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MOŽNÁ POUČENÍ Z BRITSKÉ MONETÁRNÍ DEBATY PRVNÍ 
POLOVINY 19. STOLETÍ 
 
Michal Kvasnička 
 
 
V posledních dvou stoletích proběhla celá řada debat o vhodném uspořádání měnových otázek a 
organizaci bankovního odvětví. Patrně nejdůležitější z těchto debat proběhla ve Velké Británii 
v první polovině 19. století – jejím výsledkem pak bylo zavedení tzv. Peelova zákona1.2 Za 
nejvýznamnější ji lze považovat ze tří vzájemně provázaných důvodů: 1) Této debaty se 
zúčastnilo nejširší spektrum aktérů. Kromě teoretických ekonomů se jí zúčastnili také praktičtí 
bankéři, parlament a jeho odborné komise i široká laická veřejnost. 2) V této debatě byly 
diskutovány problémy v mnohem obecnější rovině než kdykoli předtím nebo potom. Veškeré 
další diskuze byly de facto vymezeny výsledkem této britské debaty. 3) Důsledky této debaty 
ovlivnily veškeré monetární uspořádání nejprve v Evropě a s jistým zpožděním i na celém 
světě.3 
 
Ve světle důležitosti této debaty a jejího vlivu na pozdější monetární uspořádání se zdá být 
účelné stručně shrnout průběh této debaty a pokusit se najít možná poučení z jejího průběhu a 
důsledků. Text je uspořádán následujícím způsobem: Nejdřív nastíníme tehdejší aktuální britské 
problémy, které se debata snažila vyřešit, potom představíme hlavní myšlenkové proudy této 
doby a blíže rozvedeme hlavní témata debaty. Následně stručně popíšeme výsledek této debaty 
a jeho příčiny. V posledním oddíle se pokusíme najít určitá obecná ponaučení, která lze z této 
debaty a jejího výsledku vyvodit. 
 
Problémy britského bankovnictví přelomu 18. a 19. století 
 
Uspořádání bankovní soustavy se na přelomu 18. a 19. století v jednotlivých částech britského 
impéria výrazně lišilo. Britskou monetární debatu první poloviny 19. století ovlivnily především 
bankovní systémy existující v Anglii a ve Skotsku (a z nich především situace v Anglii), proto 
se budeme věnovat především jim. 
 
Základ monetárního uspořádání byl v Anglii i ve Skotsku na přelomu 18. a 19. století identický. 
V obou těchto částech Velké Británie byla peněžní jednotkou libra, která představovala jisté 
množství monetárního kovu (v době této debaty zlata). Kromě zlatých mincí obíhala také celá 
řada bankovek. Tyto bankovky byly emitovány soukromými komerčními bankami a byly při 
předložení směnitelné za zlaté mince. Jednotlivé emitující banky byly vzájemně právně 
nezávislé. Neexistovala žádná centrální banka, pojištění vkladů ani podobná „ochranná“ či 
                                                           
1 Skutečný název zákona známého jako tzv. Peelův zákon (Peel's Act) je Act to Regualate the Issue of 
Bank Notes, and for giving to the Governor and Company of the Bank of England certain Priviledges for a 
limited Period, viz Davies (2002, s. 314). The Governor and Company of the Bank of England je plný 
název banky, která je obvykle nazývána stručně Bank of England (tak dále i v tomto textu). 
2 V užším slova smyslu tato debata začala ve 20. letech 19. století a skončila přijetím tzv. Peelova zákona 
v roce 1844. Navázala tak na předchozí bullionistickou kontroverzi, jejíž aktéři vedli spor, zda má být 
obnovena konvertibilita bankovek Bank of England. 
3 Jak ukazuje Vera Smith (1990), v 19. století probíhaly debaty o žádoucím monetárním uspořádání v celé 
Evropě i v USA. Tyto debaty neprobíhaly oddělené, nýbrž se vzájemně ovlivňovaly. Britská monetární 
kontroverze ovlivnila průběh debaty v celém zbytku světa. 
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dohlížející instituce. Zatímco z pohledu nebankovní veřejnosti představovaly bankovky peníze, 
z pohledu bank představovaly jeden ze zdrojů financování banky, a to v této době 
nejvýznamnější externí zdroj financování banky. Bankovky byly obvykle emitovány úvěrovým 
způsobem, tj. vyplaceny v podobě úvěru, a byly pouze částečně kryté. Kromě emitujících bank, 
tj. bank, které emitovaly bankovky, existovaly také neemitující banky, tj. banky, které pouze 
přijímaly vklady a poskytovaly úvěry, viz White (1984), Smith (1990) a Davies (2002). 
 
Bankovnictví ve Skotsku 
Ve Skotsku nebylo bankovní odvětví předmětem žádné speciální regulace – banky byly 
podřízeny pouze běžnému komerčnímu právu. Banky měly povahu velkých společností obvykle 
s neomezeným ručením a s mnoha pobočkami, které zajišťovaly široký oběh jejich bankovek 
(několik charterovaných bank bylo organizováno na principu akciové společnosti s ručením 
omezeným).4 Vzájemně byly provázány clearingovým systémem, který pravidelně vypořádával 
vzájemné bilance bank.  
 
Banky byly řízeny velmi obezřetně a byly relativně stabilní. Za zhruba sto padesát let skotského 
tzv. svobodného bankovnictví (od roku 1695 do roku 1844) došlo pouze k jednomu případu 
hromadného bankovního úpadku. V roce 1769 padla Ayr Bank. Tato banka nebyla založena pro 
komerční účely, nýbrž proto, „aby pomáhala zemi v její tísni,“ viz Smith (2001). Její 
zakladatelé považovali obezřetný přístup skotských bank za příliš restriktivní a nastavili svým 
dlužníkům mnohem mírnější podmínky (zakladatelé sami se stali prvními dlužníky banky, takže 
banka byla hned od počátku zatížena výrazným morálním hazardem). Banka emitovala 
nadměrné množství bankovek, takže v clearingovém mechanismu trvale ztrácela rezervy, až 
byla nakonec nucena ukončit svou činnost. Spolu s bankou padlo také několik navázaných 
neemitujících bank, viz White (1984), Davies (2002) a Smith (2001). 
 
Kromě tohoto případu není známý žádný další případ nestability. Naopak, bankovní systém byl 
plně odolný proti hospodářským otřesům a zachoval si konvertibilitu bankovek za zlato 
i v době, kdy byla konvertibilita bankovek v Anglii suspendována, viz White (1984). 
 
Anglické bankovnictví 
Situace v sousední Anglii byla naprosto odlišná. V Anglii té doby existovala pouze jediná silná 
banka akciového typu s ručením omezeným – Bank of England. Kromě ní existovali ještě 
v Londýně bohatí soukromí bankéři, kteří se vzdali práva emitovat bankovky (viz 
např. Schwartz (1987, s. 182); tímto typem bank se nebudeme dále zabývat) a stovkymalých, 
tzv. venkovských bank (country banks), které měly malý počet společníků, nedostatečný kapitál 
a mizivou diverzifikaci aktiv.5 Žádná z těchto bank neměla pobočky: venkovské banky proto, že 

                                                           
4 Skotsko bylo první zemí na světě, kde vznikla skutečně celostátní hustá síť bankovních poboček, viz 
Davies (2002). 
5 Davies (2002, s. 287) odhaduje, že počet anglických venkovských emitujících bank rapidně rostl 
z malého počtu před rokem 1750, přes asi 100 až 150 bank kolem roku 1775, po zhruba 800 bank 
v roce 1810, přičemž všechny tyto banky byly díky zvolené regulaci velmi malé – rozhodně ve srovnání 
s Bank of England a neemitujícími londýnskými bankéři. Mnohé z těchto bank se zároveň zabývaly jinými 
typy obchodní činnosti, čímž využívaly výrazné úspory ze sdružené činnosti (economics of scope), viz 
s. 288. Tato čísla vykazují výrazně odlišný vývoj než v sousedním Skotsku, kde počet bank rostl z asi pěti 
v roce 1740, přes 14 bank v roce 1750, na 32 bank v roce 1767, odkdy klesl na 20 v roce 1773 a opět 
vzrostl na asi 30 emitujících a 6 neemitujících bank v roce 1826. Všechny tyto banky byly relativně 
velké – a především byly zhruba stejně velké, viz White (1984). V roce 1810 byl průměrný kapitál 
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si to při své velikosti nemohly dovolit, Bank of England proto, že to nepovažovala za 
perspektivní.6 V Anglii na rozdíl od Skotska neexistoval žádný clearingový systém, což značně 
limitovalo oběh bankovek a způsobovalo i další problémy, které zmíníme níže. 
 
