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Usiluje vláda o jeho obnovení? Jakými jinými instituty podpořit oznamování korupce?
Autor michal Barbořík

20 | Krize jako čas  
k důležitým rozhodnutím
AnAlýzA | témA Hospodářská krize. Fenomén, který je povětšinou spojen s těmi 
nejhoršími asociacemi. Daleko méně si s ní však spojujeme motiv příležitosti začít 
znovu, přijít s něčím novým. Je to ovšem paradoxní, protože slovo krize pochází 
z řeckého „krisis“ – tedy rozhodnutí.
Autor ladislav mrklas

18 | Euro není jediné
AnAlýzA | témA Evropská média i veřejnost jsou v posledních letech zaplaveny 
úvahami o eurozóně a budoucnosti této měnové unie. Ve stínu toho máme trochu 
tendenci v Evropě zapomínat, že měnových unií je ve světě daleko více a mnohé 
jsou dokonce o hodně starší než euro. 
Autor Petr sokol

14 | Dluhové brzdy nemohou být  
jen dalším prázdným heslem
AnAlýzA | témA „Náhled na ekonomické přínosy a náklady plynoucí z přistoupení 
k eurozóně se však v posledních letech mění také …,“ uvádí se v oficiálním 
dokumentu Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně 
ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou z prosince 2012. 
Autorka Jaroslava kypetová

6 | Vlády na šikmé ploše
RozhovoR | témA O nových tématech v německé politice, hledání cest 
k odpolitizovaným penězům, zlatých mýtech, spekulativních bublinách ve střední 
Evropě, šikmých plochách evropské hospodářské politiky i kancléřce Merkelové, 
která nepředstírá, že ví, co bude zítra.
Rozhovor s  Andreasem hoffmannem



 

Odborný analytický měsíčník

Odborný analytický měsíčník

Odborný analytický měsíčník

Milí čtenáři! 
O příčinách, průběhu a důsledcích hospodářské krize se hovoří dlouho. Toto číslo 
analytického měsíčníku CI Time se krizi věnuje, avšak z úhlu různých vedlejších 
efektů. Číslo je převážně ekonomicky laděné, přesto zde figurují i témata, jež s eko-
nomikou souvisí jen částečně. Mnohé texty jsou pojaty jako pohled na krizi z per-
spektivy příležitostí, které v různých ohledech přinesla. 

Číslo otevírá text jednoho z nejzajímavějších českých – nebo chcete-li česko-němec-
kých – analytiků a ekonomicko-politických konzultantů – Petra Robejška. Jeho ana-
lýza se zabývá fenoménem tzv. lokálních neboli konkurenčních měn, jež v době kri-
ze (v Evropě přiživené krizí společné měny) získávají na síle a přitažlivosti. 

Josef Šíma tentokrát v rozhovoru vyzpovídal mladého německého ekonoma, peda-
goga z Univerzity v Lipsku Andrease Hoffmanna. Rozhovor se točí mimo jiné kolem 
ekonomických témat, která budou patřit k důležitým bodům před letošními celoně-
meckými volbami. Avšak věnuje se i řadě problémů zcela odlišných. 

Jan Průša bilancuje vývoj šedé ekonomiky v době krize. Dochází k zajímavému zjiš-
tění, totiž že krize nepřinesla žádný významný výkyv. Dokonce hovoří o jistém pozi-
tivním, tedy klesajícím trendu. Bilanční je i článek Václava Rybáčka, jenž se věnuje 
změnám v podílu jednotlivých sektorů na celkové zaměstnanosti mezi roky 2008–2012 
v zemích EU, resp. eurozóny. Jaroslava Kypetová se ve svém příspěvku zabývá tzv. 
dluhovými brzdami, jejichž účinnost je – ke škodě věci – přinejmenším sporná. Text 
Ladislava Tajovského rozebírá téma pojištění vkladů. Dochází k jasnému závěru: „Kri-
ze ukázala prostý fakt – vklady reálně pojištěné nejsou ani náhodou.“

Mimo Evropu, avšak inspirován Evropou a Evropskou měnovou unií, míří text Pet-
ra Sokola o měnových uniích ve světě a zemích, které nikdy neměly svou vlastní 
měnu. Příspěvek Ladislava Mrklase zdůrazňuje pravý význam slova „krize“, tedy roz-
hodnutí, v tomto případě zejména rozhodnutí jednoho velkého českého polostátní-
ho podniku pokusit se na krizi vydělat a zároveň pomoci malému a střednímu pod-
nikání. A to formou speciálních projektů – i-zakázky a i-předpisy – které otevírají 
nové příležitosti. Také poslední text, který jako jediný nepatří k analýzám krize, byť 
i jeho předmět byl krizí poznamenán, míří k tuzemským problémům. Konkrétně ana-
lyzuje vládní novelu trestněprávních předpisů, která zavádí dva nové instituty: zvlášt-
ního ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání a rozhodnutí o nestíhání po-
dezřelého v případech vybraných korupčních trestných činů.
 
Na letošní první prázdninové dvojčíslo se můžete těšit v polovině července. 

S přáním inspirativního čtení

Ladislav Mrklas, 
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a šéfredaktor

Ivan Langer, 
zakladatel společnosti 
a odborný konzultant redakce
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Rychlé peníze
Jak oživit ekonomiku 

krizových zemí eurozóny
V kakofonii názorů na řešení eurokrize dominuje 

několik hlasů. Jedni přísahají na snížení 
zadlužení, jiní zase věří v ekonomický růst 
na dluh. Evropská centrální banka, strnulá 

v monetaristické křeči, zaplavuje finanční systém 
levnými penězi a šéfka MMF Ch. Lagardeová to 

glosuje nevěrohodnými obavami z příliš nízkých 
úroků. Vždyť ona a všichni ostatní věří, že levné 

peníze přece jen povedou k investicím, 
k hospodářskému růstu a k poklesu 

nezaměstnanosti.

PetR RoBeJšek | Autor je politolog, dlouholetý  
spolupracovník cEVRo institutu, žije v Hamburku

Oproti ekonomické ortodoxii však 
nárůst oběživa investiční činnost nepo-
vzbuzuje. Miliardy eura se v bankách 
shlukují do nové bubliny, ale neodva-
žují se vystrčit nos do reálné ekonomi-
ky. Za přepážkami se zasekly jednak 
proto, že banky mají obavy půjčovat, je-
likož pochybují o šancích investic. Ale 
ani podnikatelé nechtějí levné peníze, 
protože nevěří v návratnost investic. 

Nízké investice znamenají chybějící pra-
covní místa a klesající životní úroveň. 
Odtud vede přímá cesta k politické ne-
stabilitě. 

LokáLní řešení?
Když transfuze peněžními konzerva-

mi z finančního centra kontinentu nepo-
máhá, co zkusit rozhýbat peníze lokál-
ně? Ale jde to vůbec? 

Rozhodující nápad měl ve dvacátých 
letech minulého století německo-argen-
tinský podnikatel Silvio Gesell. Vycházel 
z toho, že peníze stimulují oběh zboží. 
Proto by měl být odměněn ten, kdo dá-
vá peníze k dispozici, nikoliv ten, kdo je 
zadržuje. Peníze, které nejsou v oběhu, 
by podle Gesella měly „rezavět“, tj. ztrá-
cet postupně svou hodnotu; pravý opak 
toho, co známe. 
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To není žádný levičácký blud. Gesell 
byl realista a podnikatel. Šlo mu o hos-
podářský rozvoj a znal lidskou povahu. 
Jenom když peníze časem ztrácejí hod-
notu, jsme ochotni se s nimi rozloučit. 
Rychle obíhající, „aktivní“ peníze pak té-
měř zázračně posilují hospodářský roz-
voj. Že to nemůže fungovat? Omyl. Lo-
kálně a regionálně zcela určitě.

Historie a současnost
Rakouská obec Wörgl byla v hospo-

dářské krizi třicátých let minulého stole-
tí v zoufalé situaci. Většina z jejích 
 obyvatel byla nezaměstnaná a radnice za-
dlužená. Její starosta se rozhodl vyzkou-
šet Gesellovy myšlenky. Počátkem léta 

1932 dal natisknout tzv. „pracovní stvrzen-
ky“ v hodnotě 32 000 šilinků. Každá z nich 
měsíčně ztrácela jedno procento hodno-
ty a nevyplatilo se je schraňovat. Nejprve 
jich koupila obecní rada za 1 000 šilinků 
a zaplatila jimi dělníky. Ti mohli nakoupit 
u obchodníků, kteří obratem zaplatili 
dlužné obecní daně ve výši 5 000 šilinků. 
Jak se mohlo 1 000 šilinků zpětinásobit? 
Jednoduše. Za pár dní se jako kulečníko-

a sektorálních měn. Po finančním kolap-
su v Argentině tam vznikla spousta 
směnných sdružení. V Japonsku jich ma-
jí hned několik; nejzajímavější je (státem 
podporovaná) sektorální měna fureai 
kippu, zaměřená na sociální péči. Prak-
ticky v každém státě USA existuje něko-
lik lokálních měnových systémů; k nej-
významnějším patří Ithaca hours.

Ve švýcarsku funguje lokální měna 
opravdu profesionálně a ve velkém. 
Od roku 1936 tam znají „WIR-Geld“ a ba-
silejskou WIR-Bank, která je srdcem ob-
chodního systému s několika desítkami 
tisíc malých a středních podnikatelů. 
Na rozdíl od franku ztrácí Wir-Geld mě-
síčně jedno procento své hodnoty. A vý-
sledek? Roční obrat ve Wir-Geld dosáhl 
1,4 miliardy franků.

