
1 

Poptávka po nehomogenních penězích – základní model 
 

Michal Kvasnička 
 
 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá poptávkou po penězích ve světě, kde klesající regulace finančních trhů 
a klesající transakční náklady vedou k růstu nehomogenity peněz. Přestavuje základní matematický 
model, na jehož základě hodlá autor později rozpracovat komplexnější popis poptávky po 
nehomogenních penězích. 

 
 

1. Peníze 
Peníze jsou v ekonomické teorii obvykle definovány jako všeobecně přijímaný transakční 

prostředek. Peníze v tomto smyslu jsou tedy velmi blízko úzkým empirickým agregátům jako 
je měnový agregát M1. Aktiva zahrnutá do širších agregátů svojí povahou odpovídají spíše 
finančním investicím než prostředku směny a nejsou podle této definice penězi. V tomto textu 
budu nadále, v duchu výše uvedené definice, rozumět penězi právě peníze v onom užším 
slova smyslu. 

Ekonomická teorie (bez ohledu na to, zda peníze definuje jako oběživo, M1, M2 nebo 
jakýkoli jiný agregát) si obvykle peníze představuje jako jedno homogenní aktivum. K popisu 
peněžní zásoby tedy obvykle používá pouze jediný syntetický údaj: jejich objem v dané 
ekonomice. V klasických modelech jsou pak peníze zahrnuty jako jediná proměnná. 

Tento přístup byl patrně dobře odůvodněný v dobách, kdy se za zůstatek šekovatelných 
účtů nevyplácel úrok. Tato praxe sice začala patrně ve Skotsku už na přelomu 18. a 19. století, 
ale ekonomická teorie tento fakt obvykle ignorovala. Toto opomenutí mohlo být také 
způsobeno skutečností, že v hlavních ekonomických velmocích bylo vyplácení úroku na 
šekovatelné účty po větší část 20. století zákonem zakázáno. 

Deregulace finančního a kapitálového trhu a technologický pokrok ve zprostředkování 
plateb ovšem tuto situaci dramaticky změnily. Nejenže se šekovatelné účty dnes běžně úročí, 
ale vznikají také další aktiva, která slouží nebo v blízké budoucnosti mohou sloužit jako 
prostředek směny. Typickým příkladem z této oblasti jsou tzv. elektronické peníze. Zároveň je 
také možné, že snižující se konverzní náklady umožní agentům v jedné zemi držet běžné účty 
a další aktiva denominovaná v cizí měně a běžně s nimi přímo platit. Cizí měna se tak de facto 
stane na území daného státu penězi. To vše snižuje homogenitu peněz. Stále více začíná být 
sporné, zda ekonomická teorie vystačí s představou jediného homogenního aktiva, 
nazývaného peníze. 

 
Abychom mohli tuto nově vznikající situaci popsat, vytvoříme nejdříve několik nových 

vzájemně propojených definic, které nám umožní pojmenovat různé typy nehomogenity 
peněz. 

Nejdříve ze všeho definujme pojem měna. Měnou rozumím symbolické jméno nebo 
ochrannou známku, která definuje společnou peněžní jednotku. Všechna aktiva denominovaná 
v dané měně musejí být při splnění dohodnutých podmínek konvertibilní v paru (tj. v předem 
dohodnutém poměru) do základních peněz dané měny. Každá měna má při tom právě jedny 
základní peníze – aktivum, do kterého je možné všechna ostatní aktiva denominovaná v dané 
měně převést v paru. Zákonná nebo smluvní definice každé měny je tedy nutně spojena 
s definicí jejích základních peněz. Příkladem měny je např. česká koruna nebo americký 
dolar. Na zlatém standardu jsou základními penězi zlaté mince o určité ryzosti a váze. Každá 
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bankovka nebo vklad na běžném účtu je na požádání směnitelný za tyto mince v poměru 1:1. 
Podobně v systému peněz s nuceným oběhem jsou základními penězi bankovky centrální 
banky. Ostatní peněžní aktiva (viz dále) denominovaná v dané měně jsou směnitelná za tyto 
bankovky z definice v poměru 1:1. 