Stav anglického bankovnictví nebyl na rozdíl od jeho skotského protějšku výsledkem 
přirozeného vývoje, nýbrž důsledkem vládní regulace bankovního odvětví. Cílem této regulace 
přitom nebyla původně snaha po zvýšení stability anglického bankovního systému, nýbrž 
potřeba vlády zajistit si lepší fiskální podmínky, konkrétně zlepšit možnost vlády získat mírně 
úročený úvěr. 
 
Bank of England byla založena v roce 1694 právě z těchto (politických) důvodů. Těžce 
zadlužená anglická vláda (ke spojení anglického parlamentu se skotským dosud nedošlo) nebyla 
s to získat další úvěr (potřebný především pro financování války proti Ludvíkovi XIV.). Aby jej 
získala, umožnila založení soukromé privilegované banky, která měla nadále poskytovat 
permanentní úvěr vládě za „příhodnou“ úrokovou sazbu. Teoreticky bylo poskytnutí úvěru 
vládě vázáno na schválení parlamentem, prakticky k němu však později docházelo i bez něj, viz 
White (1984) a Davies (2002, kapitola 6 a 7).7 
 
Bank of England byla už od svého založení výrazně závislá na vůli vlády a byla s ní tak de facto 
velmi silně svázaná. Každé prodloužení charteru banky bylo vždy spojeno buď s rozšířením 
úvěru vládě, nebo významným příspěvkem státní pokladně, viz Smith (1990). Ostatní rozšíření 
vládního úvěru byla naopak často spojena s rozšířením privilegií a výhod pro banku. Díky 
tomuto faktickému, byť původně nepředpokládanému, napojení Bank of England na anglickou 
vládu, získávala banka stále další a další privilegia oproti ostatním anglickým bankám. Tato 
privilegia měla stále častěji podobu omezení možností ostatních anglických bankovních domů, 
viz např. Schwartz (1987, s. 182). 
 
Nakonec tato (původně fiskálně motivovaná) regulace anglického bankovního odvětví 
poskytovala Bank of England výsadní pozici: Byla jedinou bankou, která směla být 

                                                                                                                                                          
skotských bank asi 50 tisíc liber v porovnání s asi 10 tisíci liber v případě anglických venkovských bank, 
viz Davies (2002, s. 292). Je tedy zřejmé, že omezení konkurence umožnilo v Anglii přežívat mimořádně 
malým neefektivním bankovním institucím – takovým, které ve Skotsku v silné konkurenci silných 
bankovních domů nemohly přežít. Absence konkurence jednak umožnila těmto bankám přežít, jednak 
neochota Bank of England emitovat bankovky s nízkými nominály vytvářela trh pro emisi venkovských 
bank i pro neplnohodnotné mince (token coins), vydávané jak bankami, tak i některými obchodníky. 
6 Bank of England sice dostala oficiální povolení k tvorbě poboček až v roce 1826 (Davies, 2002, s. 308), 
do té doby však neexistoval zákaz tvorby poboček. 
7 Skotský bankovní systém vznikl velmi podobně. V roce 1695 byla založena chaterovaná Bank of 
Scotland s podobně privilegovaným postavením jako Bank of England. Na rozdíl od ní však neměla 
poskytovat úvěr vládě, nýbrž podporovat místní obchod (schválena byla ještě samostatným Skotským 
parlamentem; po spojení parlamentů by bylo schválení jejího monopolu již nemyslitelné). Na rozdíl od 
Bank of England, která získala oficiální monopol až v roce 1709, získala ho Bank of Scotland okamžitě – 
ovšem jen na 21 let. Kvůli podezření jejího managementu z nedostatku loajality k britské vládě nebyl její 
monopol po vypršení jejího charteru v roce 1716 obnoven – naopak byla v roce 1727 založena 
konkurenční Royal Bank of Scotland. Mezi oběma bankami se okamžitě rozhořel tuhý konkurenční boj, 
který jednak nastartoval volnou konkurenci ve skotském bankovním odvětví, jednak paradoxně vedl ke 
vzniku pravidelného mezibankovního clearingu. Nakonec byly v roce 1826 ve Skotsku tři charterované 
emitující banky a 26 emitujících bank s neomezeným ručením a 6 neemitujících bank, viz White (1984, 
oddíl 2.2) a Davies (2002, s. 272– 279). 
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organizována na principu akciové společnosti – naproti tomu ostatní banky podle zákona 
nesměly mít více než šest společníků.8 Její prestiž byla uměle zvýšena faktem, že všechny 
platby vládě musely být prováděny přes Bank of England. Banka zároveň administrovala státní 
dluh. Pokud se banka dostala kvůli nadměrné emisi svých bankovek do potíží s jejich 
proplácením, vláda jí umožnila legálně suspendovat konvertibilitu jejích bankovek s tím, že se 
její bankovky dočasně staly penězi s nuceným oběhem (legal tender).9 
 
Není divu, že při takovém uspořádání zůstaly venkovské banky mimořádně malé – podmínka 
nejvýše šesti společníků představovala extrémní limit velikosti banky. Velikost banky je přitom 
jedním ze základních parametrů, který ovlivňuje stabilitu a rentabilitu banky. Malá banka je 
nutně špatně kapitálově vybavená. To jednak snižuje její stabilitu, (viz dále), jednak 
znemožňuje bance využívat výhody úspor z rozsahu a úspor z přidružené činnosti (economics of 
scope), které jsou v případě bank mimořádně významné, viz Kohn (2003). Nedostatečný kapitál 
také bance znemožňuje využívat nepředpokládaných příležitostí při poskytování úvěrů. Vysoké 
náklady vyplývající z nedostatečné velikosti bank samozřejmě neovlivňují pouze ziskovost 
bank, nýbrž také velikost bankovních marží. Vysoké marže anglických bank způsobily mnohem 
nižší míru zprostředkování než jaká byla běžná ve Skotsku. Míru zprostředkování odráží i fakt, 
že ve Skotsku připadal na tisíc obyvatel mnohem větší počet bankovních poboček než 
v sousední Anglii nebo např. v USA, viz White (1999, s. 83). Právě vysoké dostupnosti úvěru 
ve Skotsku přičítal Smith (2001) hlavní zásluhu za podstatně vyšší ekonomický růst Skotska 
své doby oproti Anglii. White (1984) tvrdí, že v roce 1750 byl per capita národní důchod ve 
Skotsku asi poloviční než v sousední Anglii; kolem roku 1845 však již byl prakticky stejný.10 
 
Malé vesnické banky byly odkázány pouze na své geograficky blízké okolí – připomínáme, že 
uvažujeme o době, kdy veškerá komunikace byla převážně osobní, takže důvěryhodnost banky 
byla závislá na osobní znalosti bankéře, případně jeho agentů na pobočkách. Kapitálově špatně 
vybavené banky nebyly schopné vytvářet pobočky. Omezenost klientely anglických vesnických 
bank měla dva velmi nepříznivé důsledky: Prvním je malá míra diverzifikace aktiv banky a z ní 
plynoucí vyšší rizikovost jejích aktiv. Malé anglické banky byly často závislé na několika málo 
místních obchodnících – úpadek kteréhokoli z nich mohl způsobit krach banky. 
 
Za druhé, bankovky anglických venkovských bank obíhaly pouze v těsném sousedství banky. 
To nutilo jak veřejnost, tak banky samotné vypořádávat své závazky mimo svůj region přímo 
v monetárním kovu. To jednak zvyšovalo transakční náklady, jednak snižovalo rentabilitu bank 
a naopak zvyšovalo jejich rizikovost. White (1984) uvádí, že v Anglii se v této době stále často 

                                                           
8 Bank of England získala tento svůj faktický monopol „na velikost“ spolu s dalšími privilegii v roce 1697 
jako projev vděčnosti vlády za účinnou pomoc v úspěšné válce proti Ludvíkovi XIV. Zákon říkal, že 
žádná jiná společnost „v podobě banky“ („in the nature of a bank“) nesmí být vytvořena po dobu existence 
Bank of England. (Před tímto rokem došlo k několika neúspěšným pokusům o vytvoření konkurenční 
banky.) Zákon byl v důsledku pokusů dalších společností o vstup do bankovního odvětví v roce 1708 
zpřesněn – byl přijat zákazu emise bankovek pro společnosti s více než šesti společníky, viz Davies (2002, 
s. 263). 
9 Davies (2002, s. 244) uvádí také zajímavý fakt, že už při jejím založení v roce 1694 bylo Bank of 
England uděleno právo umístit na své bankovky symbol Británie („Britania, seated on the bank of 
money“), čili oficiální pečeť soudobých mincí ražených vládou. Je nepochybné, že tato symbolika 
zvyšovala důvěryhodnost banky oproti jiným bankám, neboť vyvolávala zdání její „oficiálnosti“. 
10 Svou roli ovšem jistě sehrála i konvergence zaostalejší země k bohatší, kterou předpovídají moderní 
teorie ekonomického růstu. 
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používal k provádění směny přímo monetární kov (a v příhraničních hrabstvích dokonce 
bankovky skotských bank, viz také Davies (2002)). Ve srovnání s tím se ve Skotsku zlaté mince 
v oběhu téměř nevyskytovaly a není ani zaznamenán jediný případ oběhu anglických bankovek 
ve Skotsku. 
 
