
Bezpečnost jako předpoklad tržní ekonomiky… 

Snad nikdo z pravidelných čtenářů nebo občasných návštěvníků „Direktoru po bezopasnosti“ 

si nemohl nevšimnout, jak často je v posledních letech v souvislosti se světovou, evropskou, 

ruskou, ale v zásadě s jakoukoliv ekonomikou používáno slovo krize. Velké autority hovoří o 

finanční krizi, ale velmi často se začalo zejména v reminiscenci na Velkou krizi v 30. letech 

20. století operovat s pojmy jako hospodářská krize a v neposlední řadě přicházejí jiné velké 

autority s pojmem krize důvěry. Zatímco velká slova o finanční krizi přicházejí spíše od 

odborníků na finance a ekonomiku, pak velká slova o krizi důvěry přicházejí spíše od filosofů 

a sociologů. Jen výjimečně se najde autorita, která by oba pojmy postavila společně vedle 

sebe. Pokud se přece jenom takové pojetí problému objeví, pak je to na poli žurnalistiky a to 

spíše té populární než odborné. Domnívám se, že vztah důvěry a financí nebo, chcete-li, 

důvěry a peněz stojí za hlubší zamyšlení a uvedení do širších souvislostí. 

Dnes jsme ze všech stran neustále zavalováni politiky, médii i odborníky chmurnými 

prognózami, týkajícími se všeho možného, ale zejména budoucnosti lidstva a lidské 

společnosti a jejího hospodářství jako takových. Tyto prognózy nemají v sobě nic 

racionálního, mimo dvou základních postulátů. Tím prvním je skutečnost, že druh Homo 

sapiens sapiens jako takový, podobně jako jakýkoliv jiný přírodní druh, dříve nebo později 

vyhyne, a tím druhým je skutečnost, že ještě nikdy se lidstvo nemělo ve své historii tak dobře 

jako nyní a to evokuje přirozenou myšlenku, že když je dobře, tak je více pravděpodobné, že 

bude hůř, než když je špatně. Ostatně každý, kdo jenom trochu zná cikány, ví, že když je 

dobře, tak pláčou a naříkají, a když je zle, tak se smějí a tančí. Je tu ještě jedna skutečnost, a 

tou je ohromná nerovnost, co do množství peněz, kterými disponují jednotliví jedinci, anebo 

celé sociální skupiny.  Peníze se staly mírou toho nejdůležitějšího, co člověk má, tedy mírou 

svobody. Peníze dávají lidem svobodu v mnoha ohledech. Často si to ani neuvědomujeme, ale 

peníze potřebují pro to, aby se mohly stát ještě komplexnější mírou věcí, několik základních 

existenčních podmínek. Především, jako prostředek směny, potřebují peníze, jako jakákoli 

jiná součást tržního mechanismu i trh jako celek, na prvořadém místě bezpečnost. Žádná 

směna se nemůže uskutečnit v podmínkách nejistoty, kdy hrozí zásah vnější moci do smlouvy 

mezi nabídkou a poptávkou. Neméně důležitou podmínkou pro účinné fungování peněz ve 

společnosti a ekonomice je existence určitého všeobecného dostatku v místě, kde k tržní 

směně dochází. V podmínkách nedostatku totiž není možné hovořit o nabídce, protože ta už je 

sama o sobě spíše zjevným nadbytkem, který mění poptávku v agresi vůči tomuto nadbytku a 

jeho majitelům, což nás vede znovu, byť jinou cestou, k otázce bezpečnosti. Možná to bude 

znít paradoxně, ale peníze se více než jakékoliv revoluce a společenský pokrok zasloužily o 

společenskou rovnost, mimo rovnost právě v množství peněz držených jednotlivci. Nicméně, 

na druhé straně, má společenské působení peněz vliv na to, aby je měl k dispozici nějakým 

způsobem pokud možno každý nebo minimálně na to, aby je měl každý možnost získat. 

