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Abstrakt 

V prosinci 1913 podepsal prezident USA, W. Wilson, Federal Reserve Act, čímţ 

posvětil vznik americké centrální banky a tím nadobro změnil americký bankovní systém. Od 

té doby se Spojené státy ocitly v téměř permanentní inflaci, která kaţdý den soustavně ničí 

hodnotu dolaru a tím výrazně ovlivňuje ţivot lidí na celém světě. Tomuto podpisu však 

předcházelo dlouhé období příprav. Veřejnosti se předkládala celá řada falešných důvodů 

o nezbytnosti centrální banky, aby se pokud moţno zakryly ty skutečné. Vznik Federálního 

rezervního systému je téţ dodnes ověnčen řadou mýtů, které se pokouším objasnit. 

V ekonomii existuje celá řada názorově odlišných směrů, moje práce na celou záleţitost 

pohlíţí teorií rakouské školy. Primárně se však zaměří na okolnosti, za kterých FED vznikal 

a mocné postavy, které stály v pozadí a bez jejichţ vlivu by jeho zaloţení nebylo vůbec 

moţné. 

Abstract 

In December 1913 president of the United States W. Wilson signed Federal Reserve Act 

which declared American central bank and changed American banking system once and for 

all. Since that there is a permanent inflation in the United States which destroys value of 

dollar and influences life of people all over the world every single day. There was a long 

period of preparations before the act was signed. Many false reasons was submited to public 

to prove necessity of central bank and to hide the real reasons. There are many myths about 

establishment of the Federal Reserve System which I would like to clarify. There is many 

different opinion courses in economics. My bachelor thesis focused on this subject from 

Austrian point of view. Its primary focus is on the circumstances under which FED was 

established and on powerful people in the background whose influence was crucial during the 

time of foundation of this institution. 
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Úvod 

Federální rezervní systém, americká centrální banka (zkráceně FED), ovlivňuje ţivot 

milionů lidí na celém světě. Skrze monetární politiku, jejíţ důsledky jsou mnohdy daleko 

horší a hlubší, neţ v případě politiky fiskální, ovlivňuje mimo jiné i hodnotu dolaru, stále ještě 

suverénní světovou měnu číslo jedna. V současné době navíc zvaţuje další kolo politiky 

kvantitativního uvolňování.
1
 Politika „levných peněz― a tím uměle nízkých úrokových sazeb 

přitom byla jednou z nejdůleţitějších příčin Velké recese z let 2008 a 2009, která zasáhla 

USA a později i celý zbytek světa. FED je tedy nesmírně důleţitým hráčem na globálním poli. 

Jeho guvernéři mají v rukou obrovskou moc, ale jejich odpovědnost není tak velká. Monetární 

politika tudíţ závisí čistě na několika lidech sedících v radě Federálního rezervního systému. 

Jak velká tato moc asi je, to zřejmě nejlépe popsal zakladatel mocné evropské bankovní 

dynastie Amschel Mayer Rothschild
2
, kdyţ pronesl následující: 

 „Dejte mi moc nad penězi a nemusím se starat o to, kdo tvoří právo.“
 3

 

Právě proto, ţe tato instituce disponuje takovou mocí a ovlivňuje stovky milionů lidí po 

celém světě, povaţuji za velmi důleţité zabývat se okolnostmi jejího vzniku. Ještě nedávno 

bylo zcela nemyslitelné, aby politik prosazující zrušení nebo omezení moci FEDu nebyl 

povaţován za blázna. Po jiţ zmíněné recesi a vzestupu popularity liberálních myšlenek
4
 však 

jiţ začínají takové hlasy zaznívat i v politice.
5
  

Federální rezervní systém, jak vznešený to název pro tuto instituci, zajímavé ale je, ţe 

v něm nikde nenajdeme slovo centrální ani slovo banka a nenajdeme ho tam proto, ţe nebylo 

moţné tuto banku všech bank takto nazvat. Občané USA měli vţdy silný odpor k centralizaci, 

byť dnes uţ není tak velký, jako v minulosti. Amerika přelomu 19. a 20. století nebyla tou 

                                                           
1
 Centrální banka nakoupí vládní dluhopisy za vytištěné peníze, tím zvýší mnoţství peněz v oběhu a sníţí 

hodnotu měny. 
2
 Mayer Amschel Bauer Rothschild – (23.2.1744, Frankfurt, Německo – 19.9.1812, Frankfurt, Německo), 

zakladatel mezinárodní a věhlasné bankovní dynastie, jeden z nejmocnějších a nejúspěšnějších bankéřů 

v historii. Zajímavostí je, ţe ho časopis Forbes zařadil na 7. místo v ţebříčku 20 nejvlivnějších byznysmenů 

všech dob. Je rovněţ známý jako muţ, který prorazil Napoleonovu kontinentální blokádu. 
3
 Classic liberal [online]. 28.8.2009 [cit. 2010-12-02]. Give Me Control of a Nation’s Money …. Dostupné z 

WWW: http://the-classic-liberal.com/give-me-control-nations-money/. 
4
 Slovo liberál a veškerá přídavná jména z něho odvozená v práci pouţívám v jeho původním klasickém 

významu, nikoli v jeho upraveném americkém smyslu. 
5
 Jedním z největších kritiků FEDu je republikánský kongresman a kandidát na prezidenta USA, Ron Paul 

(20.8.1935, Pittsburgh, Pensylvánie, USA)– velký stoupenec názorů rakouské školy ekonomie, jeho kniha End 

the Fed se stala bestselerem. 

http://the-classic-liberal.com/give-me-control-nations-money/
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Amerikou, jakou známe dnes, na druhou stranu uţ nebyla ani tou, jakou ji chtěli mít otcové 

zakladatelé.
6
 V době kdy FED vznikal, měl tento mladý národ za sebou uţ více neţ sto třicet 

let své existence, během které si proţil několik válek a krizí, přičemţ občanská válka s více 

neţ 620 000 oběťmi zůstává dodnes nejhorším válečným konfliktem v historii USA. Vedle 

těchto období ale téţ zaţil éru ve světě bezkonkurenčního růstu bohatství a ţivotní úrovně.  

A proţil také několik období s centrální bankou. Tato zkušenost pak po velmi dlouhou dobu 

blokovala opětovný vznik této instituce a jednoznačně také stojí za jejím budoucím názvem.  

Jako kaţdá mocná a vlivná instituce na světě, musel i FED o svou moc tvrdě bojovat. 

Spojené státy byly jednou z posledních zemí tehdejšího vyspělého světa, které k tomuto kroku 

přistoupily. Má práce pojednává o tom, co, kdo a v jaké době stál za jeho vznikem. Pokouší se 

rovněţ analyzovat, zda bylo jeho zaloţení skutečnou hospodářskou nutností, anebo se jednalo 

o nutnost jen pro pár lidí, kteří z jejího zřízení mohli profitovat. Přicházely nejsilnější hlasy za 

jeho ustanovení z Kongresu, od veřejnosti nebo od mocných lidí, snaţící se v té době 

ovládnout americký bankovní systém. Komu vlastně zaloţení Federálního rezervního systému 

nejvíce prospělo? Byl to americký bankovní systém nebo američtí bankéři? Hrála v bitvě  

o centrální banku významnou roli i Wall Street? A pakliţe hrála, kdo ji v této bitvě vedl? 

Rovněţ se má za to, ţe se o vzniku centrální banky začalo v USA hovořit aţ po velké panice, 

která vypukla na Wall Street v roce 1907. Byla to skutečně tak klíčová událost, od které si 

bankéři a veřejnost uvědomili, ţe je centrální instituce skutečně zapotřebí, aby zamezila pro 

příště rizikovým operacím bank a trustů, které ve snaze zajistit si co největší zisky nehleděly 

na rizika s tím spojená. Na tuto otázku se snaţím rovněţ odpovědět. Při zpracování práce jsem 

vycházel nejčastěji z knihy The Case Against FED od Murryho Rothbarda, významného 

amerického ekonoma řadícího se k největším zastáncům svobodného trhu a klasického 

liberalismu a z knihy Origin of Federal Reserve od Jamese Livingstona. Zatímco první kniha 

mi byla velmi blízká pro svůj kritický postoj k dané instituci, druhá mi pomohla zaplnit 

mezery a pochopit dobu, ve které se o jejím zaloţení debatovalo a rozhodovalo. V otázce 

konkrétních návrhů na reformu bankovního systému bych ještě rád zmínil knihu Banking 

Reform and the Federal Reserve Roberta Cragie Westa.  

Mohu říci, ţe jsem velkým zastáncem klasického liberalismu, který se dle mého názoru 

nejvíce odráţí v myšlenkách klasiků a posléze v názorech rakouské školy ekonomie, pracích 

                                                           
6
 Označení pro politické lídry, kteří spoluvytvářeli a podepsali Deklaraci nezávislosti (1776) a ústavu Spojených 

států (1787). 
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Hayeka, Misese, Rothbarda a dalších. Vycházím tedy z toho, ţe trh je nejlepším alokátorem 

zdrojů a také nejlepším regulátorem sebe samého. Jsem velmi skeptický k jakékoli 

centralizaci a zastávám proto názor, ţe ţádná vládní ani nevládní instituce není a nikdy 

nebude schopna efektivnější regulace. Rovněţ zastávám názory rakouské školy v otázkách 

zlatého krytí měny, teorie hospodářského cyklu a konceptu lidského jednání. Člověk jedná za 

účelem dosaţení subjektivně lepšího stavu, neţ v kterém se zrovna nachází a v tomto ohledu 

je zcela racionální. Jelikoţ je v jeho jednání obsaţen prvek nejistoty z budoucnosti, nemusí 

nutně toto jednání vést k onomu subjektivně lepšímu stavu. Moţnost omylu není vyloučena, 

ale to nikterak nesniţuje racionalitu takového jednání. Jednat můţe ale pouze jednotlivec. 

Nejednají skupiny lidí, nejednají ani kameny či zvířata, ale pouze člověk jako jedinec je 

schopen lidského jednání (human action).  

Škola veřejné volby a její pohled na politický proces, který ukazuje politika jako 

člověka, jednajícího za účelem získání vlastního prospěchu, je dalším východiskem, 

ze kterého vycházím. Ţádný politik, stejně jako ţádný zdravý člověk by nikdy nejednal 

v rozporu se svým zájmem, přičemţ ten nemusí být nutně vyjádřen penězi, pocit uspokojení 

můţe být stejně důleţitý. Kaţdý politický krok činěný ve prospěch veřejného prospěchu či 

blaha pak vidím v duchu teorie veřejné volby, pouze jako snahu dosáhnout individuálního 

cíle. Nic takového jako veřejné blaho, veřejný prospěch, či veřejný zájem samozřejmě 

v realitě neexistuje. I za vznikem Federálního rezervního systému tedy museli stát jednotliví 

lidé, kteří jednali ve svůj vlastní prospěch, coţ se bude rovněţ snaţit má práce dokázat. Kdo 

přesně to byl a jaké byly osobní cíle a zájmy těchto lidí, to bude hlavní náplní práce. Uţ na 

začátek ale mohu říci, ţe věta, kterou Murray Rothbard napsal ve své broţuře s názvem Wall 

Street, Banks and American Foreign Policy z roku 1984, obsahuje mnohé: 

 „Obchodníci a výrobci mohou jít buď cestou svobodného trhu, nebo cestou hledání 

speciálních vládních výhod a privilegií, bankéři však neodmyslitelně tíhnou k etatismu.“
 7

  

 

 

 

                                                           
7
 MURRAY, Rothbard. Wall Street, Banks, and American Foreign Policy [online]. [s.l.] : Center for libertarian 

Studies, 1995 [cit. 2010-11-30]. Wall Street, Banks, and American Foreign Policy, s. 41. Str.8. Dostupné z 

WWW: http://mises.org/rothbard/WSBanks.PDF. 

http://mises.org/rothbard/WSBanks.PDF
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1. Bankovní systém v USA do roku 1890 

1.1 První pokusy o centrální banku 

 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, vznik FEDU nebyl ani zdaleka prvním pokusem  

o ustanovení centrální banky ve Spojených státech. Těch dočasně úspěšných pokusů bylo 

hned několik. Za úplně první centrální banku v USA mohu označit Morrisovu
8
 Bank of North 

America, která ještě v době, kdy probíhala válka za nezávislost, dostala skrze Články 

konfederace
9
 od Kongresu jako jediná povolení emitovat papírové peníze. Zároveň zde měl 

Kongres uloţeny své prostředky ve zlatě, které tvořily téměř polovinu kapitálu této banky. 

Tato privilegia jí byla dána za primárním účelem financování nově vzniklého vládního, 

převáţně válečného, dluhu. Po skončení války za nezávislost pak nebyla tato privilegia 

prodlouţena.  

Poté, co byla ratifikována nová ústava, přišel tehdejší ministr financí Alexander 

Hamilton
10

 s návrhem na zaloţení centrální banky, která by spravovala vládní účty a dohlíţela 

nad bankovním sektorem. Proti tomu se tehdy ostře postavil ministr zahraničí Thomas 

Jefferson.
11

 Oba argumentovali ústavou, přičemţ Hamiltonovy argumenty byly nakonec 

vítězné. Roku 1791 tak byla zaloţena First Bank of the United States. Její kapitál byl  

10 milionů dolarů, z něhoţ 1/5 byla vloţena federální vládou a 4/5 vkladů bylo uloţeno 

soukromými investory. Tato struktura kapitálu se odráţela rovněţ v jejím vedení, protoţe 1/5 

                                                           
8
 Robert Morris – (20.1.1734 Liverpool, Anglie– 8.5.1806, Filadelfie, USA) signatář Deklarace nezávislosti, 

Článků konfederace a ústavy USA, obchodní magnát z Filadelfie, později se stal senátorem za Pensylvánii, 

zadluţil se kvůli spekulativním obchodům a nakonec zbankrotoval. Mezi léty 1797-1801 byl kvůli tomu dokonce 

vězněn, svého velkého majetku uţ nikdy nedosáhl. 
9
 První ústava USA ratifikovaná roku 1781, vytvářela ze 13 bývalých amerických kolonii konfederaci, roku 1787 

se pak Spojené státy na základě ústavy stávají federací. 
10

 Alexander Hamilton – (11.1.1755 Nevis, Karibik – 12.7.1804, New York City, USA), ministr financí USA, 

politický filozof a ekonom, jeden z otců zakladatelů.,Zakladatel First Bank of the United States, zastánce a první 

tvůrce celních tarifů, zakladatel Federalistické strany – opozice proti Jeffersonovým demokratům, velmi se 

zaslouţil o první ústavu. Byl příznivcem velké vlády, napětí mezi ním a 3. viceprezidentem USA Aaronem 

Burrem vyústilo v souboj, ve kterém byl Hamilton smrtelně raněn. 
11

 Thomas Jefferson – (13.4.1743, Shadwell, Virginie, USA – 4.7.1826, Charlottesville, USA) 3. prezident USA 

v letech 1801-1809, předtím zastával pozici viceprezidenta, ministra zahraničí, velvyslance ve Francii a ještě 

předtím byl guvernérem Virginie. Zakladatel demokratické strany, jeden z nejdůleţitějších tvůrců Deklarace 

nezávislosti a jeden z největších zastánců svobody a myšlenek klasického liberalismu v politické historii USA. 

Velkou historickou zajímavostí je, ţe zemřel 4. července 1826 – 50. výročí vyhlášení nezávislosti USA, 

mimochodem ve stejný rok i den jako John Adams – 2. prezident USA 1735 – 1826 – je ironií osudu, ţe dva 

takto významní prezidenti, otcové zakladatelé, oba signatáři Deklarace nezávislosti, zemřeli ve stejný den. 
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ředitelů této instituce byla jmenována vládou, zbytek byl pak volen soukromými investory. 

Banka sídlila ve Filadelfii, tehdejším hlavním městě nově vzniklých Spojených Států, ale 

měla svou pobočku téměř ve všech větších městech. Poskytovala základní bankovní sluţby  

a k tomu mohla tisknout papírové peníze. K těmto krokům opravňující licence byla bance 

poskytnuta na dobu 20 let. Moc, která jí byla dána, však byla vnímána mnohými lidmi jako 

příliš velká. Navíc roku 1811 seděl na prezidentské ţidli Jeffersonův přítel a odpůrce 

původního zákona z roku 1791, James Madison. I přes velké nepřátelství nakonec neprošel 

návrh na prodlouţení privilegií o pouhý jediný hlas v obou komorách Kongresu. Roku 1812 

ale začala válka s Británií.
12

 Federální dluh rychle rostl a objevil se velký problém spojený 

s jeho financováním. Do Kongresu přišel pod vlivem této situace roku 1816 návrh na zaloţení 

Second Bank of the United States a bez větších problémů prošel. Mnoho zákonodárců 

změnilo svůj názor a hlasovalo jinak, neţ v roce 1811. Madison tak nakonec musel podepsat 

zákon zřizující v pořadí uţ třetí centrální banku ve Spojených státech. Ta disponovala 

kapitálem ve výši 35 milionů dolarů, přičemţ zastoupení vládních vkladů bylo stejné, jako 

v případě předchozí centrální banky. Zůstalo i pětinové zastoupení ředitelů, jmenovaných 

vládou, v radě. Licence jí byla poskytnuta znovu na dvacet let.  

Brzy po jejím ustanovení však opět začal ve společnosti sílit odpor proti její obrovské 

moci. Státní banky, byznysmeni, politikové, farmáři, ale i široká veřejnost, ti všichni se 

postupně stavěli do opozice proti ní. Do čela tohoto tábora se pak postavil Andrew Jackson
13

, 

prezident Spojených států. Celý svůj ţivot vloţil do boje s touto bankou a roku 1832, jiţ ve 

funkci prezidenta
14

, vetoval zákon na prodlouţení její licence. V odůvodnění k tomuto vetu 

                                                           
12

 válka s Británií - 1812-1815 série bitev na severoamerickém kontinentu, roku 1814 byl dokonce Brity 

vypálen Washington, přesto hlavní pozornost Britů byla v té době upřena na poráţku Napoleona v Evropě. 

Paradoxem je, ţe vlivem pomalého šíření informací, bylo největšího vítězství Američanů v této válce dosaţeno 

aţ po podepsání mírové smlouvy (prosinec 1814) - (bitva u New Orleans – leden 1815).  
13

 Andrew Jackson – (15.3.1767, Waxhaws, Jiţní Karolina, USA – 8.6.1845, Naschville, Tenessee, USA)  

7. prezident USA v letech 1829 – 1837 za demokratickou stranu, první jiţanský prezident, jako generál porazil 

na hlavu Brity v bitvě u New Orlenas roku 1812, jako politik bojoval proti Second Bank of United States. Svůj 

úspěšný boj sám povaţoval za svůj největší politický úspěch. Na náhrobním kameni jeho hrobky je vytesáno 

“ I killed the bank“. Jackson byl také poslední prezident USA, který splatil státní dluh a je rovněţ povaţován za 

posledního prezidenta, který splnil vše, co při své kampani slíbil. 
14

 Jackson získal nejvíce hlasů uţ ve volbách předcházejících jeho prvnímu funkčnímu období, kdy kandidoval 

proti synu Johna Adamse, J.Q.Adamse, ani jeden z nich však nezískal většinu volitelů a kongres nakonec vybral 

na prezidentský post Adamse jr. Jackson pak velmi zahořkl a po nástupu do svého úřadu se stal prezidentem, 

jehoţ kabinet prošel nejvíce změnami v dosavadní historii. 
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mimo jiné napsal, ţe existuje: „nebezpečí značné koncentrace moci v rukou několika lidí, 

nijak se nezodpovídajících lidem.“
 15

 

Roku 1841 se pak znovu vahou své osobnosti postavil proti znovuzavedení této licence, 

čímţ třetí centrální banku USA definitivně pohřbil. Nutno dodat, ţe stát v opozici proti ní mu 

přineslo značné politické body a byl u veřejnosti velmi oblíben, nikoli uţ tak u bankéřů. 

Faktem zůstává, ţe Spojené státy od tohoto roku proţily nejdelší období bez centrálně 

upraveného bankovnictví. Neexistovala ţádná vládní kontrola ani regulace bankovního 

systému.  Kdo ví, jak dlouho by toto období trvalo, nebýt občanské války. V tomto mezidobí 

existovaly velmi výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy. Na jedné straně zde byl relativně 

nezávislý bankovní systém v Louisianě, který byl téměř neregulován, a na straně druhé státem 

řízené banky v Indianě a Missouri. Nejdále však v tomto směru zašla Iowa, která dokonce 

poskytování bankovních sluţeb zcela zakázala. Existovalo tak spoustu druhů navzájem si 

konkurujících bankovek, jejichţ kvalita závisela na emitujících bankách. Pokusy  

o centralizaci se v tomto období odehrávaly pouze na lokální úrovni.
16

 

1.2 National Banking Act 

Bankovní systém tedy nějakým způsobem fungoval, ale pak přišla občanská válka a s ní 

spojené velké problémy s financováním válečného úsilí. Konfederace měla samozřejmě také 

podobné a ještě daleko větší problémy, ale pro budoucí vývoj USA byly daleko důleţitější 

události v Unii. Federální dluh rychle rostl a samotné vybírání daní uţ nestačilo pokrývat 

potřeby válčícího státu. A tak byl roku 1863 schválen National Currency Act (zákon  

o národní měně), který byl o rok později nahrazen National Banking Act (zákon o národních 

bankách, dále NBA). Jednu z největších zásluh na vytvoření této legislativy měl bankéř Jay 

Cook
17

, jehoţ banka je povaţována za vůbec první investiční banku v USA. Cook štědře více 

                                                           
15

 T. JOHNSON, Roger. Historical Beginnings ... : The Federal Reserve [online]. [s.l.] : Federal Reserve Bank 

of Boston, 1999 [cit. 2010-12-04]. Kapitola 1: Early experiments in central banking, s.. 64, Str. 10. Dostupné  

z WWW: http://www.bos.frb.org/about/pubs/begin.pdf. 
16

 Jedním z takových pokusů byl  i tzv. Suffolk System vytvořený bankami v Bostonu. Byla to snaha privátních 

bank regulovat počínání country banks (oblastních bank) v okolí města. Systém po nich poţadoval, aby uloţily 

rezervy v určité minimální výši aspoň u jedné z Bostonských bank. Teprve za tohoto předpokladu byly banky 

ochotné vykupovat jimi emitované bankovky.  
17 Jay Cook – (10.8.1821 Sandusky, Ohio – 16.2.1905 Ogontz, Pensylvánie) finančník, se svou firmou Jay 

Cooke & Company pomáhal financovat válečné úsilí Unie za občanské války, později financoval i ţeleznice. 

Roku 1873 jeho společnost zkrachovala, roku 1880 splatil všechny své finanční závazky a později se stal znovu 

bohatým investicemi do stříbrných dolů v Utahu. 

http://www.bos.frb.org/about/pubs/begin.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Cooke_%26_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Cooke_%26_Company
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neţ 100.000 dolary podpořil Salmona P. Chase
18

 při jeho snaze získat post ministra financí 

v Lincolnově kabinetu. Výsledkem této podpory pak byly jiţ zmíněné zákony, které mimo 

jiné povolovaly úvěrovou expanzi pouze za předpokladu drţby vládních dluhopisů, které 

mohly banky kupovat přes Cookovu banku. Mimo to se Salmon P. Chase zhruba ve stejné 

době zasadil i o zavedení tzv. „greenbacks“
19

, prvních papírových peněz, které nebyly kryty 

zlatem ani stříbrem. NBA sebou nesl i další prvky centralizace. Mimo jiţ zmíněnou výlučnou 

pravomoc národních bank emitovat nové bankovky
20

 zaloţené na vládních dluhopisech, byla 

tímto zákonem rovněţ zřízena funkce měnového kontrolora, který měl značné pravomoci. 

Měl dohlíţet nad systémem a mohl vydávat licence jednotlivým národním bankám. Ty 

k získání této licence musely splňovat určité minimální kapitálové poţadavky, které se lišily 

stát od státu a závisely rovněţ na objemu jejich obchodů. Samotný tisk nových bankovek byl 

omezen 90 procenty trţní hodnoty drţených dluhopisů. Později bylo toto omezení ještě 

zmírněno. Národní banky rovněţ s výjimkou specifických případů nemohly podporovat 

dlouhodobé investiční projekty. Legislativa rovněţ standardizovala výši rezerv vzhledem 

k uloţeným depozitům, které se lišily dle velikosti jednotlivých bank a dle oblasti jejich 

působnosti. Nejvyšší rezervy pak měly drţet banky v New Yorku. Bylo však moţné tyto 

poţadavky krátkodobě nesplňovat, v případě dlouhodobějšího porušování pak taková banka 

musela sníţit mnoţství poskytovaných úvěrů, aby poţadavky splnila.  

Národní banky vznikly na třech úrovních. Nejvýše byla Central Reserve City Bank 

(centrální rezervní městská banka), se sídlem v New York City. Později však byl NBA 

novelizován a byly ustanoveny dvě další centrální rezervní města, a to Chicago a St. Louis. 

To způsobilo velkou nevoli na Wall Street, která do té doby tento systém de facto ovládala.  

Dále tady byly reserve city banks (rezervní městské banky) a pod nimi byly ještě country 

banks (oblastní banky). Oblastní banky na nejniţší úrovni a státní banky pak musely drţet část 
                                                           
18

 Salmonu P. Chase – (13.1.1808, Cornish, New Hampshire, USA – 7.5.1873, New York, New York, USA),  

předseda ústavního soudu v letech 64-73, rovněţ 23. guvernér Ohia, dále 25. ministr financí ve válečných letech 

61-64. Předtím také senátor za Ohio. Velký zastánce zrušení otroctví. Jako předseda nejvyššího soudu sehrál 

významnou roli ve sporech o tzv. „greenbacks―, známých jako Legal tender cases. Chase se snaţil několikrát 

získat nominaci na prezidentské křeslo a to jak v republikánské, tak demokratické straně. 
19

 Více o „greenbacks―„z mého pohledu na: HENDRYCH, Filip. History and Present : Ústavnost Papírových 

Peněz v USA.  Blog.iDNES.cz [online]. 21.10.2010, [cit. 2010-12-04]. Dostupný z 

WWW:http://filiphendrych.blog.idnes.cz/c/134529/HISTORY-AND-PRESENT-Ustavnost-papirovych-penez-v-

USA.html.  
20

 V této době v USA existovaly National Bank Notes, United States Treasury Notes, zlaté mince a certifikáty, 

stříbrné mince a stříbrné certifikáty a další typy měny včetně „greenbacks.―Mnoţství stříbrného platidla a United 

States Treasury Notes bylo neměnné. Zlatá měna mohla růst s rostoucím mnoţství zlata a National Bank Notes 

byly omezeny 300.000.000 dolary, přičemţ byl tento limit postupně navyšován. / Údaje vypsány z: WEST, 

Robert Craig. Banking reform and the federal reserve 1863-1923. 1. United Kingdom : Cornell University Press, 

1977. American banking 1836-1908, s. 243. Str. 32. ISBN 0-8014-1035-5. 

http://filiphendrych.blog.idnes.cz/c/134529/HISTORY-AND-PRESENT-Ustavnost-papirovych-penez-v-USA.html
http://filiphendrych.blog.idnes.cz/c/134529/HISTORY-AND-PRESENT-Ustavnost-papirovych-penez-v-USA.html
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svých rezerv u sebe v hotovosti a další povinnou část mohly drţet ve formě vkladů 

v systémově nadřazených bankách. To jinými slovy znamenalo, ţe skutečné rezervy, které 

byly přímo k dispozici, byly daleko niţší. Novou roli v této době převzalo i ministerstvo 

financí
21

 (dále MF). V případě hospodářských problémů bylo ministerstvo vţdy připraveno 

pomoci krachujícímu systému, coţ se skutečně při kaţdé větší panice dělo. Bankéři si na to 

samozřejmě velice rychle zvykli. Spojené státy pak postihly do roku 1913 celkem čtyři větší 

hospodářské recese a to v letech 1873, 1884, 1893 a 1907. Není bez zajímavosti, ţe recese 

z roku 1873, vyvolaná inflačním boomem způsobeným skrze NBA, dohnala k bankrotu 

Cookovu banku. Přesto se dlouhou dobu v legislativním procesu nic nedělo. Obecně se totiţ 

soudilo, ţe stačí, aby banky prováděly konzervativnější operace. V době přijetí NBA uţ se 

také začalo hovořit o problémech, které se poté v následujících desítkách let neustále 

opakovaly snad v téměř kaţdé diskusi na téma bankovního systému a jeho případné reformy. 