Dále definujme pojem peněžního aktiva. Peněžní aktivum je jakékoli aktivum, které je 
obecně přijímané jako kompenzace ve směně. Výraz „obecně přijímané“ přitom nemusí 
znamenat, že je každý agent ochotný toto aktivum ve směně přijmout (natož že je ochotný je 
držet delší dobu), ale že dané aktivum je akceptováno dostatečným počtem agentů. 
„Dostatečný počet“ je přitom závislý na povaze daných agentů: např. stačí, aby aktivum byl 
ochoten přijmout malý počet směnárníků. Jak bylo řečeno výše, každé peněžní aktivum je 
definováno v určité měně a je tedy v paru směnitelné za určité základní peníze. Příkladem 
peněžního aktiva je např. bankovka, mince, traveller's check, běžný účet apod. 

Poslední pojem, který musíme definovat, je pojem transakční nástroj. Transakčním 
nástrojem rozumím jakýkoli nástroj, který se přímo používá k uskutečnění směny nebo snížení 
nákladů s ní spojených. Transakčním nástrojem je např. bankovka, šeková knížka, kreditní a 
debitní karta, elektronická peněženka apod. 

Je zřejmé, že všechny tři kategorie se mohou vzájemně překrývat, ale rozhodně je není 
možné ztotožnit. Např. bankovka České národní banky je zároveň základními penězi, 
peněžním aktivem i transakčním nástrojem. Elektronická peněženka nebo traveller's check je 
pouze peněžním aktivem a transakčním nástrojem, ale není základními penězi. Běžný účet je 
pouze peněžním aktivem, zatímco kreditní karta je pouze transakčním nástrojem. 

 
Z axiomu racionality plyne, že každý agent bude držet takové portfolio měn, peněžních 

aktiv a transakčních nástrojů (dále jen peněžní portfolio), aby minimalizoval očekávané 
náklady spojené s provedením všech svých žádoucích transakcí. Slovo „očekávané“ je 
nesmírně důležité, protože žádný agent dopředu nezná přesný objem svých transakcí. 
Struktura portfolia záleží na tom, jak jednotlivé měny, peněžní aktiva a transakční nástroje 
snižují agentovy náklady plynoucí z provádění transakcí.1 Každý agent přitom může držet 
bankovky denominované v různých měnách a různá další aktiva s vysokým stupněm 
peněžnosti (moneyness), také denominovaná v různých měnách. 

Struktura portfolií samozřejmě není podmíněna pouze různými náklady spojenými s jeho 
různými složkami, ale záleží také na celé řadě dalších omezujících podmínek, z nichž 
nejdůležitější jsou zřejmě nejrůznější zákonná regulační opatření, v první řadě tzv. zákon 
o zákonném platidle (legal tender act). Tento zákon buď zvyšuje náklady na použití 
alternativních měn, nebo mu dokonce úplně brání. 

Pokud bude nadále pokračovat dosavadní trend snižování regulace finančních a 
kapitálových trhů a zároveň bude pokračovat trend ve snižování konverzních poplatků daný 
technologickým pokrokem v kybernetice, můžeme očekávat, že se peněžní portfolio bude více 
a více diverzifikovat. Některé důsledky této diverzifikace jsem popsal dříve v jiném příspěvku 
(Kvasnička, 2000).  

V tomto příspěvku chci nastínit základní model poptávky po nehomogenních penězích, 
který uvažuje pouze peníze denominované v jedné místní měně. Jde vlastně o rozšíření 
Baumol–Tobinova modelu transakční poptávky po penězích (viz Baumol, 1952, Tobin, 
1956). Model by se měl stát základem pro komplexnější modely poptávky po nehomogenních 
penězích, které uvažují jak možnost složení peněžního portfolia z několika různých měn, ale 

                                                 
1Více k těmto nákladům viz jiný můj příspěvek (Kvasnička, 2000). 
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také možnost snižování inflačního rizika spojeného s jednotlivými měnami pomocí 
diverzifikace tohoto rizika standardními postupy teorie portfolia. 