VýHody lokálnícH peněz
Lokální peníze samozřejmě nemo-

hou národní měnu nahradit, ale mohou 
ji velmi efektivně doplnit.

— Tím, že lokální měna rotuje 
na místě, stimuluje (i třeba malou) hos-
podářskou sílu konkrétního regionu 
a udržuje větší část peněz obyvatel regi-
onu doma. Lokální peníze generují lo-
kální zisky podnikatelů a spotřebitelů.

— Pomáhají zejména středostavov-
skému hospodářství; právě těm podnika-
telům, kteří to mají v krizi obzvlášť těžké.

— Fungují nejenom jako katalyzá-
tor hospodářského vývoje, ale posilují 
také pocit sounáležitosti a sebeúcty; vě-
domí, že si lidé dokáží pomoci sami.

Lokální peníze mají konjunkturu ze-
jména v krizi. Proto je pouze otázkou ča-
su, kdy se v jihoevropských zemích obje-
ví první „rezavějící“ peníze a budou 
stimulovat tamější hospodářský poten ciál. 
Lokální měny sice krizové země nespasí, 
ale zmírní bolestné důsledky nevyhnutel-
ného slaďování životní úrovně s vývojo-
vou úrovní těchto ekonomik. V širším slo-
va smyslu by Gesellovy myšlenky mohly 
přispět také k hledání východisek ze dvou 
hlavních slepých uliček současnosti, totiž 
globalizace a víry v trvalý ekonomický 
růst. Ale to je již jiné téma. 

vá koule pětkrát odrazily mezi radnicí, 
dělníky a obchodníky. Za necelý rok 
oběhlo oněch 32 tisíc šilinků 463krát oko-
lo rynku obecního hospodářství a vznik-
ly hodnoty v ceně skoro 15 milionů: ka-
nalizace, vyasfaltované ulice, obnova 

radnice, most a skokanský můstek. Zatím-
co v zemi stoupla nezaměstnanost o de-
set procent, ve Wörglu klesla o pětadva-
cet procent. Prostě – úspěch na celé čáře. 
Okamžitě se chtělo přidat dalších 170 ob-
cí, ale rakouský stát chránil svůj finanční 
monopol a experiment zakázal.

Historie „rezavějících“ peněz tím ne-
skončila. Dnes ve světě existuje několik 
tisíc různě sofistikovaných regionálních 

Výkonná ředitelka MMF Christine Lagardeová během tiskové konference.
 (AP Photo / Remy de la Mauviniere)

Tím, že 
lokální měna 
rotuje na místě, stimuluje (i třeba malou) 
hospodářskou sílu konkrétního regionu 
a udržuje větší část peněz obyvatel re-
gionu doma. Lokální peníze generují lo-
kální zisky podnikatelů a spotřebitelů.
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za křesťanského demokrata. Alternativa pro Německo ale prosa-
zuje některé politiky, jež jsou mimo hlavní proud dnešní politic-
ké debaty. V německé politice se diskuze o tom, co dělat s ev-
ropskou dluhovou krizí, soustřeďuje většinou na to, jak mohou 
být zachráněny banky a vlády v potížích a jak po jejich záchra-
ně nastavit pravidla, aby nedocházelo k dalšímu morálnímu ha-
zardu. Zdá se, že mezi všemi hlavními stranami převládá přesvěd-
čení, že náklady této záchrany budou převáženy výhodami 
společné evropské měny. Jelikož je obtížné odhadovat skutečné 
ekonomické náklady, pozornost se věnuje nákladům politickým. 

zdá se, že jedním z hlavních témat v dnešním německu 
je problematika eura a že kvůli tomu získává význam-
nou podporu nová politická strana Alternativa pro ně-
mecko (AfD). někteří ji viní z extremismu, jiní tvrdí, že 
pouze přináší zdravé argumenty do debaty o měnové 
unifikaci. jak to vidíte vy?
Tato strana rozhodně není extremistickou stranou. Mnozí z je-

jích členů dříve podporovali konzervativce Angely Merkelové. 
Bernd Lucke, mluvčí strany, je profesorem ekonomie z Univerzi-
ty v Hamburku a těší se vynikající pověsti. Sám sebe považuje 

Josef šímA | Vedl rozhovor

Rozhovor s Andreasem Hoffmannem z Institutu pro 
hospodářskou politiku na Univerzitě v Lipsku

O nových tématech 
v německé politice, hledání cest 

k odpolitizovaným penězům, zlatých 
mýtech, spekulativních bublinách ve střední 

Evropě, šikmých plochách evropské hospodářské 
politiky i kancléřce Merkelové, která nepředstírá, že ví, co 

bude zítra.
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PŘED zAložEníM 
AlteRnAtivy 

PRo nĚmecko 
nebylo možné v německé politice slyšet 
rozumný argument, který by zpochybňoval 
prospěšnost záchrany bank a vlád z peněz 

daňových poplatníků.
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V  této souvislosti se tvrdí, že když neu-
držíme euro, rozpadne se též Evropská 
unie.

Před založením Alternativy pro Ně-
mecko nebylo možné v německé po-
litice slyšet rozumný argument, který 
by zpochybňoval prospěšnost záchra-
ny bank a vlád z peněz daňových po-
platníků. Bude zajímavé sledovat, jak 
se vše vyvine. Příliš nevěřím, že AfD ve volbách nějak výraz-
ně uspěje, ale může v jisté míře ovlivnit probíhající politic-
kou debatu. AfD má jiný názor na efektivnost záchranných 
programů. Lucke and Co. věří, že jejich náklady budou v dlou-
hém období mnohem vyšší než náklady rozpadu eurové mě-
nové oblasti. Jsou skeptičtí ohledně ochoty některých zemí 
provést nutné reformy a domnívají se, že i když udržení eura 
prospěje Německu, není v zájmu zemí, jako je Řecko či Špa-
nělsko, které se z hospodářských problémů nedostanou 
po řadu příštích let.

sPEKulAční bubliny 
A levné Peníze

během současné krize roste zájem o investice do zlata 
a dokonce stále hlasitěji slyšíme řadu investorů i akade-
miků, kteří oživují myšlenku potřeby zlatého standardu, 
který by mohl být základem neinflačních a nezpolitizo-
vaných měn. jak se díváte na úlohu zlata?
Zlato je aktivem, které dodává jistotu. Je vzácné a užiteč-

né. Kdykoli dojde ke krizi, střadatelé začínají držet větší podíl 
svých úspor ve zlatu, ale také v jiných drahých kovech či v ne-
movitostech. Zlato bylo v minulosti penězi, ale návrat ke zlaté-
mu standardu, tak jak fungoval v 19. století, je velmi nepravdě-
podobný. A ani si nejsem jist, zda by nás tento krok uchránil 
před zneužíváním peněz politiky. Nejde jednoduše o to, aby 
země byla „na zlatu“. V 19. století řada zemí, např. Portugalsko, 
Řecko nebo Argentina, jednoduše opustila zlatý standard, kdy-
koli se to těmto zemím hodilo. Většina ekonomů dává obecně 
přednost měně, která nemůže být ovlivňována každodenní po-
litikou. Dlouho panovalo přesvědčení, že nezávislost centrál-
ní banky toto může zajistit. Současná krize ale ukazuje, že de-
klarovaná nezávislost centrálních bank má své meze. 

Nejlepším způsobem, jak se zbavit politiky při poskytová-
ní peněz, je zcela odstátnit, tj. privatizovat jejich vydávání ne-
bo se zbavit monopolu na emisi peněz a umožnit smluvní svo-
bodu a používání jakékoli zvolené měny. To by patrně vedlo 
k ustavení nového měnového standardu, jenž by nebyl závis-
lý na vůli vlády a její ochotě být jeho součástí.

část svého výzkumu věnujete otáz-
kám spekulací a spekulativních má-
nií ve střední Evropě. co z vašeho vý-
zkumu plyne?

Můj výzkum ukazuje, že za úvěrový 
boom a příliv spekulativního kapitálu 
do střední Evropy je odpovědné celo-
světové prostředí nízkých úrokových 
měr v letech 2002–2005. Například zná-

mé spekulace se švýcarským frankem ve střední Evropě pro-
bíhaly kvůli politikám levných peněz, jež umožnovaly zvyšo-
vání rizikovosti obchodů bank. Jakkoli řízený plovoucí kurz 
maďarského forintu představoval také problém, jelikož zajišťo-
val ochranu před rychlým znehodnocením forintu, hlavním 
problémem zůstává dostupnost likvidity na světovém trhu. Z ce-
lé situace plyne poučení, že bychom neměli spouštět z očí ná-
růst úvěrů v ekonomikách. Možná namítnete, že to snad není 
žádná novinka. Není, ale toto poučení se bohužel musíme učit 
znovu a znovu. Před krizí mezi ekonomy převládal názor, že 
rychlý růst úvěrů v některých rozvíjejících se evropských ze-
mích odrážel vývoj finančního trhu a byl často ospravedlňo-
ván nutností rychlého dohánění zbytku Evropy. Jen hrstka vý-
zkumníků, např. William White nebo Claudio Borio ze 
švýcarské Banky pro mezinárodní vypořádání, tehdy varovala 
před riziky prudkých úvěrových boomů.