Jednalo se o problém tzv. neelasticity měny, ve smyslu nemoţnosti větší úvěrové expanze 

v dobách hospodářských potíţí, kdy všeobecně klesá mnoţství peněz v oběhu a o problém 

rozptýlených rezerv. Alespoň takhle na situaci nahlíţeli lidé z tehdejší finanční sféry.  

Během prvního století ţivota mladé republiky stáli, stejně jako je tomu dnes, na straně 

centrálně organizovaného systému vţdy příznivci velké vlády. Federalisté, Whigové a později 

republikáni prosazovali politiku vysokých cel, federálního zadluţování, subvencí apod.  

Zvolení prvního republikánského prezidenta pak přineslo ještě rychlejší nárůst moci federální 

vlády, vyšší daně a subvence na stavbu transkontinentální ţelezniční sítě, díky čemuţ začal 

růst vliv velkých investičních a komerčních bank. NBA pak velmi významně centralizoval 

bankovní systém v USA a kontrolu tohoto systému vloţil do rukou Wall Street. Kolem roku 

1890 se však situace změnila a Wall Street začala ztrácet kontrolu nad systémem. Zřízení 

nových centrálních rezervních měst v Chicagu a St. Louis jí v tomto směru vůbec nepomohlo. 

Navíc stále chyběl věřitel poslední instance, na kterého by se banky mohly obrátit v případě 

svých potíţí s likviditou. Stíţnosti na tzv. neelasticitu měny začínaly zaznívat stále hlasitěji  

a častěji. Navíc vklady, uloţené ve státních a soukromých bankách, se nejpozději počátkem  

90. let 19. století začaly vyrovnávat vkladům v národních bankách. Konkurence trustů
22

 byla 

další příčinou nespokojenosti mocných bankéřů. Nejpozději v této době bylo všem 

                                                           
21

 Nezávislé se MF stalo roku 1846 odtrţením výběru federálních daní a výdajů od bankovního systému. Před 

tím zde bylo několik bank, které spravovaly federální prostředky.  
22

 Forma sdruţování majetku. Společnosti se poskytne majetek, který správci spravují ve prospěch majitelů nebo 

třetích osob. Před zákonem však vystupují jako majitelé samotní správci. To je hlavní rozdíl odlišující trust od 

akciové společnosti. Koncem 19. století začaly trusty významně růst a začaly zasahovat i do finanční sféry, tím 

se stávaly stále větší konkurencí pro národní banky, které byly více regulované. 
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příznivcům centralizace bankovního systému jasné, ţe stávající systém není centralizovaný 

dostatečně, a ţe bude třeba provést další kroky k jeho nápravě. O téměř čtvrtstoletí později 

dosáhli svého. 
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2. Nástup progresivismu – kartelizace a monopolizace 

2.1 Progresivismus 

Progresivismus byl myšlenkový směr, z něhoţ vzniklo široké společenské hnutí, 

zasahující téměř do všech oblastí a sfér ţivota. Sociální, politické a ekonomické otázky se 

začaly stávat stálou součástí společenského ţivota. Přestoţe bylo hnutí značně nehomogenní  

a jednotlivé skupiny se velmi lišily, měl progresivismus určité znaky, které byly společné pro 

všechny. Progresivisté v prvé řadě věřili, ţe proměna americké společnosti vyvolaná 

průmyslovou revolucí vyţaduje vytvoření nového systému, který bude lépe odpovídat 

poţadavkům této společnosti. V tomto systému pak podle nich měla na všech úrovních hrát 

větší roli vláda. Rovněţ měly v tomto směru větší roli hrát vědecké poznatky. Stále hlasitěji 

byly slyšet poţadavky na větší přímou demokracii. Za období progresivismu se většinou 

označuje období mezi léty 1880-1920. V jistém nezanedbatelném ohledu, růstu moci vlády, 

však progresivistické hnutí nikdy neskončilo.  

Důvodů stojící za vznikem hnutí bylo hned několik, přes občanskou válku, 

průmyslovou revoluci, stále větší volání po rovnosti aţ po nastavení samotného systému 

svobodné společnosti. Konec občanské války se nesl ve znamení potvrzení lidských práv, 

mnoho otroků se stalo svobodnými lidmi. Válka obecně poskytla daleko silnější pozici 

federální vládě. Nejdůleţitější však bylo, ţe se velmi změnilo chápání klíčových slov  

a pojmů. Zatímco otcové zakladatelé věřili, ţe se lidé rodí svobodní a jsou podřízeni 

přirozenému právu
23

, které je dáno od boha, a z kterého plynou lidem jak práva, tak  

i povinnosti, progresivisté tento pohled zcela odsoudili. Tvrdili, ţe člověk se nerodí svobodný  

a ţe svobody je moţné teprve dosáhnout skrze společností ustanovenou vládu. Neexistuje 

tudíţ nic jako přirozené právo. Od tohoto se pak vše odvíjelo. Otcové zakladatelé chápali 

vládu na jedné straně jako ochránce, ale na druhou stranu téţ jako velkého moţného nepřítele 

svobody. James Madison tento pohled shrnul následovně: „Kdyby byli lidé anděly, nebylo by 

potřeba vlády.“
24

 Vládě z tohoto pohledu příslušela jen funkce ochránce přirozených práv.  

                                                           
23

 Za nezcizitelná přirozená práva se povaţovaly právo na ţivot a na svobodu. Právo na svobodu bylo chápáno 

ve smyslu svobody vyznání, svobody se sdruţovat a svobody pouţít svého nadání k tvorbě a následnému 

vlastnictví hodnot.  
24

 WEST, Thomas; SCHAMBRA, William. The Progressive Movement and the Transformation of American 

Politics : Sekce purpose of Government, The Heritage Foundation [online]. 18.7.2007, [cit. 2010-12-05]. 
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Progresivismus chápal svobodu jinak, chápal ji ve smyslu osvobození se od přirozených 

práv a z nich plynoucích omezení, tohoto osvobození mělo být dosaţeno díky vládě a jí 

zřízeným institucím. Někteří progresivisté došli dokonce aţ tak daleko, ţe zpochybňovali 

úlohu soukromého vlastnictví. Důleţité je si uvědomit, ţe v této době na starém kontinentu 

velmi rostla obliba socialismu a komunismu. Jinak chápali progresivisté i domácí a zahraniční 

politiku. Otcové zakladatelé omezovali domácí politiku znovu a pouze na ochranu osob, 

majetku a vztahů z toho vyplývajících. Progresivisté viděli v domácí politice moţnost 

zmírnění chudoby a dalších negativních jevů kapitalismu, skrze přerozdělování bohatství  

a dále povaţovali za přirozené, ţe by se vláda měla snaţit o duchovní vývoj svých občanů. 

Vláda ale neměla podporovat náboţenství, nýbrţ vzdělání a kulturu.   

Zahraniční politika pak doznala ještě výraznějších změn. Původně obranná politika 

zacílená stejně jako domácí politika na pouhou ochranu osob a majetku se změnila na snahu  

o lepší svět. Agresivní zahraniční politika měla vést k budoucímu míru. Sám prezident W. 

Wilson
25

 hovořil o tom, „že vláda už dále nemůže být takto limitována, aby mohla své občany 

bránit před zájmy velkých korporací a že svět musí být zabezpečen pro demokracii a to bez 

ohledu na to, zda to samotným USA přinese více, či méně bezpečí.―
26

 Zkrácená verze této věty 

zdobí mimochodem i zeď hlavního nádraţí v Praze. Proto také Wilson tak tlačil na zapojení 

Spojených států do první světové války. Tento pohled na zahraniční politiku se nezměnil a je 

dobře patrný i dnes (válka v Íráku).  

Toto hnutí tedy velmi výrazně zasáhlo americkou společnost a jeho myšlenky našly 

uplatnění snad ve všech sférách, počínaje kulturou a politikou a byznysem konče. 

Samozřejmě se našla spousta lidí, kteří zůstali věrni původním idejím otců zakladatelů, a ti 

proti vládě neustále bojovali, ale díky hnutí zde byla i velká skupina příznivců této nové 

                                                                                                                                                                                     
Dostupný z WWW: http://www.heritage.org/research/reports/2007/07/the-progressive-movement-and-the-

transformation-of-american-politics.  
25

 Woodrow Wilson – (28.12.1856, Staunton, Virginie, USA – 3.2.1924, Washington, D. C., USA), jediný 

prezident s doktorátem v historii USA v období 1913 – 1921 (28. v pořadí), byl zvolen po dvacetileté nadvládě 

republikánů. Dříve učil na různých vysokých školách, od roku 1902 byl rektorem na Princeton University. Byl 

hluboce věřící, v politice se snaţil bojovat proti korupci a klientelismu, byl velkým idealistou. Jeho návrhy se 

dotýkaly kontroly cen a zasazoval se o větší sociální zákonodárství. Stát podle něj musel více zasahovat do 

ekonomiky, aby ji nekontrolovaly úzké skupiny lidí. Podařilo se mu sníţit cla. V prosinci 1913 právě tento 

prezident podepsal Federal Reserve Act v naději, ţe nově zřízená centrální banka zabrání opakování recese 

z roku 1907. Později toho upřímně litoval. Ve svých slavných 14 bodech se zaslouţil o vznik nových 

středoevropských států a navrhl koncept budoucí Společnosti národů. Do prezidentského křesla mu významně 

pomohlo rozpolcení republikánské strany na dva tábory (Taft a Roosevelt). 
26

 WEST, Thomas; SCHAMBRA, William. The Progressive Movement and the Transformation of American 

Politics : Sekce Foreign policy. The Heritage Foundation [online]. 18.7.2007, [cit. 2010-12-05]. Dostupný  

z WWW: http://www.heritage.org/research/reports/2007/07/the-progressive-movement-and-the-transformation-

of-american-politics.  

http://www.heritage.org/research/reports/2007/07/the-progressive-movement-and-the-transformation-of-american-politics
http://www.heritage.org/research/reports/2007/07/the-progressive-movement-and-the-transformation-of-american-politics
http://www.heritage.org/research/reports/2007/07/the-progressive-movement-and-the-transformation-of-american-politics
http://www.heritage.org/research/reports/2007/07/the-progressive-movement-and-the-transformation-of-american-politics
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vládní úlohy. Povaţuji tedy hnutí za velmi důleţité proto, ţe právě díky němu si lidé na tento 

vývoj zvykli a později ho třeba i podporovali. Vytvoření NBA a pozdější vznik FEDu byl 

v tomto světle pro mnohé něčím naprosto přirozeným, jak někteří sami říkali, šlo pouze  

o důsledek nového stádia evoluce lidské společnosti. 

2.2 Kartelizace a monopolizace    

Progresivistické hnutí se naplno projevilo i v průmyslu a bankovnictví. Do roku 1890 

neexistovaly ve Spojených státech ţádné velké průmyslové společnosti, které by se daly 

označit za korporace, s výjimkou těch napojených na ţeleznici, prvního velkého investičního 

záměru vlády. Kdyţ začala federální vláda subvencovat stavbu ţeleznic, na Wall Street začaly 

růst za tímto účelem investiční banky. Mocní bankéři se poté několikrát pokusili toto odvětví 

zmonopolizovat a tím dosáhnout vysokých cen a zisků. Skupina kolem Morganů
27

 stála v čele 

těchto praktik, nutno říci ţe s nevalným úspěchem. Nakonec se však Morgan sr. domluvil 

s vládou a byla zřízena Interstate Commerce Commission (mezistátní obchodní komise). 

Oficiálně měla regulovat počínání ţelezničních společnosti, ve skutečnosti však Morganovi 

poskytla moţnost tolik ţádaných monopolních praktik. Mezi léty 1890 – 1902 docházelo 

k velkému mnoţství fůzí, které měly znovu za cíl monopolizovat daná odvětví  

a nastolit vysoké ceny. Nebýt vládních zásahů, nikdy by se to nepodařilo. Další komise  

a zákony ale vznikaly i v jiných odvětvích, např. Meat Inspection Act (zákon o kontrole 

kvality masa, který šel na ruku velkým zpracovatelům masa). Kartelizaci a monopolizaci 

rovněţ výrazně pomohl Sherman Antitrust Act, první antimonopolní zákon v dějinách USA. 

                                                           
27

Junius Spencer Morgan - (14.4.1813, Holyoke, Massachusetts, USA – 8.4.1890), otec J.P. Morgana, 

zakladatel  J. S. Morgan & Co. v roce 1864, poté co se stal hlavou George Peabody & Co. a změnil její jméno. 

Během americké občanské války se firma stala oficiálním zástupcem americké vlády ve finančních otázkách ve 

Velké Británii, kdyţ roku 1890 zemřel, byl jeho majetek odhadován na 10.000.000 tehdejších dolarů. 

John Pierpont Morgan sr. - (17.4.1837, Hartford, Connecticut, USA - 31.3.1913, Řím, Itálie),  americký 

finanční magnát, bankéř a sběratel umění. Jeden z nejmocnějších a nejbohatších muţů své doby, zakladatel 

General Electric, United Steel Corporation aj. Byl vedoucím finančním magnátem progresivní éry v USA, v roce 

1907 - velká panika na Wall street - to byl právě on, kdo vahou své osobnosti a finančními prostředky zamezil 

hlubším problémům. Snaţil se o kartelizaci ţeleznic, angaţoval se výrazně v zachování zlatého standardu a jeho 

podpora byla klíčová pro zvolení mnohých prezidentů. Neexistovalo snad odvětví, ve kterém by jeho jméno nic 

neznamenalo. Financoval celou řadu projektů a záměrů (např. poskytl finanční prostředky k nákupu New York 

Times, investoval i do lodního průmyslu) Mezi léty 1890 – 1913 bylo 42 hlavních korporací spojeno s jeho 

jménem. Buď je zcela, nebo částečně vlastnil, anebo je významně ovlivňoval. Byl velmi výraznou postavou 

v zákulisních jednáních ohledně centrální banky, sám se jejího zaloţení však nedoţil, zemřel jen několik málo 

měsíců přes zrozením FEDu. Na jeho místě ho však zastoupil jeho syn J. P. Morgan jr, který sdělil většinu jeho 

majetku. 

John Pierpont "Jack" Morgan, Jr. - (7.12.1867, Irvington, New York — 13.3.1943, Boca Grande, Florida - 

USA), jediný syn J.P. Morgana, velmi se mu podobal. Zdědil většinu majetku svého otce, významně financoval 

válečné úsilí dohodových mocností v první světové válce. Později se angaţoval v boji proti New Dealu, velké 

jmění, stejně jako jeho otec, věnoval na dobročinné účely. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Holyoke,_Massachusetts
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Omezoval sice některé druhy podnikání, jiná tím ale výslovně nezakazoval. Samotná 

legislativa pak byla namířena proti konkrétním lidem a společnostem, které měla zničit, aby 

se jiní zbavili nepohodlné konkurence. Bankéři, zemědělci, průmyslníci a další lidé usilující  

o monopolizaci svého odvětví se za tímto účelem spojili s akademiky a intelektuály, kteří v té 

době přicházeli z Německa, kde byli seznámeni s ideály etatismu, organizace a kolektivismu. 

Ovlivněni myšlenkami progresivismu se pak tito lidé snaţili zabránit skrze zákonodárství 

chybám kapitalismu a volného trhu. Rovněţ se také snaţili zabránit snahám monopolistů 

zničit konkurenci v jednotlivých odvětvích. Zvláštní jen bylo, ţe v těchto snahách byli 

podporováni i samotnými průmyslníky a bankéři jako byli J. P. Morgan či  

J. D. Rockefeller.
28

 A není ţádný důvod se domnívat, ţe by zrovna tito lidé chtěli jít proti 

svým zájmům. Kartelizace a monopolizace navíc nebyla chápána jen v negativním smyslu. 

Našlo se i hodně takových, kteří ji obhajovali jako další evoluční krok průmyslové revoluce. 

John E. Searles jr., ředitel American Sugar Refining Company k tomu například roku 1897 

před legislativním výborem v New Yorku řekl:  

 „Možná největší ze všech výhod centralizace je koncentrace technických znalostí  

a schopností lidí, spojených s tímto byznysem.“
 29

 

Tento názor nebyl vůbec ojedinělý, téměř všichni průmyslníci, magnáti, bankéři  

a obchodníci chápali danou situaci velmi podobně v duchu evolučního vývoje v průmyslové 

revoluci. Neustále kritizovali volný trh, který prý vedl k chronické nadvýrobě a neefektivní 

alokaci zdrojů. Marxovy myšlenky se tedy tímto způsobem dostaly i do USA. Nikdo uţ asi 

nezjistí, do jaké míry tomu skutečně tito lidé věřili a do jaké míry to byl jen jejich kalkul. 

Přesto nejpádnějším argumentem proti antitrustové legislativě jsou pak samotná čísla 

z následujícího období. Na začátku devadesátých let 19. století byly průmyslové společnosti 

s trţní kapitalizací přesahující 10 milionů dolarů velkou vzácností. Roku 1902 jich uţ bylo 

přes sto. V roce 1899 uţ nekorporátní společnosti zahrnovaly necelých 14 procent všech 

průmyslových podniků. Roku 1905 velké průmyslové korporace kontrolovaly přes 82 procent 

                                                           
28 John Davison Rockefeller sr. - (8.7.1839 Richford, New York – 23.5.1937, The Casements, Ormond Beach, 

Florida, USA), americký ropný magnát, jeden z nejbohatších a nejvlivnějších lidí v historii. Stal se prvním 

americkým miliardářem, zakladatel Standard Oil company, kterou řídil aţ do svého odchodu do penze v roce 

1897, věnoval se téţ charitativní činnosti, zaloţil několik nadací, podobně jako Morgan měl pouze jednoho syna 

(4 dcery). Byl celoţivotním abstinentem a nekouřil, měl spoustu známých, kteří slouţili jeho zájmům, angaţoval 

se ve snaze o monopolizaci a kartelizaci a spolu s Morganem se vahou své osobnosti postavil za zlatý standard. 

Stál nepřímo u zrodu hnutí za bankovní reformu a centrální banku.  
29

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. USA, New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 2: The Wheel Turns: The Emergence 

of corporate capitalism 1898 – 1905, s. 250. Str. 49. ISBN 0-8014-1844-5. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1839
http://cs.wikipedia.org/wiki/1937
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Casements
http://en.wikipedia.org/wiki/Ormond_Beach,_Florida
http://en.wikipedia.org/wiki/Ormond_Beach,_Florida
http://en.wikipedia.org/wiki/USA
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všeho kapitálu a zaměstnávaly přes 70 procent lidí, zaměstnaných ve zpracovatelském 

průmyslu. Roku 1909 stovka největších korporací v tomto odvětví disponovala čtvrtinou 

veškerých aktiv.
30

 Nejenţe tedy antitrustové zákonodárství, ať uţ na federální nebo na státní 

úrovni, nebylo vůbec účinné, ale dokonce to bylo právě ono, které stálo za vznikem nových 

monopolů a kartelů. Navzdory tomu, ve druhé části 19. století USA zaţívaly jedno 

z nejlepších hospodářských období ve své historii. A to v době dodnes neprávem odsuzované 

deflace, téměř dvacetiletému permanentnímu poklesu cenové hladiny.
31

 

2.3 Progresivismus a politika USA na přelomu století 

Kdyţ v panice roku 1873 padla Cookova banka, stal se nejvlivnějším muţem v této 

sféře J. P. Morgan sr. Přelom století se pak nesl ve znamení souboje nejmocnějších lidí 

tehdejších USA. Na jedné straně stála Morganova skupina, na druhé pak skupina vedená 

Rockefellerem, jejichţ součástí byl například i E. H. Harriman
32

 a investiční banka Kuhn-

Loeb and Comp.
33

 Politici z obou hlavních stran, demokraté a republikáni, byli nějakým 

způsobem napojeni na jednu či druhou skupinu a Kongres tudíţ ztrácel na důleţitosti. Oba 

tábory proti sobě bojovaly na finančním, průmyslovém a politickém bitevním poli. Zatímco 

kabinet G. Clevelanda
34

 byl nakloněn spíše Morganovi, W. McKinley
35

 pro změnu 

                                                           
30

 Údaje z: LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate 

Capitalism, 1890-1913. 1. USA, New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 2: The Wheel Turns: The 

Emergence of corporate capitalism 1898 – 1905, s. 250. Str. 56-57. ISBN 0-8014-1844-5. 
31

 Více o deflaci na: HÜLSMANN, Jörg Guido. Deflation: The Biggest Myths. Ludwig von Mises Institute : 

Mises Daily [online]. 11.6.2003, [cit. 2010-12-05]. Dostupný z WWW: http://mises.org/daily/1254.  
32

 E. H. Harriman – (20.2.1848, Hempstead, New York, USA – 9.9.1909, Orange County, New York, USA), 

ţelezniční magnát, ve 14 letech přijal práci poslíčka na Wall street. Jeho kariérní postup byl doslova raketový, ve 

22 letech uţ byl členem New York Stock Exchange, od 33 let se plně soustředil na ţeleznici. Kdyţ zemřel, 

přímo kontroloval nebo ovlivňoval mnoho ţelezničních společností, mezi nimi např: Union Pacific Railroad, či 

Southern Pacific Railroad. Financoval i mnoho jiných projektů, např: expedici na Aljašku, které se sám účastnil. 

Svůj majetek, odhadovaný ve výši 70-100 milionů dolarů odkázal své ţeně. 
33

 Kuhn-Loeb corp. – byla zaloţena roku 1867, později vyrostla v jednu z nejvlivnějších investičních bank 

světa. Největšího vlivu dosáhla na přelomu století, kdy financovala výstavbu ţeleznic a tím se stávala silným 

rivalem J. P. Morgana. V tuhých soubojích o politickou moc stála na straně Rockefellerova tábora právě proti 

němu. Roku 1977 zfúzovala s bankou Lehman Brothers, která zkrachovala ve Velké recesi 2008-2009. 
34

 Grover Cleveland – 18.3.1837, Caldwell, New Jersey, USA – 24.6.1908, Princeton, New Jersey, USA), 

v letech 1885 – 1889 byl 22. prezidentem USA a roku 1893 byl zvolen znovu, funkci pak vykonával aţ do roku 

1897. Je to jediný prezident, který neodslouţil dvě období hned po sobě. Byl to rovněţ jediný kandidát za 

demokratickou stranu, který byl zvolen v období 1860-1912. Byl posledním zastáncem tvrdé měny 

v demokratické straně, stál v opozici proti vysokým celním tarifům, inflačnímu stříbru a subvencím. Byl silně 

fiskálně konzervativní a vyznával principy a zásady klasického liberalismu. Jeho manţelka je aţ dosud nejmladší 

první dámou v historii USA. 
35

 William Mckinley – (29.1.1843, Niles, Ohio, USA – 14.9.1901, Buffalo, New York, USA), v letech 1897 – 

1901 byl 25. prezidentem USA, poslední veterán americké občanské války zvolen do tohoto úřadu. Zaslouţil se 

o vysoké celní tarify na dováţené zboţí. Podporován mimo jiné i Wall Street stál v prezidentských volbách roku 

1896 na straně zlatého standardu proti Bryanovi. Za jeho pobytu v úřadu rovněţ došlo ke španělsko-americké 

válce. Poté, co byl znovu zvolen na prezidentský post, byl roku 1901 zavraţděn anarchistou. Na jeho pozici 

nastoupil jeho dosavadní viceprezident, Theodore Roosevelt. 

http://mises.org/daily/1254
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Rockefellerovi. Jak silný, byl asi vliv těchto lidí, spatřuji i ve faktu, ţe si McKinley vybral 

jako svého viceprezidenta T. Roosevelta
36

, přestoţe se oba navzájem nesnášeli. Roosevelt 

proţil téměř celý svůj ţivot ve spojení s J. P. Morganem. První z věcí, kterou po svém zvolení 

do funkce Roosevelt udělal, byla večeře s Morganem. Jeho administrativa pak byla protkána 

Morganovými lidmi. Poté, co se později prezident Taft pokusil zničit část Morganova 

impéria, vytvořil Morgan přes svého přítele George W. Perkinse
37

 novou stranu, za kterou 

kandidoval stále ještě velmi populární Roosevelt. Výsledkem toho pak byla největší poráţka 

stávajícího prezidenta ve volbách roku 1912. Postavit se těmto mocným muţům se 

nevyplácelo ani prezidentům.  

Vliv mocných muţů průmyslu, obchodu a bankovnictví se nevyhnul ani zahraniční 

politice a ta se postupně začala z izolacionismu měnit v politiku agrese. Výzbroj federální 

armády musel někdo financovat a někdo ji musel vyrobit. Po roce 1890 tak začínají Spojené 

státy v praxi naplňovat Monroeovu doktrínu
38

. Zde lze nejlépe vidět skutečný vliv výše 

popisovaného progresivismu. Armáda USA byla v letech následujících po roce 1890 stále 

častěji vyuţívána. Mohu jmenovat blokádu Ria v Brazílii, vojenskou přítomnost v Nikaragui, 

válku se Španělskem, či obsazení Filipín. Vše nakonec vyvrcholilo vstupem USA do první 

světové války. Progresivismus zcela jistě sehrál významnou roli v americké společnosti  

a připravil ji také na stále rostoucí moc federální vlády. Kartelizace  

a monopolizace, ke které docházelo na konci století, pak vymodelovala novou vrstvu 

mocných lidí, kteří na přelomu století přímo či nepřímo ovlivňovali politiku Spojených států. 

Mnozí z nich stáli i u vzniku budoucí centrální banky. 

                                                           
36

 Theodore Roosevelt – (27.10.1858, New York, New York, USA – 6.1.1919, Oystar Bay, New York, USA), 

v období 1901 – 1909 byl 26. prezidentem USA. Měl velmi širokou paletu zájmů, úspěšný byl jako 

přírodovědec, cestoval, lovec, spisovatel i voják. Vojenskou slávu si vybojoval v krátké a vítězné válce se 

Španělskem. Nastoupil ihned po zavraţdění McKinleyho. Jeho funkční období je chápáno jako vrchol 

progresivismu, kdy federální vláda významně rostla. Vznikají například nová ministerstva (práce, obchodu). 