 
 

2. Základní model nehomogenních peněz 
V základním modelu nehomogenních peněz předpokládám, že v ekonomice existují dva 

typy peněz: běžné účty a hotovost. Běžné účty jsou úročeny dopředu dokonale známou a 
neměnnou nominální sazbou br ; hotovost nenese žádný úrok. Dále předpokládám, že existují 
obligace, úročené dopředu dokonale známou a neměnnou nominální sazbou rb rr + , kde rr  je 
prémie za riziko a nižší likviditu obligací. 

Inflace je v modelu řešena běžným, i když ne zcela přesným způsobem: je zahrnuta do 
nominální úrokové sazby. Inflační náklady spojené se ztrátou hodnoty hotovosti jsou řešeny 
jako náklady ztracené příležitosti ve smyslu ušlého úroku. Z důvodu výpočetní jednoduchosti 
předpokládám (stejně jako Baumol a Tobin), že úrok je připočítáván až na konci období. 
V průběhu období se pak pracuje s „kompenzovanými“ penězi, tj. penězi ošetřenými o inflaci. 

Předpokládám, že zkoumaný ekonomický agent má na běžné období o délce 1 k dispozici 
rozpočet M  „kompenzovaných“ peněžních jednotek, uložený ve formě obligací. Za období 
utratí tento rozpočet v rovnoměrném výdajovém toku (výdaje jsou přesně známy dopředu, 
takže model nepočítá s žádnou náhodou). Předpokládám dále, že vlastní platby je nutné 
provádět v hotovosti. 

Agent může držet svá aktiva ve třech různých formách: jako obligace, jako zůstatky na 
běžném účtu a jako hotovost. Obligace a běžný účet jsou úročeny, hotovost nikoli. 
Předpokládám dále, že agent pravidelně převádí určitou stejnou část svých aktiv z obligací na 
běžný účet a stejně tak pravidelně převádí (obecně v jiných termínech a v jiném objemu) 
z běžného účtu do hotovosti. Při tom platí dopředu známé, neměnné a o inflaci očištěné 
konverzní poplatky op  a bp  respektive (poplatek nezávisí na velikosti transakce). Hotovost 
se snižuje platbami za nákup statků. 

Označme počet konverzí z obligací na běžný účet 1n  a počet konverzí z běžného účtu do 
obligací 2n  (z důvodu výpočetní jednoduchosti mohou 1n  a 2n  být stejně jako u Baumola 
racionální čísla). Předpokládám, že agent může dočasně přečerpat svůj běžný účet (dosáhnout 
záporného zůstatku), za což zaplatí úrok br− . 

Celkový „zisk“ Z  z držby aktiv je pak roven vyplaceným úrokům minus nákladům na 
konverzi. Vyplacené úroky jsou dány jako úrok z průměrného zůstatku na účtě za dané 
období, konverzní náklady pak jako poplatek za konverzi krát počet konverzí. „Zisk“ nebo 
„ztráta“ je vyplacena až na konci období a neovlivňuje tedy agentovy běžné transakce. 
Racionální agent se snaží „zisk“ Z  maximalizovat. 

 
Průměrný zůstatek hotovosti lze vypočítat snadno. V čase )/)1(,,/2,/1,0( 2222 nnnnt −= K  

je na běžný účet převáděna částka 2/ nM , která je postupně rovnoměrně spotřebována tak, že 
v okamžiku dalšího výběru (a času 1=t ) je stav hotovosti nulový. Průměrný stav hotovosti je 
pak (jak ukazuje obrázek 1) 

22n
MPh = , (1) 