Malým regionálním bankám, které od sebe byly často velmi vzdálené a které spolu díky 
neexistenci poboček přímo nekomunikovaly, se také nevyplatilo vytvořit clearingový systém. 
(V Anglii vznikl clearingový systém mnohem později než v sousedním Skotsku. A ještě dlouho 
po jeho vzniku do něj nebyla většina venkovských bank vůbec připuštěna.) Neexistence 
clearingového centra má dva velmi nepříjemné důsledky, které přímo vyplývají z ekonomické 
role clearingu. Méně podstatný z těchto důsledků – vyšší transakční náklady, nutnost udržovat 
vyšší rezervy monetárního kovu a vyšší riziková expozice v důsledku nemožnosti vyrovnávání 
pouze čistých pozic mezi více bankami – již byl zmíněn výše. 
 
Clearingový systém však v bankovním systému hraje ještě mnohem podstatnější roli než je role 
snižování nákladů na styk mezi bankami: Clearingový systém poskytuje jednotlivým emitujícím 
bankám rychlou zpětnou vazbu, zda emitují příliš mnoho nebo příliš málo bankovek, tj. zda 
poskytují nadměrný nebo nedostatečný objem úvěru. Banka, která nadměrně emituje bankovky, 
tj. emituje jich více, než odpovídá jejímu tržnímu podílu na celkové poptávce po penězích, 
ztrácí v clearingu své rezervy. Držitelé jejích bankovek, kteří je nechtějí držet, je totiž předloží 
své bance k výměně za preferovanou „značku“ bankovek, nebo je u své banky uloží. Tato 
konkurenční banka pak předloží bankovky emitující bance v clearingu ke konverzi. Emitující 
banka je musí vyplatit ve zlatě, takže nadměrně emitující banka, která v clearingu vyplácí více 
zlata, než v něm sama získává, ztrácí své zlaté rezervy. Ztráta rezerv tak banku informuje, že 
emituje nadměrně, zatímco příliv monetárního kovu ji informuje, že emituje nedostatečně a že 
může a má rozšířit poskytování úvěrů. Tento způsob zpětné vazby je přitom velmi efektivní – 
banka získává informace velmi rychle (White (1984) odhaduje zpoždění mezi nadměrnou emisí 
a odlivem rezerv pouze na týdny) a je nucena podle těchto informací jednat – jinak se vystavuje 
riziku bankrotu, jak ukazuje např. výše popsaný příklad Ayr Bank.11 
 
Při neexistenci clearingu anglické venkovské banky neměly rychlou zpětnou vazbu. Není tedy 
divu, že pravidelně nadměrně emitovaly bankovky. Kontrakce jejich emise pak neměla obvykle 
podobu plynulého přizpůsobování po malých dávkách (jak tomu bylo v případě skotských bank 
vzájemně propojených clearingovým systémem), nýbrž povahu runu. Run mohl vypuknout 
z mnoha příčin: Protože se banka stala díky malé diverzifikaci svých aktiv nesolventní, protože 
se větší počet držitelů bankovek pokusil naráz o jejich konverzi, protože vzniklo podezření 
banky z nelikvidity apod. 

                                                           
11 Tento zpětnovazební mechanismus informující emitující banku o relativní velikosti její emise nemá 
žádnou obdobu. Zatímco konkurenční emitující banka spojená s ostatními bankami clearingovým 
systémem zjistí, že emituje nadměrně, během několika týdnů (White, 1984), centrální banka na 
komoditním standardu to zjistí nejdříve za několik čtvrtletí, spíše však let – až začne docházet k odlivu 
monetárního kovu do zahraničí. Centrální banka emitující nekonvertibilní peníze to zjistí stejně pozdě – až 
ve chvíli, kdy začne měřitelně růst cenová hladina. Výše popsaný mechanismus poskytuje také 
efektivnější motivaci – soukromá emitující banka nemá žádný důvod a ani žádnou možnost provádět 
sterilizaci monetární kontrakce a dlouhodobě udržovat nadměrný objem své emise (např. z politických 
důvodů). Soukromé emitující banky bez clearingového mechanismu jsou na tom ještě hůře než centrální 
banka, protože mohou trpět odlivem rezerv do zahraničí i v případě, kdy nadměrně emituje jiná banka, viz 
dále. 
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Aby snížily své transakční náklady, začaly anglické venkovské banky postupně používat jako 
své rezervy místo zlatých mincí bankovky Bank of England, protože taková praxe při 
neexistenci všeobecného clearingového systému výrazně snižovala náklady na konverze jejich 
bankovek. To dále posílilo vliv Bank of England, která se postupně stávala monopolním 
držitelem zlatých rezerv v Anglii. Tímto způsobem v Anglii vznikl pyramidový bankovní 
systém: Zlaté rezervy držela postupně jen Bank of England. Venkovské banky držely jako 
rezervy bankovky Bank of England, zatímco neemitující banky držely jako své rezervy buď 
bankovky Bank of England nebo venkovských bank. Jakékoli zvýšení emise Bank of England 
pak bylo výrazně multiplikováno „parazitními“ emisemi venkovských bank. 
 
Tímto způsobem se dále posílilo výsadní postavení Bank of England – její bankovky díky tomu 
jako jediné obíhaly po celé Anglii, a to dokonce předtím, než Bank of England otevřela vlastní 
pobočky, protože anglické venkovské banky ochotně přijímaly její bankovky a působily tak 
vlastně jako její agenti. Naproti tomu ve Skotsku, kde nebyla žádná banka privilegována, 
k žádné centralizaci držby rezerv nedošlo. Bankovky všech bank obíhaly po celém Skotsku 
(a částečně i po Anglii), a to jednak díky široké síti poboček, jednak díky clearingovému 
systému, viz např. White (1984). 
 
Malá velikost a regionální omezenost anglických bank vyvolávala ještě jeden problém: 
V případě nelikvidity nebyla solventní banka schopná získat úvěr od jiných bank – každá 
jednotlivá anglická banka na to byla příliš malá a náklady na jejich organizaci byly bez 
existence clearingového systému, který by mohl úvěrovou pomoc organizovat a zároveň 
garantovat solventnost banky, příliš vysoké. Bank of England se v této době také nechovala 
jako věřitel poslední instance. Anglická venkovská banka v likviditních problémech tak byla 
téměř jistě odsouzená k zániku při runu. Naproti tomu skotské banky organizované 
v clearingovém systému si v likviditních problémech běžně poskytovaly úvěr, viz White (1984, 
oddíl 2.4). Clearing housy tak částečně fungovaly jako věřitelé poslední instance, ovšem bez 
toho, aby zvyšovaly motivaci bank přijímat dodatečné riziko. Naopak monitorováním bank 
překonávaly problémy asymetrických informací, viz White (1999, kap. 4). 
 
Všechny výše popsané problémy vyvolané regulací bankovnictví v Anglii (nebo přesněji řečeno 
politicky motivovaným hromaděním privilegií jednou bankou) způsobily, že anglické 
venkovské banky byly známé svou nestabilitou.12 Často emitovaly nadměrné množství 
bankovek, takže se vzápětí stávaly předmětem útoku na své zlaté rezervy. Také mizivá 
diverzifikace aktiv způsobila, že se banky často dostávaly do ekonomických problémů. Protože 
veřejnost nebyla schopna kvůli asymetrii informací mezi bankéřem a jeho klienty rozlišit mezi 

                                                           
12 Paradoxní je, že za příčinu nestability venkovských bank byl velmi dlouho považován fakt, že emitují 
bankovky o malých nominálech. Úvaha byla asi následující: Bank of England emituje pouze bankovky 
o velkých nominálech (původně minimálně 20 liber, později 10 liber a 5 liber teprve v roce 1794) a je 
stabilní. Venkovské banky emitují typicky bankovky o malé nominální hodnotě (často méně než 1 libra) a 
jsou nestabilní. Bankovky o malých nominálech tedy musejí snižovat stabilitu banky. Postupně proto byly 
zákonem v Anglii zakázány všechny bankovky o nižším nominálu než 5 liber (poslední zvýšení 
v roce 1826 po předchozí bankovní panice v roce 1825, viz Davies (2002, s. 308)), což dále snížilo 
možnosti venkovských bank, protože je to připravilo o velkou část trhu. Pokus o podobný zákaz ve 
Skotsku byl zažehnán i díky úsilí Waltera Scotta, viz Davies (2002, s. 309). Je přitom zřejmé, že malé 
nominály (aspoň ve Skotsku) evidentně nepůsobily žádné problémy, viz White (1984). Zákazu bankovek 
o malých nominálech nahrálo i odsouzení těchto bankovek Adamem Smithem (2001) – i když je zřejmé, 
že Smithova motivace pro jejich zákaz byla velmi odlišná. 
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zdravými bankami a bankami v problémech, často se stávaly předmětem runu i solventní banky. 
Ty pak krachovaly, protože při částečném krytí svých bankovek nebyly v runu likvidní. Časté 
runy, bankovní paniky a suspenze konvertibility bankovek představovaly jeden z výrazných 
rysů anglického bankovního systému přelomu 18. a 19. století. V některých případech 
suspendovala konvertibilitu bankovek dokonce i Bank of England – ta k tomu však vždy získala 
svolení vlády. 
 