Vzhledem ke svému zaloţení velmi dbal na ochranu přírody. V této věci se zaslouţil o zaloţení prvních 

národních parků na světě. Obecně je historiky a učiteli historie povaţován za jednoho z nejlepších prezidentů 

americké historie. Stal se také prvním američanem, který získal Nobelovu cenu (mír). Kdyţ nastoupil z pozice 

viceprezidenta do úřadu, stal se nejmladším prezidentem USA. Tento primát drţí stále. 
37

 George W. Perkins – (31.1.1862, Chicago, Illionois, USA – 18.6.1920), byl viceprezidentem New York Life 

Insurance Company a společníkem v J.P. Morgan & Co. Pomohl Morganovi reorganizovat United States Steel 

Corporation. Nevěřil v konkurenci a prosazoval korporativní kapitalismus. V roce 1912 pomohl Theodoru 

Rooseveltovi zformovat novou Progressive party. Program této strany byl pak silně pod jeho vlivem. Zvláštní 

bylo, ţe Roosevelt v době, kdy zastával úřad prezidenta, prosazoval antitrustovou politiku. Během první světové 

války se pak stal předsedou Food Supply Commission. 
38

 Doktrína je pojmenovaná po pátém prezidentovi USA Jamesi Monroeovi (1758-1831), týkala se bezprostřední 

americké sféry vlivu na Západní polokouli. Zakazovala evropským mocnostem pouţití síly na této straně světa 

pod hrozbou vyhlášení nepřátelství. Zakazovala téţ USA vstoupit do vojenské aliance, pokud nebyly ve 

válečném stavu. Její platnost skončila 11.6.1948 tzv. Vanderbergovou rezolucí, aby mohly USA vstoupit do 

nově zaloţeného NATO. 
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3. Měnová reforma – hnutí za „sound money“ 

3.1 Recese roku 1893 a její důsledky 

V roce 1893 postihly USA do té doby nejhlubší hospodářské problémy. Výsledkem této 

hluboké recese
39

 byl bankrot více neţ 140 národních bank a kolem 360 národních  

a státních bank bylo nuceno dočasně pozastavit své operace, soukromé banky musely ve 

velkých počtech udělat totéţ. Během několika měsíců poklesl objem půjček poskytovaných 

národními bankami o téměř 15 procent, coţ bylo asi dvakrát více, neţ v recesi roku 1873  

a téměř sedmkrát více neţ v panice roku 1907.40 Pozdější plány na reformu bankovního  

a měnového systému pak byly zřetelně ovlivněny právě touto recesí. Nejdůleţitější kritické 

hlasy se točily jednoznačně okolo jiţ dříve zmíněné neelasticity měny. Národní banky mohly 

totiţ, jak jiţ bylo řečeno, vydávat nové peníze pouze na základě vládních dluhopisů. Ty 

musely být nejprve emitovány vládou a teprve potom je mohly banky odkoupit a do oběhu 

pustit nové peníze. Kritici tohoto systému povaţovali za nutné, aby se měna stala silným 

nástrojem k obnovení finanční důvěry v časech panik a recesí, a to ţe stávající systém 

neumoţňuje. Na scéně se zde poprvé výrazně objevil se svou kritikou Charles A. Conant
41

, 

                                                           
39

 Během osmdesátých let se na trhu vytvořila spekulační bublina napojená na ţeleznice. Zároveň bylo otevřeno 

mnoho stříbrných dolů a stříbro začalo zaplavovat trh. Rovněţ farmáře na středozápadě postihlo katastrofální 

sucho, které způsobilo pokles hodnoty jejich půdy, a oni nebyli schopni splácet své dluhy. Vzniklo hnutí za 

„volné stříbro― a rychle si získalo podporu farmářů. Stříbro by zvýšilo inflaci, a tak by se jejich dluhy staly 

menšími. Roku 1890 byl přijat Sherman Silver Purchase Act. Na základě tohoto zákona vláda musela nakoupit 

miliony uncí stříbra za vytištěné bankovky. Zákon byl pojmenován po svém tvůrci (viz níţe) a byl přijat spolu 

s Mckinleyho celním sazebníkem. Způsobil inflaci a velké problémy, jeţ se naplno projevily aţ na jaře 1893. 

Začaly padat banky a masově docházelo k runům. Lidé se snaţili vyměnit stříbro za zlato, a tak brzy tato výměna 

nebyla moţná. Padlo přes 15 000 společností a přes 500 bank. Tvůrcem Sherman Silver Purchase Act byl John 

Sherman - (10.5.1823, Lancaster, Ohio, USA – 22.10.1900, Washington, D. C., USA), 35. ministr zahraničí ve 

vládě prezidenta McKinleyho a 32. ministr financí ve vládě prezidenta Rutheforda B. Hayese. Byl 

kongresmanem za Ohio. Byl hlavním autorem také Sherman Antitrust Act. Jedním z jeho starších bratrů byl  

i slavný generál z občanské války, pravá ruka prezidenta Granta, William Tecumseh Sherman. John Sherman 

také několikrát neúspěšně kandidoval na prezidenta. 
40

 Údaje z: LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate 

Capitalism, 1890-1913. 1. USA, New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 3: From countercyclical 

Theory and Practice to Sound Money, 1894 – 96, s. 250. Str.72. ISBN 0-8014-1844-5. 
41

 Charles A. Conant – (2.7.1861, Winchester, Massachusetts, USA – 5.7.1915, Havana, Kuba), americký 

novinář, uznávaný expert v otázkách bankovnictví a financí. Napsal několik knih a spoustu článků, např:  

A history of modern banks of issue (1896) nebo Principles of Money and Banking (1905). Je povaţován za otce 

Filipínské měny, jeho rad vyuţívala i kubánská vláda. Bylo hlavně jeho zásluhou, ţe se široká veřejnost dovídala 

tak rychle o novinkách připravované bankovní reformy. Patřil k velkým lobbistům prosazujícím bankovní 

reformu. Spolupracoval úzce s Hannou a Gagem (viz. později). V roce 1902 se stal finančním kontrolorem 

Morganem kontrolované Morton Trust Company. Později se stal členem speciální komise v rámci New York 

Chamber (obchodní komora), která měla vypracovat zprávu k reformě bankovního systému, samozřejmě ve 

prospěch centrální banky. V rámci práce pro tuto komisi pak navštívil Evropu a promlouval s předními 

představiteli tamních centrálních bank. Později ho Aldrich pověřil výzkumem veřejného mínění pro NMC. 
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jedna z klíčových postav stojících za budoucí centrální bankou. Sayův zákon
42

 podle něj 

přestal platit v nových podmínkách průmyslové společnosti. Poţadoval uţ v té době 

kompletní reformu bankovního a měnového systému. Speciálně u něj nebylo daleko od slov 

k činům.  

Spolu s podobnou kritikou se stále častěji objevoval návrh na tzv. „assets currency― 

(měnu zaloţenou na aktivech bank). Taková měna by pak fluktuovala dle objemu obchodů  

a nikoli dle trhu vládních cenných papírů. Rok 1893 pak byl obhájci takovéto měny chápán 

jako jasný důkaz nefunkčnosti stávajícího systému. Jeden z konkrétních návrhů na „assets 

currency― byl představen roku 1894 v Baltimoru. Neznamenal nic nového, podobné uţ delší 

dobu vznikaly v New Yorku, ale vzhledem k obecnému nepřátelství veřejnosti k Wall Street, 

byla jeho prezentace přesunuta právě do Baltimoru. Jedním z tvůrců tohoto návrhu byl 

mimochodem i bankéř z New York City, A. B. Hepburn.
43

 Návrh byl představen na výroční 

schůzi American Banking Association (dále ABA) redaktorem New York Evening post 

Horacem Whitem.
44

 Plán nastiňoval moţnost výše zmíněné měny spolu se zřízením 

garančního fondu, jehoţ prostředky měly být pouţity na případné odkoupení bankovek 

nesolventních bank. V případě recese nebo paniky mohla být emitována i nouzová měna. 

Systém měl být zajištěn proti inflaci tím, ţe v dobách konjunktury měly národní banky 

vydávat bankovky pouze do výše 3/4 svého splaceného kapitálu. Poslední čtvrtina měla být 

rezervována právě pro období hospodářských potíţí a měla se rovněţ stát předmětem daně. 

Návrh nikdy nedošel k realizaci vzhledem k velké nevoli, kterou vyvolal v New Yorku na 

Wall Street. Ta si přeci jenom představovala komplexnější řešení, ve kterém by hrála daleko 

významnější roli. Přesto ovlivnil mnohé z následujících událostí.  

Ve stejném roce pak delegace z National Board of Trade and Transportation (obchodní 

komory) navrhla bankovnímu a měnovému výboru dolní sněmovny Kongresu, aby ustanovily 

                                                           
42

 Sayův zákon trhů – celková nabídka se rovná celkové poptávce, nabídka si tvoří svou vlastní poptávku. 

Vychází z předpokladu, ţe hodnota vyrobeného produktu je kvantitativně rovná sumě důchodů. Trţní nabídka se 

nemusí rovnat trţní poptávce, ale vše je řešeno pohybem cen, nikdy tedy nemůţe dojít k Marxově nadvýrobě. 
43 A. Barton Hepburn – (24.7.1846, Colton, New York, USA – 25.1.1922, New York City, USA), roku 1892 

byl necelý rok měnovým kontrolorem. Byl profesorem matematiky na St. Lawrence Academy, pak vykonával 

právnickou praxi ve svém rodném městě. Později jmenován vrchním dozorcem New York State Banking 

Department. Stal se také prezidentem Chase National Bank, která byla v té době vlajkovou lodí J.P. Morgana 

v komerčním bankovnictví. Roku 1903 napsal knihu History of Coinage and Currency in the United States: 

Perennial Contest for Sound Money, jejichţ 3000 výtisků bylo rozesláno do amerických knihoven. Předsedal 

rovněţ komisi v rámci ABA. 
44

 Horace White – (10.8.1834, Colelbrook, New Hampshire, USA – 16.9.1916, New York City, USA), novinář 

a finanční expert, redaktor , šéf a vlastník Chicago Tribune, reportér  Chicago Evening journal a redaktor New 

York Evening post. Lincolnův přítel. Roku 1909 byl jmenován do New York State Commission on Speculation 

and Commodities. 
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komisi, která se bude zabývat chybami stávajícího systému. Hlavním cílem této komise pak 

mělo být seznámení veřejnosti s finanční sférou a skrze to ji přesvědčit o nutnosti bankovní  

a měnové reformy. Tuto funkci navrhované komise shrnul za všechny William L. Trenholm, 

měnový kontrolor za prezidenta Clevelanda a veterán konfederační armády, kdyţ řekl: 

 „Novináři a spisovatelé nejsou ještě sami dostatečně vzdělaní v těchto záležitostech, 

obecná diskuse je nutná mezi širokou masou obyvatelstva. K tomu, abychom této diskuse 

dosáhli, musíme využít instrumentů tisku.“
 45

 

Recese roku 1893 byla beze sporu jedním z nejdůleţitějších bodů, které sehrály roli při 

vzniku hnutí za zlatý standard. Inflační stříbro a velké, do té doby nevídané ekonomické 

problémy přiměly mnoho lidí k přemýšlení o bankovním systému a měnových otázkách. 

Kaţdý chtěl vědět, kdo nebo co za to můţe. Ekonomická témata se stávala stále častěji 

námětem veřejných diskuzí. Brzy bylo zřejmé, ţe nejdůleţitější otázkou začíná být krytí 

měny. Na následujících několik let se nejdůleţitější hospodářskou otázkou stala volba mezi 

zlatem a stříbrem.  

3.2 Kampaň za zlatý standard 

Na začátku roku 1895 pomohl Belmont
46

- Morganův syndikát nákupem dluhopisů ve 

zlatě ministerstvu financí stabilizovat situaci na trzích a zachránit tak dočasně zlatý standard.  

Otázka krytí měny tím však nebyla vůbec vyřešena, stále se probírala i moţnost přechodu ke 

stříbru. Navíc došlo k velmi výrazné změně v demokratické straně. K moci se v ní dostalo její 

stříbru nakloněné křídlo vedené W. J. Bryanem.
47

 Proti němu se postavil W. McKinley. 

Stoupenci jednoho či druhého způsobu krytí se našli v obou politických stranách, a tak bylo 

jasné, ţe prezidentské volby následujícího roku budou velmi specifické a ţe otázka stranické 

příslušnosti neznamená automatický hlas pro jejího kandidáta. Zřejmé bylo také to, ţe 

                                                           
45

 James Livinstone, Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 1890-

1913. 1. USA, New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 3: From countercyclical Theory and Practice 

to Sound Money, 1894 – 96, s. 250. Str.81. ISBN 0-8014-1844-5. 
46

 August Belmont j.r. – (18.2.1853, New York, New york, USA – 10.12.1924, Manhattan, New York, USA), 

americký finanční magnát, který miloval dostihové koně a dostihy. Po smrti svého otce se stal hlavou  

Belmontova bankovního domu. V první světové válce byl jako dobrovolník poslán do Francie a stal se majorem 

americké armády. Roku 1893 pomohl spolu s J. P. Morganam uklidnit trhy a odkoupil americké dluhopisy ve 

zlatě. 
47 William Jennings Bryan – (19.3.1860, Salem, Illinois, USA - 26.7.1925, Dayton, Tennessee, USA), 

americký politika právník, který byl třikrát kandidátem na prezidenta za demokratickou stranu. Za W. Wilsona 

se stal ministrem zahraničí, nakonec ale musel předčasně odstoupit. Byl značně populární, přezdívalo se mu 

velký muţ z lidu. Vedl hnutí populistů prosazující stříbrný standard v prezidentských volbách 1896, výrazně 

podporoval zavedení 18. dodatku ústavy – prohibice a stál za kaţdé situace proti bankéřům z Wall Street. 
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jakákoli změna stávajícího bankovního systému musí počkat, dokud nebude vyřešena tato 

otázka. Konec 19. století se tedy nesl ve znamení bitvy mezi zlatem a stříbrem. Kampaň se 

naplno rozjela po odeznění recese. Příznivci zlatého krytí označovali takovou měnu jako 

„sound money.―
48

 To se brzy stalo také heslem vznikajícího hnutí. Do čela hnutí za „sound 

money― se alespoň na začátku postavil New York, konkrétně výbor tamního měnového 

reformního klubu, mezi jehoţ členy byli např. byznysmen a politik Charles S. Fairchild
49

, 

kongresman John DeWitt Warner
50

 či spolutvůrce plánu z Baltimoru, Horace White. Bankéři 

z Wall Street se drţeli v pozadí, protoţe kdyby vyplynulo, ţe na tom mají také svůj záměr, 

veřejnost by se mohla postavit na stranu stříbra. Nemohli tedy být navenek vedoucími 

postavami kampaně, a tak ji podporovali aspoň finančně. Brzy se k tomuto výboru připojil  

i lidé jmenováni obchodní komorou New Yorku. Členy tohoto druhého speciálního výboru 

byl pro změnu např. Gustav H. Schwab
51

. Cílem tohoto spojeného úsilí byla od počátku 

agitace ve prospěch „sound money.― Nejdůleţitější problémem pak bylo dle G. H. Schwaba: 

„dostat naši literaturu do těch rukou, do kterých bychom chtěli.“
 52

 

Nakonec se rozhodli nejprve přesvědčit novináře a lidi, vytvářející veřejné mínění  

a jejich prostřednictvím pak i veřejnost. Za tímto účelem bylo napsáno nespočet broţur,  

letáků a článků, které vyzdvihovaly výhody zlatého krytí. Druhá strana se však také činila  

a byla aspoň na začátku mnohem úspěšnější. Kníţečka s názvem Coin´s financial school, 

vydávaná ve stříbrném obalu se stala doslova bestsellerem. Prodávala se snad na kaţdém 

nádraţí po celých státech. Byla velmi levná, a tak se brzy nenašel prakticky nikdo, kdo by ji 

neznal. Hlavním argumentem ve prospěch stříbra v ní bylo zvýšení nabídky peněz, coţ zlevní 

úvěry, oslabí měnu a pomůţe americkým exportérům. Zabývala se tedy pouze krátkodobým 

efektem tohoto opatření a zcela opomíjela efekt zvýšení cenové hladiny v delším období. 

Navíc stříbro bylo a je daleko volatilnější a jeho hodnota v čase velmi kolísá. Zlato mělo 

                                                           
48

 Něco ve smyslu pevné, čestné, spolehlivé, bezpečné peníze. 
49

 Charles S. Fairchild – (30.4.1842, Cazenovia, New York – 24.11.1924, Cazenovia, New York, USA),  

38. ministr financí USA v kabinetu Grovera Clevelanda v jeho prvním funkčním období. Byznysmen a politik, 

který ale také pracoval jako právník a advokát. Poté, co odešel z ministerstva financí, stal se prezidentem New 

York Security and Trust Company, rovněţ působil jako prezident a ředitel několika ţelezničních společností. 
50

 John DeWitt Warner – (30.11.1851 Reading, New York – 27.5.1925), v letech 1891 - 95 byl kongresmanem, 

předtím vykonával právnickou praxi. Byl prezidentem Art Commission of the City of New York a hlavou 

American Free Trade League. V roce 1913 slouţil jako člen komise za revizi bankovního práva státu New York. 
51

 Gustav H. Schwab –byl hlavou Oelrich and Company, která v USA zastupovala zájmy North German Lloyd 

Steamship Company. Rovněţ byl ředitelem U. S. Trust Company a byl velmi aktivní v hnutí za „sound money.― 

Na konci ţivota trpěl velkými psychickými obtíţemi z přepracování a nakonec spáchal sebevraţdu oběšením. 
52

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 3: From countercyclical Theory and Practice 

to Sound Money, 1894 – 96, s. 250. Str. 94. ISBN 0-8014-1844-5. Květen 1894. 
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výhodu větší stability. Paradoxně však kníţka pomohla i opačnému táboru, protoţe se díky ní 

stal způsob krytí otázkou, kterou řešil úplně kaţdý. V zámoří v této době raketově rostl počet 

pravidelných čtenářů denního tisku a s tím rostla i samotná moc médií. To si uvědomovaly 

obě strany. V novinách se tedy odehrála nejdůleţitější bitva. Zastánci zlata jako jeden 

z hlavních argumentů pouţívali ten, ţe všechny vyspělé země světa stojí na zlatém standardu 

a na stříbru stojí pouze země rozvojové, jako byly v té době Čína či Indie. Upozorňovali také 

na to, ţe oslabení dolarů sníţí kupní sílu obyvatelstva a povede k inflaci.
53

 Tyto a podobné 

argumenty nakonec zvítězily. McKinley byl roku 1896 zvolen 25. prezidentem USA. Hnutí, 

v té době ještě ne zcela homogenní, stojící za McKinleym a notně finančně podporované 

bankéři z Wall Street, slavilo dílčí úspěch.
54

 Nyní bylo třeba „sound money― zakomponovat 

do legislativy.  

3.3 IMC – Indianapolis Monetary Convention 

Přestoţe stále nesourodé hnutí zaznamenalo tento úspěch, zlato ještě vyhráno nemělo. 

Ještě více neţ tři roky trvalo, neţ bylo zlaté krytí stvrzeno zákonem. V tomto ohledu byly 

naprosto klíčové události, které se v těchto letech odehrávaly v hlavním městě státu Indiana. 

Přestoţe byl McKinley zvolen prezidentem, v dosavadní kampani za „sound money― 

figurovali aţ příliš podezřele lidé z New Yorku. Bylo třeba, aby se jeho jádro alespoň na oko 

přesunulo jinam. Wall Street opravdu neměla v očích veřejnosti to nejlepší jméno a případné 

spojení mocných bankéřů s tímto hnutím mohlo ještě stále situaci zvrátit. Aby nepadlo ţádné 

podezření, bylo nutné dostat reformní snaţení daleko z New Yorku. To se také nakonec stalo. 

Ještě roku 1896 poslal Hugh H. Hanna
55

, prezident Atlas Engine Works of Indianapolis výzvu 

obchodní komoře v Indianapolis, aby se Indiana postavila do čela hnutí za „sound money―.  

Kladná odpověď na sebe nenechala dlouhou čekat a po setkání delegátů obchodních komor 

byla na rok 1897 naplánovaná velká monetární konference, která do dějin vešla jako First 

Indianapolis Monetary Convention (Měnová konference v Indianapolis, dále IMC1). Do srdce 

amerického středozápadu se 12. ledna sjeli zástupci 26 států. Předsedajícím konference byl  

                                                           
53

 Co se týče samotné inflace, ta bankéřům nevadila. Vadil jim ale fakt, ţe tato inflace by nebyla jimi řízena a ţe 

by nad ní neměli kontrolu. Vývoj po roce 1913 jasně ukázal, ţe tomu tak skutečně bylo.  
54

 Přestoţe tábory Rockefellera a Morgana proti sobě neustále bojovaly na všech frontách, dokázaly se za jistými 

cíly i spojit. Jedním z takových cílů bylo i zachování zlatého standardu. Stejná situace se pak opakovala  

i v otázce ustanovení centrální banky. 
55

 Hugh Henry Hanna – (1848-1920) finančník, v letech 1880-1912 prezident Atlas Engine Works of 

Indianapolis, velmi aktivní v hnutí za zlatý standard. Roku 1903 jmenován předsedou komise pro mezinárodní 

obchod. 
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C. Stuart Patterson
56

, děkan University of Pensylvania. Následující den byl do jejího čela 

zvolen Hanna. Byl tak hned na začátku odměněn za svou předešlou aktivitu. O několik let 

později byl dokonce vyznamenán medailí za zásluhy, kterou mu udělila obchodní komora 

New Yorku. Při této příleţitosti New York Times (dále NYT) napsal, ţe byl do čela IMC1 

jmenován pro svou přirozenou inteligenci, díky které rozuměl nejen poţadavkům  

a představám obchodníků, jakým byl on sám, ale navíc měl téţ jasnější a širší představu  

o finanční legislativě.
57

 Byla to opravdu dobrá volba, Hanna byl totiţ obchodník a s bankéři 

ho nic nespojovalo, uţ vůbec ne s těmi v New York City. Přestoţe na samotnou konferenci 

nebylo pozváno ze zřejmých důvodů mnoho bankéřů, ve výkonném výboru vybraném 

Hannou, byli významně zastoupeni. Zasedli v něm mimo jiné John J. Mitchel
58

, George  

F. Peabody
59

, Alexander Orr
60

 a Henry C. Payne
61

. Přičemţ Orr, Payne a Peabody, jedni 

z nejdůleţitějších členů výboru, byli ve stálém spojení s J. P. Morganem. Přestoţe tedy 

nejmocnější muţi USA nebyli osobně přítomni, jejich zástupci, blízcí spolupracovníci, či 

dokonce přátelé, se konference zúčastnili.  

Výsledkem IMC1 bylo odhodlání všech členů naléhat na kabinet prezidenta 

McKinleyho v otázce zachování zlatého standardu a urgovat ho, aby jmenoval komisi, která 

se bude zabývat moţností změny monetárního systému tak, aby umoţnil vznik nového 

                                                           
56

 C. Stuart Patterson – děkan University of Pennsylvania, člen finančního výboru na Morgana orientované 

Pennsylvania Railroad. Předsedal první IMC a stal se členem Indianapolis Monetary Commission. 
57 An honorable service recognized. The New York Times [online]. 7.4.1900, 222, [cit. 2010-12-08]. Dostupný  

WWW:http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0911FB3A5F1B738DDDAE0894DC405B808CF13.  
58

 John J. Mitchell – (1853 – 1927), bankéř z Chicaga, prezident Illinois Trust and Saving Bank, ředitel Chicago 

and Alton Railroad, Fort Wayne and Chicago Railroad a Pullman Company. 
59

 George Foster Peabody – (27.7.1852, Columbus, Georgia, USA – 4.3.1938, Warm Springs, Georgia, USA), 

bankéř, jeho rodina byla úzce svázána s rodinou J.P. Morgana. Byl ředitelem několika korporací. V roce 1892 se 

stal členem správní rady General Electric. Osobně podporoval vládou vlastněné ţeleznice, prosazoval volební 

právo ţen, zajímal se také o vzdělání, obzvláště na americkém jihu u afroameričanů. Od jeho raných let byl 

příznivcem demokratické strany. Roku 1896 stál na straně zlata proti křídlu vedeném Bryanem. Poté se zapojil 

do hnutí za měnovou reformu právě jako člen výkonného výboru IMC. Poté slouţil jako neoficiální poradce 

vlády. Dostal nabídku na post ministra financí ve Wilsonově vládě, ale s díky ji odmítl. V letech 1914 - 1921 byl 

v radě guvernérů Federal Reserve Bank of New York. 
60 Alexander E. Orr – (1831 – 1914), bankéř a obchodník z New York City, který slouţil v několika veřejných 

komisích. Byl ředitelem Rock Island and Pacific railroads, dále ředitelem několika ţivotních pojišťoven a rovněţ 

ředitelem Morganem vlastněného nakladatelství Harper Brothers. Stal se také prezidentem obchodní komory 

v New Yorku. Navíc byl rovněţ společníkem v největších obilných společnostech. Roku 1894 se stal 

prezidentem Rapid Transit Commission a tím se stal vysoce odpovědný za financování a vybudování systému 

metra v New York City.  
61

 Henry C. Payne – (23.11.1843, Ashfield, Massachussetts, USA – 4.10.1904, Washington, D. C., USA),  

republikánský politik. Rooseveltem roku 1902 jmenován vrchním ředitelem poštovních sluţeb, rovněţ byl 

ředitelem First National Bank of Milwaukee a prezident Milwaukee and Northern Railroad, Milwaukee Electric 

Railway and Light Company a Milwaukee and Cream City Company.  Stal se také hlavou Morganem ovládané 

Wisconsin Telephone Company. 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0911FB3A5F1B738DDDAE0894DC405B808CF13
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systému a elastičtější úvěrové expanze.
62

 McKinley byl samozřejmě hnutí, které ho dostalo do 

prezidentského křesla velmi nakloněn, ale jeho návrh na zřízení komise nakonec padl 

v senátu. A tak se výkonný výbor IMC rozhodl, ţe vytvoří vlastní komisi. Vybrat její členy 

měl za úkol Peabody. Nebylo tedy překvapením, ţe mnozí členové této komise byli spoutáni 

pevnými řetězy s Wall Street, hlavně s její nejdůleţitější postavou, J. P. Morganem. V komisi 

například zasedli: politik a byznysmen Charles S. Fairchild; bankéř a právník George 

Leighton
63

; starý, známý univerzitní děkan C. Stuart Patterson; profesor ekonomie na 

University of Chicago J. Laurence Laughlin
64

; obchodník, bankéř a politik William Blake 

Dean
65

; bankéř John J. Valantine
66

; či bývalý senátor G. F. Edmunds
67

. Své osobní kladné 

pocity ze sloţení této komise vyjádřil i tehdejší ministr financí, Lyman J. Gage
68

.  

                                                           
62

 ROTHBARD, Murray N. The Case Against the FED : Manipulating a Movement, 1897-1902 [online]. 