úrokový výnos z běžného účtu je samozřejmě 0. 
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Průměrný zůstatek obligací lze spočítat obdobně. V čase )/)1(,,/2,/1,0( 1111 nnnnt −= K  
jsou prodány obligace v hodnotě 1/ nM  a výtěžek převeden na běžný účet (viz obrázek 2). 
V čase 1=t  je celková hodnota obligací rovna nule. Průměrný zůstatek obligací je tedy 
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úrokový výnos obligací je ročně 
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náklady na konverze z obligací do běžného účtu jsou 
1npN oo = . (4) 

Poněkud komplikovanější je vyjádření průměrného zůstatku běžného účtu. Okamžitý stav 
běžného účtu je rozdíl mezi kumulovanými přítoky a odtoky z účtu v daném okamžiku. To lze 
graficky snadno znázornit (viz obrázek 3).2 Průměrný stav běžného účtu pak lze vyjádřit jako 
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Výnos z běžného účtu lze vyjádřit jako 
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náklady na konverzi z běžného účtu do hotovosti jsou 
2npN bb = . (7) 

 
Nyní můžeme snadno vyjádřit i agentovu kriteriální funkci Z . Ta má po úpravě tvar 
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Racionální agent sestaví své peněžně-obligační portfolio tak, aby maximalizoval „zisk“  Z . 
Lze snadno ukázat, že funkce Z  nabývá svého maxima pro3 
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Průměrné zůstatky obligací, běžného účtu a hotovosti respektive lze při optimální struktuře 
portfolia vyjádřit jako (po limitní úpravě) 
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2Na toto grafické řešení mne upozornil Ing. Tomáš Vláčil z VUT. 
3Pokud by některý průměrný zůstatek vycházel v optimu záporný, lze dokázat, že dojde ke zlepšení přímou 

konverzí mezi obligacemi a hotovostí nebo pouhým držením hotovosti. Tento extrémní případ však 
neuvažuji. 
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průměrné peněžní zůstatky jako 

r

o
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* = . (14) 

Tyto průměrné zůstatky by racionální agenti v průměru poptávali za podmínek daných 
modelem, tj. při dané výši a struktuře úrokových měr a dané výši konverzních poplatků. 

 
Shrňme ještě některé charakteristiky modelu, odvozené citlivostní analýzou výše 

popsaných veličin: 
1. Poptávka po hotovosti i po zůstatku na běžném účtu roste s rostoucím objemem transakcí, 

ovšem méně než proporcionálně. 
2. Růst úrokové sazby běžného účtu snižuje poptávku po hotovosti a zvyšuje poptávku po 

zůstatku na běžném účtu, ovšem také méně než proporcionálně. Úroková sazba obligací 
nemá na poptávku po hotovosti žádný vliv. 

3. Růst konverzních poplatků pro konverze z běžného účtu do hotovosti zvyšuje poptávku po 
hotovosti a snižuje poptávku po zůstatku na běžném účtu. Konverzní poplatky pro 
konverze z obligací do běžného účtu nemají na poptávku po hotovosti vliv; jejich růst však 
zvyšuje poptávku po zůstatcích na běžném účtu. 

4. Průměrný zůstatek obligací, tj. „transakční“ poptávka po obligacích roste s rostoucím 
objemem transakcí, ovšem až po překročení určitých konverzních nákladů. Zvyšuje se 
s růstem úrokového diferenciálu rr  a klesá s růstem konverzních nákladů na konverzi 
z obligací na běžný účet. 
 
 

3. Některé důsledky plynoucí z modelu 
Podívejme se na některé důsledky plynoucí z výše popsaného modelu. Hlavní důsledky 

jsou dva: 1) model vykazuje nižší úrokovou elasticitu poptávky po penězích oproti 
standardnímu Baumol–Tobinovu modelu, 2) model vykazuje měnící se strukturu peněz 
v důsledku změn v inflaci a výši konverzních poplatků. Vedlejším výsledkem je odhalení 
inflací působených změn v poptávce po obligacích (tento výsledek je možné odvodit i ze 
standardního Baumol–Tobinova modelu). 