Musíme si uvědomit, že peníze odstranily ze společnosti monopol pozemkového vlastnictví a 

celý systém léna. Postupně zbavily společnost šlechtických výsad, rozpustily nejrůznější 

tradiční společenská privilegia a hierarchie, jako stavy, cechy, měšťanství a v neposlední řadě 

i rozdíly na základě víry a příslušnosti ke konkrétní církvi. Peníze z podstatné části přispěly 

k emancipaci Židů. Židovský holocaust nikoliv náhodou vznikl v totalitním nacistickém 



Německu, kde peníze ztratily svou roli a po veliké superinflaci a hospodářské krizi ztratily 

důvěru lidí. Rozložily nebo rozkládají i takové instituce jako je rodina, manželství či stát nebo 

tradiční vztahy jako lékař-pacient, host-hostitel nebo domorodec-cizinec a ponechaly lidem 

právě jenom onu nerovnost samých před sebou. Peníze postupně podobně jako pozemkové 

vlastnictví odstranily privilegia těch, kteří vlastní výrobní prostředky a jsou protagonisty 

tvorby statků, a prosadily na trůn jakéhokoliv systému hospodářských vztahů právě směnu 

statků a společně se směnou sebe, jako její nejúčinnější nástroj.  

Každý, kdo někdy viděl peníze, může namítnout zcela v souladu se zdravým rozumem, že 

peníze nic takového samy o sobě způsobit nemohou, protože to jsou v tom lepším případě 

plíšky a papírky a v tom horším bity a bajty. Ani v časech, kdy ještě obsahovaly zlatou paritu, 

nic takového samy o sobě nemohly. Peníze byly, jsou a budou pouhým nástrojem v rukách 

lidí. Mají sice jednu nepříjemnou vlastnost, že jejich objem může růst nade všechny meze , a 

proto mohou peníze lidem zdánlivě „přerůst přes hlavu“, ale na druhé straně peníze potřebují 

člověka více, než by se mohlo na první pohled zdát. Nejdůležitější vlastností peněz je jejich 

tekutost neboli likvidita, jako schopnost být směňovány v zásadě kdykoliv, kdekoliv a za 

cokoliv. Peníze se neustále snaží pronikat do dalších a dalších společenských vztahů s cílem 

stát se jejich mírou, ocenit je a napomoci jejich směně. Ale pozor, tady je opět ono kouzelné 

slůvko, slůvko směna. Směna potřebuje jistotu, bezpečí a ochranu, aby mohla být skutečnou 

směnou a nikoliv parodií na sebe samotnou. Jednoduše řečeno, každý trh musí mít svá 

pravidla, protože jenom blázen by šel se svým majetkem na trh, kdyby si nebyl jistý tím, že 

dojde ke směně a nikoliv násilí, ať již legálnímu nebo ilegálnímu. Je totiž úplně jedno, zda trh 

přepadnou lupiči a zboží ukradnou nebo státní úředníci s policií nebo vojskem v zádech a 

zboží zabaví. Peníze proto potřebují k tomu, aby mohly opravdu dokonale rozvinout 

potenciál, který je v nich ukryt, pokud možno velmi pevná a dokonalá pravidla, která 

spočívají v tom, že musí být jasně vymezeno, co se za ně nedá koupit. Zlatým pravidlem je 

potom to, že za peníze se především nesmějí dát koupit samotné peníze, a pak právě ona 

pravidla, respektive lidé za nimi stojící, jejich tvůrci, vymahatelé a ochránci. Tam, kde si lze 

koupit zákonodárce, prokurátora, soudce, policistu a politika, tam se trhu a svobodné směně 

dařit nebude a peníze ztratí svou blahodárnou sílu a stanou se nástrojem zla, které ovšem 

nakonec zahubí i peníze samotné, tak, jak jsme tomu byli svědky v reálném socialismu, kde 

daleko více záleželo na tom, jestli máte v příslušném obchodě známé, než na tom, jestli máte 

peníze. Pokud bychom měli ono zlaté pravidlo omezení působnosti peněz ještě více 

zjednodušit, pak bychom mohli říci, že peníze nemají sloužit k padělatelství a korupci. 