PoliticKé cHyby Bolí
jak se díváte na existenci hospodářských krizí obec-
ně? je možné, aby se tržní ekonomika vyhnula těm-
to bolestným událostem doprovázeným vysokou ne-
zaměstnaností? 
Ne. To není podle mě možné. Kapitalismus bez omylů, kra-

chů a krizí neexistuje. Kromě nepříznivých dopadů, jako je ne-
zaměstnanost, mají krize ale také očistný účinek. Chybně vyu-
žívané zdroje jsou uvolněny pro jejich lepší užití jinde. Hloubka 
krizí se ale v posledních desetiletích prohloubila, jelikož se tvůr-
ci hospodářských politik snažili průběhu krizí bránit. Snížení 
úrokových měr po splasknutí dot-com bubliny patrně krátkodo-
bě omezilo hospodářský pokles a nezaměstnanost, ale vytvoři-
lo základ pro mnohem větší problém, jenž nastal později. Strůj-
ci hospodářské politiky by si měli dávat velký pozor, aby situaci 
svými kroky nezhoršovali! Namísto bránění projevům krize by 
měli spíše podporovat kreativitu lidí, kteří začínají s podniká-
ním, hledají si práci a snaží se najít obživu. Byrokratické překáž-
ky a regulace trhu práce lidem v těchto snahách brání.

Můžeme se v německu něčemu ohledně reakcí na hos-
podářské problémy přiučit?

KAPitAlisMus 
Bez omylů, 

krachů a krizí neexistuje. Kromě nepřízni-
vých dopadů, jako je nezaměstnanost, ma-

jí krize ale také očistný účinek.
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li riziku přelivu problémů na celý finanční sektor a reálnou 
ekonomiku. Museli jsme prý „pouze protentokrát“ zachránit 
banky. Výborně, to se tedy udělalo. Zanedlouho však násle-
doval argument tvrdící, že nyní je nutné, aby centrální ban-
ky nakupovaly vládní dluhopisy a tím stabilizovaly finanční 
systém. Problém je popisován zcela identicky. Tento krok 
byl rychle odsouhlasen. 

A nyní samozřejmě nechceme, aby se tento způsob ře-
šení opakoval. Nikdy již prý nechceme znovu zachraňovat 
banky ani cizí vlády. Proto vzniká nový systém k zajištění 
makroekonomické obezřetnosti, který má zabránit budou-
cím problémům. Brzy tak budeme mít 500 nových vládních 
zaměstnanců, kteří přijdou s novými politikami majícími 
za cíl předcházení systémových problémů v bankovnictví.

Jiným příkladem je poskytování garancí vládám. Když 
německá vláda poskytne garance za půjčky řecké vládě 
ve snaze ochránit řeckou ekonomiku a poskytnout řecké 
vládě trochu času k zavedení reforem, vytvoří tím situaci 
morálního hazardu a sníží tak motivaci k uskutečnění těch-
to reforem. Následné polovičaté kroky řecké vlády mohou 
snadno způsobit, že nová situace po poskytnutí německých 
garancí bude horší než původní problém. Vznikne potřeba 
nových záchranných balíčků a záruk, protože jinak řecká 
vláda nebude schopná plnit své závazky. V takové situaci 
ale ani německá vláda nebude ochotna převzít řecké dlu-
hy, a tak raději poskytne řecké vládě dodatečné garance je-
jích dluhů.

Na Angele Merkelové se mi nejvíce líbí to, že nepředstírá, 
že ví, co se stane zítra. Jakkoli německá vláda podporuje nej-
různější problematické záchranné balíčky, velmi se zároveň 
snaží reformovat pracovní trhy, což je dlouhodobě krok správ-
ným směrem. 

VýjiMKA, nEbo 
PRAvidlo?

Po několik let jste spolupracoval s profesorem Mariem 
Rizzem na new york university. Profesor Rizzo proslul 
svým výzkumem „šikmých ploch“, tedy analýzou toho, 
jak malé a nenápadné změny politik následně vedou 
k velkým změnám celých systémů fungování vlády. sdí-
líte s ním tento pohled? Vidíte dnes fungování tohoto 
mechanismu v politikách evropských zemí a Eu?
Ano, profesor Rizzo nám opakovaně připomíná rizika 

dobře míněných vládních politik. Jeho přístup vysvětluje, 
jak přijetí jednoho argumentu pro uskutečnění jistého kro-
ku vlády vede k přijetí dalšího argumentu ve prospěch vlád-
ní politiky. Logika tohoto procesu je pro pochopení dnešní 
situace naprosto klíčová. Lze jí použít na evropské vlády sna-
žící se zachovat finanční stabilitu. Nejdříve se argumentova-
lo, že „systémově důležité“ banky musí být zachráněny kvů-

— získal doktorát z ekonomie na Univerzitě v Lipsku, kde 
nyní působí na Institutu pro hospodářskou politiku,

— specializuje se na problematiku finančního sektoru, 
bankovnictví, hospodářské politiky a regulací v EU 
a na rozvíjejících se trzích,

— výzkumu se věnoval mj. v Estonské národní bance v Ta-
linu a na New York University,

— publikuje v odborných periodicích (mj. Journal of Post-
Keynesian Economics, Applied Financial Economics, 
Quarterly Journal of Austrian Economics) i v populár-
ním tisku (např. Financial Times, Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung),

— ztvárnil postavu slavného ekonoma J. B. Saye ve světo-
vě populárním osvětovém rapovém videu „Fight of the 
Century: Keynes versus Hayek Round 2“, EconStories 
(April 2011),

— je autorem článku Zlatý standard jako náhrada eura, 
který vychází v analytické řadě Policy Studies, vydáva-
né vysokou školou CEVRO Institut v létě 2013 v publika-
ci s názvem „Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?“.

AndreAs HoffmAnn
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lo přinést masovější rozšíření nových 
technologií mobilních plateb.

Druhým zásadním faktorem, který 
k šedé ekonomice přispívá, je daňová 
zátěž spolu s regulacemi pracovního tr-
hu. Pro mnoho sezónních prací je za-

Odborník na šedou ekonomiku Friedrich 
Schneider z Univerzity v Linci odhaduje ve své 

publikaci The Shadow Economy in Europe 2013 
objem šedé ekonomiky v Evropské unii 

na 2,2 bilionu eur, tedy na více jak 56 bilionů 
korun. To odpovídá necelé pětině hrubého 

domácího produktu EU.

šedá ekonomika 
v období hospodářské krize

Objem peněz, které se v šedé eko-
nomice EU protočí, si lze také předsta-
vit jako patnáctinásobek veškeré ekono-
mické produkce (HDP) České republiky. 
Ačkoliv tato čísla představují pouze kva-
lifikované odhady, jedná se o velmi vý-
znamnou část českého i evropského 
hospodářství.

Fenomén šedé ekonomiky
Šedou ekonomikou se rozumí ekono-

mická aktivita, která se děje mimo dozor 
státu. Sama o sobě nemusí být nutně ne-
legální, ovšem „mimo dozor“ znamená 
především „nezdaněná“, což už nezákon-
né je. Stát se snaží o maximalizaci daňo-
vých příjmů, proto věnuje potírání šedé 
ekonomiky velkou pozornost.

Zpravidla se rozlišují dvě formy šedé 
ekonomiky. Jednak práce „načerno“, te-
dy práce, u které se příjmy úmyslně da-
ňově nevykazují. Tato forma tvoří dle od-

JAn PRůšA | Autor je ekonom, působí  
na institutu ekonomických studií fakulty sociálních věd uK

hadů profesora Schneidera až dvě třetiny 
šedé ekonomiky. A jednak je to podhod-
nocování tržeb především ve službách, 
kdy opět vznikají daňové úniky – na da-
ni z přidané hodnoty a na dani ze zisku. 
V prvním případě se typicky jedná o prá-
ci ve stavebnictví, v zemědělství (např. se-
zónní práce při sklizních) nebo v domác-
nostech (např. úklid, hlídání dětí). 
V druhém případě jde např. o taxislužby, 
bary, kadeřnictví a další.

VLiV daňoVé zátěže
Vyhýbání se daňovému dohledu 

podporují především dva faktory. V prv-
ní řadě musí existovat příležitost, kterou 
v případě šedé ekonomiky poskytuje 
především velké množství drobných pla-
teb v hotovosti. Vzhledem k transakčním 
nákladům na jiné než hotovostní platby 
u malých částek zatím nelze tuto příleži-
tost tolik omezit. Jistou změnu by moh-

AnAlýzA | téMA

10 ci time | Květen 2013



jsou založené na průzkumech, které sa-
my o sobě spoléhají jen na malý vzorek 
populace a na upřímnost respondentů. 
Ani u metod strukturálních dopočtů 
z makroekonomických indikátorů nelze 
předpokládat přílišnou přesnost. 

Přesto se profesor Schneider poku-
sil zachytit trend vývoje v objemu šedé 
ekonomiky. Z jeho odhadů vyplývá, že 
v průběhu deseti let od roku 2003  poklesl 
podíl šedé ekonomiky na HDP EU 
z 22,4 % na méně jak 19 %. To už lze po-
važovat za statisticky významný trend, 
který nelze vysvětlit pouhou odchylkou 
v datech. Ačkoliv na vrcholu krize v ro-
ce 2009 podíl mírně vzrostl, celkově se 
zdá, že šedá ekonomika se v EU relativ-
ně zmenšuje.

záVěr
Klesající trend šedé ekonomiky je 

příznivá zpráva. Stále však existuje pří-
ležitost snižovat daňovou zátěž. A stá-
le také existují obrovské rozdíly mezi 
jednotlivými zeměmi EU. V ČR se po-
díl pohybuje mezi 15–16 %, tedy výraz-
ně pod průměrem. V Německu podíl 
činí 13–14 % a ve Spojeném království 
dokonce pouhých 10 %, na opačném 
konci se pohybují státy jižní Evropy 
(20 % a více).

městnanecký poměr dle neflexibilního 
zákoníku práce v podstatě nepoužitelný, 
proto se jeho obcházení stalo běžnou 
praxí. V ČR se dokonce vžil jako jeden 
způsob obcházení tzv. švarcsystém, tj. 
nahrazení faktického zaměstnaneckého 
poměru pracemi vydávanými za fiktivní 
podnikatelskou činnost.