Auburn, Alabama : Ludwig von Mises Institute,, 1994 [cit. 2010-12-08]. Putting a Central Bank Across:, s. 158. 

Str. 94-95. Dostupné z WWW: http://mises.org/books/fed.pdf.  ISBN 0-945466-17-X. 
63

 George E. Leighton – (Massachusetts – 4.7.1901, Monadnock, USA), bankéř, právník, byznysmen  

a spisovatel. Bojoval v občanské válce na straně Unie. Byl velmi váţeným občanem města St. Louis. Roku 1865 

se stal hlavním právním zástupcem Missouri Pacific Railroad. Později se stal prezidentem Missouri Historical 

Society a rovněţ členem univerzitní rady Washingtonské univerzity. Byl také členem ekonomické asociace St. 

Louis a členem výkonného výboru IMC. 
64

 J. Laurence Laughlin – (2.4.1850, Deerfield, Ohio, USA – 28.11.1933), americký ekonom, který se velmi 

výrazně podepsal pod vznik centrální banky. Byl profesorem ekonomie na University of Chicago, editor Journal 

of Political Economy. Stal se hlavou monetární komise v rámci IMC. Laughlin de facto řídil její činnost  

a psal také její zprávy. V letech 1911 - 1913 byl předsedou výkonného výboru National Citizens League, coţ 

byla liga pro podporu změn v bankovním systému. Během svého ţivota napsal mnoho knih o makroekonomii  

a monetární politice. 
65

 William Blake Dean – (28.9.1838, Pittsburgh, Pennsylvánie, USA – 5.12.1922, St. Paul, Minesota, USA), 

republikánský politik a obchodník z Minesoty. Ředitel Great Northern Railroad, od počátku zapojen v kampani 

za „sound money―. Rovněţ ředitel St. Paul Fire and Marine Insurance Company a Mutual Life Insurance 

Company of New York. Byl prezidentem Second National Bank of St. Paul. Angaţoval se aktivně i v politice. 
66

 John J. Valantine – (12.11.1840, Bowling Green, Kentucky, USA – 21.12.1901, USA), během svého ţivota 

se propracoval na post prezidenta Wells Fargo and Company, na této pozici působil od roku 1892 aţ do jeho 

smrti. Od počátku zaujímal silně negativní postoj ke stříbrnému standardu. 
67

 George F. Edmunds – (1.2.1828, Richmond, Vermont, USA – 27.2.1919, Pasadena, Kalifornie, USA), jako 

senátor za republikánskou stranu působil takřka 25 let. V letech 1880 - 1884 byl jedním z uchazečů na nominaci 

do prezidentských voleb za republikánskou stranu. Byl rovněţ jedním z autorů Sherman Antitrust Act. Předsedal 

několika senátním komisím a později vykonával právnickou praxi. 
68

 Lyman J. Gage – (28.6.1836, DeRuyter, New York, USA – 26.1.1927, San Diego, Kalifornie, USA),  

42. ministr financí v kabinetu prezidenta McKinleyho a jeho nástupce Theodora Roosevelta, který sehrál 

důleţitou roli v zachování zlatého standardu. Ještě předtím se stal prezidentem First National Bank of Chicago, 

v té době nejmocnější finanční instituce na americkém středozápadě. Politickou příslušností byl republikán, 

zastával funkci předsedy finančního výboru. Poté, co rezignoval na svou funkci ministra financí, stal se 

prezidentem United States Trust Company v New Yorku. Spolupracoval s Hannou a Conantem a byl blízkým 

přítelem několika členů Monetární komise v rámci IMC. Byl jedním z nejdůleţitějších Rockefellerových muţů 

v bankovní sféře. Během svého pobytu na postu ministra financí se snaţil stejně jako jeho následovník Leslie 

Shaw (viz. dále), chovat jako centrální banka a pumpoval do ekonomiky peníze nakupováním vládních 

dluhopisů – tzv. operace na volném trhu. 

http://mises.org/books/fed.pdf
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„Nejsou osoby s větším osobním charakterem, než jsou ti, kteří jsou v této komisi.“
 69

 

Zatímco Orr a Peabody úspěšně sháněli finance na činnost komise70, začaly tzv. 

„questionaire―. Ty spočívaly v rozesílání dotazníků s měnovou tématikou dopředu vybraným 

expertům, u kterých se dala předpokládat ţádoucí odpověď.
71

 Na tomto základě pak zpracoval 

Laughlin zprávu, jeţ měla být posléze prezentována veřejnosti v celých Spojených státech. Za 

účelem této prezentace se ke komisi připojil jako vedoucí propagační kampaně Charles  

A. Conant. Nutno říci, ţe Conant splnil svou roli více neţ skvěle. Přes 7 500 novin a více neţ 

100.000 zpravodajů prezentovalo zprávu této komise.
72

 Nejdůleţitějším bodem této zprávy 

pak bylo samozřejmě zachování zlatého standardu. Obsahovala ale téţ poţadavek na 

vytvoření nového bankovního systému, který by měl umoţňovat větší úvěrovou expanzi ve 

špatných časech, přičemţ navrhla v hrubých rysech systém zaloţený na „assets currency.― 

Tomuto poţadavku předcházel ještě poţadavek na úplné odkoupení „greenbacks― a jejich 

vyřazení z oběhu. Zpráva se tedy drţela linie nastolené IMC1. Nyní bylo na čase definitivně 

sjednotit hnutí v uniformní celek, zatím alespoň co se týče zlatého standardu. Za tímto účelem 

byla do Indiany na leden 1898 svolána Second Indianapolis Monetary Convention. 

Konference byla větší neţ IMC1 a přijeli na ni delegáti z třiceti států Unie. Předsedal jí 

guvernér Iowy a budoucí ministr financí Leslie M. Shaw
73

. Ve svém úvodním projevu k 

delegátům mimo jiné řekl: 

 „Dnes nereprezentujete banky, pro těch pár bankéřů, kteří jsou zde přítomni. 

Reprezentujete obchodní sféru a finanční zájmy této země.“
 74

 

                                                           
69

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 4: Money and Modernity: The Making of the 

Gold Standard Act, 1897 – 1900, s. 250. Str. 107. ISBN 0-8014-1844-5. 
70

 Na činnost komise bylo vybráno přes 50.000 dolarů, přičemţ část těchto prostředků poskytl sám J. P. Morgan.  
71

 Ţádoucí odpověď ve smyslu podpory zlatého standardu, kritiky stávajícího bankovního systému, kritiky 

„neelasticity měny― atd. 
72

 Údaje z: ROTHBARD, Murray N. The Case Against the FED [online]. Auburn, Alabama : Ludwig von Mises 

Institute,, 1994 [cit. 2010-12-09]. Putting a Central Bank Across: Manipulating a Movement, 1897-1902 , s. 158. 

Str. 98. Dostupné z WWW: http://mises.org/books/fed.pdf.  ISBN 0-945466-17-X. 
73

 Leslie M. Shaw – (2.11.1848, Morristown, Vermont, USA – 28.3.1932, Washington, D. C., USA), bankéř  

a právník, guvernér Iowy, v letech 1902 aţ 1907 byl 43. ministrem financí USA v administrativě Theodora 

Roosevelta. Věřil stejně jako jeho předchůdce L.Gage, ţe MF existuje také proto, aby pomohlo ekonomice a 

peněţnímu trhu v těţkých časech, a tak se snaţil o to, aby fungovalo jako centrální banka. Nakupoval státní 

dluhopisy od komerčních bank, čímţ zvyšoval mnoţství peněz v oběhu. Tato politika pak byla jedním z hlavní 

důvodů paniky roku 1907. 
74

 ROTHBARD, Murray N. The case against the FED [online]. Auburn, Alabama : Ludwig von Mises Institute,, 

1994 [cit. 2010-12-12]. Putting a Central Bank Across: Manipulating a Movement, 1897-1902 , s. 158. Str. 99. 

Dostupné z WWW: http://mises.org/books/fed.pdf.  ISBN 0-945466-17-X. 
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Mimo výraznější zastoupení bankéřů zde znovu byli průmyslníci, obchodníci  

a akademici. Málokdo však měl pouze lokální nebo místní význam. Přítomni mezi delegáty 

byli například Samuel Hill
75

, právník, politik a byznysmen; vlivný obchodník s moukou  

C. A. Pillsbury
76

; průmyslník a vášnivý sběratel umění Alfred A. Pope
77

; novinář  

E. V. Smalley
78

; či starý známý obchodník William B. Dean. Z akademiků budu za všechny 

jmenovat ekonoma Franka W. Taussiga
79

. Výsledkem IMC2 byla zpráva, upravená 

profesorem Laughlinem, poţadující zlatý standard a rovněţ se uţ věnovala i poţadavku na 

vytvoření instituce s monopolem na emisi peněz. Zpráva byla později publikována a jejími 

tvůrci byla prezentována po celých státech.  

3.4 „Gold Standard Act“ 

Hanna a Conant mezitím důsledně pracovali ve Washingtonu na příslušné legislativě. 

Spolupracovali přitom i s tehdejším ministrem financí Lymanem J. Gagem, zástupcem 

Rockefellerových zájmů v bankovní sféře a v administrativě prezidenta McKinleyho. Lyman 

J. Gage, příznivec centrálního bankovnictví, se sám snaţil působit jako centrální banka, 

nakupoval dluhopisy na volném trhu, čímţ zvyšoval mnoţství peněz v oběhu a uměle 

sniţoval úrokovou míru. Ve stejném trendu pak pokračoval i jeho nástupce Leslie M. Shaw. 

To později vedlo k velkým problémům. V této době se kampaň vedená za zlato blíţila ke 

svému konci. Válka se Španělskem a kongresové volby sice přijetí legislativy pozastavily, ale 

„sound money― uţ v době po IMC2 nemohlo nic zastavit. V lednu 1899 přišel návrh do 

                                                           
75

 Samuel Hill – (13.5.1857, Quockers, Severní Karolina, USA – 26.2.1931, Seattle, USA), byznysmen  

a právník. Prezident Minneapolis Trust Company. Za svůj ţivot podnikal úspěšně i neúspěšně v mnoha 

odvětvích, přes plynárenský průmysl a elektřinu, aţ po těţbu uhlí a ţeleza. Podnikal také v restauratérství  

a golfu.  Vlastnil restauraci poblíţ hranic USA a Kanady a byla na kanadské straně. Proto mohl prodávat alkohol 

i přes prohibici. Stavěl monumenty, např. repliku Stonehenge – Maryhill. Zajímavostí je, ţe byl republikán, ale 

neměl se rád s Rooseveltem. Po výběru Tafta byl natolik rozladěn, ţe otevřeně podporoval Bryana 

v prezidentských volbách 1908 a v následujících 2 volbách stál na straně W. Wilsona. 
76

 C. A. Pillsbury – (3.12.1842, Warner, New Hampshire, USA – 17.9.1899), podnikatel s moukou, zakladatel 

Pillsbury Company. Byl rovněţ prezidentem Minneapolis and Norhern Elevator company. Roku 1882 postavil 

největší mlýn na mouku na světě. Později se stal vedoucím ředitelem Pillsbury-Washburn Mills Company, 

korporace zaloţené roku 1889 v Londýně. Navrhl systém podílu na zisku pro zaměstnance. 
77 Alfred A. Pope – (4.7.1842, Severní Vasselboro, Maine, USA – 5.8.1913, Farmington, Connecticut, USA), 

americký průmyslník, který miloval a sbíral umění. Prezident National Malleable Castings Company, zabývající 

se zpracováním kovů a ţeleza.  
78

 E. V. Smalley – (18.7.1841, Randolph, Portage County, USA – 29.12. 1899, Saint Paul, Minesota, USA), 

novinář a redaktor The Northwestern Magazine, tajemník  „sound money league―, která byla zaloţena v New 

Yorku. I proto stál na straně zlatého standardu v kampani proti „volnému stříbru.― 
79

 Frank W. Taussig – (28.12.1859, St. Louis, USA – 11.11.1940), americký ekonom, který je spojován 

s vytvořením moderní teorie mezinárodního obchodu. Byl poradcem prezidenta W. Wilsona. Byl rovněţ 

prezidentem American Economic Association a v letech 1917 – 1919 byl předsedou United States Tariff 

Commisssion. Na druhé konferenci v Indianapolis byl zástupcem Cambridge Merchant's Association. Prosazoval 

nutnost bankovní reformy, která by učinila nabídku peněz více elastičtější ve smyslu volnějšího tisku bankovek  

a úvěrové expanze. 
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Kongresu. Zajímavé bylo, ţe nebyl jediný, v Kongresu uţ v té době byly dva velmi podobné. 

Úspěchem hnutí a snahy výkonného výboru IMC, ale bylo, ţe se všechny návrhy točily kolem 

stejných věcí. Všechny poţadovaly zachování a potvrzení zlatého standardu, definitivní 

vykoupení a zrušení „greenbacks― a nějakou reformu bankovního systému.
80

 Republikánští 

zástupci pak po celý rok pracovali na doladění legislativy. V prosinci uţ byl návrh připraven 

ke schválení v Kongresu a byl prvním a nejdůleţitějším bodem jednání. V lednu následujícího 

roku, na úsvitu století, prošel návrh oběma komorami Kongresu a 14. března roku 1900 přišel 

zákon na svět jako Gold Standard Act. Bylo v něm obsaţeno téměř vše, co se řešilo v rámci 

hnutí za „sound money―. Nikdy v dějinách Spojených Států se doposud nestalo, aby nějaké 

hnutí nabylo celonárodního charakteru v takovém rozsahu. Bylo to poprvé od zaloţení Unie, 

co takto široká skupina lidí stála za vznikem legislativy. Tento fakt shrnul skvěle americký 

ekonom zabývající se trţním socialismem, Fred M. Taylor
81

. Legislativa byla podle něj 

výsledkem „jednoho z nejpozoruhodnějších hnutí naší doby.“ Jednalo se o „první důsledně 

organizované hnutí obchodních tříd v celé zemi směřující k zavedení radikální změny 

v národní legislativě.“
82

  

Otázka nezbytnosti takovéto legislativy se uţ však v kampani neřešila, nutnost reformy 

byla všeobecně přijímána uţ po recesi z roku 1893. Zůstávalo nezodpovězeno pouze to, zda 

se USA vydají cestou stříbrného nebo zlatého krytí. Na obou stranách barikád stály silné 

váhy. Přidala se i Wall Street, nikoli však kvůli svému odporu proti inflačnímu „volnému 

stříbru―, ale proto, ţe takový systém by nemohla řídit a nemohl by tedy pracovat v její 

prospěch. Tento přístup je velmi dobře patrný po roce 1913, kdy se s inflací doslova roztrhl 

pytel a na Wall Street to nikomu nevadilo. Co se týče otázky samotného krytí, zlato bylo vţdy 

komoditou, ke které lidé utíkali v dobách velkých krizí. Jako přirozený uchovatel hodnoty 

bylo vţdy zárukou a ochranou před inflačními choutkami všech vlád. Z tohoto hlediska bylo 

potvrzení zlata jako jediného přirozeného krytí měny pokusem  

o stabilizaci v základech nestabilního systému národních bank. Díky systému částečných 

                                                           
80

 Reformu ve smyslu změny stávajícího systému a větší pravomoc národních bank emitovat peníze ve špatných 

dobách (recese, panika, krize) nebo ve smyslu kompletní změny bankovního systému zaloţeného na zřízení 

centrální banky a jejich poboček v jednotlivých státech. 
81

 Fred M. Taylor – (1855 – 1932), americký ekonom známý kladným vztahem k trţnímu socialismu. Byl znám 

jako velký zastánce konceptu dílčí rovnováhy, vytvořené Alfredem Marshallem. Zkoumal dosaţení rovnováhy  

a efektivní alokace zdrojů v socialistické ekonomice, lépe řečeno, zkoumal podmínky, za kterých by to bylo 

moţné. Později na něj navázal například Oscar Lange (1904 – 1965, polský ekonom působící také na Chicagské 

škole, kde se rozhádal s Friedmanovou klikou). 
82

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Money and MoMernity: The making of the Gold 

Standard Act, 1897 - 1900, s. 250. Str. 123. ISBN 0-8014-1844-5. 
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rezerv a faktu, ţe v oběhu byla stále ještě spousta nekrytých bankovek („greenbacks“)  

a rovněţ díky přirozené snaze vlády a vlivných lidí kontrolovat bankovní a měnový systém, 

byl ale zlatý standard od počátku odsouzený k zániku. 

 



Okolnosti vzniku centrální banky v USA 

První pokusy o bankovní reformu a vznik hnutí za centrální banku 

 

27 
 

4. První pokusy o bankovní reformu a vznik hnutí za 

Centrální Banku 

4.1 Fowler Bills a Aldrich Bill-1  

Zdálo by se, ţe vznik zlaté legislativy znamenal konec hnutí stojícího za „sound 

money―, jelikoţ hlavního cíle jiţ bylo dosaţeno. Samotní členové výboru IMC však 

povaţovali ustanovení zlatého standardu za pouhý dílčí krok směrem k daleko důleţitějšímu 

cíli - trvalé změně bankovního systému. V Kongresu mělo hnutí spoustu sympatizantů. 

Jedním z těchto lidí byl i Charles N. Fowler
83

, člen dolní sněmovny. Roku 1901 byl Kongresu 

předloţen jím vypracovaný návrh na bankovní reformu, ve kterém se zcela jasně odráţely 

myšlenky IMC. Tzv. Fowler Bill (dále FB1) navrhoval povolit národním bankám emitovat 

novou měnu bez předcházejícího nákupu vládních dluhopisů, čímţ reagoval na poţadavek 

elastičtější měny. Proti inflaci měl být systém chráněn vybíráním daní v určitých obdobích  

a zřízením garančního fondu na zajištění případných problémů s bankovkami problémových 

bank, kam by tyto daně proudily. FB1 rovněţ navrhoval, aby MF získalo procentní úrok na 

všechny prostředky uloţené v národních bankách přesahující 50 milionů dolarů. V neposlední 

řadě pak návrh počítal s centralizovanou kontrolou bankovních rezerv, vytvořením 

celonárodní jednotné úrokové míry a povolením národním bankám, aby mohly zakládat své 

pobočky jak v USA, tak v zahraničí, coţ mělo výrazně pomoci expanzi zámořského obchodu. 

Za jeden z nejdůleţitějších bodů FB1 byl velkými bankéři povaţován návrh na centralizaci 

rezerv. James B. Forgan
84

, bankéř z Chicaga, popsal obecně přijímaný názor v této otázce 

následujícími slovy: 

„S tisíci samostatnými bankami, kdy každá z nich kontroluje svou malou část (rezerv)  

a usiluje o dohled nad touto svou částí, jsou naše rezervy rozptýlené a síla systému je 
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 Charles N. Fowler – (2.11.1852, Lena, Illinois, USA – 27.5.1932, Orange, New Jersey, USA), republikánský 

politik slouţící v Kongresu v letech 1895 – 1911. Předsedal bankovnímu a měnovému výboru a po opuštění 

Kongresu se věnoval aktivitám v bankovnictví. Byl velkým podporovatelem IMC a hnutí za „sound money.― 

Roku 1901 navrhl zákon známý jako Fowler bill, který vycházel z myšlenek tohoto hnutí. 
84

 James Berwick Forgan – (11.4.1852, St. Andrews, Skotsko – 1924), bankéř, viceprezident a pozdější 

prezident First National Bank of Chicago. Člen monetární komise vytvořené v rámci ABA v roce 1906. Účastnil 

se rovněţ národní monetární konference v roce 1910, na které přednesl významný projev. Později předsedal 

Federal Reserve Bank of Chicago. Aktivně se zapojil do válečného úsilí na straně dohodových mocností. Roku 

1920 byl ve Francii vyznamenán za válečné zásluhy. 
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rozmělněná. V tomto ohledu má „branch banking“
85

 výraznou výhodu. Pod tímto systémem 

jsou rezervy kontrolovány jedním vedením a jsou rozmístěny tam, kde jsou potřeba.“
86

 

FB1 navrhoval také zaloţení kontrolní rady, která by měla tři členy a v rámci které by 

MF dohlíţelo nad emitováním bankovek pod tímto novým systémem. Výkonný výbor IMC za 

tento zákon loboval přes půl roku všemi dostupnými prostředky, přesto nakonec tento návrh 

neprošel na jaře roku 1902, pro odpor na lokální bankéře napojených kongresmanů, ani 

sněmovnou. Malí bankéři z jednotlivých států, jejichţ vliv tyto státy nepřesahoval, byli ve 

spojení se svými zástupci v Kongresu a jejich odpor byl pro zamítnutí FB1 klíčový. Velcí 

bankéři, převáţně z Wall Street, si nyní uvědomili, ţe nebude moţné jimi vysněného systému 

dosáhnout bez jejich podpory. Existence uceleného jednotného hnutí bankéřů s cílem 

centralizace bankovní soustavy byla pro budoucí úspěch nepostradatelná. USA ještě nebyly 

na „branch banking― připravené. Fowler se pokusil svůj návrh předělat, ale výkonný výbor 

IMC uţ jej znovu nepodpořil, proto byl FB2 od začátku bez sebemenší šance na úspěch. 

IMC a Wall Street musely najít nového vůdce, který by je zastupoval v Kongresu. 

Tímto muţem se stal republikánský senátor Nelson W. Aldrich
87

, tchán Rockefellera juniora
88

  

a jedna z nejdůleţitějších postav budoucího FEDu, nezpochybnitelný lídr Kongresu 

v otázkách bankovní legislativy v následujících letech. Těţko bych v něm hledal jiného 

člověka, který by se podobně významným způsobem zaslouţil o vznik centrální banky 

v USA. Roku 1903 Aldrich v Kongresu navrhl, vědom si neúspěchu FB1 a FB2, alternativu 

dílčí změny stávajícího systému, která by povolovala národním bankám emitovat  

nouzovou měnu zaloţenou na státních vkladech, komunálních dluhopisech, či dluhopisech 
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 Systém pobočkového bankovnictví s hlavní centrálou schopný přerozdělovat prostředky uvnitř tohoto 

systému. 
86

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 5: Money and Capital Markets in the modern 

Economy: Managing the Corporate-Industrial Price Systém, 1900-1906, s. 250. Str. 152. ISBN 0-8014-1844-5. 
87

 Nelson W. Aldrich – (6.11.1841, Foster, Rhode Island, USA – 16.4.1915, New York, New York, USA), od 

roku 1881 do roku 1911 byl americkým senátorem za republikánskou stranu., byl klíčovým muţem rodícího se 

FEDu v Kongresu. Vedl bankovní reformu v legislativním procesu. Ve věci týkající se centrální banky  

a bankovní reformy se nikdy netajil tím, ţe musí být vytvořena v alianci s velkými bankéři a magnáty, jakými 

byli Rockefeller a Morgan. Byl dlouholetým nejvýznamnějším členem finančního výboru senátu, předsedal však 

i dalším výborům. Podporoval vysoká cla, protekcionistickou politiku a soustředěnou monetární politiku. Stál za 

zrodem federální daně z příjmu. Jeho dcera se vdala za Johna D. Rockefellera juniora, čímţ se dostal velmi 

blízko k této mocné rodině. Měl rovněţ velmi blízko k prezidentovi W. H. Taftovi. 
88

 John Davison Rockefeller jr. - (29.1.1874, Cleveland, Ohio – 11.3.1960, Tucson, Arizona, USA) – jediný 

syn J. D. Rockefellera sr., který zdědil většinu jmění svého otce. Stal se ředitelem Standard Oil a později také 

ředitelem J. P. Morgan´s US Steel Company, po skandálu s úplatky musel roku 1910 opustit obě místa. Roku 

1930 banka, ve které byl největším vlastníkem akcií, Equitable Trust Company, fúzovala s Chase National Bank 

a tím se stala v té době největší bankou světa. Rockefeller sám v ní pak vlastnil čtyři procenta akcií a byl stále 

jejím největším akcionářem. Stejně jako jeho otec se věnoval také charitativní činnosti. 
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emitovaných ţelezničními korporacemi. Bylo to opatření, které neřešilo komplexní změnu 

stávajícího systému, ale bylo výrazem politické reality. Aldrich si byl dobře vědom hranice, 

za kterou tehdy nemohl jít. Spojené státy však ještě v té době nebyly připraveny ani na 

takovou změnu. Téměř kaţdý, kdo podporoval v této době reformu bankovního systému, 

souhlasil a prosazoval určitý stupeň centralizace, na konkrétním návrhu takového systému se 

však zastánci reformy bankovního systému nebyli schopni zatím dohodnout. Nejdůleţitějším 

výsledkem tohoto neúspěchu pak zřejmě bylo, ţe velcí bankéři zjistili, ţe před samotným 

poţadavkem větší centralizace zakončené zřízením centrální banky bude zapotřebí vést za 

tímto účelem stejně masivní kampaň, jaká se vedla za „sound money.― 

4.2 Ministerstvo financí a vznik hnutí za centrální banku 

Nepříjemná byla pro bankéře rovněţ významně pozměněná role MF. Uţ za Lymana  

J. Gage nabralo MF směr, kterým chtělo nahradit absenci centrální banky. Jeho nástupce 

v tomto úřadě Leslie M. Shaw, stejný Shaw, který předsedal IMC2, v nastoleném trendu 

pokračoval. Shawovi očividně nevadila absence příslušné legislativy a stále zkupoval 

dluhopisy, čímţ zvyšoval mnoţství peněz v oběhu. Jinými slovy dělal přesně to, co dělá 

v dnešní době i FED. Tato politika posléze vedla k akcelerující inflaci v následujících letech. 

To ale nebylo to, co bankéři kritizovali. Kritizovali hlavně nestabilní příjmy MF, které tím 

pádem nemuselo mít vţdy dostatek prostředků pro stabilizaci systému. Při poklesu výnosů 

z daní, ke kterému dochází v kaţdé recesi, by jednoduše nemělo na účinný zásah dostatek 

prostředků. Pokles úrokových sazeb způsobený touto politikou pak výrazně zlevní peníze  

a povede ke špatným investicím. Tento argument, jakoţto základ rakouské teorie 

hospodářského cyklu, nastínil profesor A. Piatt Andrew
89

, v Quarterly Journal of Economics. 

Andrew v článku obvinil Shawa z toho, ţe svou politikou udrţoval niţší neţ přirozenou 

úrokovou míru, která uměle sníţila cenu peněz, coţ vedlo k dostupnějším úvěrům a podpoře 

neproduktivních odvětví.
90

 To byla oficiální kritika. Neoficiálním, ale o to důleţitějším 

důvodem velké nechuti bankéřů a samotné Wall Street k tomuto chování MF byla obava, ţe 

by toto jednání mohlo být potvrzeno i příslušnou legislativou. Wall Street by pak nad 
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 Abram Piatt Andrew – (12.2.1873, La Porte, Indiana, USA – 3.6.1936, Gloucester, Massachusetts, USA), 

republikánský kongresman, také profesor ekonomie na Harwardu a ředitel United States Mint. Pracoval jako 

vedoucí výzkumných pracovníků pro pozdější NMC (viz. kapitola 6). Byl jedním z vyvolených účastníků tajné 

konference na Jekyll Island (viz. kapitola 7). V letech 1910 – 1912 pracoval na MF v administrativě prezidenta 

W. H. Tafta.  Během první světové války to v armádě dotáhl na pozici majora. 
90

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 6: Forging a Consensus on Central Banking, 

1906-8, s. 250. Str. 161. ISBN 0-8014-1844-5. 
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takovým systémem mohla ztratit kontrolu. Oficiální argumentace však byla natolik 

přesvědčivá, ţe bylo brzy všem zainteresovaným jasné, ţe MF nikdy nebude schopné 

plnohodnotně nahradit centrální banku.  