Peníze jsou mimo jiné velmi jemným nástrojem distribuce moci ve společnosti. Tato jejich 

funkce vychází z toho, že moc, jako schopnost prosadit svou vůli i proti vůli jiných, jak tvrdí 

Max Weber, se zdaleka nejefektivněji distribuuje právě pomocí pozitivních motivací a teprve 

za nimi spíše latentně a skrytě než zjevně působí násilí a strach z něho. Bohužel, současné 

evropské vládnutí, zejména v postsovětském prostoru, staví daleko více na managementu 

strachu než na managementu důvěry. Při zkoumání starých kultur a civilizací vidíme právě 

v zárodku utváření složitějších a centralizovanějších mocenských struktur institut daru, jako 

něčeho, co vytváří mezi jednotlivci, rodinami i širšími skupinami obyvatelstva závazky 

k donátorovi - vládci. Rovněž vzájemné darování mezi těmito skupinami bylo podporováno 



jako systém budování společenských vztahů, které bylo možné z pozice vládce lépe regulovat 

a ovládat, než původní vazby, stojící na pouhých sympatiích a antipatiích.  Proto je důležité, 

aby peníze požívaly v současné společnosti všeobecné vážnosti a to i v nejnižších vrstvách, 

kde se peněz tradičně nedostává. Pokud by byly peníze někomu lhostejné, nebylo by přes ně 

možné distribuovat společenskou moc a bylo by nutné požít jiných nástrojů, často násilných, 

nebo takové jedince nebo jejich skupiny ze společnosti jakýmkoliv způsobem eliminovat.  

Zbývá si položit otázku, jaký je tedy vlastně vztah důvěry a peněz. Možná to bude znít příliš 

odvážně, ale dovolím si tvrdit, že peníze jsou institucionalizovanou důvěrou. Okamžitě 

mnohým naskočí na mysl poučka, že peníze jsou zboží nebo minimálně zvláštním druhem 

zboží. Pokud se však podívám pozorněji na to, co je to zboží, pak prostě nemůžeme, zejména 

v současném světě nalézt pro takové tvrzení v podstatě žádnou oporu. Peníze nejsou zbožím 

už jenom proto, že se za peníze nedají koupit, pokud si něco kupujeme, pak je tu úvěr, služba 

půjčování peněz a nikoliv peníze samotné. Okřídlené úsloví, že peníze dělají peníze, neplatí, 

protože jestli něco dělá peníze, tak je právě důvěra a především úvěr. Ostatně podobnost 

těchto slov neexistuje jen v češtině, ale všude tam, kde se používá latinské „credo“ a „credit“. 

Ani ruština není se svými „kreditami“ i „kreditorami“ výjimkou. Dříve bylo množství peněz 

snad možné přímo regulovat činností emisní banky, ale už dávno tomu tak není a centrální 

banky mohou jen svou politikou úrokových sazeb nepřímo ovlivňovat objem úvěrů. Otázka, 

kterou není jednoznačně zodpovězena, je to, jestli, když držím v ruce bankovku, tak držím 

dluh nebo úvěr. Blíže pravdě bude spíše to, že bankovka představuje dluh. Co je však 

poměrně jasné, je to, že nedržím v ruce žádný majetek, jak se ovšem stále velká skupina lidí 

bláhově domnívá, pokud ovšem neberu zřetel na onen kousek papíru v mých rukách. Je to 

možná malý kousek tapety, ubrousek, památka nebo snad v nouzi nejvyšší…?!? To, co mám 

v rukách, je čistá možnost, potencialita, kousek svobody rozhodování. Předpokládá to ovšem 

moji důvěru ve stát, jehož znaky jsou na bankovce uvedeny, a jeho jurisdikci jako soubor jím 

chráněných a prosazovaných pravidel. Ostatně státy se velice snaží, aby na bankovkách a 

mincích byly důvěryhodné osoby a budovy. K dokonalosti to dotáhly USA se svým „In God 

we trust“, tvářemi prezidentů a vládních budov. Na druhém protipólu leží Bělorusko se svými 

legendárními bankovkami, na kterých se skvěla lesní zvěř. Snad proto, že kožešiny těchto 

zvířat byly brány tradičně jako významný obchodní artikl a dokonce i ekvivalent, snad proto, 

že zvířátka nemají žádné výrazné politické a státnické konotace, snad s výjimkou medvěda. 