Podobně vyšší daňová zátěž moti-
vuje podnikatele, ale i zákazníky vyhý-
bat se vykazování tržeb a tím pádem 
i placení daní. Nejproblematičtější je 
v tomto ohledu daň z přidané hodnoty: 
Obě strany obchodu mají důvod nechat 
nákup/prodej bez účtenky, protože si 
tím snižují své peněžní výdaje na (ne)
placenou daň. V tomto ohledu lze oče-
kávat, že nedávné zvyšování DPH pove-

© viappy – Fotolia.com

de k mírnému nárůstu objemu šedé 
ekonomiky v ČR.

krize nepřinesLa 
Významné VýkyVy
Ekonomové předpokládají, že hlub-

ší hospodářské krize vyvolávají tenden-
ce přesouvat část ekonomické aktivity 

do šedé zóny. Důvodem je, že v krizi 
klesají lidem příjmy, což zvyšuje jejich 
motivaci vyhýbat se placení daní. 
Na druhou stranu však aktuální recese 
hluboce postihla především stavebnic-
tví, kde se koncentruje významná část 
práce načerno. Spolu s propadem cel-
kového objemu stavebních prací tak 
nutně musel nastat i propad v napoje-
né šedé ekonomice.

Který z těchto efektů nakonec převá-
žil, je poměrně obtížné změřit. Odhady 

Podíl šEDé 
EKonoMiKy

v čR se odhaduje na 15–16 % hospo-
dářské produkce. to je výrazně pod prů-
měrem Eu, který činí 19 %, a velmi blízko 

úrovni německa.

AnAlýzA | téMA

Graf 1 Objem šedé ekonomiky v EU
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Nechme krizi 
pracovat

Zemědělská půda neúprosně ustupovala 
stavební výstavbě. Další hektary byly 
připravené pro „městský rozvoj“, než 

finanční krize změnila očekávání investorů 
a hodnotu půdy. A tak namísto nových 

domů půdu obsadila zemědělská výroba, 
skleníky se zeleninou. Takový je současný 

příběh španělské oblasti El Ejido. Co si 
z příběhu vzít? Že krize není jen bolestný 

ekonomický příběh, ale také proces 
žádoucích změn ve výrobě. Tedy, pokud 

hospodářští politici dovolí.

václAv RyBáček | Autor je ekonom, působí v českém 
statistickém úřadě a na Vysoké škole ekonomické

mického výkonu Japonska posledních 
let. Za domácí úkol by měli (nejen) ev-
ropští politici postřeh Shirakawy stokrát 
opsat. Zatímco strukturální krize ze své 
podstaty vyžaduje změnu ve struktuře vý-
roby, opatření politiků míří směrem k udr-
žování status quo. Byť držet při životě vý-
robní struktury, které neodpovídají 
potřebám, nemá samozřejmě smysl.

Motivace politiků je zřejmá. Neza-
městnanost, pokles růstu, pokles mezd, 
to vše bývá s rozsáhlou realokací spoje-
no. Představa o možnostech řízení eko-
nomiky jako jedné firmy svádí politiky 
k rostoucímu aktivismu, který je do znač-
né míry i vyžadován veřejností. Že je 
možné udržovat neefektivní výroby jen 
na úkor těch efektivních, to obvykle ne-

Právě stavebnictví v dobách expan-
ze silně přitahovalo zdroje, půdu, kapi-
tál, lidskou práci. Projekty se zdály smys-
luplné, účetně ziskové. Podmínky se 
změnily a s nimi schopnost i ochota úvě-
rovat jak výrobce, tak potenciální kup-
ce. Samozřejmě však nalezneme příkla-
dy i dalších podobně „postižených“ 
odvětví, např. výroba dopravních pro-
středků, ale i odvětví služeb. Ekonomic-

ký hodokvas nízkých úroků poslední de-
kády má zkrátka nepříjemný důsledek, 
potřebu realokace zdrojů do života-
schopnějších výrobních struktur.

Jak ze strukturální krize ven? Masaa-
ki Shirakawa, bývalý guvernér Bank of Ja-
pan a jeden z nejvlivnějších lidí světa, 
označil neschopnost přizpůsobit výrob-
ní strukturu skutečným potřebám společ-
nosti jako hlavní příčinu slabého ekono-
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Budeme-li mluvit v absolutních čís-
lech, odvětví veřejné správy v Evropské 
unii přetáhlo do svých služeb milion no-
vých pracovníků a v současnosti zaměst-
nává 51 milionů pracovníků. Sluší se po-
znamenat, že expanze veřejného sektoru 
jako zaměstnavatele probíhala při pokle-
su celkového počtu zaměstnaných osob! 
Na eurozónu připadá 34 milionů pracov-
níků, s úrovní integrace se tak zaměstna-
nost ve veřejné správě příliš nemění, 
v eurozóně i EU zaměstnává zhruba kaž-
dého čtvrtého pracovníka.

Vlády obvykle nepromarní žádnou 
krizi, aby regulačními aktivitami či roz-
sahem výrobních prostředků, které pře-
tahuje z alternativních užití, posílily 
svůj vliv. Z údajů o zaměstnanosti ne-
vyčteme, zda je rychlost změn dosta-
tečná či nikoli, vidíme však expanzi ve-
řejného sektoru jako zaměstnavatele. 
Ekonomika však potřebuje pružnost 
a co nejrychlejší strukturální změny, ne 
expanzi vládních aktivit. Jen pro srov-
nání, ve 20. letech minulého století se 
americká ekonomika z hluboké pová-
lečné krize dostala během dvou let 
v podstatě spontánně. Ta současná pí-
še šestý rok.

dy v zaměstnanosti ostatních odvětví 
měnové zóny. Pokles zaměstnanosti v prů-
myslu, stavebnictví a zpracovatelském 
průmyslu byl vcelku vyrovnaně výrazný 
v Evropské unii jako celku. V obou blo-
cích dochází k mírnému poklesu zaměst-
nanosti v zemědělství, ovšem nutno do-
dat, že přidaná hodnota v tomto odvětví 
díky růstu produktivity rostla. Zaměstna-
nost i produktivita dosáhly mírného růs-
tu i v odvětví obchodu, největšími zaměst-
navateli v EU (25 %) i eurozóně (37 %).

Pozoruhodný je však vývoj v odvět-
ví veřejné správy, tj. legislativní, výkon-
ná či finanční správa, obrana, justice, 
bezpečnost, vzdělávání či provoz státní-
ho sociálního pojištění. Ačkoli se potře-
ba šetřit na úrovních vlád skloňuje 
ve všech pádech, zaměstnanost právě 
ve veřejné správě je jasným vítězem 
„soutěže“ o výrobní faktor během krize. 
V eurozóně vzrostl podíl veřejné správy 
na zaměstnanosti o více než 1 procent-
ní bod, v Evropské unii jako celku o ne-
celý 1 procentní bod. Že rostla přidaná 
hodnota odvětví veřejné správy, již ne-
může být překvapením vzhledem k ná-
kladovému způsobu měření hodnoty ne-
tržních statků služeb, jež poskytuje.

ní bráno v potaz. Krátkodobé politické 
benefity konkrétních politiků totiž jedno-
značně převyšují dlouhodobé celospo-
lečenské náklady udržování neefektiv-
ních výrob.

Ačkoli nám následující čísla o změ-
ně podílu jednotlivých odvětví na cel-
kové zaměstnanosti v letech 2008–2012 
nedokáží odpovědět na otázku, zda dy-
namika realokace je adekvátní či niko-
li, nabízejí přesto pozoruhodný pohled 
na změny ve struktuře odvětví, z nichž 
se mnohé jistě dají přičíst změnám 
v poptávce v důsledku krize.

Zjevně nejvíce utrpěl zpracovatelský 
průmysl v eurozóně, jehož podíl na cel-
kové zaměstnanosti klesl o 1,7 procentní-
ho bodu, a tím i dalece převyšuje propa-

© Kadmy – Fotolia.com

Graf 1 Změna v podílu sektoru na celkové zaměstnanosti mezi roky 2008 a 2012
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dluhové brzdy 
nemohou být jen dalším 

prázdným heslem
„Náhled na ekonomické přínosy 
a náklady plynoucí z přistoupení 
k eurozóně se však v posledních 

letech mění také v důsledku 
probíhajících zásadních změn 

v institucionálním nastavení měnové 
unie, reagujících na dluhové 

problémy některých jejích členských 
zemí,“ uvádí se v oficiálním 

dokumentu Vyhodnocení plnění 
Maastrichtských konvergenčních 

kritérií a stupně ekonomické 
sladěnosti ČR s eurozónou 

z prosince 2012. 