 
Ze standardního Baumol–Tobinova modelu vyplývá, že úroková elasticita poptávky po 

penězích je přibližně 2/1−  (za úrokovou míru je brána úroková sazba obligací). Výše 
prezentovaný model vede k velmi podobnému výsledku: úroková elasticita je opět 2/1− , 
ovšem poptávka po penězích zde nezávisí přímo na úrokové míře obligací, ale pouze na 
úrokovém diferenciálu rr . Změny očekávané inflace a změny reálné úrokové sazby se tedy 
v poptávce po penězích nemusejí projevit, protože působí pouze zprostředkovaně přes 
úrokový diferenciál. 

V ideálním případě, kdy by úrokový diferenciál odrážel pouze různé riziko běžného účtu 
oproti obligacím, by poptávka po penězích byla dokonale úrokově neelastická. Tato situace 
ovšem z mnoha příčin nenastává: vysoké povinné minimální rezervy neumožňují bankám 
kompenzovat celou inflaci, vyšší poptávka po běžném účtu v době inflace (viz dále) 
umožňuje relativně snížit úrokový diferenciál apod. Abychom mohli tuto otázku plně vyřešit, 
museli bychom namodelovat i chování stochasticky optimalizující banky. Nicméně, je zřejmé, 
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že model předpovídá výrazně nižší úrokovou elasticitu poptávky po penězích než standardní 
Baumol–Tobinův model. Tato nižší elasticita je také empiricky pozorována, viz. např. 
(Friedman, 1987). 

 
Dále model předpovídá změny ve struktuře peněz působené jednak změnami konverzních 

poplatků, jednak úrokových sazeb. Poptávaný poměr mezi bankovními depozity a hotovostí 
model odhaduje jako 

1*

*

−=
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ob

h

b

pr
pr

P
P . (15) 

Zajímavé je, že tento poměr není závislý na distribuci důchodu, a je tedy pro všechny agenty 
stejný. Podíl bankovních depozit na celkové zásobě peněz roste s úrokovou sazbou z běžného 
účtu a naopak klesá s růstem úrokového diferenciálu. Vyšší konverzní poplatky pro konverzi 
z obligací na běžný účet zvyšují poměr bankovních depozit na celkové zásobě peněz, růst 
konverzních poplatků pro výběr z běžného účtu do hotovosti tento poměr snižuje. 

Ze vztahů (11)–(15) můžeme odhadnout chování poptávky po penězích při růstu 
očekávané inflace. Můžeme uvažovat několik scénářů (ve všech budu uvažovat, že se reálné 
konverzní poplatky nemění). Nejdříve předpokládejme, že růst očekávané inflace zvyšuje 
stejným způsobem všechny úrokové sazby, tj. že br  roste a rr  se nemění. V takovém případě 
klesá poptávka po hotovosti a roste poptávka po zůstatcích běžných účtů. Poptávka po 
penězích jako celku ani poptávka po obligacích se nezmění. Změní se však poptávaná 
struktura peněz: poměr bankovních depozit ku hotovosti se zvýší. 

Dále uvažujme druhý extrémní případ, kdy se nezmění úrokové sazby bankovních běžných 
účtů a inflace se plně projeví v úrokovém diferenciálu rr . V tomto případě zůstane průměrný 
zůstatek hotovosti stejný jako bez inflace, poptávka po penězích jako celku však klesne na 
úkor zůstatků běžných účtů. Zároveň výrazně stoupne poptávka po obligacích. Poměr 
bankovních depozit ku hotovosti klesne. V tomto případě agenti nepoužívají k odstínění 
následků inflace běžné účty, ale přímo obligace. 

Třetí možnou (a nejpravděpodobnější) variantou je kompromisní případ, kdy stoupne jak 
úroková sazba z běžných účtů, tak úrokový diferenciál. V tomto případě poptávka po 
hotovosti klesne a poptávka po obligacích vzroste. Celkové množství poptávaných peněz 
rovněž klesne. Co se stane s poptávkou po zůstatcích běžných účtů a poměrem bankovních 
depozit na viděnou ku hotovosti záleží na změně poměru rb rr /  (viz rovnice (15)). 

