na druhou
stranu také zbavují nebankovní sub-
jekty motivace monitorovat finanční
zdraví bank. Naopak je často motivují
k hazardnímu jednání. (Z České re-
publiky známe případ kampeliček.
Mnozí střadatelé sem investovali
i přesto, že považovali kampeličky za
nespolehlivé. Uvažovali tak, že pokud
stihnou vybrat své vklady včas, získají
vysoký výnos; v opačném případě
ztratí pouze úrok, protože zbytek na-
hradí stát z daní ostatních. Případ
kampeliček a vlastně všech zkracho-
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Elektronické peníze dosud nesplnily očekávání, která do nich mnozí vkládali. Hlavní důvody jsou dva: elektronické peníze
zatím nenabízejí oproti „klasickým“ platebním prostředkům mnoho výhod, a vlády a centrální banky zavedly téměř oka-
mžitě (často před rozšířením elektronických peněz) poměrně přísnou regulaci tohoto odvětví.
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� Vlády a centrální banky zavedly často ještě
před rozšířením elektronických peněz poměrně
přísnou regulaci tohoto odvětví.
� Ekonomická teorie nabízí představu, že je to
právě regulace, co vyvolává nestabilitu bank.
Státní záruky za banky motivují management
bank k hazardnímu chování, protože část ná-
kladů případných problémů nese někdo jiný
než banka. Záruky také zbavují nebankovní
subjekty motivace monitorovat finanční zdraví
bank.
� Výsledky současných výzkumů bankovnictví
19. století ukazují, že nestabilita bankovnictví 
v této době nebyla způsobena absencí regulace,
nýbrž nevhodnou a přehnanou regulací. Totéž
platí i pro 20. století.

Neregulované bankovnictví Hong Kongu bylo stabilní. Prv-
ní bankovní krach se zde objevil až po zavedení regulace.



vaných českých bank také jasně ilu-
struje neschopnost státu monitorovat
finanční zdraví bank a ochránit vkla-
datele před nepoctivými manažery.)

DIVOKÉ ŠELMY …
Odkud se tedy představy o nutnosti
regulovat banky vzaly? Vycházejí ze
zkušeností s anglosaským bankovnic-
tvím v 19. století, které je tradičně po-
važováno za příklad naprostého ne-
vměšování se státu do hospodářství.
V tradiční literatuře je toto období
popsáno jako doba naprostého zmat-
ku, opakujících se bankovních panik
a úpadků bank a podvodného jedná-
ní bankovních manažerů. V americké
literatuře je bankovnictví první polo-
viny 19. století často nazýváno ban-
kovnictvím divokých šelem. Jsou však
tradiční představy správné?

… NEBO BERÁNCI?
V posledních dvaceti letech probíhá
mohutný výzkum bankovnictví 
19. století. Výsledky jeho shrnutí jsou
více než překvapivé. Především se
ukazuje, že představa o katastrofální
nestabilitě bankovnictví té doby je
přinejmenším přehnaná. Bankovní
paniky a vlny bankovních úpadků
skutečně existovaly, díky systému kry-
tí však většinu ztrát nesli majitelé
bank, nikoli vkladatelé. Typická ztráta
vkladatelů byla buď nulová, nebo jen
velmi malá. Oproti tradičním tvrze-
ním se také nepotvrdilo, že by příči-
nou úpadků bank bylo podvodné jed-
nání managementu. Typická délka ži-
vota zbankrotované banky vysoce
přesahovala dobu odhadovanou pro
maximalizaci „lupu“, pokud by banka
byla zřízena za účelem okradení vkla-
datelů (jak tvrdily noviny té doby).
Podrobné rozbory bankovních roz-
vah a výsledovek navíc ukazují, že
management řídil banky poměrně
pečlivě, uvážlivě a obezřetně.

Neexistence státních záruk za ban-
kovní vklady vedla k vytvoření výraz-
ných soukromých záruk. Ve skotském
systému to bylo neomezené ručení
vlastníků banky za všechny její závaz-
ky. Ve Spojených státech, kde měly
banky podobu akciových společností,
se prosadila silná informační kontro-

la hospodaření bank. Noviny a spe-
cializovaný tisk pravidelně monitoro-
valy finanční zdraví bank. Bankovní
domy přitom měly výraznou motivaci
pravidelně zveřejňovat údaje ověřené
nezávislým auditorem. Banka, která
by tak nečinila, by byla automaticky
podezřelá a ztratila by všechny vkla-
datele.

Druhý závěr moderního zkoumání
je ještě překvapivější. Banky té doby
nebyly (až na výjimku Skotska) nere-
gulované, jak se dříve soudilo, nýbrž
byly regulované velmi silně a přede-
vším velmi nevhodně. V Anglii bylo
např. zakázáno, aby banky emitující
bankovky měly více než šest společní-
ků. Proto vznikaly jen malé lokální

banky se špatně diverzifikovanými
aktivy, které byly náchylné k bankro-
tu. Ten jim hrozil pokaždé, když
zbankrotoval byť jeden významný
místní obchodník.

Banky ve Spojených státech měly
nejen omezenou možnost zakládat
pobočky (a tedy regionálně diverzifi-
kovat svá aktiva), navíc ještě musely
povinně držet velkou část svých aktiv
ve formě státních obligací. Jakýkoli
pokles v hodnotě těchto obligací
(např. když se stát výrazně zadlužil),
vedl ke krachům bank. Podobně vzni-
kaly bankovní paniky v případě, že se
krátkodobě zvýšila poptávka po hoto-
vosti. Banky sice mohly emitovat
vlastní bankovky (a tak uspokojit zvý-
šenou poptávku veřejnosti), nemohly
to však udělat bez současného náku-
pu vládních obligací. A stát obvykle
nezvyšuje objem svých obligací podle
potřeb bank. Vkladatelé, kteří se obá-
vali, že na ně hotovost nezbude, pod-
nikli útok na banku.

MYLNÉ PŘEDSTAVY
Pokud shrneme už řečené, moderní
výzkum ukazuje, že tradiční tvrzení
o nestabilitě neregulovaného bankov-
nictví je mylné. Je to spíše regulace,
co vyvolává nestabilitu. To ještě pod-
trhuje výzkum ze Skotska 18. a první
poloviny 19. století (tj. před harmoni-
zací bankovních zákonů se sousední
Anglií). Skotské bankovnictví té doby
bylo jako jediné skutečně zcela nere-
gulované. Přitom netrpělo žádnými
problémy známými z Anglie nebo
Spojených států. Bankovnictví zde by-
lo zcela stabilní.

Podobné výsledky poskytují i ně-
které empirické výzkumy z 20. století.
Větší regulace bankovnictví je typicky
spojená s jeho větší nestabilitou.
Bankovnictví Spojených států, jedna
z nejvíce regulovaných bankovních
soustav, trpělo ve 20. století mnohem
větší než průměrnou nestabilitou.
Naproti tomu neregulované bankov-
nictví Hong Kongu bylo stabilní. Prv-
ní bankovní krach se zde objevil až
po zavedení regulace.

Můžeme tedy říci, že pro regulaci
bankovnictví nemáme žádné přesvěd-
čivé důvody. Místo toho máme důvod
si myslet, že by stát neměl do ban-
kovnictví zasahovat. Pokud to platí
pro klasické bankovnictví, neplatí to
tím spíše pro emisi elektronických
peněz? Zvláště když víme, že regulace
podvazuje technologický pokrok––
M I C H A L K V A S N I Č K A p ř e d n á š í
n a  E k o n o m i c k o - s p r á v n í  f a k u l -
t ě  M a s a r y k o v y  u n i v e r z i t y .
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