JARoslAvA kyPetová | Autorka je 
interní auditorka, vyučuje na Vysoké škole 

cEVRo institut

Právě riziko všeobecné změny náhledu na projekt jednot-
né měny by mohlo vést představitele členských i nečlenských 
zemí k tomu, aby úsporná opatření považovali za důležitá. A ni-
koliv pouze „tou Evropou“ nařízená. Evropská unie dlouho po-
skytovala alibi pro mnoho nepopulárních opatření, zásadní 
hospodářská rozhodnutí však stále zůstávají na jednotlivých 
vládách. Myšlenku dluhové brzdy podporují obvykle také opo-
ziční politici, jenže mnohem složitější bude najít nohu, která 
brzdu sešlápne. 

najděte si sVoji brzdnou dráHu
Podmínkou pro vstup členské země EU do eurozóny vždy 

bylo a je vedle slučitelnosti právních předpisů také dosažení 
vysokého stupně udržitelné konvergence. Stupeň udržitelné 
konvergence se posuzuje dle Maastrichtských konvergenčních 
kritérií (cenová stabilita, kritérium stavu veřejných financí, kri-
térium účasti v mechanismu směnných kurzů a kritérium kon-
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vergence úrokových sazeb). Kritéria mají své přesné definice 
a známé hodnoty, které ale země potýkající se dnes s největší-
mi problémy patrně nikdy nesplnily. Těžko dnes určovat viní-
ka, neboť na všech stranách byla touha realizovat společnou 
měnu s co největším kolektivem. Navíc z následující tabulky je 
zřejmé, že kritéria dnes plní jen menší část z členských států. 
A to k schválení nějakých brzdných pravidel již došlo kromě 
často zmiňovaného Německa také třeba ve Francii, Itálii, Ra-
kousku, Španělsku, Slovensku či Maďarsku a Polsku.

Jestliže se v posledních letech ukazuje, že někteří členové 
mají problémy s udržením se v „klubu“, pak kromě radikální-
ho vyloučení a bezmezné podpory zbývá jen jedna reálná mož-
nost řešení. Nechat členský stát, aby si sám stanovil cestu 
a do jisté míry také zvolil tempo přiblížení se na dosah ostat-
ním. Jenže jsou toho vlády vůbec schopny? A znamená přiblí-
žení se ostatním opravdu zlepšení?

praVidLa ano, aLe…
Evropská komise používá při hodnocení ukazatele dlou-

hodobé rozpočtové udržitelnosti, které jsou postaveny na stá-
le platné logické úvaze, že současné dluhy bude třeba v bu-
doucnu uhradit primárními přebytky. Spočítat potřebnou 
úroveň přebytků ne snad na úplnou úhradu dluhu, ale na udr-
žení dluhu na určité úrovni např. v roce 2063, představuje spí-
še tu jednodušší část brždění. 

Na příkladu Slovenska lze ukázat reálné problémy fungo-
vání dluhové brzdy. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnos-
ti byl schválen a veleben celým politickým spektrem na pod-
zim 2011 a vstoupil v účinnost 1. března 2012. Předčasné 
parlamentní volby s jasným vítězstvím levice se uskutečnily 
10. března 2012. Zákonem stanovená Rada pro rozpočtovou 
odpovědnost vydává kvalitní studie, pravidelné zprávy a do-
poručení.1 Jenže na začátku května 2013, kdy Eurostat zveřej-
nil pro Slovensko spíše nepříznivá čísla, na jejichž základě by 

mělo dojít k úsporným opatřením (vázání až zmrazení někte-
rých výdajů), se spíše hovoří o změně metodiky výpočtu v zá-
koně obsaženého.

nejde přeci jen o to, aby se VLk nažraL
Obdobný scénář lze očekávat také v České republice, což 

naznačují debaty kolem přípravy zákona o rozpočtové odpo-
vědnosti (sněmovní tisk 821). Sociální demokracie (a nejen 
ona) si je vědoma skutečnosti, že hranici pro brždění překro-
číme možná už letos nebo příští (volební) rok. Vypadá to, že 
se připraví text zákona, který bude schválen v termínu poža-
dovaném směrnicí 2011/85/EU – pokud by to vypadalo, že se 
tak nestane do 31. 12. 2013, pohrozí se sankcemi – ale o sku-
tečné řešení problému zvaného neudržitelné zadlužování ne-
bude mít zájem nikdo. A tak se mnohem více úsilí věnuje hle-
dání cest, které se dají projet bez ubrání plynu.

1  www.rozpoctovarada.sk 

© viperagp – Fotolia.com

Zůstanou-li ústavní zákony či jiné způsoby omezování za-
dlužování jen prázdnými hesly, začne většina Evropy brzdit až 
v okamžiku, kdy se metr za zatáčkou objeví betonová stěna.

2010 2011 2012 2013

Belgie
Deficit/přebytek –5,6 –3,8 –3,7 –3,9

Dluh 95,7 95,5 97,8 99,6

Česká republika
Deficit/přebytek –5,8 –4,8 –3,3 –4,4

Dluh 34,2 37,8 40,8 45,8

Německo
Deficit/přebytek –0,1 –4,1 –0,8 0,2

Dluh 74,5 82,4 80,4 81,9

Estonsko
Deficit/přebytek –2,0 0,2 1,2 –0,3

Dluh 7,2 6,7 6,2 10,1

Irsko
Deficit/přebytek –13,9 –30,8 –13,4 –7,6

Dluh 64,8 92,1 106,4 117,6

Řecko
Deficit/přebytek –15,6 –10,7 –9,5 –10,0

Dluh 129,7 148,3 170,3 156,9

Španělsko
Deficit/přebytek –11,2 –9,7 –9,4 –10,6

Dluh 53,9 61,5 69,3 84,2

Francie
Deficit/přebytek –7,5 –7,1 –5,3 –4,8

Dluh 79,2 82,4 85,8 90,2

Itálie
Deficit/přebytek –5,5 –4,5 –3,8 –3,0

Dluh 116,4 119,3 120,8 127,0

Lotyšsko
Deficit/přebytek –9,8 –8,1 –3,6 –1,2

Dluh 36,9 44,4 41,9 40,7

Maďarsko
Deficit/přebytek –4,6 –4,3 4,3 –1,9

Dluh 79,8 81,8 81,4 79,2

Rakousko
Deficit/přebytek –4,1 –4,5 –2,5 –2,5

Dluh 69,2 72,0 72,5 73,4

Polsko
Deficit/přebytek –7,4 –7,9 –5,0 –3,9

Dluh 50,9 54,8 56,2 55,6

Slovensko
Deficit/přebytek –8,0 –7,7 –5,1 –4,3

Dluh 35,6 41,0 43,3 52,1

Tabulka 1  Zadlužení vybraných členských států (% HDP)

Zdroj: Eurostat, euroindicators 64/2013, 22. duben 2013
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Jak krize demaskovala 
realitu pojištění 

vkladů
Současná krize vzešla z krize 

finanční, což nebyla ani náhoda, 
ani shoda okolností. Vlastně 

banky, bankovní systém 
a v širším slova smyslu peníze 

jsou tím, kolem čeho se vše točí. 
A bohužel mnohem víc, než si 

na první pohled umíme 
představit. 

lAdislAv tAJovský | Autor je ekonom, 
přednáší na národohospodářské fakultě VšE 

a cEVRo institutu, pravidelně přispívá  
do českých médií

hodnout, zda do toho spadne taky. A o dalších, třeba o Špa-
nělsku a Itálii, se radši nemluví, protože to už by byla jiná liga. 
Přitom všude jde prakticky o totéž a je víceméně jedno, na kte-
ré straně Atlantiku (nakonec ale i Tichého oceánu) se nachá-
zíme – jedeme v tom totiž všichni tak nějak stejně.

Krize s brutální upřímností všem, kdo nemohou či nechtě-
jí nevědět, odhalila, jak vratké jsou základy moderního ban-
kovnictví (říká se mu „bankovnictví částečných rezerv“) a jak 
legrační jsou vžité představy o tom, že naše vklady v bankách 
jsou pojištěné. Island, Irsko, Kypr, tyhle země nejsou ničím 
menším než ukázkovým modelem rizik, které právě z těchto 

Jak ten čas ale letí… Kdo si dnes vzpomene, že na pod-
zim 2010 vyzýval druhdy slavný a hodně šikovný fotbalista 
Eric Cantona k organizovanému runu na banky? Mělo se tím 
odhalit, jak mizerně hospodaří s penězi, které si u nich uklá-
dáme. Cantona se tehdy dostal do ostrého sporu s euroko-
misařem Rehnem, slova o nezodpovědnosti a nulové orien-
taci v ekonomii poletovala Evropou a irský bankovní sektor, 
o který tehdy zrovna šlo, se potácel na hranici mezi bytím 
a nebytím. 

Byl to před lety Island, potom zmíněné Irsko, letos Kypr, 
Řecko průběžně pořád, Portugalsko jako by se nemohlo roz-
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pilířů současného bankovnictví vyplýva-
jí. Ale týká se to prakticky všech moder-
ních ekonomik.