Přesto se bankéři a vlivní lidé z Wall Street rozhodli vzít situaci do svých rukou  

a nasměrovat diskusi kolem bankovní reformy správným směrem. V tomto ohledu byl 

nezastupitelný projev Jacoba Henryho Schiffa
91

, v té době šéfa velmi významné investiční 

banky Kuhn-Loeb and Company, před obchodní komorou v New Yorku z ledna roku 1906. 

Schiff v tomto projevu zkritizoval MF. Hovořil o tom, ţe kdyţ země předcházejícího podzimu 

potřebovala peníze, MF je nebylo schopné poskytnout, protoţe je nedokázalo dříve uspořit. 

Elastičtější měnu pak v projevu označil za naprosto nezbytnou pro zachování stability na trhu 

peněz a kapitálu. Na závěr doporučil finančnímu výboru, aby vypracoval plán bankovního 

systému, který takovou měnu poskytuje.
92

 Finanční výbor po několika týdnech jmenoval 

v rámci obchodní komory pětičlennou komisi, která se měla zabývat finančními, měnovými  

a bankovními otázkami s důrazem na reformu bankovního systému. Podle původní představy 

měli v komisi zasednout Frank Vanderlip
93

, J. P. Morgan, Jacob Schiff, Lyman Gage  

a George F. Baker
94

, tedy prakticky ti nejmocnější lidé z bankovní sféry.  S výjimkou 

exministra financí, Lymana J. Gage, navíc všichni z New York City. Měla-li však být tato 
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 Jacob Henry Schiff – (10.1.1847, Frankfurt, Německo – 25.9.1920, New York City, USA), bankéř 

ţidovského původu, jeho peníze pomáhaly Japoncům v Rusko-Japonské válce (1905). Ředitel mnoha korporací, 

včetně National City Bank of New York, Equitable Life Assurance Society, Wells Fargo & Company, Union 

Pacific Railroad a mnohých dalších. V mnoha svých finančních záměrech spolupracoval s E.H..Harrimanem. 

Roku 1885 se stal hlavou Kuhn-Loeb and Company. Roku 1914 nahradil svého švagra Paula Warburga na postu 

ředitele Wells Fargo and Company (dnes čtvrtá největší banka v USA co se týče objemu aktiv a třetí z pohledu 

trţní kapitalizace). V první světové válce podporoval finančně úsilí Dohody s výjimkou Ruska, kvůli jeho 

opatřením proti tamní ţidovské komunitě. Několikrát byl nařčen, ţe straní Německu, proto přestal na veřejnosti 

mluvit rodným jazykem. V roce 1906 pronesl svůj slavný projev před New York Chamber of Commerce, mluvil 

hlavně o nutnosti elastické měny. Dá se říci, ţe tímto projevem odstartovalo hnutí za centrální banku. 
92

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 5: Money and Capital Markets in the modern 

Economy: Managing the Corporate-Industrial Price Systém, 1900-1906, s. 250. Str.157-8. ISBN 0-8014-1844-5. 
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 Frank A. Vanderlip – (17.11.1864, Aurora, Illinois, USA – 30.6.1937), velmi vlivný a mocný bankéř. 

V letech 1897 – 1901 pracoval jako náměstek MF v administrativě prezidenta McKinleyho pod Lymanem 

Gagem. V této pozici získal pro americkou vládu od National City Bank of New York půjčku ve výši  

200 milionů dolarů na financování Španělsko-Americké války. Později se stal prezidentem této banky, jeţ byla 

vlajkovou lodí Rockefellerových zájmů v komerčním bankovnictví. Jeho rodina byla vůbec v blízkém spojení 

s Rockefellerem. Byl jedním z  vyvolených lidí, kteří později odjeli na tajnou konferenci na ostrov Jekyll Island 

(viz. kapitola 7). Byl tak jedním z nejdůleţitějších lidí stojících za vznikající centrální bankou. 
94

 George Fisher Baker – (27.3.1840 – 2.5.1931), finanční magnát a bankéř, který poskytl mimo jiné většinu 

prostředků k zaloţení Harvard Business School. Přispíval rovněţ na charitu. Byl spoluzakladatelem  

First National Bank of the City of New York roku 1863, coţ byla první instituce zaloţená v New Yorku pod 

hlavičkou jiţ zmíněného National Currency Act ze stejného roku. Stal se jejím prezidentem a později předsedal 

její správní radě. Úzce spolupracoval s J. P. Morganem. Rovněţ byl největším akcionářem Central Railroad of 

New Jersey, dále byl ředitelem dalších více neţ dvaceti korporací. Na sklonku svého ţivota patřil k deseti 

nejbohatším lidem v USA. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wells_Fargo_%26_Company
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komise věrohodná a její závěry na oko nestranné a nezaujaté, muselo se její plánované sloţení 

změnit. Z původních lidí tak nakonec zůstal pouze Frank Vanderlip, ostatní z výše 

jmenovaných si však zachovali skrze nové členy této komise významný vliv. Dalšími členy 

této komise se stali: obchodník Isidor Strauss
95

, blízký Schiffův přítel;  bankéř, obchodník  

a Morganův osobní poradce Dumont Clarke
96

;  starý známý Charles A. Conant; a obchodník 

John Claflin
97

. K těmto členům byl ještě jako tajemník této komise jmenován blízký 

Vanderlipův přítel, profesor Joseph French Johnson
98

. Komise brzy poté zahájila svou 

činnost. Conant odjel do Evropy, kde se setkal se zástupci nejvýznamnějších centrálních bank, 

se kterými hovořil o jejich zkušenostech. Ve Státech mezitím probíhaly opět „questionaire.― 

Zde se promítly zkušenosti z dřívějšího hnutí za „sound money―. Komise se je rozhodla vyuţít 

v co moţná největším rozsahu. Conant se vrátil z Evropy v červenci a J. F. Johnson začal na 

základě všech sesbíraných informací vypracovávat zprávu. 4. října roku 1906 byla předána 

obchodní komoře. Stálo v ní: 

„V našem současném systému nezávislých bank, neexistuje žádná centralizace finanční 

odpovědnosti, takže ve vážných časech nadměrné expanze nemůže žádné spojené úsilí zavést 

takovou kontrolu, která by zabránila depresi.“
99
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 Isidore Straus – (6.2.1845, Otterberg, Německo – 15.4.1912, RMS Titanic, Atlanský oceán), člen speciální 

měnové komise v rámci obchodní komory New Yorku, která zpracovávala zprávu o moţnostech bankovní 

reformy. V šestnácti letech narukoval jako dobrovolník do konfederační armády. Poté, co se zjistilo, ţe je mu 

méně, byl ze sluţby propuštěn. Po válce se rodina přestěhovala do New Yorku, kde Isidor se svým bratrem 

zaloţil rodinný podnik s nádobím a skleněným zboţím v obchodním domě R. H. Macy and Company. V období 

1894 -1895, byl kongresmanem za demokratickou stranu. Roku 1896 se spolu s bratrem stali vlastníky  

R. H. Macy & Co. Při cestě z Německa zpět do USA utonul při zkáze Titanicu. 
96

 Dumont Clarke – (1.10.1840, Newport, Rhode Island, USA- 27.12.1909 Dumont, New Jersey, USA), 

prezident National American Exchange Bank. Jako ředitel nebo člen správních rad byl spojen s nespočtem 

společností a korporací. Město, ve kterém ţil po celý ţivot, bylo podle něj přejmenováno. 
97

 John Claflin – (24.7.1850, Brooklyn, New York, USA – 11.6.1938, Lindenwold, Morristown, New Jersey, 

USA), byl veteránem uţ IMC1, velmi se zajímal o měnovou reformu. Stal se prezidentem obchodní komory 

státu New York, funkci vykonával v letech 1912-14. Jako prezident vedl po svém otci zděděnou textilní firmu 

H.B. Claflin Co., ale ne moc úspěšně. Firma v roce 1926 zkrachovala. Dále působil jako ředitel několika 

pojišťoven a velkých bank. 
98

 Joseph French Johnson – (24.8.1853, Hardwick, Massachusetts – 1925), americký ekonom. Byl profesorem 

na Wharton School of Commerce na University of Pensylvania. Roku 1901 přešel na New York University. Poté 

se stal členem komise pro revizi bankovního práva Státu New York. Pracoval pro pozdější NMC  

(viz. kapitola 6). Byl velkým odpůrcem amerického bankovního systému, osobně ho povaţoval za nejhorší na 

světě. Byl naopak velkým příznivcem a obhájcem centrálního bankovnictví, blízkým přítelem L. Gage  

a F. Vanderlipa. Napsal také několik knih, např: Money and Currency (1905) a Canadian Banking System 

(1910). Spolupracoval s Alexander Hamilton Institute. 
99

 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 6: Forging a Consensus on Central Banking, 

1906-8, s. 250. Str. 161. ISBN 0-8014-1844-5. 
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Závěrem zprávy tedy bylo: „K eliminaci nestability a nebezpečí neelastické měny 

komise vyzývá k vytvoření centrální banky pod kontrolou vlády.“
100

 V případě, ţe by taková 

banka nemohla být ustanovena, měl se aspoň reformovat stávající systém národních bank.  

Tento zcela „nečekaný závěr― obchodní komoru New Yorku velmi potěšil. Přesto její 

členové, poučeni z předchozích chyb, souhlasili s tím, ţe ţádný případný návrh nebude 

představen veřejnosti ani Kongresu, dokud na něm nebude panovat obecná shoda mezi 

bankéři a obchodníky. V rámci toho začala obchodní komora hledat spojence. Její zástupci 

nemuseli chodit daleko. Ve stejné době totiţ také ABA vytvořila speciální komisi, která měla 

za úkol spolupracovat s obchodní komorou New Yorku na legislativě bankovní reformy. 

V této komisi byli, stejně jako v komisi zřízené v rámci obchodní komory New Yorku, 

zastoupeni jak bankéři, tak byznysmeni a obchodníci. Byli mezi nimi: Joseph A. McCord
101

, 

budoucí guvernér FEDu v Atlantě; Rockefellerův spojenec a guvernér Ohia Myron  

T. Herrick
102

; Joseph T. Talbert
103

, viceprezident Commercial National Bank of Chicago;  

či jiţ zmíněný James B. Forgan. Předsedou této komise se stal A. B. Hepburn.  

V listopadu téhoţ roku se pak její členové potkali se členy komise obchodní komory, 

Conantem a Vanderlipem. Tato schůzka dokonale vystihovala rodící se konsensus  

ve prospěch centrální banky, jelikoţ se nesla v téměř naprosté shodě. Tento fakt nejlépe 

dokumentuje výsledný návrh, který komise v rámci ABA v prosinci představila veřejnosti  

i Kongresu. Ten byl totiţ téměř stejný, jako návrh komise obchodní komory. Oba předkládaly 

jak „assets currency―, tak vysoce zdaněnou nouzovou měnu, která by mohla být emitována 

pouze v časech krize. Rovněţ počítaly s pojistkou proti inflaci, která byla obsaţena  

v poţadavku na zachování poměru mezi rezervami a závazky. Touha po centralizaci finanční 

odpovědnosti byla mezi bankéři zjevná. Ve stejné době na veřejnosti začala své vize budoucí 

reformy bankovního systému prezentovat celá řada vlivných osobností. 
                                                           
100

 ROTHBARD, Murray N. The Case Against the FED [online]. Auburn, Alabama : Ludwig von Mises 

Institute,, 1994 [cit. 2010-12-14]. The Central Bank Movement Revives, 1906-1910 , s. 158. Str. 108. Dostupné 

z WWW: http://mises.org/books/fed.pdf.  ISBN 0-945466-17-X. 
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 Joseph A. McCord – bankéř z Georgie, první guvernér Federal Reserve Bank of Atlanta v letech  

1914 – 1919. Bylo převáţně jeho zásluhou, ţe jedna z dvanácti bank FEDu byla umístěna v Atlantě. 
102

 Myron T. Herrick – (9.10.1854, Huntington, Ohio, USA – 31.3.1929, Francie) Rockefellerův politický  

a obchodní spojenec, stál v čele banky Cleveland Society of Savings po dobu deseti let. Roku 1893 zachránil 

spolu s ostatními velkými bankéři administrativu Williama McKinleyho od bankrotu. Chvíli byl guvernérem 

Ohia, ale rezignoval. Nahradil ho W. Harding. Po dvě nenavazující období byl velvyslancem ve Francii. V Paříţi 

je po něm pojmenována i ulice. Zajímavostí je, ţe právě on přivítal Charlese Lindberga jr. (1902 – 1974), poté, 

co se mu podařilo přeletět jako prvnímu člověku Atlantik. Stalo se to roku 1927. Byl rovněţ blízkým přítelem 

prezidentů W. H. Tafta a W. Hardinga. 
103

 Joseph T. Talbert – (Mississipi, USA - 8.5.1920, Pasadena, Kalifornie, USA), prezident Chicago Clearing 

House Association a viceprezident Commercial National Bank of Chicago, blízký přítel J. B.Forgana. Od roku 

1909 viceprezident New York´s National City Bank. 

http://mises.org/books/fed.pdf
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Jedním z těchto lidí byl i Paul Warburg
104

, mimo Nelsona W. Aldriche snad vůbec 

nejdůleţitější postava stojící za vznikem Federálního rezervního systému. Jako řešení v USA 

diskutovaných problémů spojených s bankovní reformou navrhoval právě centrální banku. 

Význam jeho slov a návrhy jím předkládaných řešení však ještě neměly takový význam  

a ohlas, jako o několik let později. Na počátku roku 1907 bylo tedy na centrální banku jiţ 

zaděláno. Bankovní komunita se začala blíţe seznamovat s touto moţností a začínalo se tvořit 

jednotné ucelené hnutí. Americká veřejnost však v této době ještě stále rozhodně nestála na 

straně centrální banky. Stále se ve většinové společnosti mělo za to, ţe centrální instituce typu 

evropské centrální banky není pro USA správným řešením a ţe stávající systém národních 

bank je dostačující pro správné fungování systému. Otázky větší elasticity měny  

a centralizace rezerv byly stále těmi body, okolo nichţ se návrhy na reformu systému točily. 

Jestliţe by veřejnost byla ochotna na nějakou reformu přistoupit, tak pouze na dílčí úpravu 

stávajícího systému. V této době se stále jen velmi málo lidí domnívalo, ţe je centrální 

instituce skutečně zapotřebí. Většina návrhů se točila kolem úpravy stávajícího systému a jen 

velmi málo lidí se pouštělo za hranice takovéto reformy. Přesto se toho roku mělo stát něco, 

co mělo tento pohled zcela změnit a posléze vyvrátit všechny pochybnosti o nezbytnosti větší 

centralizace bankovního systému. Z pohledu veřejnosti měl rok 1907 a zvláště pak události, 

které se odehrály na podzim, zcela změnit situaci. 

                                                           
104

 Paul Warburg – (10.8.1868, Hamburk, Německo – 24.1.1932, New York City, USA), bankéř a jeden 

z nejdůleţitějších lidí stojících za ustanovením FEDu. Roku 1891 vstoupil do rodinné bankovní firmy  

M. M. Warburg and Company. Oţenil se roku 1895 a zajímavostí je, ţe si vzal dceru Solomona Loeba  

(1828 – 1903), zakladatele Kuhn, Loeb and Company. Roku 1911 se stal naturalizovaným američanem. Uţ od 

roku 1902 ale jako společník Jacoba Schiffa, pracoval v Kuhn-Loeb and Company. Později se stal ředitelem 

mocné banky Wells Fargo and Company. Roku 1914 byl za odměnu jmenován do první rady Federálního 

rezervního systému. Byl jedním z nejhlasitějších zastánců centrální banky. V její prospěch napsal i knihu 

s názvem Reform of the Currency. Byl také jedním z nejdůleţitějších vyvolených lidí pro tajnou konferenci na 

Jekyll Island (viz. kapitola 7). V březnu 1929 varoval před rychlým růstem akciového trhu v USA. Na sklonku 

svého ţivota byl ředitelem mnoha bank a společností. 
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5. 1907 – Velká panika na Wall Street a její důsledky 

5.1 Rakouská teorie cyklů a příčiny paniky 

Rakouská105 teorie hospodářského cyklu popírá neutralitu peněz. Peníze nejsou neutrální 

a změna jejich nabídky má tedy reálný dopad na hospodářství. Od té doby, co si vláda 

uzurpovala monopol na emisi peněz, neustále dochází k oslabování měny a k inflaci. Proto 

také rakušané stojí za zlatým standardem, jelikoţ ten můţe, v případě takového vládního 

monopolu, částečně této přirozené snaze vlády bránit. Teorie říká, ţe centrální institucí 

zvýšené mnoţství peněz v oběhu vede k poklesu peněţní úrokové míry pod úroveň mezního 

produktu kapitálu a tedy ke zdánlivému poklesu jeho hodnoty, levnějším penězům a úvěrům. 

Uměle sníţená cena peněz pak navíc působí v systému stojícího na částečných rezervách, coţ 

ještě umocňuje úvěrový a investiční boom, který tuto změnu následuje, ale který nemá základ 

v reálných úsporách
106

. Tyto investice jsou navíc, vzhledem ke zdánlivému poklesu hodnoty 

kapitálu, zaměřeny na oklikovější metody výroby
107

, jsou dlouhodobější. Zdroje se začnou 

přesouvat ze spotřebních odvětví do investičních, čímţ následně rostou ceny spotřebních 

statků. Tím pádem začne růst cenová hladina, postupně mzdy dohánějí ceny, čímţ mizí 

vynucené úspory. Úroková míra se vrací zpět a všichni zjišťují, ţe investice jsou špatné. Snaţí 

se je odbourat, ale některé uţ odbourat nelze. Ekonomika se zmítá v hospodářských 

problémech.  

Toto je ve zkratce rakouská teorie hospodářského cyklu. Příčina všeho tkví tedy 

v manipulaci s nabídkou peněz. A tohle přesně se dělo ve Spojených státech před panikou, 

která nastala v říjnu 1907. Jen pozici centrální banky převzalo ministerstvo. Jak Lyman J. 

Gage, tak jeho nástupce Leslie M. Shaw prosazovali na MF stejnou politiku  

a chovali se jako centrální banka. Zkupovali státní dluhopisy a zvyšovali tím mnoţství peněz 

v oběhu. Boom měl za následek nebývalý růst investičního bankovnictví, speciálně na 

severovýchodě, a růst trustů, které poskytovaly rovněţ běţné bankovní sluţby. Trusty nebyly 

bankovním zákonodárstvím tak regulovány jako systém národních bank, a tak mohly 

                                                           
105

 Rakouská ve smyslu teorie rakouské ekonomické školy. V práci dále toto slovo pouţíváno vţdy v tomto 

významu.  
106

 Úspory nejsou skutečné, ale pouze vynucené. Nejprve totiţ rostou ceny a s určitým zpoţděním mzdy. Firmy 

proto dosahují chvíli vyšších zisků a vynucených úspor. 
107

 Jsou efektivnější neţ přímé metody výroby (práce a půda pouţitá přímo ke spotřebě), vyţadují zdrţenlivost, 

odměnou za tuto zdrţenlivost je vyšší zisk. Věřitelům se za tuto zdrţenlivost poskytuje úrok. S touto teorií přišel 

ekonom Eugen von Böhm Bawerk a je povaţována za jeden z největších přínosů rakouské ekonomické školy.  
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realizovat širší spektrum investic. Cena peněz se zdála nízká, bylo třeba je někde investovat. 

Albert Strauss
108

, společník ve firmě J. P. Morgan and Company k politice ministerstva 

financí řekl: 

„Vysoké úrokové míry ukazují na nadměrné množství úvěrů, které volají po kontrakci  

a likvidaci… Během několika posledních let, však vysoké úrokové míry toto nedokázaly činit, 

neboť obchodní komunita počítala stále více a více s intervencemi Washingtonu, prováděné 

za účelem udržení úrokové míry na nízké úrovni.―
109

 

Aktiva v trustech vzrostly v období 1897 – 1907 o 244 procent. Aktiva v národních 

bankách za stejné období „pouze― o 97 procent. Celkovým objemem však byly stále ještě 

vyšší. Aktiva ve státních bankách také vzrostly a to o 82 procent. Trusty nebyly součástí NBA 

a poţadavky na jejich rezervy byly daleko niţší, neţ poţadavky na rezervy u národních bank. 

(15 procent ku 25 procentům, přičemţ pouze pět procent měly mít k dispozici v hotovosti)
110

 

Národní banky se však proti tomu nebouřily, neboť v mnoha případech seděli jejich zástupci 

ve správních radách těchto investičních trustů. Bankami poskytované půjčky byly ve stále 

větší míře zajišťovány dlouhodobými cennými papíry. Na trhu se tedy vytvořila bublina. 

Uměle nízké úrokové sazby vedly k přemíře „levných peněz― a falešnému hospodářskému 

boomu. Tyto peníze pak byly investovány převáţně na rychle rostoucí burze. Nové úvěry pak 

byly zajištěny cennými papíry obchodovanými na těchto býčích trzích. Rezervy, drţené 

finančními subjekty a obzvláště trusty, byly přitom velmi nízké. Problémy se pak naplno 

projevily na podzim roku 1907. 

5.2 Počátek a průběh krize 

16. října 1907 zkrachovala těţařská společnost United Coper Company. Sama o sobě 

nebyla tolik významná, ale tento krach přišel v době zpomalujícího ekonomického růstu. 

Věřitelé začali podnikat runy na banky a trusty, ve kterých byl zastoupen někdo z vedení této 

společnosti. V této chvíli zasáhlo konsorcium New York Clearinghouse
111

 a vytvořilo fond, 
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 Albert Strauss – (1864 – 1929), bankéř, viceguvernér Federal Reserve Board, kde nahradil Paula Warburga. 

Rovněţ člen výkonného výboru Guaranty Trust Company a společník v bance J. P. Morgan and Company.  Mezi 

léty 1901-18 působil také v investiční bance J. and W. Seligman and Company. 
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 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 6: Forging a Consensus on Central Banking, 

1906-8, s. 250. Str. 162. ISBN 0-8014-1844-5. 
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 Všechny výše uvedené údaje převzaty z: MOEN, Jon R.; TALLMAN, Ellis W. Lessons from the Panic of 

1907. Federal Reserve Bank of Atlanta, : Economic Review [online]. 1990, 75 May/June, [cit. 2010-12-16],  

Str. 11. Dostupný z WWW: http://fraser.stlouisfed.org/docs/meltzer/talles90.pdf.  
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 Sdruţení bank v New York City za účelem vypořádávání a zajišťování obchodů. 
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který měl pomoci těm institucím, které se dostanou do problémů. Následkem toho se trhy 

uklidnily, runy ustaly a 21. října obnovila s novým vedením činnost i nejhůře dotčená banka 

Mercantile National. Uţ od 18. října však byly v daleko větších problémech trusty. Ve stejný 

den, kdy Mercantile National obnovila svou činnost, National Bank of Commerce odmítla 

další půjčku a pomoc třetímu největšímu trustu na Wall Street – Knickerbocker Trust 

Company. Situace se začala významně dramatizovat. V této chvíli vstoupil na scénu  

J. P. Morgan, který spolu se Stillmanem
112

 a Georgem Bakerem vytvořili neformální skupinu, 

která měla koordinovat a vést případné záchranné operace. Jasným lídrem této skupiny byl  

J. P. Morgan. Jeho blízký přítel a budoucí šéf Federal Reserve Bank of New York, Benjamin 

Strong
113

, se stal šéfem malé auditorské skupiny, která měla za úkol v co nejkratším čase 

zkontrolovat stav aktiv problémových institucí a tyto zjištěné informace posléze předat 

Morganově skupině. Ještě večer 21. října Morganova skupina zorganizovala schůzku 

s vedeními investičních trustů, na které se měl dohodnout postup, jak zabránit dalším 

finančním problémům. Protoţe ale Strongova auditorská skupina nebyla schopná v tak 

krátkém čase provést audit u Knickerbocker Trust Company, rozhodl se Morgan, ţe mu 

nepomůţe.  

Ráno vzali věřitelé trust útokem a ten musel pozastavit své operace. 23. října pak NYT 

píše o pádu akciového trhu, prodejích amerických akcií v Londýně a o záplavě prodejních 

příkazů, které se spustily po otevření amerických burz. Zaznamenává rovněţ dosaţení hranice 

sedmdesáti procent u tzv. call money rate
114

. V ten samý den pak stejné periodikum obrátilo 

pozornost na Trust Company of America, toho času druhý
115

 největší trust v New Yorku. Na 

titulní straně NYT informoval o noční schůzce mezi finančními představiteli New York City 

                                                           
112 James Jewett Stillman – (9.6.1850, Brownsville, Texas, USA – 15.3.1918, New York City, USA), 

obchodník a bankéř, od roku 1891 byl prezidentem National City Bank of New York. Byl úzce přátelskými  

a obchodními vztahy spojen s Rockefellerovou rodinou. Je řazen mezi sto nejbohatších američanů všech dob. 

Velký vliv měl i na ţeleznici, např. v Southern Pacific Railroad, či International Great Northern Railroad. 
113 Benjamin Strong – (22.12.1872, Fishkill, New York, USA – 16.10.1928, New York City, USA), bankéř, 

který slouţil jako guvernér Federal Reserve Bank of New York po dobu čtrnácti let aţ do jeho smrti. Měl velký 

vliv na politiku, kterou FED prováděl v této době. Byl blízký Morganův přítel a jeho agent na tajné konferenci 

na Jekyll Island (viz. kapitola 7). Roku 1914 se stal prezidentem Banker´s Trust, předtím zastával pozici 

viceprezidenta. Krátce poté byl jmenován guvernérem pobočky FEDu v New Yorku. Ve dvacátých letech  

20. století byl klíčovou postavou politiky levných peněz a stál tak přímo za hlavní příčinou Velké hospodářské 

krize. Známý je z této doby jeho výrok: „Dejme burze ještě jednou loknout z whisky.“ 
114

 Úroková míra, za kterou si banky a jiné finanční instituce ´krátkodobě půjčují (obvykle ne déle neţ na týden), 

aby si zajistily likviditu a splnily rezervní poţadavky. Článek v NYT - FINANCIAL MARKETS : Stock Crash, 

Recovering Slightly - Call Money Rate, 70@6 Per Cent.. The New York Times [online]. 23.10.1907,[cit. 2010 

12-16]. Dostupné z WWW: 
http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?res=9506EEDF173EE233A25750C2A9669D946697D6CF.  
115

 Dle Lessons from the Panic of 1907 (Moen a Tallman) se jednalo o druhý a dle NYT se jednalo o třetí největší 

trust v New York City. 
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vedenými J. P. Morganem a tehdejším ministrem financí Georgem B. Cortelyouem
116

, na 

které byl tento trust označen za další potencionálně ohroţenou instituci. Zatímco v úterý 

vybrali věřitelé z tohoto trustu 1,5 milionu dolarů, ve středu, po této schůzce, uţ 13 milionů. 