Naproti tomu skotský bankovní systém byl, jak už bylo řečeno výše, podle všech svědectví 
mimořádně stabilní a na svou dobu i pokročilý. Svědčí o tom nejen minimální počet bankovních 
úpadků za více než sto let skotského svobodného bankovnictví, nýbrž také podstatně větší počet 
bankovních poboček na 1 000 obyvatel a značné technologické inovace. Skotské banky 
např. začaly jako první vyplácet úrok na šekovatelné vklady (White, 1984), zavedly jako první 
kontokorentní úvěry a úvěrové linky (Davies, 2002) apod. 
 
Přitom je zřejmé, že rozdíl mezi anglickým a skotským bankovnictvím byl dán institucionálně: 
bankovní regulací platnou v Anglii a hromaděním speciálních privilegií bankou, resp. její 
absencí ve Skotsku. Že byl vývoj anglického bankovnictví umělý, dokládá i známý Bagehotův 
výrok (1873): „S tolika výhodami oproti svým konkurentům je zcela přirozené, že je Bank of 
England všechny předstihla. Nevyhnutelně se stala tou londýnskou bankou; všichni ostatní 
bankéři se shromáždili okolo ní a uložili u ní své rezervy. Tak náš rezervní systém nebyl 
vědomě založen na přesném úsudku; byl to postupně důsledek mnoha dílčích událostí a 
akumulace vládních privilegií jednou bankou, privilegií, která nebyla změněna a která by dnes 
nikdo neobhajoval.“ Bagehot považoval anglický systém za nepřirozený důsledek vládního 
vměšování; za přirozený systém považoval systém „mnoha bank stejné nebo ne zcela rozdílné 
velikosti“ – tedy evidentně systém, který před tzv. Peelovým zákonem existoval ve Skotsku. 
 
Podobně uvažoval i J. Wilson, první redaktor The Economist, který napsal: „Nemůže být 
pochyb, že nebýt zákonných restrikcí týkajících se formování bank za účelem ochrany 
monopolu Bank of England, vznikly by  už před lety jak v metropoli, tak v provinciích mnohé 
velké a bohaté akciové banky, a tak by zabránily vzniku těch podřadných bank, jejichž pád čas 
od času způsobil takovou bolest a zkázu.“ (Citováno podle Smith, 1990, s. 89.) 
 
Hlavní myšlenkové proudy britské monetární debaty první poloviny 19. století 
 
Katastrofální situace anglického bankovního systému (včetně předchozí suspenze konvertibility 
bankovek Bank of England) byla hlavní příčinou vzrušené debaty o žádoucích změnách 
monetárního uspořádání a bankovní regulace v první polovině 19. století, viz Davies (2002, 
s. 305–307). Debata přímo navázala na předchozí bullionistickou kontroverzi (bullionist 
controversy), která probíhala v letech 1797–1821, kdy byla pozastavená konvertibilita 
bankovek Bank of England i většiny ostatních emitujících bank kvůli předchozí nadměrné emisi 
bankovek při financování války s Francií, viz např. Laidler (1987) a Davies (2002). Hlavním 
tématem bullionistické kontroverze byla otázka, zda má být obnovena konvertibilita bankovek 
Bank of England, a pokud ano, pak v jakém poměru. Konvertibilita byla nakonec obnovena 
zákonem z roku 1819 v roce 1921, viz Davies (2002, s. 301–304). V bullionistické kontroverzi 
postupně vykrystalizovaly i názory, které byly později zastávané v námi zkoumané monetární 
debatě, přestože některé strany v průběhu času změnily výrazně svůj názor. Obnovení 
konvertibility původně podporovali ekonomičtí teoretici – mezi nejvýznamnější z nich patřil 
D. Ricardo, T. Malthus a H. Thoronton. Obnovení konvertibility naopak odporovala vláda, 
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praktičtí bankéři a především zástupci Bank of England. Bank of England však po obnovení 
konvertibility začala zastávat bullionistické pozice (podobný obrat učinili i další, 
např. R.Torrens). Vlastní debatu otevřel patrně T. Joplin svým pamfletem na podporu 
svobodného vstupu akciových společností do bankovního odvětví z roku 1822, viz Smith (1990, 
s. 71). 
 
V této monetární debatě probíhající od roku 1822 do přijetí tzv. Peelova zákona v roce 1844 
(a v zásadě i mnoho let potom) se řešily především dvě otázky: 1) jakým pravidlem se má řídit 
objem peněžní zásoby a 2) jakým způsobem mají být regulovány komerční banky.13 Ačkoli jsou 
tyto otázky v principu oddělitelné, byly řešeny naráz, což patrně způsobilo jisté zmatení pojmů. 
V této debatě se pak vykrystalizovaly tři hlavní proudy: měnová škola (currency school) a 
bankovní škola (banking school), která se sama rozpadla do dvou natolik odlišných názorových 
proudů, že bývá obvykle dále dělena na bankovní školu v úzkém pojetí a školu svobodného 
bankovnictví (free banking school).14 Všechny tři školy měly významné zástupce jak mezi 
odbornou, tak i laickou veřejností, takže síly byly na začátku v této debatě poměrně vyrovnané. 
Prozkoumejme nyní blíže názory jednotlivých škol (přehledné shrnutí jejich postojů přináší 
tabulka na konci kapitoly). 
 
Měnová škola 
Měnová škola (currency school) byla školou teoretických ekonomů, kteří dříve patřili 
k bullionistickému křídlu, zástupců Bank of England a několika bankéřů. K prvním patří 
např. R. Torrens, T. Tooke a J. R. MacCulloch, ke druhým G. W. Norman a W. Ward (oba 
ředitelé Bank of England) a ke třetím S. J. Loyd (lord Overstone), viz Smith (1990), 
Davies (2002) a Schwartz (1987). Z nich Tooke, MacCulloch a Norman byli považováni za 
přední anglické ekonomy své doby. 
 
Zastánci měnové školy byli oddání tzv. měnovému pravidlu (currency rule), tedy představě, že 
měnové uspořádání má simulovat čistý komoditní standard, jak jej představoval známý Humův 
mechanismus, viz např. Schwartz (1987, s. 184). Podle tohoto mechanismu dochází k odlivu 
monetárního kovu do zahraničí pokaždé, když je domácí cenová hladina vyšší než zahraniční 
(a dostane se mimo „zlaté body“), a k přílivu, pokud je nižší než zahraniční. Také těžba zlata a 
jeho nemonetární užití dále stabilizuje cenovou hladinu. Protože emise částečně krytých 
bankovek může odchýlit vývoj od jeho „přirozené tendence“, je nutné ji podle zástupců této 
školy regulovat tak, aby nové bankovky mohly být vydávány, pouze pokud banka získá 
dodatečné zlato, a to vždy v pevném poměru, nejlépe v poměru jedna k jedné. Pokud banka 
zlato ztrácí, měla by snižovat svoji emisi. Pokud banky emitují nadměrné množství bankovek, 

                                                           
13 Anna Schwartz (1987, s. 182) tyto otázky blíže specifikuje následujícím způsobem: „1) Má bankovní 
systém pracovat podle pravidla měnové školy, které říká, že emise bankovek se má měnit v poměru jedna 
k jedné podle toho, kolik drží Bank of England zlata? 2) Jsou doktríny bankovní školy – doktrína reálných 
směnek (real bill doctrine), doktrína „potřeb obchodu“ (needs of trade) a zákon „zpětného odlivu“ (law of 
reflux) – platné? 3) Je monopol v emisi bankovek žádoucí, nebo je, jak tvrdí škola svobodného 
bankovnictví, destabilizujícím faktorem? 4) Je nadměrná emise bankovek problém, a pokud ano, kdo je za 
ni zodpovědný? 5) Jak by měly být definovány peníze? 6) Proč se objevuje hospodářský cyklus? 7) Měla 
by existovat centrální banka?“ 
14 Tímto způsobem budeme používat tyto pojmy i my – v souladu např. s Whitem, Selginem, Verou Smith 
a Annou Schwartz budeme rozlišovat bankovní školu v úzkém pojetí a školu svobodného bankovnictví – 
a to narozdíl např. od Daviese, který je nerozlišuje a používá pro ně společného označení bankovní škola. 
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tj. emitují bankovky, které nejsou kryté přílivem monetárního kovu, způsobují hospodářství 
podle zastánců měnové školy vážné problémy. 
 