Zavzpomínejme – irský rozpočet od-
rovnaly vládní záruky za potápějící se 
bankovní sektor. Ty měly sehrát roli psy-
chologické vzpruhy, přičemž se ani 
v těch nejděsivějších představách nepo-
čítalo s tím, že budou muset být v bu-
doucnu naplněny. Realita byla ale troš-
ku jiná a … dál už je to známá pohádka 
o eurovalech atd.

pojištěné VkLady? Ha Ha…
Napříč Evropou tak došlo k nárůstu 

pojištění vkladů až na dnešních 100 tisíc euro ve výši 100 pro-

cent vkladů – což třeba v českém případě znamená, že absolut-
ní většina českých střadatelů má zákonnou jistotu, že v případě 
krachu banky dostane všechny své prostředky zpět. Vklady pře-
sahující 2,5 mil. korun u nás nemá skoro nikdo, takže můžeme 
být všichni v klidu, naše peníze jsou v bezpečí (něco trošku ji-
ného je celkový objem vkladů, ale od toho pro zjednodušení 
abstrahujme). A navíc se tato garance vztahuje i na úroky, což 
už je absurdita vesmírných rozměrů. Pitomcem je pak každý, 
kdo si dává bacha, do jaké bankovní instituce peníze strká…

Krize ukázala prostý fakt – vklady reálně pojištěné nejsou 
ani náhodou. Prostředky určené k případné výplatě v českém 

Fondu pojištění vkladů zdaleka nestačí 
ani na sanaci vkladů jedné z velkých do-
mácích bank. Aktuálně nedosahují ani 
jednoho procenta celkových vkladů, na-
víc účet Fondu je vedený u nejmenova-
né české banky, čili v případě, že by se 
položila i ona, bylo by rozkošné sledo-
vat peripetie, kdo koho a z čeho by vlast-
ně vyplácel. A za mořem jsou na tom 
dokonce ještě hůř – v USA je garantova-
ná částka 2,5krát vyšší a ve fondu pojiš-
tění vkladů (FDIC, slavícím 80 let od své-
ho vzniku) je sotva půl procenta celkové 
sumy vkladů.

Vůbec ne náhodou je tak dnes v Ev-
ropě aktuální pokrok směrem k  bankovní unii, včetně společ-
ného eurofondu pojištění vkladů. Má-li vzniknout společný in-
stitut garantující vklady, pak při vědomí výše uvedeného nutně 
musí v pozadí stát možnost získat prostředky, které by byly 
schopné tyto garance poskytnout. A vzhledem k jejich výši je 
iluzí, že by stačily prostředky agregované v jakémkoliv fondu 
pojištění vkladů, ať by byl jakkoliv rozsáhlý. 

zdanit, nebo natisknout?
Kyperský průšvih jako zatím poslední z řady ukázal, jak 

daleko ve vzduchoprázdnu současné peníze visí – pokud na-
stane problém, jedinou možností je poskytnutí likvidity cen-
trální bankou (v případě eurozóny pak ECB), protože zdanit 
vklady je možné pár vkladatelům na Kypru, jehož podíl 
na společném evropském HDP je nula nula nic – ale jinde? 
Centrální banky si peněz při současných parametrech mone-
tární politiky mohou vymyslet, kolik chtějí, monitor počítače 
snese všechno. 

Ale my bychom měli vědět, že vůbec nikde jinde se tako-
vé peníze nenacházejí, natožpak aby byly pojištěné nebo aby 
se jimi daly pojištěné vklady vyplácet. I takhle totiž vypadá 
realita nudného klišé o společné monetární politice eurozó-
ny nebo o centrálních bankách jako institucích hrajících ro-
li věřitele poslední instance. 

Nic z výše uvedeného prakticky nelze zpochybnit – jsou 
to do značné míry tvrdá data. Stejně jako fakt, že současná 
politika klíčových měnových institucí napříč civilizacemi ne-
má v historii co do své uvolněnosti srovnání. Celý systém mo-
derního bankovnictví totiž už několik desítek let stojí a padá 
s důvěrou ve stabilitu klíčových institucí, nic hmotného, oč 
by se mohl opřít, zde neexistuje. Nyní jsme se dostali do fá-
ze, kdy alfou a omegou pofidérní stability je kombinace ne-
znalosti a strachu poznat pravdu. Absolutně nikdo netuší, co 
se může stát. I to je poselství současné krize a ekonomie v tom 
má jasno. Jestli je ale dobře něco takového vědět, to už je 
otázka pro psychology. 

celý systém 
MoDERníHo 

bAnKoVnictVí
totiž už několik desítek let stojí a padá 
s důvěrou ve stabilitu klíčových institucí, 
nic hmotného, oč by se mohl opřít, zde 
neexistuje. nyní jsme se dostali do fáze, 
kdy alfou a omegou pofidérní stability je 
kombinace neznalosti a strachu poznat 

pravdu.

© detailblick – Fotolia.com
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Euro není jediné
Osudy měnových unií a zemí bez vlastní měny

Evropská média i veřejnost jsou 
v posledních letech zaplaveny 

úvahami o eurozóně 
a budoucnosti této měnové unie. 

Ve stínu toho máme trochu 
tendenci v Evropě zapomínat, že 
měnových unií je ve světě daleko 

více a mnohé jsou dokonce 
o hodně starší než euro. Fungující 

měnové unie vznikly buď jako 
následek koloniálních říší, nebo 

v situaci, kdy se malá země 
připojila k většímu sousedovi 

a jeho měně.

PetR sokol | Autor je politolog, přednáší 
na cEVRo institutu, řídí cEVRo Revue 

a pravidelně přispívá do dalších českých médií 

„koLoniáLní“ měnoVé unie
Naopak koloniální minulost je za třemi současnými a co 

do počtu států největšími (kromě eura) měnovými uniemi. 
Bývalé francouzské kolonie v Africe platí tzv. CFA frankem 
(CFA nyní znamená Africké finanční společenství, původně 
to však znamenalo Francouzské kolonie v Africe), který je 
rozdělen do dvou skupin – západoafrické, s centrální bankou 
v senegalském Dakaru, a středoafrické, s centrem v kame-
runském Yaoundé. Ke každé ze skupin se připojila jedna ze-
mě, která dříve nepatřila k Francii: k západní „portugalská“ 
Guinea-Bissau a ke středoafrické „španělská“ Rovníková Gui-
nea. CFA frank v obou podobách byl navázán na francouz-
ský frank a garantován francouzskou státní pokladnou, od za-
vedení eura jsou oba CFA franky spojeny se společnou 
evropskou měnou. V Pacifiku ještě existuje CPF frank, kte-
rým se ovšem platí pouze ve francouzských zámořských úze-
mích v Tichém oceánu.

Podobně jako unie vázané na frank (později euro) vznikl 
také východokaribský dolar, který od roku 1965 používá šesti-
ce malých ostrovních států a dvě britská zámořská území. Mě-
na je vlastně pozůstatkem pokusu o vytvoření Západoindické 

daVidoVé a GoLiáši
Ke druhé skupině patří například příběh malého Lichten-

štejnska, které bylo nejprve v unii s Rakouskem-Uherskem, kte-
ré v roce 1916 vyměnilo za Švýcarsko. Podobným způsobem 
se k eurozóně přičlenily tři mikrostáty: Monako (prostřednic-
tvím francouzského franku), Vatikán a San Marino (původně 
přes italskou liru). Tyto tři země mají smluvní vztah s EU, což 
se projevuje i vlastními euromincemi. Naopak Andorra, která 
měla původně měnovou unii s Francií i Španělskem, sice také 
převzala euro, ale bez dohody s Unií. Nedohoda ale vychází 
z daňových, nikoli měnových otázek, přesto Andorra stále své 
euromince nemá.
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federace, který nevyšel. Ovšem s módou 
regionálních měnových unií se o zániku 
východokaribského dolaru nijak vážně 
nediskutuje.

eco, amero a aFro
Počáteční představa, že euro zažívá 

úspěšný start a první léta, vedla k tomu, 
že plány na společné měny ve světě rost-
ly jako houby po dešti.

Nejdříve měla být společná měna zavedena v šestici zápa-
doafrických (hlavně anglofonních) států, které jsou spojené 
v regionální organizaci ECOWAS. Společné platidlo se díky in-
spiraci v EU mělo jmenovat „eco“. Původní plán počítal se star-
tem měny už v roce 2009, ale revoluční měnový krok byl ná-
sledně odložen až na 2015.

Odkládá se také zavedení společného platidla v zemích, 
které spolupracují v rámci Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC, 
míněn je Perský záliv). „Chalidží“ měla být původně zavede-
na už před třemi lety, jenže pak oznámil Omán, že zatím 
do měnové unie nemůže vstoupit kvůli tomu, že nesplňuje 
vstupní podmínky. Následně se „urazily“ Spojené arabské 
emiráty, když bylo rozhodnuto, že společná centrální banka 
bude sídlit v Saudské Arábii, nikoli v jejich Dubaji, kterou 
Emiráťané považují za nové světové bankovní centrum. Am-
biciózní plán na měnu, jejíž název znamená v arabštině „po-
cházející ze Zálivu“ a která měla být plnohodnotným proti-
hráčem dolaru, eura, libry a jenu, jak mimochodem 
dokazoval i symbol nového platidla typicky přeškrtnuté „G“, 
byl zatím odložen. Země GCC dále vyhlašují, že „chalidží“ bu-
de zavedena, ale neví se kdy.

Zatím spíše v teorii existuje projekt společné měny pro 
trojici severoamerických zemí – USA, Kanadu a Mexiko –, kte-
rá by se jmenovala „amero“. Někteří příznivci konspiračních 
teorií přesto věří, že se již tajně připravuje zavedení této spo-
lečné měny, šíří dokonce nepodložené pověsti, že už se vy-
rábí amero-mince.

