






může se v tomto osudovém okamžiku vyhnouti zodpovědnosti, která je tím větší, čím 
více se pož1aduje. Zde musí platiti naprostá inkompatibi1ita velké moci a malé zodpověd
nosti - ať politické neb hospodářské! 

Všechny tyto 'Okolnosti nemohou býti pominuty při tvoření nové finanční politiky 
v demokracii, která má sice určité p'Ožadavky, ale nejednotné mínění o tom, jakým způs'Obem 
se jich má dosáhnouti. Aby ztéto situace vzešel positivní výsledek, zaručují tyto dvě zásadyl: 

, I. žádnou reformu nelze 'Odůvodňovati jen potíráním určité teorie, 
2. počet pož.adovaÍ1ých institucionálních změn (platných zařízení) budiž co nejmenší. 
Jedním z hlavních zásad demokracie jest kontrola, které se musí podrobiti i politika 

finanční. Kdo však má býti pověřen výkonem této kontroly? Na správné finanční poli
tice je závislý hospodářský život svazků veřejných i soukromých, tedy celého státu, a již 
tato okolnost by byla dostatečným důvodem pro to, aby kontrolu finanční politiky vy
konával stát. V hospodářsky vyspělých státech však shledáváme, že stát přenáší právo 
kontroly na cedulovou banku z těchto důvodů: 

I. diskontní sazba j:est nejmocnějším opatřením, které půs'Obí na úvěrovou expansi, 
a toto opatření je rázu bankovně-technickéh'O a ne normativního. Zasahuje-li tedy vláda 
nadekretováním sazeb, působí tím přímo na finanční, zvláště pak úvěrovou politiku, 
čímž na sebe béře zodpovědnost, jejíž dosah . nemůže ani odhadnouti. 

2. Zkušenost ukáz,ala, že v dobách finanční tísně snažily se vlády financovati vlastní 
potřeby tiskem bankovek, ale tato politika směřuje proti nejlZákladnějším zájmům státu. 

3. Zájmy měnové politiky cedulové banky a finanční zájmy vlády často se rozchá
zejí, a právě proto právo kontroly přenesené na cedulovou banku jest vhodným pro
středkem, aby tyto zájmy byly separovány. Vlády se střídají, kdežto měnová politika 
musí míti kontinuitu. 

4. Vláda jest současně největším dlužníkem i věřitelem a má proto přímý záj,em na 
peněžním trhu. Kdyby byla pověřena jeho kontrolou, nalézala by se stále ve dvojaké 
posi ci , v níž by jeJí zájimy byly nutně v konfliktu se zájmy soukromého hospodářství. 

Nicméně jest však nutno, aby si· vláda vzhledem k nesTIÚrné důležitosti měny a úvěru 
pr.o všeobecný hospodářský prospěch vyhradila právo dohledu nad kontrolou, ba někdy 
i konečné rozhodování. Tím pro ni ovšem vzniká jeden z nejdůležitějších a nej:z;odpověd
nějších problémů administrativních. Tento problém se v Jednotlivých státech různě řeší 
a vlády pravidelně z,aručují si j,menováním šéfa cedulové banky správné provádění 

finanční politiky. Tak u nás jmenuje guvernéra Národní banky president republiky na 
návrh vlády, ve Francii jmenuj.e guvernéra vláda, v Australii jmenuje vláda jednotlivé 
ředitele, v Polsku je vyhrazeno konečné rozhodování ve finanční politice cedulové banky 
ministru financí. Ve Spo}ených státech ameriokých je koordinovaná činnost 12 cedulo
vých bank (Federal Reserve Ba~ks) pod kontrolou sboru (Federal Reserve Board), 
jehož členy jmenuje president a předsedou je ministr financí. Přednosti neb chyby kaž
dého systému kontroly j:sou výslednicí dvou složek: 

a) lidské schopnosti (odborná vzdělanost a spolehlivost), 
b) pružnosti neb těžkopádnosti systému samotného. 
Těžkopádnost kontroly zaviňuje příliš početný sbor, proto za nejvhodnější je poklá-

dán sbor tříčlenný, který se 'skládá 
I. z ministra ' financí, 
2. guvernéra cedulové banky, 
3. zástupce bank. 
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