Nejdále to se svým kožíškem dotáhla ve světě financí kupodivu veverka, jejíž kožka se 

nazývá v obrovském jazykovém prostoru „töngö“ a vznikla z toho mimo jiné i ruská „děnga“. 

V této souvislosti si dovolím zmínit zprávu rakouského vyslance u dvora Ivana Hrozného, 

který o tehdejších ruských peněžních poměrech napsal v roce 1570 do Vídně, že v Rusku 

tehdy měli trojí druh peněz. Předně „děngu“, která se dává žebrákům, ale koupit se za ni nic 

nedá. Za druhé údajný„červoněc“, který ovšem vyslanec nikdy po dobu své mise neviděl. Kdo 

si však chce něco koupit, vezme si nejlépe uherské zlaté, píše před 440 lety bystrý pozorovatel 

ruských poměrů. Ponechám na ruském čtenáři, aby si sám učinil závěry v tom smyslu, nakolik 

se poměry v průběhu oněch 440 let měnily.  Stojí za to připomenout i maltskou minci z této 

doby, na které se v období ohrožení Malty Osmanskou říší objevil nápis: „Non aes sed fides“ 

neboli: „nikoliv kov, ale důvěra…“ 



 

Mimozemšťan a možná i leckterý pozemský pralesní indián by se musel velmi divit, že se 

spokojíme s odměnou za naší často velmi těžkou práci v podobě jakýchsi papírků nebo 

dokonce jen počítačových dat, která poletují přes satelitní spojení mezi kontinenty, aby se 

nakonec usadila v nějakém chlívečku, na kterém je naše jméno. Divili by se naší důvěře, 

spočívající v tom, že nám někdo něco užitečného za takové nicotnosti smění a to dokonce i za 

poměrně dlouhou dobu. Peníze však nejsou zbožím i z celé řady dalších velice zjevných 

důvodů. Především vždy obíhají opačným směrem než komodity nebo jednotlivé druhy zboží. 

Dále platí, že se nespotřebovávají, nýbrž pouze obíhají, a když se opotřebují fyzicky jejich 

nosiče, jsou okamžitě bezplatně v oběhu nahrazeny novými, neošoupanými. Nezapočítávají se 

do hospodářského výkonu společně se zbožím, protože by docházelo k ohromnému zkreslení 

a daný výkon by se počítal minimálně dvakrát. V neposlední řadě jsou symbolické a 

univerzální a jak již bylo řečeno, představují čistou možnost a jsou nástrojem kumulace i 

distribuce společenské moci - panství, jak ji nazval již jednou zmiňovaný Max Weber. 

Vrátím se nyní na počátek k onomu oslímu můstku mezi financemi a důvěrou, který vznikl 

díky tomu, že pokud je jedna a tatáž krize nazývána jedněmi moudrými hlavami krizí finanční 

a druhými moudrými hlavami krizí důvěry, pak se nabízí popsat vztah mezi důvěrou a 

financemi nebo jednodušeji řečeno penězi. Závěr, že finance nejsou ničím jiným, než 

institucionalizovanou důvěrou, se zdá být triviální, ale má dalekosáhlé důsledky. Především 

z předchozího textu jasně vyplývá, že pokud dnes máme hovořit o ekonomické bezpečnosti, 

pak musíme hovořit především o bezpečnosti směny. Hlavním nástrojem směny jsou právě 

peníze a ony představují důvěru, kterou směna nutně potřebuje pro své uskutečnění. Dnes se 

zdá, že žádnou důvěru nepotřebujeme, že směna je stále více anonymní, protože dnes se 

kupující a prodávající vůbec nemusí potkat ani znát, ale důvěra je v ní přítomna 

zprostředkovaně právě v penězích, ať již hotových nebo virtuálních, dematerializovaných. 

