
VILÉM POSPÍSIL. 

K Horáčkově praktické činnosti v peněžnictví. 
Letošní jubileum profesora Horáčka budí ve mně některé 

ozvuky osobní. Třeba mi byly sebe bližší, nemá můj příspěvek 
sledovati tyto osobní vztahy, nýbrž býti mu jen úvodem. 

Jest tomu letos právě třicet let, co jsem vystřídal profesora 
Horáčka v konceptní službě Městské spořitelny Pražské. Nebyl 
jsem bezprostředně jeho nástupcem v úřední funkci, - tím stal se 
po něm v pořadí následující Dr. Čeněk Klier, na jehož místo právě 
jsem já byl jmenován. Profesor Horáček dosáhl v roce předchozím 
(1901) mimořádné profesury národního hospodářství. Jak sám 
zaznamenal ve svém článku "Hrst osobních vzpomínek na Městskou 
spořitelnu Pražskou" (v 6. čísle "Spořitelního Obzoru" z 15. června 
1925), umožnilo mu to uskutečniti předsevzetí, k němuž se různými 
překážkami vytrvale probíjel, věnovati se cele národohospodářské 
theorii a povolání vysokoškolského učitele. Praktické povolání 
spořitelního úředníka, třeba šlo o místo výz~amné - Dr. Horáček 
byl tajemníkem s důležitými referáty a zástupce1Jl ředitele, - bylo 
mu úzkým. Záhy věnoval se národohospodářskému studiu a pracím 
literárním a publicistickým, a povolání praktické zúžovalo čas, jejž 
by byl ve větší míře rád oné práci věnoval. Docentury politické 
ekonomie dopracoval se teprve roku 1898, a když tři roky na to 
při jmenování mimořádným profesorem bylo mu činěno podmínkou, 
aby opustil službu spořitelní, učinil tak bez váhání, ačkoliv tím 
svůj příjem značně pohoršil, a vzdal dobudo~cnosti naděje na místo 
ředitelské, které jej nemohlo dobře minouti. 

V konceptní službě spořitelní pobyl více než dvanácte let (1889-
1902) a přes to, že z uvedených důvodů, když stal se mimořádným 
profesorem universitním, mu nepřipadalo za těžko z ní vystoupiti, 
zůstalo spořitelnictví jeho láskou. V citovaném článku praví sám, 
že se na něm ' osvědčilo staré francouzské přísloví "On revient 
toujours cl ses premiers amours" . A nebyla to příchylnost jen 
platonická. Profesor Horáček byl v oboru spořitelním i pak dlouhá 
leta prakticky činnÝ!ll . Rok před jeho odchodem z Městské spo
řitelny Pražské byl založen "Svaz českých spoÍ'itelen" Zcl jeho 
spolupráce (m. j. vypracoval jeho stanovy) a byl zvolen do jeho 
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ředitelství. Tuto funkci podržel i nadále, až do doby, kdy "Svaz če
ských spořitelen" j ako dobrovolná organisace předal podstatnou čás t 
své agendy nově zřízenému oficielnímu a povinnému "S'vazu česko
slovenských spořitelen" (1920t byv v posledních letech J)Svazu čes
kých spořitelen" po řediteli Hendrychovi předsedou. Ale i poté zů
stal se spořitelnictvím v úzkém praktickém kontaktu. Když "Svaz 
českých spořitelen" po zřízení svazu oficielního přetvořil se na "Spo
lek českých spořitelen" pro sledování specifických zájmů spořitelen 
českých, přijal hodnost jeho předsedy, a byl jím až do roku 1925. 
Také do Městské spořitelny Pražské se vrátil a to jako člen výboru 
a ředitelství (od jara roku 1914) a byl zvolen na podzim roku 1918 
druhým místopředsedou. Této funkce vzdal se v srpnu 1919, když 
byl jmenován ministrem financí . Ani tím není jeho praktická čin
nost ve spořitelnictví vyčerpána : Při reorganisaci Spořitelny české 
podle zákona o spořitelnách ze dne 14. dubna 1920 byl povolán stří
davě k funkci vrchního kurátora a vrchního ředitele tohoto ústavu, 
a setrval v této působnosti od r . 1920 až do roku 1926. Profesor 
Horáček účastnil se též založení Ústřední banky českých spořitelen, 
zakládané zároveň se Svazem českých spořitelen . Z její správy vy
stoupil však asi po roce, nesouhlase s rozpínavým směrem, kterým 
se vedení t éto banky v prvních letech jejího trvání vyznačovalo . 