V Americe kromě toho existují návrhy na celokaribskou 
měnu a také na společnou měnu v Jižní Americe. Dnes již ze-
snulý venezuelský prezident Chávez navíc přišel s plánem 
na vytvoření měnové unie v Bolívarské alianci pro Ameriky, 
v níž jsou seskupeny země s podobnými levicově-populistic-
kými režimy. Měnová jednotka byla pojmenována „sucre“ a za-
tím byla využívána jen při virtuálních transakcích, takže si 
na materializovanou podobu musí počkat.

Podobný dosud nereálný plán se rodí také v Africké unii, 
která sdružuje téměř všechny africké státy a uvažuje do bu-
doucna o společné měně pod jménem „afro.“ Reálnější je při-
pravovaný „východoafrický šilink“ pro Tanzanii, Keňu, Ugan-
du, Rwandu a Burundi, který měl fungovat od loňského roku, 
ale nyní se chystá jeho zavedení na 2015.

doLarizace
Kromě měnových unií existuje na po-

li národních měn ještě jeden fenomén, 
kterému se říká dolarizace. To je jev, kdy 
se země vzdá vlastní měny a přijme mě-
nu jiného státu, ovšem bez toho, že by 
s tímto státem měla společné měnové or-
gány nebo dohodu o měnové unii. V tom-
to případě se mluví o oficiální dolariza-
ci, přestože tato dolarizace může být 

provedena třeba přijetím eura. 
Nejlidnatějším státem, který provedl dolarizaci své ekono-

miky, je středoamerická Panama. Ta sice po vyhlášení své ne-
závislosti v roce 1903 rozhodla o vzniku vlastního platidla s ná-
zvem balboa, ale již o rok později přijala jako oficiální platidlo 
americký dolar. V praxi to až do současnosti funguje tak, že 
balboa obíhá pouze v podobě mincí a bankovky jsou dolaro-
vé, přičemž platí, že balboa tvoří jen 9 procent celkového obě-
živa v Panamě a zbytek dělají americké dolary. Dopad dolari-
zace panamské ekonomiky je ekonomy hodnocen většinou 
pozitivně.

Možná proto se ke stejnému kroku v roce 2000 rozhodl jiho-
americký Ekvádor, když nahradil dosavadní měnu „sucre“ ame-
rickým dolarem a pro jeho dělení na menší jednotky přidal pou-
ze lokální mince – „ekvádorské centavos.“

V roce 2001 se dolarizoval také středoamerický Salvador, 
který si ovšem neponechal ani vlastní mince. Finanční infor-
mace se sice mohou poskytovat v „salvadorských colónech,“ 
ale ty vůbec nejsou v oběhu. Úvahy o dolarizaci byly velmi 
živé i v Argentině po tamním ekonomickém zhroucení.

 Americký dolar navíc zůstal platidlem v několika bývalých 
koloniích USA v Pacifiku (Palau, Marshallovy ostrovy a Mikro-
néské federativní státy). Překvapivě může znít, že v roce 1959 
americký dolar přijaly i Britské panenské ostrovy, které zůstá-
vají součástí britské koruny jako kolonie až do současnosti. 
Na těchto karibských ostrovech hrál roli fakt, že mezi turisty 
převažují hosté z USA a velmi blízko je americké zámořské úze-
mí – Panenské ostrovy USA. Podobně později zareagovalo ne-
daleké a také britské souostroví Turks a Caicos a nejnověji i ně-
které nizozemské karibské državy. Naopak Východní Timor 
po osamostatnění od Indonésie a od její rupie přijal americký 
dolar a později ho doplnil mincemi – „východotimorskými cen-
tavos“.

Svůj dolarizační přesah mají ovšem i australský dolar (Nau-
ru, Kiribati, Tuvalu), jihoafrický rand (v kombinaci s místními 
měnami v Namibii, Lesothu i Svazijsku), novozélandský dolar 
(Nauru a závislá území), indická rupie (v kombinaci s místní-
mi měnami v Bhútánu a Nepálu) a samozřejmě euro. To se sta-
lo dolarizační měnou díky německé marce, kterou si za svou 
měnu vyvolila nezávislá Černá Hora a také Kosovo. Když vznik-
la eurozóna, přešly obě země bez dohody s EU na euro…

zAtíM sPíšE 
v teoRii 

existuje projekt společné měny pro tro-
jici severoamerických zemí – usA, Ka-
nadu a Mexiko –, která by se jmenova-

la „amero“.

19www.cicar.czwww.cicar.cz

AnAlýzA | téMA



krize jako čas 
k důležitým rozhodnutím

Hospodářská krize. Fenomén, který je 
povětšinou spojen s těmi nejhoršími 

asociacemi. Hromadné bankroty, 
nezaměstnanost, chudoba, frustrace, útoky 

na politické elity, ohrožení a pád demokracie. 
To vše si jistě s krizí spojíme. Daleko méně si 

s ní však spojujeme motiv příležitosti začít 
znovu, přijít s něčím novým. Je to ovšem 

paradoxní, protože slovo krize pochází 
z řeckého „krisis“ – tedy rozhodnutí. A právě 

toto rozhodnutí může být novým startem, 
bodem obratu k lepšímu.

lAdislAv mRklAs | Autor je politolog, prorektor vysoké 
školy cEVRo institut a šéfredaktor ci time

AnAlýzA | téMA

přizpůsobily přesně tomu, co si jejich po-
tenciální zákazník přeje, jaké jsou jeho 
potřeby a preference, včetně způsobu 
prodeje. Podle toho, co si přeje, pak upra-
vují nejen produkt, ale zejména formu in-
formování o něm – tedy reklamu. Právě 
reklama zažila v době velké hospodářské 
krize svůj velký boom.

od ropné krize k jádru
Jiným příkladem vedlejšího a veskr-

ze pozitivního efektu krize je rozvoj alter-
nativní energetiky, který započal po zku-
šenostech s ropnými krizemi v 70. letech. 

marketinG jako reakce  
na sníženou poptáVku
Právě hospodářské krize daly v minu-

losti vzniknout a rozvinout se fenomé-
nům, bez nichž si dnes nedokážeme 
představit svět byznysu. A nejen byznysu. 
Specialisté na marketing například dob-
ře vědí, že právě velká hospodářská kri-
ze z přelomu 20. a 30. let 20. století dala 
vzniknout modernímu marketingu orien-
tovanému na prodej. Do té doby zpravi-
dla poptávka převažovala nad nabídkou 
a firmy se orientovaly především na zdo-
konalování svých produktů. Pokles kou-

pěschopnosti způsobený krizí však po-
ptávku radikálně snížil. Proto bylo třeba 
reorientace na prodej. Pozornost se pře-
sunula k průzkumům trhu, aby se firmy 

česká PoštA 
v dubnu otevřela projekt i-zakázky, tedy so-
fistikovaný informační servis šitý na míru 
malým a středním podnikatelům. it aplika-
ce pročesává veškeré zdroje přinášející in-
formace o veřejných zakázkách vypisova-

ných všemi subjekty.
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V roce 1973 v důsledku tzv. jomkipurské 
války si arabské státy, kontrolující obrov-
ské zásoby ropy, uvědomily, jak účinnou 
zbraň mají v ruce. Záměrně snížily těžbu 
a vývoz ropy, čímž se prudce zvýšila její 
cena. Západní země se dostaly do situa-
ce, kdy si plně uvědomily rizika a faktic-
kou neudržitelnost své takřka absolutní 
závislosti na ropě.

Začaly tak hledat alternativní zdroje 
energie. Už na konci roku 1973 např. ně-

mecká vláda rozhodla uvolnit 6 miliard 
marek na vybudování jaderných elektrá-
ren. Tím odstartovala západoevropský 
boom jaderné energetiky. Jakkoli se prá-
vě Německo tohoto zdroje v nedávné do-
bě vzdalo, jeho následovníci – zejména 
Francie – si ani do budoucna nedokážou 
bez jádra představit svou energetickou zá-
kladnu.

Také nynější hospodářská a finanční 
krize přináší řadu zajímavých pokusů 
o inovace. Zvláště zajímavé mohou být 
ty, jejichž adresáty nejsou koncoví spo-
třebitelé, nýbrž střední a malé firmy. Te-

hledně a filtrovaně dle jejich požadavků 
a orientace. Drobní a střední podnikate-
lé je dostávají v elektronické či písemné 
formě – do datových, e-mailových nebo 
poštovních schránek.

i-předpisy –  
konečně orientace 
V LeGisLatiVní Houšti
Druhý, obdobně orientovaný pro-

dukt České pošty – i-předpisy – vychá-

zí ze zkušeností malého a středního 
podnikatele s neustále se měnící a bu-
jící legislativou. Tato IT aplikace sledu-
je nejnovější právní předpisy v různých 
oborech podnikání, přičemž je to od-
běratel, kdo určuje, o jaká odvětví má 
zájem. 

Následně přináší tyto právní informa-
ce ve srozumitelné podobě včetně dopo-
ručení, jak na novou regulaci reagovat. 
Na přípravě zpráv a doporučení se podí-
lejí přední právní experti z praxe, jakož 
i další specialisté na různá odvětví. Sle-
dována je a musí být pochopitelně nejen 
domácí legislativa, ale i normy evropské, 
jež českou ekonomiku ovlivňují stále ví-
ce. Součástí služby, kterou živnostníci 
a drobní podnikatelé dostanou, budou 
i komentáře k důsledkům judikátů všech 
typů soudů. 

Informace o legislativě budou distri-
buovány stejně jako v případě projektu 
 i-zakázky – tedy přímo podnikatelům dle 
jejich preferencí. Oba výše zmíněné pro-
jekty pro malé a střední podnikání budou 
mít své pokračování v podobě podzim-
ních on-line verzí.