Zastánci měnové školy disponovali relativně propracovanou makroekonomickou teorií, jejímž 
jádrem byla jednoduchá verze kvantitativní teorie peněz a která zahrnovala také teorii 
hospodářského cyklu. Všichni zastánci měnové školy byli tedy přesvědčeni, že nadměrná emise 
bankovek má inflační účinky. Většina zastánců měnové školy se dále domnívala, že 
hospodářský cyklus má nemonetární příčiny, ovšem monetární vlivy umožněné nadměrnou 
nebo nedostatečnou emisí bankovek, cyklus prohlubují a zhoršují. Cyklus mohl být 
např. vyvolán vlnou optimismu nebo pesimismu. Pokud však nebyl objem peněz řízen 
měnovým pravidlem, došlo při vlně optimismu k čerpání většího množství úvěrů, které vedlo ke 
zvýšení peněžní zásoby (peníze byly emitovány úvěrovým způsobem, tj. banka poskytla úvěr 
tím, že svému klientovi vyplatila nově vytištěné bankovky). Tím byly úrokové sazby uměle 
sníženy a umělý boom prohlouben. Podobně by byla prohloubena i recese způsobená vlnou 
pesimismu. Z tohoto částečně monetárního pojetí hospodářského cyklu se vymykal 
např. R. Torrens, který zastával plně monetární teorii hospodářského cyklu podobnou teorii 
školy svobodného bankovnictví, viz např. Schwartz (1987). 
 
Aby se předešlo inflaci, prohlubování hospodářského cyklu a nestabilitě bankovnictví 
způsobené nadměrnou emisí bankovek, navrhovali zastánci měnové školy podřídit emisi 
bankovek striktně měnovému pravidlu. Dále se jich většina přikláněla k názoru, že emisi 
bankovek je třeba centralizovat. Jedinou monopolní instituci je podle nich snazší přinutit 
k dodržování měnového pravidla. Za ideální tedy považovali situaci, kdy by jediná monopolní 
emisní banka emitovala bankovky podle měnového pravidla, zatímco ostatní banky by pouze 
přijímaly vklady a poskytovaly úvěry.15 Tím by se podle jejich názoru nejen stabilizovala 
cenová hladina, nýbrž také bankovní systém a hospodářství jako celek, viz 
např. Schwartz (1987), Smith (1990) a White (1984). V tomto směru následovali už 
bullionistické názory D. Ricarda, viz Holman (1999). 
 
Hlavní nedostatky teorie měnové školy lze spatřovat ve třech následujících problémech: 
1) Měnová škola nebyla s to rozeznat, že šekovatelné vklady, jejichž relativní váha 
v bankovních pasivech v 19. století nepřetržitě rostla, jsou penězi stejně jako bankovky, takže 
jednostranná regulace bankovek musí být nutně nedostatečná pro dosažení jejich cílů. 
2) Měnová škola vůbec nezvažovala problém, jak donutit vládou privilegovanou monopolní 
instituci dodržovat měnové pravidlo. Pokládali zřejmě za samozřejmé, že je taková banka bude 
dodržovat dobrovolně. 3) Měnová škola neměla korektní mikroekonomickou teorii chování 
banky a bankovního odvětví jako celku (s tím souvisí i první zmíněný problém). 
Neuvědomovala si, že stabilita bankovního odvětví je komplexnější problém, který bude třeba 
řešit i při eliminaci domnělých problémů s bankovkami. Neuvědomovala si také, že regulace 
peněžní zásoby může být sama složitým technickým problémem. Tyto jejich omyly se měly 
brzy plně projevit. 

                                                           
15 Není divu, že vedení Bank of England, která byla díky své privilegované pozici s přehledem nejsilnější 
anglickou bankou, a tudíž by získala monopol na emisi bankovek, změnilo názor a začalo podporovat 
myšlenky měnové školy – přínos z neomezené emise bankovek znemožněné obnovením konvertibility by 
tak byl částečně získán zpět získáním celého trhu bankovek v Anglii a případně i dalších částech 
Spojeného království. 
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Bankovní škola 
Na rozdíl od měnové školy reprezentovala bankovní škola (banking school) především 
praktické bankéře. Mezi hlavní mluvčí bankovní školy patří T. Tooke, J. Fullarton a J. S. Mill a 
částečně i výše zmíněný J. Wilson, který lavíroval mezi bankovní školou a školou svobodného 
bankovnictví, viz Schwartz (1987, s. 183). Připomínáme, že T. Took a J. S. Mill patřili mezi 
nejvýznamnější ekonomy své doby. 
 
Zástupci bankovní školy nepoměrně lépe rozuměli fungování komerční banky; jejich pochopení 
makroekonomických souvislostí bylo však na mnohem nižší úrovni. Zastánci této školy 
odmítali nejen měnové pravidlo, ale i samotnou kvantitativní teorii peněz. Domnívali se, že 
1) objem peněz je nutné přizpůsobovat „potřebám obchodu“ (needs of trade) a 2) že se objem 
peněz „potřebám obchodu“ přizpůsobuje automaticky, aspoň pokud je dodržena základní 
podmínka zdravého bankovnictví. 
 
Zástupci bankovní školy si uvědomovali těsný vztah peněz a úvěru, který měnová škola 
přehlížela. Chápali, že penězi nejsou jen plnohodnotné mince a bankovky, ale také šekovatelné 
vklady. Tvrdili, že se v průběhu času mění nejen potřeba úvěru, nýbrž také potřeba peněz 
v oběhu. Optimální množství peněz tedy nelze odvodit od žádného abstraktního pravidla typu 
Humova měnového pravidla. Cenová hladina podle nich nestoupá kvůli nadbytku peněz 
v oběhu, protože peníze jsou buď nutné pro „potřeby obchodu“ (a tedy cenovou hladinu 
nezvyšují), nebo se automaticky vracejí do emitující banky a zanikají (automatic reflux). 
 
Automatické přizpůsobování objemu peněz „potřebám obchodu“ si zastánci bankovní školy 
představovali následovně: Podle pravidla obezřetného bankovnictví může být nový úvěr 
poskytnut pouze ke krytí skutečných obchodních aktivit, tj. eskontem reálné obchodní směnky 
(tzv. real bill doctrine). Dokud obchodní aktivita trvá, jsou peníze v oběhu nutné k jejímu 
provedení, nezvyšují však cenovou hladinu, protože umožňují nové transakce. V okamžiku 
jejího ukončení jsou bance splaceny a zanikají. Jakékoli peníze, které by banka emitovala nad 
objem peněz, který nebankovní veřejnost chce dobrovolně držet, se bance okamžitě vrátí 
s požadavkem ke konverzi, čímž by banka ztratila své rezervy a byla nucena snížit objem své 
emise i poskytnutých úvěrů (law of reflux). Bankovní škola tedy odmítla měnové pravidlo jako 
prvek, který by měl určovat objem peněz v oběhu – ten měla určovat bankovní soustava a 
„potřeby obchodu“. 
 
Je zřejmé, že tvrzení zastánců bankovní školy jsou makroekonomicky minimálně pochybná. To, 
zda se peníze udrží v oběhu, záleží na úrokové sazbě, kterou ovšem stanovují samy banky. Za 
snahou přizpůsobovat objem peněz „potřebám obchodu“ se často skrývalo přání vytvářet nové 
úvěry, které nebyly podepřené úsporami – což později Wicksell označil za primární příčinu 
monetární nerovnováhy a jeho následovníci z rakouské školy za příčinu hospodářského cyklu 
jako takového. Také odmítnutí kvantitativní teorie peněz byl zcela chybný krok, který vedl 
později k diskreditaci myšlenek bankovní školy jako takové. 
 