Činnost profesora Horáčka ve spořitelnictví byla významu 
vynikajícího . Národohospodářské a mravní poslání spořitelen 

našlo v něm přesvědčeného a uznávaného zastánce, průkopníka 
a prohlubovatele. Působila tu nejen váha postavení národohospo
dářského badatele a odborná úroveň jeho dlouholeté přímé práce 
ve vedoucích postaveních ve jmenovaných ústavech a ústředních 
organisacích, provázená a opíraná činností literární, a to i úvahami 
specificky spořitelního rázu, i v rámci literárních prací rázu obec
nějšího, - ale také i mravní opravdovosť a ryzosť přesvědčení, 
jež prof. Horáčka vždy vyznamenávala a okolnos( že nebylo 
rozporu mezi tím, co hlásal a tím, jak žil. A jestli na jedné straně 
bude jednou vděčným a záslužným předmětem~ podrobně vy
sledovati a rozebrati Horáčkovu práci praktickou i theoretickou 
v oboru československého spořitelnictví a jeho význam 'pro vývoj 
idee spořitelnt bylo by jistě na druhé straně předmětem hodným 
bližší úvahy, do jaké míry mělo vliv na základní pojímání hospo
dářských problémů jeho dlouholeté úzké spojení s peněžní praxt 



.544 Vilém Pospíšil: K Horáčkově praktické činnosti v peněžnictví. 

a zejména s peněžní praxí spořitelní. Jeho při všem sociálním cí
tění v podstatě individualistická orientace, jeho přesvědčení o tvůrčí 
funkci vlastního úsilí a in d i v i d u e ln í odpovědnosti, jeho 
skepse vůči intervencionismu a etatismu, jeho odpor proti expe
rimentům v oblasti hospodářských zákonů, proti · zásahům, zdržu
jícím vyrovnavací automatiku ve zdvizích a poklesech hospodář
ského vývoje a last not least jeho bohatou zkušeností protříbený 
cit pro psychologii peněžního trhu a pro předpoklady úspěšné 
funkce kapitálu a úvěru, - to jistě tvořilo součástku jeho osobnosti" 
jak začala se vyvíjeti .. Ale snad nepochybím, vyslovím-li mínění, 
že pro vyhranění, živost a pevnost názorů Horáčkových v těchto 
směrech a zejména ve směru posledním měla zvýšený význam 
možnost dlouholetého intimního pohledu do psychy drobného 
vkladatele, pohledu do mravního a hospodářského významu 
tvoření úspor, jejich uchování a správy. Své pojetí o důležitosti 
psychologické stránky pro funkci měny a pro funkci složitého 
a cHlivého ústrojí úvěrního zdůraznil profesor Horáček opětovně, 
v řadě projevů v listech odborných i denních, a já měl příležitost 
seznati je ještě blíže ze spolupráce v oboru spořitelním i v Ban
kovním výboru při ministerstvu financí . Tyto stránky Horáč
kova přesvědčení v souvislosti s jeho jubileem připomínají se 
zvláště teď, kdy otázka předpokladů uspokojivého vývoje trhu 
peněžního a 'kapitálového a otázka úpravy úrokových sazeb jest 
předmětem nejen úvah odborných, praktických i theoretických, 
ale i předmětem diskusí politických, jež pohříchu nejsou vždy prosty 
tendenčnosti, jednostranosti ba demagogičnosti a kdy tento složitý a 
jemný obor ocitá se v prostředí nervosním, v němž neschází hlasů, že 
to, co hlavně může docíliti důvěra a její pěstění trpělivou a v ob
tížných poměrech dneška trpkou a nepopulární prací a statečným, 
odpovědným postupem, možno prostě nahraditi různými přímo
čarými normativními zásahy do utváření se podmínek úvěrových . 

Tento letmý nástin významu Horáčkova působení v oboru 
peněžnictví a vlivu této okolnosti na vytváření jeho názorů v sou
vislých oborech politické' ekonomie zdaleka není úměrný důle
žitosti takového předmětu . Bylo by však záhodno i vděčno, aby 
došel zaslouženého, prohloubeného zpracování-směrodatnou látku 
pro ně by mohl ovšem poskytnouti v prvé řadě prof. Horáček sám. 
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