Jaké důsledky mají tyto změny ve struktuře peněz? Jednak ovlivňují stabilitu funkce 
poptávky po penězích, jednak ovlivňují nabídku peněz. Co se týče stability poptávky po 
penězích, je zřejmé, že poptávka po penězích nezávisí pouze na nějaké vhodně zvolené 
úrokové míře, ale také na její struktuře. Ta pak závisí na chování finančního trhu. Různé 
strukturální změny, finanční inovace a změny v regulaci bankovního sektoru mohou měnit 
chování finančního trhu ve smysly odezvy poměru rb rr /  na změnu očekávané inflace. Pak 
ovšem může být poptávka po penězích velmi nestabilní. To mimo jiné vysvětluje zhroucení 
relativně stabilní rychlosti oběhu peněz v USA po deregulaci finančního trhu a zrušení 
zákonných překážek na vyplácení úroku na šekovatelné účty. 

Druhý důsledek se týká nabídky peněz. Poměr zůstatků běžných účtů a hotovosti je jedním 
z determinantů peněžního multiplikátoru. Každá změna v tomto poměru pak přímo ovlivňuje 
množství peněz v oběhu. 
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Třetí důsledek modelu poptávky po penězích se týká poptávky po obligacích. Výše jsem 
ukázal, že při zvýšení míry očekávané inflace můžeme očekávat růst poptávky po obligacích. 
Obligace jsou poptávány proto, že jejich držba umožňuje snižovat náklady inflace. Je tedy 
sporné, zda empiricky pozorovaná vyšší poptávka po obligacích v době monetární expanze 
ukazuje na existenci transmisního kanálu (viz např. Mishkin, 1996). Růst poptávky po 
obligacích může být stejně dobře projevem transmise přebytečných peněžních zůstatků jako 
racionální přípravou optimalizujích agentů na očekávanou inflaci. 

 
Za zmínku stojí ještě jeden důsledek výše popsaného modelu. Pokud bude finanční pokrok 

dále snižovat náklady na konverzi z běžného účtu do hotovosti, tj. jestliže bude bp  postupně 
konvergovat k nule, může transakční poptávka po hotovosti postupně klesat k nule, jak 
ukazuje rovnice (13). Protože se nedá předpokládat, že by bylo možné někdy v blízké 
budoucnosti provádět všechny platby prostřednictvím karet spojených on-line s bankovním 
účtem, zůstanou asi tyto konverzní ještě po určitou dobu kladné, nicméně nízké a snižující se. 
Tendence k opouštění hotovosti je pak zřejmá. Je tedy možné, že za určitou dobu bude tvořit 
hlavní část poptávky po hotovosti poptávka bankovních institucí po povinných minimálních 
rezervách. 

 
4. Otázky pro další řešení 

Výše popsaný model představuje pouze první krok ke komplexnímu modelu poptávky po 
nehomogenních penězích. Stále zůstává nevyřešeno mnoho otázek. Například: 
1. Je korektní účtovat v „kompenzovaných“ penězích, tj. zahrnout inflaci pouze do úrokové 

sazby úročených aktiv? 
2. Model předpokládá, že veškeré „peníze“ potečou z obligací na běžný účet a odtud do 

hotovosti, která se použije na platby. Je však zřejmé, že ve skutečnosti je možné k placení 
použít i šekovatelný účet přímo (např. pomocí platební karty). Model tedy nadhodnocuje 
držbu hotovosti. Jak tuto skutečnost modelovat? 

3. Je důležité modelovat více peněžních aktiv? Pokud ano, která a jak? 
4. Jak do modelu zahrnout další měny? 
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Obrazová příloha 

Obrázek 1: Výpočet průměrné zásoby hotovosti 
 

Obrázek 2: Výpočet průměrné zásoby obligací 
 

Obrázek 3: Výpočet průměrného stavu běžného účtu 
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