Co se týče postavení Bank of England, část zastánců bankovní školy chtělo zachovat status quo, 
jiní navrhovali zavést úplný monopol Bank of England na emisi bankovek. Bank of England 
neměla být svazována žádnými měnovými pravidly – taková pravidla jsou podle zastánců 
bankovní školy jednak zbytečná, protože nadměrná emise bankovek není prostě možná (zajistí 
ji zákon „zpětného odlivu“, law of reflux), jednak škodlivá, protože neodpovídá „potřebám 
obchodu“ (needs of trade). 
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Škola svobodného bankovnictví 
Škola svobodného bankovnictví (free banking school) reprezentovala praktické bankéře, často 
skotské, a obchodníky. Jejím nejvýznamnějším zástupcem byl H. Parnell (později baron 
Congleton) a dále J. W. Gilbart a P. Scrope. Škola svobodného bankovnictví dokazovala na 
případu skotských bank, že naprostá deregulace bankovního odvětví zajistí jak stabilitu 
bankovního odvětví, tak stabilitu měny. Ve svém teoretickém zdůvodnění vycházeli 
z argumentů bankovní školy, rozvíjeli je však jiným směrem.16 
 
Podle zastánců této školy představují hlavní regulační prvek bankovního odvětví i objemu 
peněz v oběhu dva hlavní pilíře: 1) komoditní krytí a 2) clearingový mechanismus. Jednotlivá 
banka může držet libovolný rezervní poměr, který si zvolí. Pokud však emituje více bankovek a 
šekovatelných vkladů, než odpovídá jejímu tržnímu podílu (ten je dán reálnými faktory, jako je 
dostupnost jejích poboček, poskytované služby apod.), jsou její bankovky předloženy ke 
konverzi. Nadměrné bankovky se totiž dostanou do rukou zákazníků konkurenčních bank, kteří 
uloží bankovky u své banky. Ta je vymění za své vlastní bankovky nebo vklady a bankovky 
nadměrně emitující banky předloží ke konverzi v rámci clearingového systému. Nadměrně 
emitující banka ztrácí rezervy ve prospěch konzervativnějších bank. Tím je nucena snížit svou 
emisi na neinflační úroveň – jinak se vystavuje riziku bankrotu jako výše zmíněná Ayr Bank. 
 
Clearingový mechanismus zabraňuje jednotlivým bankám nadměrně emitovat bankovky a 
šekovatelné vklady. Behaviorálně daný rezervní poměr bank pak spolu s daným objemem 
monetárního kovu v ekonomice brání synchronizované nadměrné emisi všemi bankami. Je to 
tedy systém svobodného bankovnictví skotského typu, který dosahuje cíle, který si předsevzala 
měnová škola, byť zcela jinými prostředky. 
 
Výše popsaný zpětnovazební mechanismus má oproti systému s monopolní centrální bankou na 
komoditním standardu jednu výraznou výhodu: Emitující banky získávají informace o relativní 
velikosti své emise podstatně dříve. Zatímco centrální banka zjistí, že emituje nadměrně teprve 
ve chvíli, kdy cenová hladina začne růst (což může trvat i několik let), komerční banka 
skotského typu to zjistí během několika týdnů, viz White (1984). 
 
Škola svobodného bankovnictví se tedy odvolávala na stejné principy jako bankovní škola, 
ovšem vysvětlovala jejich působení velmi odlišným způsobem: doktrína reálných směnek 
v jejich pojetí neměla zajistit ani tak ochranu hospodářství před nadměrnou emisí, jako spíše to, 
že banka bude úvěrovat pouze skutečné obchodní aktivity, tj. nebude se vystavovat přílišnému 
riziku poskytováním úvěru na spekulace.17 Emitující banka i hospodářství jako celek jsou 
chráněni před nadměrnou emisí nikoli primitivním zákonem „zpětného odlivu“ (law of reflux), 
nýbrž clearingovým mechanismem. To ovšem podle zastánců školy svobodného bankovnictví 
nutně znamená, že tento mechanismus účinně platí pouze pro vzájemně si konkurující banky 
spojené clearingovým mechanismem, nikoli pro monopolní emisní banku – jí může v nadměrné 
emisi zabránit pouze pomalý Humeův mechanismus odtoku zlata do zahraničí (external drain). 
                                                           
16 Dnes je poměrně obtížné odlišit původní myšlenky zastánců školy svobodného bankovnictví od jejich 
moderní rakouské interpretace, která je výrazně ovlivněna dílem L. Misese, který se hlásil k měnové škole 
i svobodnému bankovnictví skotského typu zároveň. 
17 Smith (2001) uvádí ještě jeden důvod: Pokud banka eskontuje směnky, které nejsou podložené 
skutečnou obchodní aktivitou, vystavuje se riziku, že skupina několika podnikatelů začne vystavovat 
směnky jeden na druhého a předchozí úvěry splácet nově poskytnutými úvěry. Proces může dovést banku 
až k bankrotu. 
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Tento rozdíl mezi konkurenční a monopolní bankou bankovní škola díky své primitivnější teorii 
neuznávala. 
 
K bankovní škole a škole svobodného bankovnictví je nutné poznamenat ještě jednu věc: Je 
jisté, že obě tyto školy byly zaměřeny spíše na empirii než důkladnou teoretickou analýzu. 
Mnoho zastánců skotského typu bankovního a měnového uspořádání ve skutečnosti 
argumentovalo zcela mylným způsobem popsaným v rámci bankovní školy v úzkém pojetí, 
čímž zcela zbytečně diskreditovali svá tvrzení v očích makroekonomických teoretiků měnové 
školy. Naopak mnozí zastánci emisního monopolu z bankovní školy argumentovali úspěšným 
fungováním skotského bankovnictví a neuvědomovali si přitom, že se chystají odstranit právě 
ten prvek, který zajišťuje úspěšnost celého systému a který v Anglii chybí. 
 
Tabulka: Srovnání pohledu jednotlivých škol na základní témata monetární debaty 
Otázka Měnová škola Škola svobodného 

bankovnictví 
Bankovní škola 

Má být v emisi 
bankovek volný trh? 

Ne; preferována je 
centralizovaná emise 
bankovek 

Ano; preferován je 
konec monopolního 
postavení BOE 

Ne; je preferován 
status quo 

Kdo může nadměrně 
emitovat? 

Každá banka, jak 
komerční, tak BOE; 
pravděpodobná je 
koordinovaná 
nadměrná emise 

Pouze BOE Žádná banka 

Hospodářský cyklus Jeho počátek je 
nemonetární, průběh 
monetární 

Počátek i průběh je 
monetární 

Počátek i průběh je 
nemonetární 

Kdy se peněžní 
zásoba automaticky 
reguluje? 

Pouze tehdy, když je 
vnuceno měnové 
pravidlo 

Pouze v případě 
konkurence mezi 
bankami 

Vždy 

Doktrína reálné 
směnky (real bill 
doctrine) 

Proti Pro Pro 

Doktrína „potřeb 
obchodu“ (needs-of-
trade doctrine) 

Platí pro komerční 
banky, ne pro BOE; 
je špatná 

Platí pro komerční 
banky, ne pro BOE; 
je dobrá 

Platí pro komerční 
banky i pro BOE; je 
dobrá 

Odtok přebytečných 
bankovek v případě 
konkurence 

Zmatený, perverzní, 
příliš pomalý, pouze 
přes odtok zlata do 
zahraničí 

Rychlý, přes 
clearingový systém 

Neustálý, přes 
splácení úvěrů 

Konstruktivismus Pro Proti Proti 

Prosazovaný systém Autorita podřízená 
striktnímu pravidlu 

Absence autority Autorita neomezená 
pravidlem 

(Převzato z White (1984), str. 135. BOE je zkratka pro Bank of England.) 
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Hlavní témata debaty 
Nejostřejší a také nejzajímavější část sporu se vedla mezi zástupci měnové školy na jedné a 
zástupci školy svobodného bankovnictví na druhé straně. Jak totiž ukazuje tabulka, na jedné 
podstatné otázce se totiž zastánci měnové i bankovní školy shodli: Emise bankovek by měla být 
centralizovaná. Jediný spor vedli o to, zda má být monopolní emisní banka podřízena striktnímu 
měnovému pravidlu, či zda je takové pravidlo zbytečné nebo dokonce škodlivé. Argumenty, 
které v tomto sporu uváděla bankovní škola, jsou z dnešního pohledu pošetilé – a zastánci 
měnové školy je za takové považovali už ve své době. Podstatně zajímavější byl tedy spor mezi 
měnovou školou a školou svobodného bankovnictví o vlastní mechanismus zabraňující 
nadměrné emisi a o roli svobodného trhu v bankovním odvětví.18 Rozbor této části debaty 
podávají nejlépe White (1984) a Smith (1990). Prozkoumejme nyní tato hlavní témata debaty 
blíže. 
 
Všichni účastníci debaty se shodovali na prospěšnosti volné konkurence – mimo konkurence 
v emisi peněz. Zastánci měnové školy tvrdili, že volná konkurence vede vždy k produkci 
maximálního množství statků prodávaného za minimální cenu, tj. k výsledku, který je při 
„produkci“ peněz jasně nežádoucí. Zastánci svobodného bankovnictví jim odpovídali, že jejich 
pohled je zjednodušený, že konkurence prostě produkuje nejlepší možný produkt za nejlepších 
možných podmínek pro jeho spotřebitele. Pokud si spotřebitelé mohou vybrat, budou zřejmě 
preferovat bankovky s přísně omezeným objemem a stabilní kupní silou. Konkurence tak vyřadí 
ostatní emise z trhu.19 Zastánci svobodného bankovnictví dále předpokládali, že clearingový 
mechanismus je bezpečnou obranou společnosti proti nadměrné emisi. 
 