AnAlýzA | téMA

dy ta část ekonomiky, která je krizí zpra-
vidla daleko zranitelnější než kupříkladu 
strategické podniky, jejichž krach si mů-
že dovolit jen málokterý stát.

příLežitost pro maLé 
a střední podniky
Jeden z takových projektů, či spíše 

celý konglomerát projektů, orientovaný 
na rozvoj příležitostí pro malé a střední 
podnikání, představila před nedávnem 
Česká pošta. Jde o IT projekty, které vy-
cházejí z toho, že drobní podnikatelé ma-
jí velmi málo času proklesťovat se houš-
tinami informací. A to informací, které 
mohou zásadním způsobem ovlivňovat 
jejich úspěch. Česká pošta proto přichá-
zí se dvěma navzájem propojenými pro-
jekty, které umožní se k takovým infor-
macím dostat relativně snadno, levně 
a zejména ve formě, jež je okamžitě pře-
tavitelná do hmatatelných opatření.

i-zakázky – žádné zakázky 
už žiVnostníkům 
neupLaVou…
Pro většinu živnostníků dnes veřejné 

zakázky představují cosi velmi vzdálené-
ho. Oblast, která je určena jen velkým hrá-
čům. Je to oblast nedostupná a nepře-
hledná. Přitom veřejné zakázky mohou 
představovat velkou příležitost nejen pro 
samotné přežití firmy, ale dokonce i pro 
její zásadní rozvoj a rozmach. Česká poš-
ta proto v dubnu otevřela projekt i-zakáz-
ky, tedy sofistikovaný informační servis 
šitý na míru malým a středním podnika-
telům. IT aplikace pročesává veškeré 
zdroje přinášející informace o veřejných 
zakázkách vypisovaných všemi subjekty. 
Hledá na úrovni ministerstev a jiných 
ústředních orgánů, na úrovni krajů, měst, 
obcí všech velikostních kategorií, ale 
i u lokálních zadavatelů. Vedle velkých, 
miliardových zakázek, které jsou pro živ-
nostníky obtížně dosažitelné, se zde tedy 
objevují informace o zakázkách v řádech 
milionů, ale i desetitisíců. A to ze všech 
koutů země, z různých odvětví. 

Informace jsou odběratelům distribu-
ovány v pravidelných intervalech, pře-

i-PředPisy 
slEDují 

nejnovější právní předpisy v různých obo-
rech podnikání, přičemž je to odběratel, 
kdo určuje, o jaká odvětví má zájem. ná-
sledně přináší tyto právní informace 
ve srozumitelné podobě včetně doporu-

čení, jak na novou regulaci reagovat.
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„Podplácel  
jsem, je mi 

líto,“
oznámí pachatel na policejní stanici. „Děkujeme, 

jste volný,“ odpoví policista. Absurdní? Ne tak 
úplně. Účinnou lítost u vybraných korupčních 
trestných činů obsahoval starý trestní zákon. 

Osvědčil se tento institut? Usiluje vláda o jeho 
obnovení? Jakými jinými instituty podpořit 

oznamování korupce?

stíhán. To lze ale až poté, co bude pra-
vomocně ukončeno trestní stíhání oso-
by, která si o úplatek řekla. Rozhodnutí 
bude přezkoumatelné Nejvyšším státním 
zastupitelstvím, aby se vyloučila možná 
pochybení.

Tato ustanovení tak spíše než účin-
nou lítost spojenou s automatickým 
 zánikem trestnosti či již existující usta-
novení o odložení trestního stíhání při-
pomínají svým obsahem nový institut 
spolupracujícího obviněného, resp. ko-
runního svědka (byť jsou zde využívá-
ny jiné procesní instituty).

Ale bylo nutné tento institut vůbec 
přijímat? Jak se jeho obdoba osvědčila 
v minulosti? Nelze boj proti korupci ze-
fektivnit za využití již existujících ustano-
vení trestněprávních předpisů?

AnAlýzA | bEzPEčnost

michAl BARBořík | Autor je spolupracovníkem  
centra bezpečnostních studií vysoké školy cEVRo institut

Vláda 17. dubna 2013 schválila a po-
stoupila parlamentu k projednání vlád-
ní novelu trestněprávních předpisů, mj. 
novelu trestního řádu (zákona č. 141/1961 
Sb., trestní řád), kterou zavádí dva nové, 
na sebe navazující instituty zvláštního 
ustanovení o dočasném odložení trest-
ního stíhání a rozhodnutí o nestíhání po-
dezřelého v případech vybraných ko-
rupčních trestných činů. Reaguje tak 
na úkol uložený Strategií vlády v boji pro-
ti korupci na období let 2011 a 2012, je-
hož cílem bylo znovuzavedení účinné lí-
tosti v případech korupce. 

Podle těchto ustanovení policejní or-
gán rozhodne o dočasném odložení 

trestního stíhání podezřelého u trest-
ných činů jako např. podplacení nebo 
nepřímého úplatkářství (nevztahuje se 
na trestný čin přijetí úplatku), pokud po-
dezřelý poskytl nebo slíbil úplatek jen 
proto, že byl o to požádán, učinil o tom 
dobrovolně a bez zbytečného odkladu 
oznámení státnímu zástupci nebo poli-
cejnímu orgánu a zaváže se spolupraco-
vat s orgány činnými v trestním řízení 
(včetně řízení před soudem) na odhale-
ní trestné činnosti toho, kdo si o úplatek 
řekl. Poruší-li své závazky, rozhodne po-
licejní orgán o zahájení trestního stíhá-
ní. Pokud jim však dostojí, státní zástup-
ce definitivně rozhodne, že nebude 
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OECD), jednak proto, že nebyl dostateč-
ně využíván.

Ministerstvo vnitra provedlo „Ana-
lýzu institutu účinné lítosti v korupč-
ních kauzách“. V rámci celé ČR bylo 
za období let 2002–2010 identifikováno 
pouze 5 trestních spisů s využitím insti-
tutu účinné lítosti. Z nich vyplynul zá-
věr, že „popsaný institut nepřinášel 
v policejní praxi výrazné zlepšení efek-
tivity stíhání korupce, jeho aplikace ne-
byla vždy zcela v souladu s přesnou zá-
konnou dikcí“ (zejména posuzování 
podmínky „učinil bez odkladu oznáme-
ní“, kdy takto byla posuzována i doba 
2 let), „jako vhodnější se proto jeví vy-
užívání důsledného hodnocení subjek-
tivní stránky trestného činu a pro přípa-
dy, kdy k trestnému činu již došlo, také 
zpřesnění institutu spolupracujícího ob-
viněného“. I přesto vláda znovuzave-
dení tohoto institutu schválila, byť 
za  podmínek, za kterých by mohl být 
akceptovatelný z pohledu kritiky mezi-
národních organizací. 

Na závěr lze konstatovat, že zvolené 
řešení zvláštního ustanovení o dočas-
ném odložení trestního stíhání a rozhod-
nutí o nestíhání podezřelého je mnohem 
vhodnější než původní požadavek 
na znovuzavedení účinné lítosti. Nicmé-
ně nadále zůstávají pochybnosti spočí-
vající v tom, že v minulosti nebyl tento 
institut takřka vůbec využíván (a když 
už, tak za velmi pochybných okolností) 
a že požadovaného cíle lze dosáhnout 
za využití již stávajících institutů.

AnAlýzA | bEzPEčnost

Při posuzování oprávněnosti takové-
to „účinné lítosti“ (ať už je řešena tou či 
onou formou) proti sobě vždy stojí dva 
zájmy. Na jedné straně zájem na spraved-
livém potrestání pachatele každého trest-
ného činu, na druhé straně zájem 
na tom, aby trestné činy byly vůbec od-
halovány a mohlo tak dojít alespoň k ně-
jakému potrestání. V případě korupce 
často chybí svědci a ani jedna ze stran 
nemá zájem trestný čin oznamovat, ne-
boť z něj mají obě strany výhody. Proto 
je zde snaha motivovat pachatele, který 
úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že 
byl o něj požádán, k tomu, aby trestný 
čin oznámil a spolupracoval na potres-
tání toho, kdo úplatek inicioval.

Ovšem institut účinné lítosti znal již 
§163 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zá-

kon. Ten stanovil, že „trestnost podplá-
cení a nepřímého úplatkářství zaniká, 
jestliže pachatel úplatek poskytl nebo 
slíbil jen proto, že o to byl požádán, 
a učinil o tom dobrovolně a vzhledem 
k okolnostem a svým osobním pomě-
rům bez zbytečného odkladu oznámení 
státnímu zástupci nebo policejnímu or-
gánu“. Jednalo se o hmotněprávní, niko-
li procesní institut, zánik trestnosti byl 
automatický a pachatel nebyl nijak zvlášť 
motivován dále spolupracovat s orgány 
činnými v trestním řízení na potrestání 
toho, kdo úplatek žádal. Do nového trest-
ního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) 
však již tento institut převzat nebyl, a to 
jednak z důvodu, že byl dlouhodobě kri-
tizován mezinárodními organizacemi 
(Skupina států proti korupci – GRECO či 
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zvolené 
řešení 

zVláštníHo 
ustAnoVEní

 o dočasném odložení trestního stíhání 
a rozhodnutí o nestíhání podezřelého je 
mnohem vhodnější než původní požada-

vek na znovuzavedení účinné lítosti.
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