Během následujících čtrnácti dní vybrali vkladatelé přes 47 milionů dolarů. Morgan nakonec 

po velmi krátkém auditu provedeném Strongem, poskytl Trust Company of America  

3 miliony dolarů, díky čemuţ mohla společnost obnovit svou činnost. Ke snaze vyřešit 

problémy se připojil i John D. Rockefeller, který poskytl 10 milionů dolarů pro případnou 

pomoc těm trustům, které se ocitnou v problémech. Přes ne zrovna přátelské vztahy, které 

panovaly mezi ním a J. P. Morganem, mu vyjádřil veřejnou podporu a postavil se za něj.  

MF vedené Cortelyouem poskytlo do konce října národním bankám v New Yorku ve formě 

depozit přes 37 milionů dolarů a další prostředky poskytlo k zastavení runů. Tím ale byly jeho 

moţnosti zcela vyčerpány. Toto byl velmi důleţitý argument pro obhájce centrální banky.  

Na burze mezitím dosáhla call money rate sta procent a tyto půjčky se staly prakticky 

nezískatelné. MF nemohlo poskytnout přímé vklady burzovnímu trhu ani kdyby prostředky 

mělo, protoţe to bylo ze zákona zakázáno. Hrozil celkový kolaps burzy, a tak se opět New 

York obrátil na Morgana s ţádostí o pomoc. Ten nakonec, po konzultaci se Stillmanem, 

Bakerem a ostaními bankéři, přislíbil 25 milionů dolarů na stabilizaci burzovního trhu.  Mezi 

srpnem a prosincem se sníţily rezervy národních bank o téměř 50 milionů dolarů. Morganem 

kontrolované fondy poskytly další finanční prostředky ve výši několika milionů dolarů. Call 

money rate klesla po těchto intervencích na padesát procent. Do problémů se dostalo  

i samotné město New York a také se obrátilo s ţádostí o pomoc na J. P. Morgana. Potřebovalo 

30 milionů dolarů, které Morgan nakonec městu poskytl nákupem jeho dluhopisů 

s šestiprocentním úrokem. New York Clearinghouse po vypuknutí paniky vydal své 

certifikáty, které nebyly pouţívány v běţném oběhu, ale obíhaly mezi v konsorciu sdruţenými 

bankami. To těmto bankám umoţnilo uvolnit peníze pro vklady poţadující věřitele.  

Morgan posléze ještě jednou zasáhl na burzovním trhu a pomohl zachránit makléřskou 

firmu Moore and Schley. Problémy trustů však dále přetrvávaly, a tak Morgan přesvědčil 

vedení těch nejdůleţitějších z nich, aby poskytly 25 milionů dolarů na půjčkách problémovým 

institucím. To se stalo 4. listopadu. Šéfové těchto trustů posléze se souhlasem Morgana 
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 George B. Cortelyou – (28.7.1862, New York City, New York, USA – 23.10.1940, Long Island City, New 

York, USA), americký politik. První ministr práce a obchodu USA v letech 1903-1904, dále 42. vrchní ředitel 

poštovních sluţeb a 44. ministr financí v letech 1907 aţ 1909. Spolupracoval s J. P. Morganem na stabilizaci 

situace po vypuknutí paniky na Wall Street roku 1907. Osobní nejdůvěryhodnější rádce prezidenta  

T. Roosevelta. Od roku 1907 se stal velkým zastáncem centrálního bankovnictví. 



Okolnosti vzniku centrální banky v USA 

1907 – Velká panika na Wall Street a její důsledky 

 

38 
 

vytvořili konsorcium, které mělo pomoci těm trustům, které budou čelit runům. Po krátké 

době začala panika pomalu odeznívat, Wall Street byla za cenu obrovských nákladů 

zachráněna. Drtivá většina prostředků poskytnutá krachujícím institucím byla kontrolována  

J. P. Morganem. Byl naprosto klíčovou postavou tohoto podzimního dění. Stal  

se jednoznačným lídrem a věřitelem poslední instance. Byl to právě on, kdo rozhodoval  

o tom, kam jeho peníze půjdou, koho zachrání a kdy. Nejen Wall Street, ale i ostatní bankéři 

po celých Spojených státech, kam se panika vlivem krachující burzy rozvinula, si najednou 

uvědomovali, ţe nemají ţádného věřitele poslední instance a koordinátora finanční pomoci, 

jako je tomu v Evropě. Téměř nikdo nechtěl přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby nebylo 

Morgana a jen velmi málo lidí se zabývalo skutečnými příčinami paniky. Bankéři po celé 

zemi si teď více neţ kdykoli předtím uvědomili pro ně nezbytnost této instituce. Důsledky ve 

formě návrhů na změnu bankovního systému, které vycházely ze zkušeností roku 1907, na 

sebe nenechaly dlouho čekat.
117

  

5.2 Důsledky pro bankovní systém 

Interpretace paniky 1907 se zdála zcela jasná. Honba finančních institucí, zejména 

trustů, za vysokými zisky, bez ohledu na rizika s tím spojená a obecný nedostatek regulací  

ve finanční sféře. Jak trefně a přesně poznamenal O. M. V. Sprague, profesor bankovnictví  

a financí na Harvard University: „Legislativním řešením vážných krizí je obvykle více vládní 

regulace, nežli zdokonalení sebekontroly v odvětví.“
118

 Důleţité je ale rovněţ říci, ţe 

problémy roku 1907 nebyly povaţovány za nic nepřirozeného a vyloţeně negativního. Tento 

pohled na paniku pro změnu shrnul jiţ několikrát zmíněný Joseph French Johnson: 

„Spekulativní podniky zkolabují, slabé obchodní domy zbankrotují, ale koncerny, které 

vedly své záležitosti s obezřetností, utrpí pouze dočasnou redukci zisků.“
119
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 Veškeré číselné údaje pouţité v této subkapitole byly převzaty z: MOEN, Jon R.; TALLMAN, Ellis  

W. Lessons from the Panic of 1907. Federal Reserve Bank of Atlanta : Economic Review [online]. 1990,  
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 Dnes to funguje úplně stejně. Po Velké recesi z let 2008/09 se stále mluví o větší a komplexnější regulaci 

finančních trhů. Málokdo se pozastavuje nad politikou nízkých úrokových sazeb praktikovanou centrálními 
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Jon R.; TALLMAN, Ellis W. Lessons from the Panic of 1907. Federal Reserve Bank of Atlanta : Economic 
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Tyto názory ovšem nijak nesniţovaly pocit nutnosti centrální instituce, která by byla 

jakousi lodí sbírající v bouři své tonoucí pasaţéry. Zastánci centrálního bankovnictví 

argumentovali u veřejnosti hlavně tím, ţe kdyby existovala centrální banka, mohla zasáhnout 

uţ daleko dříve. Mohla by, aspoň podle nich, zabránit zaslepeně ziskově jednajícím institucím 

provádět nezodpovědné operace a panika by pak nenabyla takových rozměrů.
120

 Kritizovaný 

byl téţ systém necentralizovaných rezerv, který prý také významnou měrou mohl za tak 

hlubokou paniku.  

Na všechnu tuto kritiku se ke konci roku 1907 a v letech následujících zdál být 

odpovědí systém s centrální institucí. Uţ nebyly ţádné významné rozdíly mezi bankéři z New 

York City a bankéři odjinud. I obchodní komunita pod vlivem těchto událostí stála téměř 

jednotně na straně centrální instituce. Frank Vanderlip uţ v prosinci 1907 zaznamenal, ţe 

mínění ve prospěch centrální banky nesporně roste a to i mezi mnoha lidmi na západě, kteří 

byli do té doby v této otázce spíše skeptičtí.
121

 Uţ tedy nebylo otázkou, zda centrální instituce 

vznikne, spíše jakou bude mít podobu. Lidé propagující centrální banku vyuţili událostí roku 

1907 ke spuštění kampaně. Cílem bylo přesvědčit váhající veřejnost o jejich nesporných 

výhodách. K tomu měla výrazně pomoci akademická sféra. Mezi akademiky bylo totiţ mnoho 

lidí, kteří projekt centrální banky podporovali uţ úplně od začátku. Velké a významné 

univerzity byly navíc notně dotovány vlivnými bankéři a byznysmeny, takţe nebylo ţádným 

překvapením, ţe tyto instituce stály na jejich straně. Na přelomu let 1907/08 byla za účelem 

propagace centrální banky uspořádána tři sympózia na akademické půdě, sponzorovaná 

Columbia University, American Academy a American Association for the Advancement of 

Science. Hlavním organizátorem prvního z nich na Columbia University byl velký zastánce  

a příznivec centrální banky, profesor E. R. A. Seligman
122

. Při svém projevu mluvil  

o decentralizovaném finančním systému, který dle něj pro USA představoval ještě větší 

problém, neţ za jaký byla všeobecně povaţována neelastická měna. Hovořil proto o nutnosti 

vybojovat bitvu pod praporem větší centralizace, která uţ byla všude jinde vítězně 
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 Historická fakta a zkušenosti ukazují, ţe centrální banka působí spíše procyklicky, nikoli proticyklicky. 
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 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 
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 E. R. A. Seligman – (25.4.1861, New York, USA – 8.7.1939), ekonom a profesor na Columbia university, 

který uplatňoval historický přístup k veřejným financím. Zabýval se rovněţ daněmi. Byl jedním ze zakladatelů 

New School for Social Research. Choval stejné „sympatie― k rakouské ekonomické škole jako k Marxistům. Byl 

členem rodinného klanu, který na Wall Street vlastnil investiční banku J. and W. Seligman and Company. Úzce 

spolupracoval s Paulem Warburgem v jejich společném taţení za centrální bankou. 
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vybojována.
123

 Mimo Seligmana zde však promlouvali i daleko větší váhy. Například Frank 

Vanderlip nebo Paul Warburg. Oba přitom vyzdvihovali přednosti centralizace rezerv  

a centrální banky, oproti systému, ve kterém banky jednají sobecky v konkurenčním prostředí 

pouze za účelem svého vlastního přeţití. Zdůrazňovali rovněţ nemoţnost pouţití 

proticyklických opatření. Systém se dle nich musel změnit, aby lépe odpovídal poţadavkům 

moderní společnosti.
124

 

 Z těchto tří sympózií se aspoň jednoho zúčastnili i takové osobnosti, jakými byli  

J. P. Morgan, A. B. Hepburn, měnový kontrolor William Ridgely
125

, exministr války  

a tehdejší ministr zahraničí Elihu Root
126

, ekonom J. B. Clark
127

 a samozřejmě Charles  

A. Conant. Vesměs se jednalo o lidi, kteří touţili po centrální bance uţ dlouhou dobu. Tato 

sympózia hrála v té době významnou roli a měla, samozřejmě spolu s podzimem roku 1907, 

velký vliv na to, co se odehrávalo v Kongresu. V lednu 1908 Charles N. Fowler představil 

FB3, který byl ve své podstatě posledním pokusem o bankovní reformu ve smyslu pouhé 

úpravy stávajícího systému. Navrhoval v něm, k zajištění nově emitovaných peněz, zřízení 

centrálních výkupních center ve dvaceti oblastech, které měly být pod kontrolou MF a stejně 

jako roku 1901, navrhl zřízení garančního fondu. Zatímco roku 1901 byl jeho návrh i přes 

neúspěch brán váţně, roku 1908 uţ byl pro většinu lidí téměř k smíchu. Doba se změnila  

a události roku 1907 nešlo ignorovat. To, s čím by se bankéři spokojili ještě na začátku století, 

nyní jiţ nemělo ţádnou naději na úspěch. FB3 byl rychle smeten ze stolu. Nestačila uţ pouze 

dílčí změna systému stávajícího, všeobecný konsensus uţ poţadoval daleko centralizovanější 

a komplexnější reformu. Ve stejnou dobu přišel znovu s návrhem na nouzovou měnu  
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125 Williamem B. Ridgely – (19.7.1858, Springfield, Illinois, USA – 1.5.1920, Baltimore, USA), bankéř  

a měnový kontrolor USA v letech 1901 aţ 1908 jmenovaný prezidentem T. Rooseveltem. Předtím viceprezident 

Republic Iron and Steel Company. Na pozici kontrolora rezignoval poté, co mu byl nabídnut post prezidenta 

National Bank of Commerce v Kansas City. 
126

 Elihu Root – (15.2.1845, Clinton, New York, USA – 7.2.1937, New York, New York, USA), právník  

a politik, 41. ministr války za prezidentů W. McKinleyho a T. Roosevelta. Později rovněţ 38. ministr zahraničí 

v letech 1905-9, rovněţ za prezidenta T. Roosevelta. Senátor za New York, drţitel Nobelovy ceny míru. 

Představoval silné pouto mezi vládou a soukromým sektorem v New York City, byl osobním právním zástupcem 

J. P. Morgana, podporoval zavedení federální daně z příjmu. 
127

 J. B. Clark – (26.1.1847, Providence, Rhode Island, USA – 21.3.1938, New York City, USA), americký 

neoklasický ekonom, většinu svého ţivota strávil jako učitel na Columbia University. Na začátku své kariéry byl 

velkým kritikem kapitalismu, později však zcela obrátil a stal se jeho zastáncem. Byl jedním z průkopníků 

marginalistické revoluce. 
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Nelson W. Aldrich. Celé Vánoce probíral se svými přáteli z finanční sféry vhodnou strategii. 

Výsledkem bylo předloţení návrhu podobného tomu z roku 1903. Povoloval národním 

bankám emitovat nové bankovky zajištěné vládními dluhopisy, komunálními dluhopisy, nebo 

dluhopisy ţelezničních společností. Počítal rovněţ s poţadavkem, aby lokální banky drţely 

minimálně 2/3 svých zákonných rezerv přímo u sebe v trezorech. Návrh tak vůbec nepohřbil 

koncept „assets currency―, ale naopak poprvé specifikoval ta aktiva, na jejichţ základě by 

bylo moţné nové bankovky emitovat. Ač byly jednotlivé části návrhu kritizovány také samy  

o sobě, největší kritikou byla absence dlouhodobého řešení. Řešení navrhované Aldrichem 

bylo dle kritiků polovičaté, nekoncepční a nevěnovalo se vůbec komplexní reformě. Aldrich 

sám toto vůbec nepopíral, a proto do návrhu zakomponoval návrh na ustanovení National 

Monetary Commission (Národní měnové komise – dále NMC), která se měla zabývat 

dlouhodobou a komplexní reformou bankovního systému. To vesměs všichni kvitovali 

s povděkem. Komise se totiţ odjakţiva těšily všeobecné váţnosti mezi veřejností  

a samotnými kongresmany. Zároveň z návrhu vyjmul kontroverzní bankovky zaloţené na 

dluhopisech ţelezničních společností a vyjmul také zpřísnění poţadavků na rezervy pro 

oblastní banky.  

V Kongresu však stále hořel boj mezi příznivci měny zaloţené na krátkodobých 

aktivech, komerčních cenných papírech neobchodovatelných na burze a příznivci měny 

zaloţené na dlouhodobějších cenných papírech s větší volatilní hodnotou, které se na burze 

obchodovaly. Na této druhé straně stála samozřejmě Wall Street i Aldrichův plán. Nakonec 

vše skončilo kompromisem, o který se nejvíce zaslouţil kongresman Edward Vreeland
128

. 

Výsledný návrh tedy nakonec počítal s nouzovou měnou emitovanou na základě vládních  

a komunálních dluhopisů a na základě komerčních krátkodobých cenných papírů. Banky, 

které chtěly emitovat měnu, na základě krátkodobých komerčních cenných papírů, se ale 

musely podřídit nové Clearingové asociaci, která měla mít kontrolní funkci. Jak se ale později 

ukázalo, daleko důleţitějším bodem Aldrich-Vreeland Act, který do konce května 1908 prošel 

oběma komorami Kongresu, bylo zřízení NMC. Ta měla sehrát veledůleţitou roli v přípravě 

nové bankovní legislativy v čele s centrální bankou. Rok 1907 a události, které se odehrály na 

podzim, měly klíčový význam pro budoucí Federální rezervní systém. Do té doby se totiţ 

počítalo téměř výhradně se změnou stávajícího systému národních bank. Vlivem paniky však 
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 Edward Vreeland – (7.12.1856, Cuba, Allegany County, New York, USA – 8.5.1936, Salamanca, New 

York, USA), člen sněmovny reprezentantů za republikánskou stranu. Předsedal bankovnímu a měnovému 

výboru, byl jmenován členem NMC a slouţil v ní jako viceprezident v letech 1909 – 1912. 
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došlo ke sjednocení bankéřů a posléze i byznysmenů pod jeden prapor. Události 

bezprostředně následující vycházely ze zkušeností z podzimu 1907. Oficiálně sama  

Wall Street proklamuje to, ţe o centrální bance začali lidé z jejího lůna uvaţovat aţ po této 

panice. Pravda to sice není, ale krize sama o sobě přinesla důleţité argumenty ve prospěch 

budoucího FEDu. Tak se to alespoň tehdy zdálo. Téměř kaţdou paniku, recesi, či krizi lze 

pochopit buď jako důsledek nedostatečné regulace a centralizace, nebo jako jejich přemíry. 

V novodobých dějinách byly hospodářské problémy chápány téměř výhradně prvním 

způsobem. Jestliţe bych měl vybrat jeden jediný rok, který byl jednoznačně nejdůleţitější 

v celé bitvě za centrální banku, pak je to bezkonkurenčně tento. Podzimní události se staly 

zlomovým bodem, od něhoţ jiţ nebylo vůbec ţádných pochyb o tom, ţe ustanovení centrální 

banky v USA je uţ jen otázkou času. 
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6. NMC – National Monetary Commission   

6.1 Vznik, složení a práce NMC 

Jak jsem jiţ napsal v závěru předchozí kapitoly, nejdůleţitějším bodem  

Aldrich-Vreeland Act se z pohledu následujících událostí jednoznačně stalo zaloţení NMC. 

Ta se měla nezávisle zabývat návrhem reformy bankovního systému. Začala se formovat 

téměř okamţitě a její výběr byl zcela v rukou senátora Aldriche. V komisi sice oficiálně 

zasedli členové obou komor Kongresu, ale daleko důleţitější neţ tito lidé se ukázali jejich 

poradci, speciálně poradci jejího šéfa, Nelsona W. Aldriche. Ten si hned od začátku kolem 

sebe vytvořil úzký okruh lidí, kteří se stali skutečným motorem nově vzniklé NMC. Není bez 

zajímavosti, ţe si tento úzký kruh poradců vytvořil z lidí doporučených Schiffem  

a Morganem. Proto také Aldrich trval na tom, ţe komise nesmí být, aspoň na začátku, veřejně 

prezentována v médiích. Právě na radu obou zmíněných ikon Wall Street si Aldrich vybral 

jako svého hlavního poradce Henry P. Davisona
129

. Vedoucím výzkumných pracovníků  

se stal A. Piatt Andrew z Harvard University a jako experta na bankovní a finanční sféru 

mimo New York City si Aldrich vybral George M. Reynoldse
130

 z Chicaga. Později k tomuto 

okruhu poradců a spolupracovníků přibyly další významná jména.  

Takto doplněná komise se v srpnu roku 1908 vydala na cestu do Evropy. Stejně jako 

Conant roku 1906, členové komise hovořili s představiteli evropských centrálních bank, kteří 

jim samozřejmě barvitě popisovali výhody takového systému. Obzvláště návštěva Německa 

byla hodnocena jako velmi přínosná. V listopadu se pak komise vrátila zpět do Spojených 

států, přesvědčena o nutnosti reformy evropského stylu. V prosinci se ke komisi připojil  

Charles A. Conant a později, v březnu 1909, i Frank Vanderlip s Paulem Warburgem. 

Členové komise poté stále vyhodnocovali získané informace a na veřejnosti moc 
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 Henry P. Davison – (12.6.1867, Troy, Pensylvánie, USA – 6.5.1922, Locust Valley, New York, USA), 

bankéř z New York City, prezident Liberty National Bank. Viceprezident First National Bank of New York, 

rovněţ zakladatel Bankers Trust Company. V roce 1908 se stal, na Morganovo a Schiffovo doporučení, hlavním 

poradcem NMC. Byl to zřejmě on, koho napadlo zorganizovat tajnou schůzku finančních elit za účelem návrhu 

zákona k centrální bance. Odměnou mu bylo pozvání na tuto tajnou konferenci. (viz. kapitola 7) Roku  

1909 se stal partnerem v J.P. Morgan and Company. V roce 1917, se vstupem USA do první světové války, byl 

jmenován předsedou válečné rady Amerického červeného kříţe, předsedou zůstal aţ do své smrti roku 1922. 
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 George M. Reynolds – (15.1.1863, Panora, Iowa, USA - ), velmi vlivný bankéř, prezident  

Chicago´s Continental National Bank, která později fúzovala a stala se z ní Continental & Commercial National 

Bank. Byl rovněţ ředitelem Guthrie County National Bank. Roku 1908 byl zvolen prezidentem ABA. Byl 

expertem na bankovnictví v NMC. Rovněţ byl zvaţován na pozici ministra financí v roce 1909.  Účastnil  

se Národní monetární konference v roce 1910 a na přelomu let 1910-11 upravoval Aldrich bill, který vznikl na 

Jekyll Island (viz. kapitola 7). Později také působil v radě Federal Reserve Bank of Chicago. 
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nevystupovali. Ač komise neměla původně v plánu ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch 

svých závěrů, Aldrichův úzký okruh lidí tento úkol přeci jen vykonával.
131

 Poté, co skončilo 

léto roku 1909, vystoupil se svým projevem před ABA její prezident, George M. Reynolds. 

Reynolds si dal dobrý pozor na to, aby toho neřekl příliš mnoho a po celou dobu projevu byl 

velmi opatrný. Přesto i z něj bylo znát, jakým směrem se budou závěry komise ubírat. 

Vyjádřil se totiţ velmi kladně o fungování německé Říšské banky
132

 a celkově vůbec  

o německém bankovním systému. Nastínil pozici centrální banky jako trezoru spojených 

rezerv všech národních bank. Tyto rezervy by byly uloţeny ve třech centrálních rezervních 

městech. Zároveň však trval na tom, ţe centrální banka nikterak neovlivní vztahy mezi 

bankami ve stávajícím systému.
133

  

Následujícího dne, 14. září 1909, vyjádřil svou podporu NMC i prezident W. H. Taft
134

, 

který se ani předtím netajil tím, ţe je NMC velmi nakloněn. V Bostonu se nechal slyšet, „že 

otázka ustanovení centrální banky by již měla být regulérně zvažována.―
135

 Taft byl navíc 

Aldrichovým přítelem, takţe se nelze divit tomu, ţe byl na jeho straně. Po celou dobu svého 

pobytu v úřadě byl s Aldrichem v kontaktu. Od 22. září pak začal ve Wall Street Journal 

vycházet čtrnáctidílný seriál s názvem A Central Bank of Issue, který rekapituloval doposud 

známé závěry a informace o chystané bankovní reformě, vyjadřoval se ve prospěch centrální 

banky a zároveň se snaţil vyvracet kritiku, která se na ni valila. Přestoţe byl tento seriál psán 

anonymně a autor se nikdy nepodepsal, byl jím Charles A. Conant. V tomto seriálu se mimo 

jiné objevily zamýšlené základní funkce, které by měla banka bank v USA plnit. Měla 

                                                           
131

 Účelem komise mělo být pouze sbírání a vyhodnocování dat. Přitom neměla postupovat s ţádným konkrétním 

cílem ve prospěch centrální banky. Všem zasvěceným bylo uţ ale od počátku jasné, ţe výsledná zpráva bude 

urgovat k zaloţení této instituce.  
132

 Tehdejší německá centrální banka 
133

 Reynoldsovy závěry převzaty z: LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, 

Class, and Corporate Capitalism, 1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 7: The 

National Monetary Commission and the New Agenda of Reform, 1908-12, s. 250. Str. 190. ISBN  
0-8014-1844-5. 
134 William Howard Taft – (15.9.1857, Cincinnati, Ohio, USA – 8.3.1930, Washington D.C., USA), v letech 

1909 - 1913 byl prezidentem USA, předtím byl ministrem války v Rooseveltově administrativě. Byl lídrem 

progresivního křídla republikánské strany a také profesorem na univerzitě v Yale. Za jeho úřadování byla v USA 

zavedena první federální daň z příjmů. Jako prezident byl dosti neúspěšný a v prezidentských volbách roku 1912 

utrpěl nejtěţší poráţku stávajícího prezidenta v americké historii, kdy skončil aţ na třetím místě. Později se stal 

úspěšným předsedou nejvyššího soudu. Byl známým pacifistou. 

135
 ROTHBARD, Murray N. The Case Against the FED [online]. Auburn, Alabama : Ludwig von Mises 

Institute,, 1994 [cit. 2010-12-20]. Central Bank Movement Revives, 1906 - 1910, s. 158. Str. 112. Dostupné  

z WWW: http://mises.org/books/fed.pdf.  ISBN 0-945466-17-X. 
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poskytnout elastičtější měnu, regulovat skrze diskontní míru mezinárodní tok zlata
136

 a tím 

ochraňovat bankovní rezervy. Zároveň by měla podle Conanta rezervy a jejich kontrolu 

centralizovat a v neposlední řadě měla být banka tou institucí, která vyvede celý bankovní 

systém z případných potíţí.
137

  

V listopadu téhoţ roku pak právník, finanční expert z Wall Street a muţ, jehoţ 

myšlenky se zcela zřetelně odráţely v budoucích legislativních návrzích centrální banky, 

Victor Morawetz
138

, rozvinul Reynoldsovu vizi a navrhl zřízení regionálních rezervních 

center. Vycházel ze správného předpokladu, ţe čistý evropský model centrální banky není pro 

USA politicky průchodný. Tento Morawetzův návrh byl natolik důleţitý z toho důvodu, ţe od 

té doby uţ téměř všechny návrhy počítaly s regionálními rezervními centry. Následujícího 

roku, na jaře 1910, pak Conant vyuţil svých dřívějších zkušeností z hnutí za „sound money―  

a vytvořil abstrakt materiálů komise za účelem seznámení veřejnosti s její dosavadní činností. 

Závěry byly jednoznačně ve prospěch centrální banky. Jelikoţ komise měla působit jako 

nezávislý arbitr, mělo to jistou váhu, navíc v ní seděli kongresmani z obou komor, takţe ji 

nebylo proč podezírat ze zaujatosti. Přesto se zatím jednalo pouze o část závěrečné práce 

komise a ta ještě v ţádném případě nevykonala svůj nejdůleţitější úkol, kterým měl být návrh 

nové bankovní legislativy. Klíčovou roli v tomto ohledu měla na konci roku 1910 sehrát 

Aldrichova skupina vyvolených. Jeden muţ z této skupiny, bankéř z Wall Street  

Paul Warburg, však uţ ve stejnou dobu, kdy NMC seznamovala se svými dosavadními 

výsledky veřejnost, představil svou vizi budoucího bankovního systému. 

6.2 Warburgova vize a národní monetární konference 

Svou představu o tom, jak by měla budoucí centrální banka vypadat, Warburg přednesl 

23. března 1910 na finančním fóru v New Yorku. Jeho projev byl skutečně velmi významný. 