Zastánci měnové školy dále tvrdili, že z emise bankovek plyne výrazná externalita – bankrot 
emitující banky by postihl mnoho lidí, kteří nechtěli mít žádný přímý styk s touto bankou. 
Zastánci svobodného bankovnictví jim odpovídali, že k žádné externalitě nedochází, pokud si 
držitelé bankovek mohou vybrat banku, jejíž bankovky drží – tím se stávají jejími zákazníky. 
Mohou se také rozhodnout přijímat pouze monetární kov a bankovky ihned konvertovat do 
zlatých mincí. Problém je v zásadě stejný jako v případě bankovních vkladů, u kterých měnová 
škola nepožadovala monopolizaci emise. Pokud tedy vůbec existuje nějaký problém 
s externalitami, vzniká pouze v případě monopolní emisní banky, kde je svoboda volby držitelů 
bankovek výrazně omezena, nikoli však v případě konkurujících si emitujících bank. 
 
Třetí a patrně nejdůležitější debata se vedla o mechanismu, který má zabránit nadměrné emisi. 
Měnová škola správně chápala, že v systému mnoha emitujících bank, které udržují pouze 
částečné rezervy, je Humeův mechanismus odlivu monetárního kovu do zahraničí příliš 
pomalým a nedostatečným regulatorním nástrojem. Navíc v tomto případě přichází o rezervy 
nejen nadměrně emitující banka, nýbrž všechny banky v odvětví. Nadměrně emitující banka má 
tedy všechny výhody z nadměrné emise, trpí však pouze částí postihu. Jinak řečeno, nadměrná 
emise je pro banku výhodná, protože zvyšuje její zisk, aniž by ji vystavovala nadměrnému 
individuálnímu riziku – riziková expozice banky příliš neroste, pokud je tato banka jedinou 
bankou, která emituje nadměrně. Navíc pokud jedna banka emituje nadměrně, žádná jiná si 
nemůže dovolit konzervativní přístup, protože by ztrácela rezervy (možná dokonce rychleji než 
                                                           
18 Je vhodné připomenout, že zástupci všech tří škol se účastnili hnutí volného obchodu a v ostatních 
oblastech hospodářství prosazovali zásadu laissez-faire. 
19 Slavný Greshamův zákon se zde zcela zřejmě neuplatňuje, protože mezi soukromými emisemi není 
stanoven žádný pevný poměr, takže nadměrně emitované bankovky se mohou případně obchodovat 
s diskontem. 
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nadměrně emitující banka) a přitom by za to nic nezískala (její tržní podíl by se zmenšoval). To 
však znamená, že se každé bance vyplatí emitovat nadměrně, takže nadměrně emitují všechny.  
Důsledkem všeobecné nadměrné emise je pak odliv monetárního kovu do zahraničí (external 
drain) a do rukou veřejnosti, která správně očekává problémy (internal drain), což dříve či 
později vyvolá run na banky a pravděpodobně i všeobecnou bankovní paniku.20 Situace 
anglických venkovských bank podporovala tento pohled na věc. 
 
Zastánci školy svobodného bankovnictví jim odpovídali, že ani v nejmenším nespoléhají na 
pomalý Humeův mechanismus, nýbrž na mezibankovní clearing, ve kterém nadměrně emitující 
banka ztrácí velmi rychle své rezervy a je nucena omezit svou emisi, jinak se vystavuje riziku 
bankrotu. Ve svůj prospěch přitom uváděli velmi dobré zkušenosti skotského svobodného 
bankovnictví. V tomto systému stačí, aby se jediná banka nepřipojila proporcionálně 
k nadměrné emisi ostatních bank, k tomu, aby odsála jejich rezervy a donutila je snížit jejich 
emisi.21 Měnová škola nebyla tomuto argumentu nakloněna – z velké části patrně proto, že 
nebyla s to odlišit argument založený na clearingu od zjevně mylné argumentace bankovní 
školy založené na zákonu „zpětného odlivu“ (law of reflux) a „potřebách obchodu“ (needs of 
trade). Je nutno přiznat, že za toto nepochopení si mohli zastánci svobodného bankovnictví 
částečně sami, protože mnozí z nich se také odvolávali na tyto invalidní koncepty. 
 
Průběh debaty a její výsledky 
 
Z dřívějšího popisu jednotlivých myšlenkových proudů se zdá být jasné, že debata probíhala 
mezi třemi školami, které (z pohledu pozdějšího pozorovatele) všechny zastávaly mylné názory. 
Měnová škola měla kvalitní makroekonomickou teorii, ale žalostně nedostatečně ukotvenou 
v bankovní teorii. Bankovní škola a škola svobodného bankovnictví naopak měly jasnou 
představu o fungování jednotlivých bank, jejich představa hospodářství jako celku však byla 
v průměru bídná. Pouze škola svobodného bankovnictví navrhovala systém, který byl 
vyzkoušen a osvědčil se v praxi (ve Skotsku). Ostatní se držely teorií, které nebyly nikdy nikde 
vyzkoušeny. 
 
V začátcích debaty byla relativní síla jednotlivých škol přibližně vyrovnaná s mírnou převahou 
zastánců svobodného bankovnictví skotského typu. První polovina 19. století tak byla v Anglii 
dobou postupné liberalizace bankovnictví a peněžní emise. V roce 1826 byl dokonce odstraněn 
zákon, který zakazoval emisi bankovek bankám s více než šesti společníky. Bank of England 
však svým lobbingem dosáhla toho, že emitující banky nesměly podnikat v Londýně a jeho 
širokém okolí (65 mil od hranic Londýna) a že nebyly připuštěny do nově zformovaného 
londýnského clearingového centra. Tak byl přínos této deregulace z velké části negován. Přesto 
však v Anglii vzniklo velké množství nových bank akciového typu. 
V pozdější fázi debaty se karta začala obracet a stále více vlivu získávala měnová škola.22 Její 
vítězství nakonec přineslo přijetí tzv. Peelova zákona v roce 1844, který měl přenést její 
                                                           
20 Jedná se o příklad tzv. „vězňova dilematu“. 
21 Stabilitu tohoto uspořádání demonstruje jednoduchým matematickým modelem bankovního odvětví 
White (1984 i 1999). 
22 Proč měnová škola nakonec zvítězila, není zcela zřejmé. Svoji roli zřejmě sehrálo několik faktorů: 
1) Nejvýznamnější zastánce svobodného bankovnictví, H. Parnell, zemřel v roce 1842, tedy v době 
nejcitlivější pro rozhodování, viz Schwartz (1987, s. 185). 2) Při parlamentních slyšeních byly z ne zcela 
zřejmých příčin preferovány měnová a bankovní škola na úkor školy svobodného bankovnictví – byl jí 
věnován řádově menší prostor k obhajobě jejích myšlenek než zbylým dvěma školám, viz White (1984). 
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principy do praxe. Bank of England získala de facto monopol na emisi bankovek. Objem emise 
ostatních emitujících bank byl na věky zakonzervován. Banky byly navíc motivovány přísnější 
regulací pro emitující banky vzdát se emisního práva ve prospěch Bank of England. Většina 
emitujících bank se proto svého emisního práva vzdala. Co se týče Bank of England, zákon jí 
stanovil jak pravidla komoditního krytí, tak maximální objem její emise.23 
 
Vítězství měnové školy však bylo pouze zdánlivé a dočasné. Bank of England byla dost silná a 
politicky podporovaná organizace, aby byla schopná regulaci tzv. Peelova zákona úspěšně 
obcházet. Zákony také dokončily centralizaci zlatých rezerv v trezorech banky, čímž se ještě 
zvýraznila závislost ostatních komerčních bank na Bank of England. Po bance se začalo 
vyžadovat, aby se začala chovat jako věřitel poslední instance, tj. aby neomezeně půjčovala jiné 
komerční bance, která v důsledku nepřiměřené emise šekovatelných vkladů pocítila odliv rezerv 
(nyní bankovek Bank of England). Banka se tak postupně stala moderní centrální bankou, zcela 
nesvázanou měnovým pravidlem prosazovaným měnovou školou. Ačkoli měnová škola vyhrála 
v teoretické debatě, prakticky se prosadily spíše názory bankovní školy. Podle jejího vzoru byly 
zformovány monetární režimy ve všech ostatních tržních ekonomikách. Anglický systém byl 
vnucen dokonce i sousednímu Skotsku – jehož bankovnictví bylo mnohem stabilnější a 
rozvinutější než anglický bankovní systém, viz např. Davies (2002) a White (1984). 
 
