
Historie koruny



České území: 
7 měn během 100 let
(nepočítáme devalvace)



1754-1892: Tolary, floriny

• Kolínská marka = 233,8g = 10 tolarů / 20 florinů

• 1 tolar = 23,3g stříbra (~430 Kč)

• 1 florin = 11,7g zlata (~14 500 Kč)



1892-1914: R-U koruna

• 40% krytí bankovek (devizová zlatá měna)

• 1kg zlata = 3276 korun

• 1 koruna = 0,3g zlata (~370 Kč)



1919-1926: Rašínova měnová reforma

"Není pochyby, že bude 
deflace probíhati daleko tíže 
než inflace, avšak pro 
dosažení normálních poměrů 
je nevyhnutelnou."

Poválečné inflace: AT, DE, HU, PL

Reforma:
1) Okolkování, nucená půjčka
2) Řízená deflace
3) Návrat ke zlatu

1922: Ceny -40 %, mzdy -30 %
1923: asasinace



1926-1939: Standard zlaté devizy + stříbrňáky

• 1929: 0,04458g zlata = 33,75 Kčs / USD

• 1934: 0,03715g zlata (-16 %) = 23,92 Kčs / USD

• 1936: 0,03121g zlata (-16 %) = 28,5 Kčs / USD

• Stříbrná 5kč: 3,5g stříbra (~67 Kč) => -93 %

• 1938: 96,6 tun ČS zlata



1939-1945: Protektorátní koruna

• koruna: marka 10:1 (real 6:1)

• ekon. škody ~135mld (HDP 1937: 67mld)

• Měnová zásoba: 14mld => 96 mld

• Ztráta 45t zlata (24,5t vráceno 1982)



1945-1953: Poválečný marasmus

• Přídělový systém

• Benešovy dekrety: zestátnění bank, pojišťoven, podniků

• 1945: 0,01777343g zlata (-43 % vs 1936) = 50 Kčs / USD

• oběživo: papír + levný kov



1953: Měnová reforma



1953: Měnová reforma

Směna oběživa/vkladů

• <300 Kčs 5:1

• >300 Kčs 50:1

• vklady <5000 5:1

• vklady 5-50k 6,25-25:1 (pak 30:1)

• JZD/státní podniky 5:1

• Soukromé podniky 50:1

• Agregátní poměr 37:1

• Default na státní dluhopisy



1953: Měnová reforma

Nemožnost obrany: 

-zlato/stříbro po 1914/1932 mezi lidmi není

-fiat: hodnota (či absence) jen ze státního nařízení

Komunistický „zlatý standard“:

1 kčs = 0,123426g zlata (0 konvertibilita) = 7,2 Kčs/USD

=> Reálný okolo 10 Kčs/USD (a rostoucí)

1954: výstup z MMF





1993-?: Koruna česká

• 1.1.1993 měnová odluka

• 1993-1997: fixování kurzu

• 1998: prodej 56t zlata

• 1998-> cílování inflace

• 2013-2017: fixování kurzu



Oběti inflace:



KČ po 2002

Inflace (M3): +268 %

Rozvaha ČNB: +354 %

Inflace (CPI): +47 %

Index nemovitostí (2005-): +146 %

Index PX (akcie): +165 %

Státní dluh: +314 %

ČNB



Skrytá inflace

1) Nedeflace

2) Smrksflace

3) Šuntace



Bitcoin je pojistka



Shrnutí
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Příští lekce

Bitcoinizace…

…úspor

…firem

…zemí
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