Ne, ţe by myšlenky v něm představené byly úplně nové, ale nikdo před ním je tak nesjednotil 

do jednoho návrhu. Warburg načrtl United Reserve Bank of the United States (Rezervní 

banku Spojených států) Banka měla disponovat kapitálem ve výši 100 milionů dolarů a sídlit 
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 Měna je interně i externě směnitelná za zlato - např: při zvýšení úrokových sazeb budou subjekty měnu ve 

větší míře ukládat v bankách a bude potřeba více zlata na jejich pokrytí. 
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 LIVINGSTONE, James. Origins of the Federal Reserve System : Money, Class, and Corporate Capitalism, 

1890-1913. 1. New York : Cornell University Press, 1986. Kapitola 7: The National Monetary Commission and 

the New Agenda of Reform, 1908-12, s. 250. Str. 192. ISBN 0-8014-1844-5. 
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 Victor Morawetz – (3.4.1859, Baltimore, Maryland USA – 1938), právník z Wall Street, jeden z největších 

odborníků na trustové právo a finanční expert. Byl předsedou výkonného výboru Atchison, Topeka and Santa Fe 

Railway Company. Byl rovněţ ředitelem Norfolk and Western Railway Company a National Bank of Commerce 

of New York. 
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ve Washingtonu. USA by pak byly rozděleny do bankovních asociací ve zhruba dvaceti 

oblastech a celý systém by řídila právě banka z Washingtonu. Warburg si byl stejně jako 

Morawetz dobře vědom toho, ţe v USA není evropský typ centrální banky moţný. Snaţil se 

také zamezit všeobecné obavě z toho, ţe nový systém bude řízen elitami z Wall Street. Proto 

také do vedení tohoto systému navrhoval radu skládající se ze zástupců bankovní asociace, 

akcionářů a vlády. Právě k zmírnění obav o kontrolu ze strany Wall Street prosazoval návrh, 

aby akcionáři, volení obchodní komunitou, nemohli být řediteli bank a bankovních trustů. 

Vládní zastoupení mělo být včetně kontrolora měny a ministra financí. Tato rada měla mít 

právo zvolit jednoho nebo dva úředníky, guvernéry, kteří budou slouţit tak dlouho, dokud 

jejich jednání bude uspokojivé. Vklady, uloţené v bance, měly být členských bank a vlády. 

Warburg dokonce navrhl i maximální čtyřprocentní dividendový výnos, přičemţ větší část 

ponechával vládě. Návrh tomuto systému přiznával také monopol na emisi nových bankovek, 

moţnost vytvářet pobočky v hlavních centrech bankovní asociace podřízené vedení  

ve Washingtonu a moţnost nakupovat a prodávat dluhopisy MF a ostatních členských bank. 

Vize rozhodně nezapřela inspiraci německou Říšskou bankou. Plán byl do té doby 

nejkonkrétnějším návrhem bankovní reformy a mnoho z jeho hlavních premis  

a předpokladů bylo zakomponováno i do budoucí legislativy Federálního rezervního systému. 

 Po celou dobu projevu si Warburg dával velmi záleţet na tom, aby se nezmínil  

o centrální bance. Podle něj se mělo jednat pouze o centrální instituci, která bude plnit stejné 

úkoly jako centrální banka, bude mít stejné pravomoci jako centrální banka, ale nebude 

centrální bankou. Alespoň ne v tom smyslu, v jakém to tehdy většina lidí chápala. Těm, kteří 

si ale dokázali spojit věci dohromady, bylo hned od začátku jasné, ţe je to ve skutečnosti 

návrh na její zřízení. Jasné to bylo i redakci NYT, která hned následujícího dne zveřejnila jeho 

návrh pod nadpisem: Warburg Works out a Central Bank Plan.
139

 V době, kdy Warburg 

pronášel svůj slavný projev, stála za NMC uţ i obchodní asociace New Yorku a byla také 

jejím hlavním podporovatelem a propagátorem. Její představitelé byli natolik potěšeni 

Warburgovým projevem, ţe vytiskli a distribuovali po celých Státech přes 30 000 kopií.  

Ve stejný čas zveřejňovala i samotná NMC své „nezávislé― studie a závěry, vycházející z její 

předešlé práce.  
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 Informace z návrhu Paula Warburga převzaty z: WARBURG WORKS OUT CENTRAL BANK PLAN : 

Association of Banks in Twenty Zones Would Be Represented By Directors in Central Board. The New York 

Times [online]. 24.10.1910, [cit. 2010-12-20]. Dostupný z WWW: http://query.nytimes.com/mem/archive-
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Reform and the Federal Reserve 1863-1923. 1. United Kingdom : Cornell University Press, 1977. Kapitola 3: 

Paul M. Warburg and Victor Morawetz, s. 243. ISBN 0-8014-1035-5. 
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V listopadu 1910 sponzorovala Academy of Political Science of New York spolu 

s obchodní komorou New Yorku a obchodní asociací téhoţ města velkou měnovou 

konferenci. Členové NMC zde byli pozváni jako čestní hosté. Na této konferenci nechyběla 

téměř ţádná klíčová osoba, bojující na straně centrální banky. Byli zde guvernéři 22 států  

a své delegáty poslalo více neţ 23 obchodních komor. Mezi zúčastněnými nechyběla ani elita 

Wall Street včele s J. P. Morganem a Jacobem Schifferm. Dále zde byli např. Frank 

Vanderlip, Elihu Root, bankéř Thomas W. Lamont
140

, A. B. Hepburn, George Reynolds,  

C. Stuart Patterson, či James Forgan. Program konference se točil převáţně kolem dokumentů 

a spisů poslaných a vypracovaných profesory J. L. Laughlinem a J. F. Johnsonem. Na závěr 

konference pronášel projev C. Stuart Patterson a ten svým posluchačům nastínil to, co bylo 

dle něj nutné udělat pro dosaţení „správné― bankovní reformy. 

„To, co musíte udělat v tomto případě je – že se musíte držet rukou senátora Aldriche… 

Musíte vidět, že návrh, který on formuluje…získává podporu každé části této země.
 "141

 

Přestoţe konference skončila těmito slovy, Aldrich v té době ještě ţádný návrh neměl. 

Brzy se to ale mělo změnit. Do té doby však NMC stále působila jako seriózní těleso, které  

se skutečně zabývá nezávisle finančními otázkami, zvláště pak sérií moţných návrhů na 

změnu stávajícího systému. To, ţe NMC přicházela s téměř výhradně na centrální banku 

zaměřenými návrhy a závěry nijak nesniţovalo její kredibilitu, neboť na americké finanční  

a obchodní scéně se s určitou centralizací počítalo uţ od konce roku 1907. Série postupných 

kroků však uţ nezadrţitelně nabírala na tempu a stále více a více se řítila po cestě směrem 

k centrálnímu bankovnictví. Přestoţe k ustanovení centrální banky zbývaly ještě téměř tři 

roky, o jejím zaloţení uţ nebylo téměř ţádných pochyb. NMC na tom měla velmi výraznou 

zásluhu, převáţně tedy členové Aldrichova týmu. Není totiţ zcela bez zajímavosti, ţe oficiální 

členové komise se od svého návratu z Evropy ani jednou nesešli. Nakolik to bylo jejich vinou  

a nakolik záměrem šéfa této komise, Aldriche, to uţ zřejmě zůstane navţdy skryto. Uţ ale jen 

samotný fakt existence této komise poslouţil Nelsonu W. Aldrichovi, tchánovi  

J. D. Rockellera jr., jeho spojencům a vůbec všem stoupencům centrální banky více neţ 
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 Thomas W. Lamont – (30.9.1870, Claverack, New York, USA – 2.2.1948, Boca Grande, Florida, USA), 

bankéř z New Yorku, v roce 1910 se stal společníkem v J. P. Morgan and Company. V roce 1919 byl jedním  

ze dvou zástupců MF na mírových jednání ve Versailles. V roce 1929, po krachu na burze, byl jedním z těch, 

kteří se pokusili prodlouţit agónii akciového trhu masivní investicí. Roku 1943 se stal předsedou správní rady  

J. P. Morgan and Company. Byl také neoficiálním rádcem prezidentů W. Wilsona a Herberta Hoovera. 
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dobře. Na konci listopadu se totiţ na americkém jihu stalo něco velmi podstatného, něco po 

dlouhou dobu utajovaného a něco, co velmi výrazným způsobem ovlivnilo finální podobu 

legislativy budoucí centrální banky. 
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7. Konference na Jekyll Island a Aldrich Bill 

7.1 Jekyll Island 

Jedna z nejzajímavějších kapitol vzniku Federálního rezervního systému se bezesporu 

odehrála s končícím listopadem roku 1910. Je stále ještě opředena řadou tajemství a tím 

dodává FEDu a okolnostem jeho vzniku mysteriózní atmosféru. To, co se oněch podzimních 

týdnů odehrálo na ostrově Jekyll Island u pobřeţí Georgie je nesmírně zajímavé uţ jen tím, 

jak málo se o tom ví a jak dlouhou dobu se tuto událost dařila skrývat před zraky veřejnosti. 

První informace o událostech z Jekyll Island vyplavaly na světlo světa aţ ve třicátých letech 

20. století, tedy o mnoho let později. Přitom se právě tehdy a na tomto místě řešila navýsost 

důleţitá věc, otázka legislativního návrhu centrální banky.  

Poté, co skončila monetární konference, dostal zřejmě Henry P. Davison nápad
142

, ţe by 

se mělo určitým způsobem pohnout s návrhem legislativy centrálně řízeného bankovnictví  

a navrhl tajnou konferenci za tímto účelem s účastí jen několika vyvolených osob. Návrh  

se zřejmě setkal s velkým, i kdyţ skrývaným nadšením, protoţe v noci 22. listopadu  

se z nádraţí v Hobokenu, New Jersey, vypravila uzavřeným ţelezničním vozem skupinka 

vyvolených vedených předsedou NMC, Nelsonem Aldrichem. Kromě samotného Aldriche  

a jeho osobního tajemníka se jednalo o finanční elity s praktickými zkušenostmi z bankovní 

sféry, vesměs šlo ale o aktivní bankéře. Spolu s Aldrichem na nádraţí dorazili A. Piatt 

Andrew, Frank Vanderlip, Henry P. Davison a Charles D. Norton
143

 z First National Bank of 

New York.  Těsně před odjezdem vlaku dorazili ještě Paul Warburg a Benjamin Strong. 

Norton, Strong a Davison přitom byli něco jako Morganovi vyslanci. Frank Vanderlip zase 

pro změnu patřil do Rockefellerova tábora.  

Poté, co tato delegace dorazila na nádraţí v Brunswicku v Georgii, čekala je tam 

skupinka reportérů. Zda to byla náhoda nebo ne, to není podstatné. Podstatné ale je, ţe se je 

Davisonovi podařilo přesvědčit, ţe je v národním zájmu, aby o jejich přítomnosti nikoho 

neinformovali. Autor Davisonovy biografie, Thomas W. Lamont, později jeho funkci v této 
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 Vzhledem k velmi blízkému vztahu mezi Davisonem a Morganem a místem samotné konference (Jekyll 

Island byl spoluvlastněn J. P. Morganem) se však dá usuzovat, ţe návrh na uspořádání této konference mohl 

vzejít i od samotného J. P. Morgana.  
143 Charles D. Norton – náměstek na ministerstvu financí za prezidenta W. H. Tafta, také prezident Morganovy 
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delegaci popsal slovy:„ Henry P. Davison sloužil jako jakýsi arbitr expedice na Jekyll 

Island.“
144

 Poté se delegace vydala na ostrov. Ten byl ve vlastnictví mocných osob a vlivných 

lidí včele s J. P. Morganem. Původně měl slouţit pouze k lovu kachen, ale teplé klima, které 

zde panovalo, mělo za následek, ţe si zde začali lidé z New York City stavět svá zimní sídla. 

Chladný zimní New York se s Jekyll Island nedal v tomto směru vůbec srovnat. Pro všechny 

členy klubu platilo gentlemanské pravidlo, ţe pokud se na ostrově bude konat nějaká 

konference nebo schůzka, budou o tom informováni a neměli by na ostrov vůbec jezdit. To se 

také stalo, takţe úzká delegace finančních elit měla celý Morganův ostrov jen pro sebe. Ti tak 

mohli zcela nerušeně po dobu dvou týdnů pracovat na návrhu vhodné legislativy.  

Drtivá většina myšlenek budoucího návrhu známého jako Aldrich Bill (dále AB) 

pocházela od Paula Warburga a není proto vůbec divu, ţe se velmi podobal tomu návrhu, 

který Warburg nastínil o několik měsíců dříve v New Yorku. Nelson W. Aldrich zde měl 

dohlíţet na to, aby případný návrh zákona měl vůbec šanci Kongresem projít. Ostatní tady 

byli proto, aby nastiňovali a navrhovali doplňující body, díky kterým by systém mohl lépe 

pracovat jak ve prospěch bankovní komunity, tak i jich samotných. Nejednalo se tedy  

o ţádnou dovolenou, ale o opravdu náročnou práci, přičemţ všichni zúčastnění se dohodli, ţe 

po návratu nesmí nikomu říci, kde byli a kdo tam byl případně s nimi. Plánem, kterým se vše 

řídilo, byla centrální banka s částečnou vládní kontrolou, která by umlčovala hlasy kritiků 

v tomto ohledu, ale zároveň by disponovala větším zastoupením bankéřů v hlavní radě tohoto 

systému, aby mohla být její činnost řízena ţádoucím směrem. Nejdůleţitější otázka se pak 

točila okolo podoby této banky. Zatímco Aldrich byl zastáncem jedné centrální banky 

evropského typu
145

, Warburg trval na tom, ţe takový návrh nikdy nemůţe Kongresem projít  

a navrhoval modifikovanou podobu centrální banky, která by byla alespoň na první pohled 

decentralizovaná. Důsledně také trval na tom, aby se tato instituce nikdy a nikde nenazývala 

centrální bankou. Jeho střízlivější pohled na americkou politickou scénu nakonec převáţil. 

Přestoţe tedy byl na Jekyll Island k posuzování schopnosti legislativy projít Kongresem 

Aldrich, v tomto směru tuto roli sehrál sám Warburg. Po celých devět dní trvala tato tajná 
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 MULLINS, Eustace. The Secret of the Federal Reserve [online]. 7. [s.l.] : Federal Reserve Bank of Boston, 

1982 [cit. 2010-12-21]. Kapitola 1: Jekyll Island, s. 326. Str. 15. Dostupné z WWW: 

http://www.arcticbeacon.com/books/Eustace_Mullins-SECRETS_of_the_Federal_Reserve_Bank.pdf.  
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 Aldrich osobně dlouhou dobu věřil v pouhou úpravu stávajícího systému národních bank. Věřil také ve 

správnost systému emitování nových bankovek na základě vládních dluhopisů a byl odpůrcem emitování 

bankovek na základě bankovních aktiv. Svůj pohled změnil aţ po své cestě do Evropy v rámci NMC. Nejvíce na 

něj zapůsobila německá Říšská banka. Její velký zastánce, Paul Warburg, pak zřejmě také sehrál určitou ne zcela 

bezvýznamnou roli v této Aldrichově proměně názorů. 
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konference a nakonec byl návrh zákona dokončen k všeobecné spokojenosti. Tajná 

konference na Jekyll Island splnila to, co měla. Byl na ní vytvořen návrh zákona o centrální 

bance, který se ovšem důsledně vyhýbal tomuto slovnímu spojení a k tomu se o ní ještě téměř 

dvacet let nikdo nedozvěděl. Samotné utajení bylo velmi důleţité, protoţe kdyby se rozneslo, 

ţe je tento návrh produktem lidí z bankovní sféry, natoţpak z velké části přímo produktem 

finančních elit z Wall Street, přišla by celá tato práce vniveč. Po panice roku 1907 bylo totiţ 

naprosto nepředstavitelné, aby někdo zvedl ruku pro návrh pocházející z Wall Street. Ne, ţe 

by to předtím bylo moţné, ale rok 1907, jak jsem jiţ mnohokráte zmínil, ve veřejnosti 

nepřátelství k ní ještě více prohloubil. Konference navíc nejen, ţe splnila všechny naděje do 

ní vkládané, ale k tomu se její účastníci ještě dohodli na vytvoření tělesa, jehoţ úkolem měla 

být propagace AB. Brzy po návratu z Jekyll Island se tak skutečně stalo. 

7.2 National Citizen´s League 

Necelé dva měsíce po příjezdu delegátů z Jekyll Island se v lednu 1911 sešli zástupci 

obchodní komunity na měnové konferenci, které znovu předsedal Patterson. Cílem 

konference mělo být zaloţení hnutí, které by podporovalo reformní kroky v bankovnictví. 

Úplně původním záměrem byla podpora AB, nakonec ale toto hnutí podporovalo i další 

zákony, které směřovaly k centrální bance. Na této konferenci byl vytvořen sedmičlenný 

výbor, kterému předsedal samotný Paul Warburg. Ten se sešel v dubnu v Chicagu. To bylo 

opět, stejně jako v případě IMC, vybráno zcela záměrně, aby toto hnutí nebylo spojováno 

s Wall Street. Přestoţe tedy AB i samotný návrh na zaloţení National Citizen´s League (dále 

NCL) vzešel od bankéřů z New Yorku, ti si byli moc dobře vědomi toho, ţe v něm nesmí hrát 

veřejnosti viditelnou roli. Na této dubnové schůzce pak NCL oficiálně vznikla. Byli zde 

přítomni nejvlivnější lidé tehdejšího Chicaga, např. obchodník John G. Shedd
146

; ţelezniční 

magnát a strýc budoucího prezidenta USA, Frederic A. Delano
147

; obchodník John  

V. Farwell
148

, či J. L. Laughlin. Prezidentem byl zvolen John V. Farwell a předsedou 
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 John G. Shedd – (20.7.1850, Alstead, New Hampshire, USA – 22.10.1926, Chicago, Illinois), prezident 

Marshall Field and Company - největší obchodní dům s textilem na světě ve své době. Zakládající člen 

Commercial Club of Chicago, který často přispíval na charitu, musea, univerzity a knihovny. Některé dnes nesou 

jeho jméno. 
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 Frederic A. Delano – (1863, Hong Kong, Čína – 28.3. 1953), ţelezniční magnát, od roku 1905 prezident 

Wheeling and Lake Erie Railroad, Wabash Railroad a Wabash Pittsburgh Terminal Railway. Člen Commercial 

Club of Chicago pomáhající formulovat NCL. První viceguvernér Federal Reserve Bank of Chicago. Podílel se 

rovněţ na výstavbě Pentagonu a byl strýčkem budoucího prezidenta F. D. Roosevelta, na kterého měl velký vliv. 
148 John V. Farwell – vedl po otci Farwell and Company, Prezident Merchant´s club od roku 1897  

a Commercial Club od 1907.  
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výkonného výboru J. L. Laughlin. Ten ve spolupráci s H. Parkerem Willisem
149

 napsal 

základní broţuru tohoto hnutí s názvem Banking Reform. Willis později sehrál ještě daleko 

významnější roli v průběhu úprav AB demokratickou stranou. Národní banky přispěly na 

činnost NCL částkou převyšující 5 milionů dolarů. NCL nikdy oficiálně nepodporovalo ţádný 

konkrétní návrh zákona, ale jeho členové vţdy prosazovali stejné principy, které vyplývaly  

z AB. V centru celé kampaně, kterou hnutí rozjelo ihned po svém vzniku, stály přední 

americké univerzity. Z pohledu historického významu bylo zaloţení NCL sice důleţité, ale 

rozhodně se nedá říci, ţe by bez něj legislativa v Kongresu neměla šanci. Americká bankovní 

scéna uţ velmi netrpělivě očekávala konečný návrh na bankovní reformu, za který by  

se mohla postavit. Obchodní komunita v USA na tom byla velmi podobně. V roce 1911 se 

zdálo, ţe uţ jde jen o to, aby někdo předloţil návrh centrální instituce, která nebude na první 

pohled vypadat jako centrální banka evropského typu a která nebude dávat velkou moc  

a kontrolu nad tímto systémem do rukou Wall Street. Právě takový návrh předloţil v lednu 

Kongresu senátor Nelson W. Aldrich.  

7.3 Aldrich Bill 

V době probíhající měnové konference v lednu 1911, byl uţ Kongres s AB, po 

Reynoldsově a Forganově úpravě, obeznámen. Byl oficiálně představen za celou NMC, která 

se, jak uţ jsem jednou napsal, po návratu z Evropy prakticky pořádně nesešla. Přesto všichni 

její členové trvali na tom, ţe návrh je jejich a pochází čistě z jejich poznatků, 

zkompletovaných na základě jejich evropské mise. Samotný AB vycházel z Warburgových 

představ. Navrhoval National Reserve Association (Národní rezervní asociaci, dále NRA) 

s kapitálem alespoň 100 milionů dolarů, která by sídlila ve Washingtonu. Země měla být dle 

něj rozdělena na patnáct oblastí, ve kterých by měla banka svou pobočku. Kaţdá takováto 

oblast by pak byla ještě rozdělena do dalších místních asociací, přičemţ v kaţdé z nich by 

bylo sdruţeno minimálně deset bank. Tyto asociace by se pak zapojovaly jak do volby vedení 

v rámci jednotlivých oblastí, tak i do voleb svých vlastních rad. Na úrovni oblastních 

rezervních center měla být dle návrhu polovina všech členů rady volena bankéři, třetina 
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 H. Parker Willis – (14.8. 1874, Weymouth, Massachusetts, USA – 18.7.1937), Laughlinův student na 

University of Chicago a jeho asistent při přípravě zprávy IMC. Spolu s ním napsal Banking Reform, stěţejní 

práci NCL. Později spolupracoval s Glassovým subvýborem na nové legislativě, budoucím Federal Reserve Act. 

Byl profesorem ekonomie na George Washington University a později profesorem na Washington and Lee 

University. Byl také novinářem v Journal of Commerce. Slouţil v bankovním a měnovém výboru sněmovny 

reprezentantů. Byl konzultantem a sekretářem rady Federálního rezervního systému. Rovněţ slouţil jako první 

prezident Filipínské Národní banky. Roku 1926 byl jmenován předsedou komise zabývající se vytvořením nové 

měny v Irsku. 
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vlastníky vloţeného kapitálu a poslední šestina pak ostatními řediteli. Rada ředitelů NRA se 

pak měla skládat ze dvou ředitelů, vybraných z kaţdé oblasti, devíti členů vybraných 

vlastníky vloţeného kapitálu
150

 a ze sedmi úředníků, zástupců vlády. Ta měla být zastoupena 

vţdy kontrolorem měny, ministrem financí, ministrem obchodu, ministrem zemědělství, 

guvernérem a jeho dvěma viceguvernéry, přičemţ samotného guvernéra měl jmenovat 

prezident na doporučení Rady. Ta by si pak měla zvolit svůj výkonný výbor, který by měl 

devět členů. Pět z nich by bylo voleno a mezi zbývajícími čtyřmi by byli guvernér, dva jeho 

viceguvernéři a kontrolor měny. Guvernér mohl být odvolán Radou.
151

 Sloţení bylo jakýmsi 

kompromisem mezi obecně přijímaným tvrzením bankovní komunity, ţe pouze bankéři 

dokáţou efektivně řídit takovou instituci a obecným strachem před přílišnou akumulací moci 

v rukou několika málo mocných lidí. Z tohoto důvodu byla omezena i maximální výše 

dividend. Otázka kontroly nad centrální bankou se však i přes tuto zjevnou opatrnost tvůrců 

AB měla stát tím nejdůleţitějším bodem, na který se od té doby aţ do zaloţení FEDu 

soustředila téměř veškerá diskuse a kritika.  

Návrh dále počítal s dobrovolným zařazením národních bank do tohoto systému na 

základě uloţení jejich vkladů do NRA. Státní a ostatní banky se mohly také zapojit, ale 

musely splňovat přísnější poţadavky, které se měnily v závislosti na velikosti jejich kapitálu. 

NRA pak mohla nakupovat a prodávat zahraniční, federální i státní cenné papíry, drahé kovy 

a zlaté mince. Návrh zákona v neposlední řadě povoloval NRA zřizovat své pobočky 

v zahraničí a díky vkladům v nich uloţených, financovat zámořské aktivity. NRA pak 

vyţadovala, aby závazky, vydávané bankovky a vklady ostatních subjektů, byly zajištěny 

nejméně v padesáti procentech zlatými rezervami nebo dalšími legálními formami peněz. 

Jinak se měla platit daň. Tyto rezervní poţadavky však platily pouze u nově emitovaných 

bankovek do výše 900 milionů dolarů. Nad tuto hodnotu pak měly být nově emitované 

bankovky stoprocentně zajištěny. Jestliţe návrh zrekapituluji do několika vět, pak  

AB navrhoval centrální banku, která by nesla název National Reserve Association 

s pobočkami v kaţdé z patnácti oblastí, na které by byly Spojené státy rozděleny. NRA by 

mohla emitovat nové bankovky a reeskontovat cenné papíry členských bank.
152

 V otázce 
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 Ne však více neţ jeden z jednotlivé rezervní oblasti. 
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 Warburgův návrh z března 1910 dával tuto pravomoc prezidentovi USA.  
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 Reeskontovat tzv. commercial paper - cenné papíry, krátkodobé, dluhové nástroje vydávané za účelem 

 zajištění krátkodobých závazků. 
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kontroly Rady pak měli jasnou převahu bankéři.153 Aldrich sám svůj návrh centrální banky, 

z čistě pragmatického hlediska, popsal na výroční schůzi ABA v roce 1911 takto: 

„Navrhovaná organizace není bankou, ale je kooperativní unií všech bank v zemi 

s konkrétním účelem a s velmi omezenými a jasně definovanými funkcemi.“
154

 

To, co se Aldrich a jeho tým snaţili všemoţně maskovat, však uţ 19. ledna, tedy chvíli 

po představení AB v Kongresu, odhalil Nation Magazine. 

 „Slovu centrální banka se sice pečlivě vyhýbá, ale National Reserve Association, název 

daný navrhované centrální organizaci, je přesto obdařen obvyklou mocí a odpovědností 

evropských centrálních bank.“
155

 

Aldrichův plán byl následujícího roku podroben velmi ostré kritice, ta ale byla spíše 

dílčího charakteru. Kritici mu například zazlívali nespecifikovanou lokalizaci rezerv, nebo 

také to, ţe nepovoloval vyplácet za vklady uloţené v NRA úrok, zatímco národní banky to 

umoţňovaly. Suverénně nejdůleţitějším kamenem sváru se stala otázka kontroly nového 

systému a nadto stále větší negativní roli sehrávala i Aldrichova stranická příslušnost. Po více 

neţ dvaceti letech totiţ začalo reálně hrozit to, ţe republikáni prohrají prezidentské volby, coţ 

by mělo pro Aldriche a jeho návrh zdrcující účinek, který by znamenal de facto rozsudek 

smrti.  