Možná poučení z Velké monetární kontroverze 
 
Od britské monetární debaty první poloviny 19. století nás dnes dělí více než sto padesát let. Je 
možné se i dnes v něčem poučit z těchto záležitostí? Mám za to, že ano. Pokusím se nabídnout 
několik neformálních úvah, které mně napadají při studiu této problematiky. 
 
První významný postřeh se týká spíše problémů bankovní soustavy v Anglii a Skotsku v 18. a 
19. století než vlastní debaty. I letmý popis nastíněný v první kapitole ukazuje, že zcela 
neregulované skotské bankovnictví vykazovalo jak vyšší efektivitu, tak vyšší stabilitu, než 
přísně regulované bankovní odvětví v sousední Anglii (a to za jinak stejných podmínek). To je 
v příkrém sporu s dnes obvyklým názorem, že neregulované bankovnictví je vnitřně nestabilní a 
že regulace je nutná k překonání některých problémů, např. informační asymetrie. Anglický a 
skotský příklad naznačuje, že regulace bankovnictví je spíše příčinou jeho nestability, než 
řešením této nestability. Tomuto tématu hodlám věnovat později samostatný podrobný rozbor 
založený na prozkoumání bankovní historie většího počtu zemí, nebudu se jím tedy nyní více 
zabývat. 
 
Za druhé, anglická monetární debata první poloviny 19. století krásně ilustruje zřejmý fakt, že 
změny, které jsou navrhovány pro řešení aktuálních problémů, mohou mít nepředvídatelné a 

                                                                                                                                                          
Svou roli zde snad sehrál i jistý pocit nadřazenosti Angličanů oproti skotskému bankovnictví. 3) Měnová 
škola se mohla zaštítit jménem D. Ricarda, který (mylně) považoval otázky peněžní nabídky za 
mimořádně triviální problém – podle něj stačilo dodržovat měnové pravidlo. Podobně se bankovní škola 
mohla zaštítit jménem J. S. Milla, snad nejvýznamnějšího ekonoma své generace. Mluvčí školy 
svobodného bankovnictví byli méně známými osobnostmi (snad s výjimkou H. Parnella, který jak bylo 
řečeno výše, v kritické chvíli již nebyl naživu), viz např. Schwartz (1987) a White (1984). 
23 Pravidla pro emisi se mezi Anglií a Skotskem poněkud různila. V důsledky přísnější regulace v Anglii 
se postupně všechny anglické emitující banky „dobrovolně“ zřekly emisního práva. Ve Skotsku dosud tři 
banky formálně emitují vlastní bankovky (navázané na libru Bank of England) – objem jejich emise je 
však navěky zafixován na své průměrné velikosti emise před tzv. Peelovým zákonem. 



NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR                      4 – 2004 
 

 54

nezamýšlené důsledky, které přetrvají po dlouhá staletí a které mohou být obtížně vratné. 
Přitom aktuálně přijaté rozhodnutí může být (a zpravidla také je) mnohem více ovlivněno 
aktuální politickou situací, politickými potřebami a náhodnými vlivy, než jasnou ekonomickou 
úvahou. Je zcela dobře možné, že pokud by D. Ricardo lépe chápal obtížnost monetárních 
otázek, pokud by H. Parnell žil o několik let déle (nebo pokud by na sklonku 17. století anglická 
vláda potřebovala méně naléhavě peníze), neexistovaly by dnes centrální banky a svět by stále 
operoval na společném komoditním standardu. 
 
Za třetí, v průběhu doby mohou být zapomenuty původní motivy, důvody a cíle navrhovaných 
řešení – stejně jako mohou být zapomenuty i alternativy k těmto řešením. Aktuální stav pak 
může být považován za jediný možný. Ekonomická teorie tak může být na dlouhou dobu 
významně ochuzena. Alternativa svobodného bankovnictví byla zcela zapomenuta po dobu 
téměř sto let, než ji znovu připomenula V. Smith (a později F. A. Hayek a L. H. White). 
 
Také nové rozložení sil a zájmů vzniklé po politické změně může zafixovat aktuální stav – ať 
už je z pohledu efektivnosti a stability systému lepší či horší než stav původní. Po přijetí 
tzv. Peelova zákona postupně jak Bank of England, tak ostatní banky postupně objevily 
možnosti využití těchto zákonů ve svůj prospěch a začaly aktivně podporovat status quo. Zda to 
bylo k prospěchu věci, je už jiná otázka. To je krásný příklad Northovy „závislosti na cestě“ 
(path-dependence). A lze zde hledat i příčinu Bagehotova pragmatického přístupu: Bankovní 
systém skotského typu by byl přirozenější a snad i lepší – je však nadobro ztracen (jak soudí 
Bagehot) a je třeba hledat optimální nastavení stávajícího systému. (Odtud také plyne 
Bagehotova nechuť zabývat se tzv. Peelovým zákonem, viz Bagehot (1873, kapitola 1)). 
 
Za čtvrté, ekonomická teorie může nabízet v jednom okamžiku několik různých, z pozdějšího 
hlediska mylných pohledů. Není nijak zajištěno, že v teoretické debatě zvítězí vždy ten, který 
bude s odstupem desítek let hodnocen jako nejbližší realitě. A ten, který se z nich prosadí 
v teorii, se ještě nemusí prosadit v praxi. Ačkoli teorie zastánců školy svobodného bankovnictví 
vykazovala podle mého mínění nejvyšší míru pochopení fungování bankovního systému a jeho 
vlivu na hospodářství, oficiální vítězství v debatě zaznamenala měnová škola, jejíž verze 
kvantitativní teorie peněz byla podstatně primitivnější. Paradoxně však ani ona nezvítězila de 
facto – skutečného vítězství totiž nakonec (bez ohledu na svou prohru v debatě) dosáhla 
bankovní škola: Bank of England získala úplné monopolní postavení, aniž by byla prakticky 
podřízena jakémukoli skutečnému pravidlu. Tento vzor byl později (s různým zpožděním) 
kopírován všemi ostatními zeměmi, což muselo nutně později vést k rozpadu společného 
monetárního standardu, neboť neexistovaly žádné skutečně účinné záruky proti nadměrné 
monetární expanzi – ty záruky, kvůli kterým byl vydán v roce 1844 tzv. Peelův zákon. 
Prakticky tedy zvítězila škola, jejíž teorie se zdály být (a patrně i byly) zcela neudržitelné. 
 
Poslední analogie, která mně skutečně zaujala, přesahuje možnosti tohoto příspěvku. Zde ji 
mohu pouze načrtnout v hrubých rysech. Zdá se, že všechny proudy britské monetární debaty 
přežily až do současnosti. Zdá se, že hlavní proud monetární teorie včetně praxe centrálních 
bank tak či onak odpovídá filosofii bankovní školy. Snad nejčistšími dědici této školy jsou však 
beze sporu post-keynesiánci, kteří věří v úplnou endogenitu peněz a teorii, že objem peněz 
odpovídá nebo má odpovídat „potřebám obchodu“. Naproti tomu monetaristé a jiní zastánci 
podřízení centrálních bank pevným pravidlům jsou v tomto smyslu jasnými dědici měnové 
školy, se kterou sdílejí i její osud – ekonomická teorie jim přitakala, ovšem praktická monetární 



4 – 2004                NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 
 

 55

politika jejich doporučení zcela ignoruje.24 V posledních letech pak navíc ožívá i proud 
svobodného bankovnictví. Prestižní ekonomické časopisy s impact factorem vyšším než 2 
začínají publikovat teoretické texty o fungování neregulovaného bankovnictví v systému bez 
centrální banky. A tyto teorie začínají být stále relevantnější s tím, jak si globalizace vynucuje 
další a další deregulace bankovního odvětví a jak stírá možnost centrálních bank ovlivňovat 
hospodářství. 
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Summary 
 
The main subject of this paper is the great monetary debate which took place in the United 
Kingdom during the first half of the 19th century. This particular debate was the most important 
of all debates about monetary policy and banking regulations, as evidenced by its influence on 
later debates all over the world and its overall impact of the future development of banking. 

                                                           
24 A je tomu tak patrně dobře, protože téměř všechna navrhovaná monetární pravidla by nejspíše způsobila 
nestabilitu bankovního systému, protože částečně regulované bankovnictví se nemůže obejít bez věřitele 
poslední instance – funkce, která je naprosto neslučitelná s každým skutečným monetárním pravidlem. 
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From this debate we also can find out about the origin of central banking and banking 
regulations.  
The paper is organized as follows: First, it summarized the state of the English and Scottish 
banking industry during the first half of the nineteenth century. Secondly, the progression of the 
debate is described. Finally, the paper summarizes some lessons from this history. 
 
 
 