Ochrana směny a peněz jako důležitého nástroje nejen směny, ale i kumulace a distribuce 

moci, je tedy především ochranou veřejných společenských pravidel, která zároveň omezují a 

legitimují nejen veřejnou moc, ale i její nástroje, tedy mimo jiné peníze. Za peníze nelze 

koupit ani důvěru, ani svobodu, ani spravedlnost, ani bezpečnost. Pravidla, která tato omezení 

upravují, se musí těšit všeobecné vážnosti a ochraně a, samo sebou se rozumí, nemohou být 

na prodej. Není na světě demokratická legislativa, která by neupravovala všeobecnou 

povinnost občanů pečovat o bezpečí a veřejný pořádek. Představa, že ochrana těchto pravidel 

má být svěřena pouze státu a jeho ozbrojeným složkám, je jedním z nejtragičtějších omylů, 

kterého se lidé dopouštějí a vydávají se tak na pospas státu a jeho ozbrojencům, stejně jako 

ozbrojencům soukromým, kteří ochraňují soukromé zájmy a činí tak z neozbrojených občanů 

lidi nikoliv druhé, ale třetí a dalších kategorií. Tragickým důsledkem takového spoléhání se na 

stát jsou potom tragedie, podobné té s lodí Bulgaria na Kujbyševské přehradě. Stát sice poslal 

záchranáře, lodě, vrtulníky, potápěče i psychology, ale ti už jen mohli pomoci nalézt a 

spočítat mrtvé a snad podpořit přeživší a utěšit pozůstalé. K té tragédii by nedošlo, kdyby 

sami lidé dbali na bezpečnost druhých a mrtvých by bylo méně, kdyby lidé z okolo plujících 

lodí poskytli svým bližním v nouzi pomoc. Názory, že to stát má nést veškerá sociální rizika a 

odpovědnost za bezpečnost jednotlivců i společnosti jako celku, tak představují v konečném 



důsledku daleko větší nebezpečí pro jednotlivce i společnost než terorismus nebo intervence, 

protože jsou znakem společnosti hroutící se zevnitř. Budovat bezpečnostní politiku jakékoliv 

organizace, podnik nevyjímaje, tedy znamená především zainteresovat na ní všechny 

zúčastněné osoby, stakeholdery. Ponechat bezpečnost na bezpečnostním řediteli a několika 

příslušnících ochrany je předpokladem smutného konce organizace. Ze stejné kategorie 

tragických omylů je ovšem i současné budování protiraketového štítu nad zeměmi NATO 

nebo výstavba Maginotovy linie a pohraničních pevností v bývalém Československu před 

druhou světovou válkou. 

Všudypřítomnou korupci, likvidující směnu, omezující funkci peněz a s ní rovnost, svobodu a 

spravedlnost, nevymýtí ani policie, ani prokuratura, ani soudy, ani soukromá ochranka, to je 

záležitost a povinnost všech občanů. Každý, kdo jel někdy na lodi, ví, že do každé lodi teče, a 

každý také ví, že jediný, kdo může vodu vybírat, jsou ti, kdož se na ní plaví. S korupcí a 

jinými způsoby porušování pravidel je to podobné, jako s onou vodou zatékající do lodi. 

Žijeme ve společnosti lidských a občanských práv, ale to neznamená, že tato práva můžeme 

úzce vnímat jako svá vlastní nebo dokonce výsadní. Práva jsou všeobecná a patří všem, a 

proto je pro každého z nás každé takové občanské nebo lidské právo především povinností je 

chránit pro jiné a očekávat totéž od ostatních. Ještě jeden důležitý závěr tato úvaha nabízí. Zdá 

se, že penězům a financím vůbec příliš nerozumíme. Náš postoj k nim není zdravý. Buď je 

zbožňujeme, nebo jimi pohrdáme, ale pravdou je, že je prostě potřebujeme a náš svět by bez 

nich nebyl možný. Finanční gramotnost by se měla u dětí rozvíjet, stejně jako mateřský jazyk 

a matematika již od předškolního věku. Proti finanční gramotnosti je ta počítačová jen 

zanedbatelnou dovedností. Zdá se, že pokusy odstranit peníze z našeho života a z pozice 

distributora moci skončily ve 20. století obrovskými společenskými tragediemi, milióny 

mrtvých a strašnými genocidami. Naše století by mohlo přinést porozumění pro to, co vlastně 

peníze jsou a jak s nimi musíme nakládat, aby o nich platilo více, že jsou dobrým sluhou a 

nikoliv zlým pánem, a činili tak s důvěrou v jejich i naše schopnosti a vzájemnou prospěšnost. 

Není to triviální úkol. Vždyť jedna z mála knih, která se pokusila o jakýsi společenský obraz 

peněz, dílo Georga Simmela „Filosofie peněz“ je více než sto let stará a troufnu si říci, že 

skoro tak dlouho byla také zapomenuta. Někteří ji nyní objevují, a když se zřeknou pýchy 

postmoderní doby, zjišťují s úžasem, kolik toho už bylo na tomto tolik důležitém poli poznání 

peněz vykonáno, a poznávají, kolik je toho třeba ještě vykonat. Přesto, výše načrtnutá paralela 

peněz a ohně nám může posloužit v tom smyslu, že oheň je nejen dobré držet v nehořlavých 

hranicích, ale zároveň je důležité vědět, že oheň je jen vnějším projevem okysličování látek. 

Zdá se, že tím, čím je kyslík pro oheň, tím je důvěra pro peníze. Ale zdokonalování této 

jednoduché analogie představuje ještě dlouhou cestu.   

Jak vidno, stojí na důvěře daleko více věcí než jen peníze. Důvěra stojí společně s vůlí a 

zkušeností hluboko v základech lidské společnosti. Na nich stojí svoboda, bezpečnost i 

spravedlnost. Je to proto, že společnost stojí na kolektivních a nikoliv individuálních 

základech a každá snaha složit společnost z racionálně uvažujících nezávislých jedinců typu 

Homo economicus je předem odsouzena k zániku. Na druhé straně ovšem platí, že lze 

společnost na takové jedince za určitých podmínek rozložit. Je však evidentní, že pokud by 

k tomu ve větší míře skutečně došlo, zanikla by nejen společnost, ale zahynuli by i oni 



zdánlivě nezávislí racionální a svobodní jedinci. V názvu článku by tedy měly mimo 

bezpečnost být jako předpoklady tržní ekonomiky uvedeny i svoboda a spravedlnost. Ale psal 

jsem svůj první příspěvek pro „Direktor po bezopasnosti“, a tak tam bezpečnost zůstala 

sama… Z výše uvedeného však jasně vyplývá, že pečovat o bezpečnost libovolné organizace 

znamená především budování dvojí důvěry v tuto organizaci. Za prvé vnitřní důvěry, která se 

opět skládá z důvěry mezi vnitřními stakeholdery organizace, tedy z množství a kvality 

sociálního kapitálu, který obsahuje a následně z jejich důvěry k organizaci jako nástroji na 

prosazování jejich zájmů. Za druhé jde o vnější důvěru vnějších stakeholderů organizace 

v tuto organizaci, která pak má významný podíl na rozvoji vzájemné důvěry těchto vnějších 

stakeholderů, a ta opět zpětně pomáhá utvářet bezpečné prostředí organizace.    

Věřím, že pokud toto téma čtenáře zaujme, budu mít možnost napsat o důvěře, vůli a 

zkušenosti, jako o základech společnosti, a o bezpečnosti, spravedlnosti a svobodě jako o 

předpokladech jejího fungování více….  

 

 

 