Co se týče kritiky kontroly systému, AB podle ní dával aţ příliš velkou moc bankám, na 

úkor vlády. Z tohoto pohledu se mu tedy nepovedlo zamaskovat, kdo měl ve skutečnosti 

systém řídit. Budoucí návrhy, a to včetně těch změn navrhovaných Paulem Warburgem, se 

snaţily najít kompromis i v této otázce. Se sílící vahou demokratické strany bylo totiţ jasné, 

ţe Aldrichův koncept Rady, tak jak byl navrhnut na Jekyll Island, s převahou bankéřů, bude 

mít velmi horký písek pod nohama. Nyní uţ trojnásobně neúspěšný kandidát na prezidenta
156

  

za demokratickou stranu, ale stále velmi vlivný a u veřejnosti oblíbený politik W. J. Bryan,  

ve svém komentáři k AB tento postoj jasně vykreslil, kdyţ řekl: 
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 „Kdyby byl Aldrichův plán zrealizován, velcí bankéři by potom vše kompletně kontrolovali 

skrze kontrolu našich národních financí.“
157

 

Léto roku 1911 se pak navzdory tomuto neslo ve znamení kampaně, jejímţ cílem byla 

podpora AB. Tuto kampaň samozřejmě vedla NCL, ale angaţoval se v ní i Aldrichův úzký 

okruh lidí z NMC. Velmi důleţitá byla pro hnutí postava bankéře Jamese B. Forgana, protoţe 

o něm bylo známo, ţe dříve podobný návrh neschvaloval. Kdyţ tedy změnil názor člověk 

takového významu, mělo to velkou váhu. AB v této době prošel jednou významnější změnou 

a ta se týkala Rady a pravomoci jmenování části jejich členů, které nyní přecházely od 

prezidenta USA na její členy. Navzdory všem kritikům se zdálo, ţe AB má silné předpoklady 

k tomu, aby v Kongresu uspěl. Na počátek roku 1912 pak byla plánována, za účelem zvýšení 

tlaku na Kongres, velká monetární konference v Indianapolis, která měla ukázat sílu a jednotu 

hnutí napříč všemi sférami americké společnosti. Kruh se měl uzavřít tam, kde před více neţ 

deseti lety začal. Nebýt amerického volebního systému, zřejmě by tady má práce skončila, ale 

politický systém v USA s volbami
158

, které se konají, co dva roky je neúprosný a zapříčinil to, 

ţe se přijetí legislativy centrálního bankovnictví, protáhlo o téměř dva roky. 
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8. Cesta od Aldrich Bill k Federal Reserve Act 

8.1 Odraz voleb 1912 v legislativním procesu 

Uţ na začátku roku 1912 totiţ začínalo vyplouvat na povrch, ţe to s onou jednotnou 

frontou stojící za AB nebude aţ tak jednoznačné. Rok 1912 byl totiţ rokem prezidentských 

voleb a předvolební nálada byla cítit úplně všude. Klima se rázem změnilo a najednou bylo 

k Aldrichovu plánu cítit větší nepřátelství neţ dříve, zvláště pak z demokratické strany. 

Konsensus mezi zastánci centrální banky byl vlivem předvolebního klání a velké šance 

demokratů v podzimních volbách
159

 pryč. Monetární konference v Indianapolis musela být 

zrušena a šance na úspěch AB rychle klesaly. V lednu se dostal do senátu a byl tam v tichosti 

smeten ze stolu. Aldrich se po tomto neúspěchu rozhodl odejít ze scény a uţ se nikdy v otázce 

bankovní reformy neangaţoval. Jeho významná role však neměla být nikdy zapomenuta.  

Volební klání pak rozhodně nepředstavovalo souboj mezi obhájci centrální banky  

a jejími odpůrci. Obě hlavní politické strany ve volbách navrhovaly centrální banku, 

konsenzus v této otázce byl uţ dávno vytvořen, jednalo se jen o rozdíl ve faktické podobě této 

instituce. Republikáni navrhovali tak jako AB centrální banku s regionálními pobočkami. 

Systém měl být řízen s převahou bankéřů v Radě a banky by mohly vydávat nové bankovky, 

které by byly jejich vlastními závazky. Naproti tomu koncept reformy z lůna demokratické 

strany navrhoval daleko větší dohled federální vlády a soustavu federálních rezervních 

centrálních bank, které by mohly vydávat bankovky, jeţ by zůstávaly závazky vlády. Jelikoţ 

byla republikánská strana rozštěpená a vláda republikánů trvala uţ téměř dvacet let, nebylo 

velkým překvapením, ţe v prezidentských volbách zvítězil demokratický kandidát, Woodrow 

Wilson. Ten ještě před volbami prohlásil: „Národ by neakceptoval žádný plán, který soustředí 

kontrolu do rukou bank.
160“

 Demokraté nakonec ovládli ve volbách obě komory Kongresu  

a bylo tedy jasné, ţe návrh zákona bankovní reformy bude muset vzejít od nich.  

                                                           
159

 V těchto volbách kandidovali za republikány stávající prezident W. H. Taft, za demokraty W. Wilson a za 

třetí stranu vytvořenou na Morganův podnět G. W. Perkinsem – Theodore Roosevelt. I to byl jeden z hlavních 

důvodů toho, ţe republikáni neměli v těchto volbách šanci. Volby nakonec pro Tafta znamenaly nejhorší volební 

poráţku stávajícího prezidenta v historii. 
160

 JOHNSON, Roger T. Historical Beginnings ... : The Federal Reserve. Boston : Federal Reserve Bank of 

Boston, prosinec 1999. Kapitola 2: Financial Reform in the 20th Century, s. 64. Str. 21. Dostupné z WWW: 

http://www.bos.frb.org/about/pubs/begin.pdf.  
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V bankovní komunitě zavládl na krátko zmatek a strach z tohoto budoucího návrhu, 

který by nemusel být takový, jaký si sami bankéři představovali. Bylo totiţ známo, ţe 

demokratická strana prosazuje ve svých návrzích daleko větší roli a kontrolu vlády. Nové 

situaci se přizpůsobilo i NCL, které na místo Aldrichova plánu, začalo propagovat jen obecné 

principy, kterých by se měla reforma drţet. Demokraté mezitím ještě v roce 1912, vedeni 

kongresmanem Carterem Glassem
161

, zaloţili v dolní sněmovně, v rámci bankovního  

a měnového výboru, dvě subkomise, zabývající se poţadovanou bankovní legislativou. První 

subkomisi vedl Arséne Pujo
162

. Měla se zabývat sběrem informací a posuzováním vlivu  

a moci tzv. „Money trust“
163

 na bankovní systém a jeho legislativu. Její činnost skončila 

začátkem roku 1913. Druhou subkomisi, v rámci bankovního a měnového výboru, vedl sám 

Glass.  

Ten si k sobě hned na začátku přizval H. Parkera Willise, aktivního člena NCL.  

26. prosince se Willis a Glass sešli s budoucím prezidentem Wilsonem na Princeton 

University a nastínili mu své plány. Chvíli před tím se ještě Wilson setkal i s profesorem 

Laughlinem, který mu nastínil svůj plán s prostým názvem „D.― Zatímco Glass i Willis chtěli 

mít podle svých prvních návrhů, systém kontrolovaný a řízený kontrolorem měny, Laughlin  

a prostřednictvím něho i Wilson trvali na zřízení Rady takového rezervního systému. Nakonec 

byli oba nuceni Wilsonem podporovanou Radu do svého konceptu zahrnout. Pak oba muţi 

začali pracovat na návrhu legislativy. Výslednému konceptu vévodila samozřejmě myšlenka 

rozdělených rezervních bank.
164

 V lednu roku 1913 pak bylo uţ na čase návrh představit 

veřejnosti. To se stalo pomocí veřejného slyšení v rámci Glassovy subkomise. Samotní 

                                                           
161 Carter Glass – (4.1.1858, Lynchburg, Virginie, USA – 28.5.1946, Washington, D. C., USA), novinář, 

vydavatel a významný americký politik. Později se stal 47. ministrem financí v administrativě prezidenta  

W. Wilsona. Dlouholetý člen Kongresu za demokratickou stranu. Roku 1913 se stal předsedou House Commitee 

on Banking and Currency, kde právě pracoval na Federal Reserve Act. Byl ostře proti volebnímu právu 

afroameričanů. Ve 30. letech stál na straně odpůrců New Dealu. Byl zastáncem fiskálního konzervatismu  

a silnějších práv jednotlivých států na úkor Unie. Jako senátor spolu vytvořil roku 1933 Glass-Steagall Act, za 

účelem kontroly spekulativních obchodů. Jinými slovy se jednalo o zákon oddělující investiční bankovnictví od 

komerčního. 
162

 Arséne P. Pujo – (16.12.1861, Lake Charles, Calcasieu, Paříţ, Francie – 31.12.1939, New Orleans, 

Louisiana, USA), člen sněmovny reprezentantů, nejvíce známý právě díky tomu, ţe předsedal subvýboru v rámci 

bankovního a měnového výboru dolní sněmovny, jeţ nesla jeho jméno. Roku 1913 opustil Kongres. Práce jeho 

subvýboru je patrná v zavedení 16. dodatku ústavy (daň z příjmů), části Federal Reserve Act (1913) a Clayton 

Antitrust Act (1914). 
163

 Obava z toho, ţe majorita světového bohatství a moci můţe být kontrolována jen velmi malým mnoţstvím 

vlivných a mocných lidí. V případě USA znamenal pojem „Money trust― téměř jistě synonymum moci Wall 

Street.  
164

Úplně první s návrhem přišel uţ Victor Morawetz. Navrhnul oddělené federální rezervní banky. Ani Glass ani 

Willis mu ale tento primát nechtěli přiznat. Glass dokonce poslal dopis do New York Evening Post, ve kterém 

naprosto veřejně popíral jakékoli Morawetzovy zásluhy. Ten pak poslal Glassovi dopis, ve kterém mu odpověděl 

ostrou kritikou a obvinil jej ze lţi. Morawetz sice o publicitu nestál, ale tohle si líbit nenechal.  
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členové subkomise toho mnoho nevěděli o bankovních a finančních otázkách.
165

 Glass proto 

rozeslal dopisy důleţitým lidem s otázkou, zda by byli ochotni na tomto slyšení svědčit. 

Dopisy přišly mimo jiné P. Warburgovi, A. B. Hepburnovi, G. M. Reynoldsovi,  

J. B. Forganovi, Ch. N. Fowlerovi, J. V. Farwellovi, J. L. Laughlinovi, F. W. Taussigovi,  

J. Mitchelovi, E. R. A. Selingmanovi, Horaci Whiteovi, či ekonomu Irvingu Fisherovi
166

. 

Morawetz sice tento dopis nedostal, ale nakonec svědčil také. Glass na základě odpovědí na 

tyto dopisy rozhodl, kdo na tomto slyšení nakonec skutečně bude a kdo ne. Nezáleţelo ani tak 

na významu dané osoby, jako na tom, aby ten člověk určitým způsobem kritizoval AB. To ale 

mnoho lidí z bankovní sféry činit nemohlo, neboť sami stáli za jeho vznikem a dříve ho také 

veřejně podporovali. Z tohoto důvodu například odmítl účast J. B. Forgan a Warburga 

s Hepburnem Glass raději nepozval. Pozváni tak nakonec museli být bankéři lokálního 

významu. Willis i Glass se pak ještě pokoušeli ovlivnit vystoupení jednotlivých osob na tomto 

slyšení v neprospěch původního AB.  

Co se týče faktického obsahu slyšení, pak se vše točilo kolem kontroly budoucího 

FEDu, zapojení národních, státních bank a trustů do systému a také kolem otázky snadněji 

dostupných úvěrů pro zemědělské oblasti. Samotný návrh představený Glassem pak počítal 

s patnácti aţ dvaceti rezervními bankami pro jednotlivé oblasti, protoţe čím více by jich bylo, 

tím hůře by se získávala kontrola nad celým systémem a navíc by tyto banky lépe rozuměly 

potřebám svých oblastí. Strach z vlivu několika málo mocných lidí byl zcela zřejmý. Plán 

také počítal s vrcholnou Radou této instituce, přestoţe jak jsem uţ dříve zmínil, jak Glass, tak 

Willis s tím původně nesouhlasili. V otázce emitování bankovek se vedl souboj mezi příznivci 

centralizovaného a decentralizovaného vydávání. Glass Bill (dále „GB―) v tomto směru 

navrhl Central Board of Control (Centrální kontrolní radu), která by měla monopol na emisi 

peněz. Významným rozdílem bylo umístění kapitálu. Zatímco AB prosazoval umístění 

v centrální instituci, tak GB jej ponechával v rezervních bankách. AB nenutil národní banky 

k účasti v  systému, ale bylo takřka nemoţné, aby to neudělaly. GB naproti tomu poţadoval 

po národních bankách, aby své rezervy uloţily v rezervní bance své oblasti. Minimální výše 

                                                           
165

 Samotný Glass neměl mnoho zkušeností s bankovní, finanční a měnovou sférou. Ty, které měl, získal teprve 

nedávno právě z činnosti v bankovním a měnovém výboru dolní sněmovny. 
166

 Irving Fisher – (27.2.1867, Saugertie, New York, USA – 29.4.1947, New York City, New York, USA), 

neoklasický ekonom a marginalista působící na univerzitě v Yale. Přepracoval kvantitativní teorii peněz, 

definoval Fisherovu hypotézu (reálná úroková míra je nezávislá na měnových opatřeních), r = nominální úr. míra 

– očekávaná inflace), ve své práci nazvané Debt Deflation se dále zabýval ekonomickým cyklem a značnou 

pozornost věnoval i teorii úroku a kapitálu. Jeho práce byla však značně zastíněna prací lorda Keynese. 
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kapitálu rezervní banky byla stanovena na 5 milionů dolarů
167

. Co se týče vedení těchto 

institucí, pak GB navrhoval stejně jako AB, aby třicet členů Federal Reserve Commission 

(Federální rezervní komise – dále FRC) bylo voleno rezervními bankami.
168

 Oproti 

Aldrichovu návrhu přidával ale jen šest členů, které měl jmenovat prezident
169

. AB měl nad 

těchto třicet členů ještě dalších šestnáct, přičemţ sedm měl jmenovat prezident. Tři z těchto 

sedmi měli být jmenováni na základě doporučení Rady.
170

 Výkonná rada se pak v GB měla 

skládat stejně jako v AB z devíti členů. Šest z nich mělo být jmenováno prezidentem a tři 

vybráni z FRC. Výkonný výbor v AB měl mít také devět členů, ale jen čtyři z nich měli být 

jmenováni prezidentem a to ještě tři z těchto čtyř na návrh Rady.
171

  Zbylých pět členů mělo 

být pak vybráno z Rady. GB pak ještě sniţoval nároky na poţadované rezervy jednotlivých 

bank, zvláště pak nároky na to, jaké procento těchto rezerv měly drţet banky samy u sebe. Co 

se týče stanovení diskontní míry, pak AB dával tuto pravomoc do rukou Rady, přičemţ míra 

měla být jednotná pro celou zemi. GB tuto pravomoc přenechával FRC, ale s tím rozdílem, ţe 

míra se mohla lišit v jednotlivých oblastech. Mírné rozdíly byly i v otázce operací na volném 

trhu, GB povoloval navíc i moţnost nákupu, či prodeje tzv. „commercial bills.
―172

  

Jinak si byly ale oba návrhy velmi podobné a rozdíly mezi AB a GB byly téměř 

zanedbatelné. Přesto Glass neustále trval na výjimečnosti svého návrhu. To, ţe si byly oba 

návrhy velmi podobné, ale mnoho lidí netrápilo. Obecně se totiţ mělo za to, ţe AB v jeho 

základních rysech byl návrhem, který šel správným směrem, a proto se soudilo, ţe by se mu 

měla navrhovaná demokratická legislativa podobat. Rozhodně uţ se v této době nedalo vůbec 

hovořit o nějaké silné opozici vůči centrální bance. Ostatně, jak jsem jiţ dříve napsal, jak 

republikáni, tak demokraté, ve volbách roku 1912 navrhovali, byť s určitými rozdíly, centrální 

banku. Legislativa se v této době uţ jen dolaďovala. A tak kdyţ skončilo slyšení v subkomisi, 

začal se GB připravovat na svou cestu Kongresem.
173
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 To bylo Warburgem rovněţ kritizováno. Takto stanovená výše kapitálu totiţ znamenala, ţe počet patnácti aţ 

dvaceti rezervních bank bude nesplnitelný, neboť banky nebudou dostatečně velké, aby splňovaly tyto 

poţadavky. Tato dílčí kritika byla součástí jeho celkové kritiky příliš velkého počtu rezervních bank.  
168

 AB navrhoval, aby třicet členů Rady bylo vybíráno jednotlivými pobočkami. 
169

 Ministr financí, ministr zemědělství, kontrolor měny a 3 bankéři. 
170

 Stejné jako poznámka 169, ale navíc zde byl ministr práce a obchodu. 
171

 Čtvrtý člen z těchto čtyř vládních zástupců v Radě byl kontrolor měny. 
172

 Nízkorizikové, krátkodobé a obchodovatelné cenné papíry - kdyţ jsou obchodní směnky akceptovány 

bankou, stanou se z nich „commercial bills.“ 
173

 Veškeré informace o návrzích pouţité v této kapitole jsou převzaty z: WEST, Robert Craig. Banking Reform 

and the Federal Reserve 1863-1923. 1. United Kingdom : Cornell University Press, 1977. Kapitola 5: The 

Development of the Glass Bill, s. 243. Str. 89-112. ISBN 0-8014-1035-5. 
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8.2 Federal Reserve Act 

GB byl v dolní sněmovně představen 26. června 1913. Poté byl okamţitě předán 

bankovnímu a měnovému výboru. Úplně první námitky, převáţně z řad republikánu, byly 

mířeny proti skutečnosti, ţe GB byl připraven v tajnosti174 a malým počtem lidí, coţ 

z dnešního pohledu, kdy uţ se ví, co se dělo na konferenci na Jekyll Island, zní přinejmenším 

poněkud zvláštně. Projednávání zákona v dolní sněmovně trvalo navíc jen čtyři dny, coţ bylo 

také podrobeno ostré kritice převáţně z řad republikánů. Celá debata se zde pak odehrávala 

kolem čtyř základních otázek a všechny byly organizačního charakteru. Jednalo se o otázky 

sloţení rad regionálních rezervních center, sloţení vedení celé organizace – nyní jiţ Federal 

Reserve Board (Rady Federálního rezervního systému), počtu rezervních bank a konečně také 

o otázku vlastnictví akcií regionálních rezervních bank.175  

Na jedné straně tady byla stále obava z příliš centralizovaného systému, nad kterým by 

jednotlivé silné a velké banky mohly získat kontrolu a na straně druhé tu byl všeobecně 

přijímaný fakt, ţe určitá centralizace existovat musí. Prvně zmíněné měla vyřešit co největší 

decentralizace funkcí nového systému a druhé zmíněné měl vyřešit právě navrhovaný Federal 

Reserve Board. Tohle byl aspoň základní předpoklad GB. Obecně republikáni prosazovali 

větší pravomoci předat bankéřům a centralizovanější systém, zatímco demokraté byli naopak 

pro co nejvíce decentralizovaný systém s větší rolí vlády. Demokrat Thomas Hardwick176 své 

obavy z „GB― vyjádřil jasně, kdyţ řekl, ţe jde o„systém, který dnes tvoříme, ale možná ho 

nebudeme moci zítra zničit, který teď kontrolujeme, ale který nakonec může kontrolovat 

nás.“
177

 Horace M. Towner
178

 z Iowy byl ve svém komentáři ke GB ještě ostřejší: 
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 Ani Glass ani Willis si nepřáli, aby se o tomto návrhu vědělo příliš dlouho dopředu, proto se snaţili uchovat 

jej v tajnosti, co nejdéle to půjde.  
175

 čtyři otázky dle: WEST, Robert Craig. Banking Reform and the Federal Reserve 1863-1923. 1. United 

Kingdom : Cornell University Press, 1977. Kapitola 6: The Federal Reserve Act in Congress, s. 243. Str. 116. 

ISBN 0-8014-1035-5. 
176

 Thomas Hardwick – (9.12.1872, Thomasville, Georgia, USA – 31.1.1944, Sandersville, Georgia, USA), 

právník a politik, senátor, člen sněmovny reprezentantů a pozdější 63. guvernér Georgie. Zastánce myšlenek 

Thomase Jeffersona v republikánské straně. Roku 1919 byl na něj spáchán neúspěšný atentát, spolupracoval totiţ 

na Anarchist Exclusion Act (1918), coţ byl zákon, který umoţňoval deportovat členy anarchistických organizací 

nebo jejich příznivce z USA. V pozici guvernéra to pak byl právě on, kdo jmenoval Rebeccu Latimer Felton 

(1835 – 1930) do amerického senátu, aby nahradila zemřelého předchůdce. Přestoţe slouţila pouhý jediný den 

od 21. – 22.11. 1922, stala se první ţenou, slouţící v senátu. 
177

 WEST, Robert Craig. Banking Reform and the Federal Reserve 1863-1923. 1. United Kingdom : Cornell 

University Press, 1977. Kapitola 6: The Federal Reserve Act in Congress, s. 243. Str. 118. ISBN 0-8014-1035-5. 
178 Horace M. Towner – (23.10.1855, Belvidere, Illinois, USA – 23.11.1937, Corning, Iowa, USA), slouţil přes 

šest období jako republikán ve sněmovně reprezentantů a také šest let jako guvernér Porto Rica, byl jmenován 

prezidentem Hardingem. Byl zastáncem rozšířené role vlády ve zdravotnictví, vzdělávání a dalších sfér ţivota.  
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 „Tento návrh zákona je více centralizovaný, autokratický a tyranizující než Aldrichův 

návrh. Je pravdou, že máme mít dvanáct regionálních bank, ale skutečná moc u nich není. 

(Banky) nemají v žádné podstatné záležitosti právo nezávisle jednat, nýbrž musí poslouchat 

příkazy z Washingtonu.“
179

 

Kritika se, jak vyplývá z Townerova výroku, točila také kolem malých pravomocí 

jednotlivých rezervních bank. Obhájci GB argumentovali kritikům tím, ţe návrh počítá se 

všemi kladnými stránkami centrální banky. Navíc ale podle nich odstraňoval její negativa tím, 

ţe decentralizoval určité funkce. Debata v dolní sněmovně přesto mnoho změn v GB 

nepřinesla, neboť většina jejich členů, i vzhledem ke krátké době jeho projednávání, nebyla 

s otázkou bankovní reformy příliš dobře seznámena. Zákon byl přijat sněmovnou 18. září. 

Ve stejný den uţ putoval do senátu, kde byl rovněţ předán bankovnímu a měnovému výboru. 

V senátu byl stanoven termín, do kdy nejpozději je nutné zákon buďto schválit nebo 

odmítnout. Senátoři proto měli k dispozici delší čas, a proto i diskuse byla daleko věcnější. 

Senátní slyšení bylo dokonce delší neţ slyšení v subkomisi z ledna a února. Zatímco v dolní 

sněmovně se obecně brojilo proti přemíře centralizace, v senátu se jednalo o opačný extrém. 

Systém, dle většiny kongresmanů horní sněmovny nebyl centralizovaný dostatečně. Při 

veřejném slyšení vystupovali i členové ABA, kteří po celou dobu apelovali na co nejmenší 

počet rezervních bank, nejlépe, kdyby byla pouze jedna, ale byli ochotni připustit pět 

takových center.  

Celá horní komora se nakonec rozdělila na dva tábory. Jednu vedl Robert L. Owen
180

  

a ta prosazovala GB s určitými změnami a druhou vedl senátor Gilbert M. Hitchcock
181

. Tato 

druhá skupina pak preferovala a rovněţ prosazovala vládní kontrolu na všech úrovních 

budoucího systému. Původní GB navrhoval patnáct aţ dvacet rezervních bank, Owenův návrh 

počítal s osmi aţ dvanácti takovými bankami a Hitchcockův návrh dokonce jen se čtyřmi 

s moţností tento počet v budoucnu navýšit, ukáţe-li se to jako nutné. Vzhledem k tomu, ţe 

                                                           
179

 WEST, Robert Craig. Banking Reform and the Federal Reserve 1863-1923. 1. United Kingdom : Cornell 

University Press, 1977. Kapitola 6: The Federal Reserve Act in Congress, s. 243. Str. 119. ISBN 0-8014-1035-5. 
180

 Robert Latham Owen – (2.2.1856, Lynchburg, Virginie, USA – 19.7.1947, Washington, D. C., USA), 

senátor za demokratickou stranu, spolutvůrce Federal Reserve Act upravením původního GB. Poté, co odešel ze 

senátu, pracoval jako právník. Po dobu deseti let byl prezidentem First National Bank of Muskogee. Předsedal 

několika výborům, mezi nimi i bankovnímu a měnovému v horní komoře Kongresu. Kdyţ vypukla Velká 

hospodářská krize, stál si za tím, ţe FED je jejím viníkem, protoţe je kontrolován velkými bankami a nikoli 

vládou, jak chtěl on sám. Přesto je před budovou FEDu ve Washingtonu je na jeho počest park, který nese jeho 

jméno.  
181

 Gilber M. Hitchcock – (18.9.1859, Omaha, Nebraska, USA – 3.2.1934, Washington, D.C., USA), právník, 

člen sněmovny reprezentantů a senátor za Nebrasku. Stál u zrodu deníku Omaha World-Herald. Předsedal 

výboru pro Filipíny, výboru pro zahraniční vztahy a dalším. Rovněţ obhajobal Versaillskou smlouvu. 
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senát obecně preferoval více centralizace, bylo jasné, ţe jich neschválí více, neţ dvanáct. 

Hitchcockův plán počítal také s tím, ţe by akcie byly prodány veřejnosti a ţe ředitelé 

jednotlivých regionálních bank by nebyli vybírány z řad akcionářů. Rovněţ navrhoval, aby 

majoritní počet ředitelů jednotlivých rezervních bank vybíral Federal Reserve Board, čímţ by 

si vláda mohla zajistit větší kontrolu nad celým systémem. Oproti tomu Owenův návrh 

ponechával tuto věc bez povšimnutí a zůstával u původního návrhu, tedy ţe by si ředitelé 

regionálních bank vybíraly samy banky, které do systému přinášejí svůj kapitál.  

I díky tomu, ţe se k Owenovu návrhu přiklonil sám prezident Wilson, nakonec zvítězila jeho 

verze.  

Tato senátní verze se ale lišila od původního GB, který prošel dolní sněmovnou a to 

hlavně v poţadovaném počtu rezervních bank a ve sloţení Federal Reserve Board. Senátní 

verze z něj totiţ vyloučila kontrolora měny a ministra zemědělství. Další senátní návrhy sice 

neprošly, ale později byly k Federal Reserve Act připojeny jako jeho dodatky. První z těchto 

budoucích dodatků povoloval federálním rezervním bankám eskontovat závazky členských 

bank.
182

 Druhý se týkal povolení bankám drţet všechny své rezervy u federálních rezervních 

center. GB původně poţadoval, aby banky drţely část svých rezerv přímo u sebe. A konečně 

třetí návrh povoloval bankám počítat bankovky federálního rezervního systému jako své 

zákonné rezervy. V původním ani pozměněném Owenově návrhu však tyto změny zahrnuty 

nebyly. Senát nakonec tento návrh zákona schválil 19. prosince, tedy v době, kdy uţ mnoho 

kongresmanů a zároveň i mnoho odpůrců GB, ve Washingtonu nebylo přítomno. Přesto nastal 

velký problém, protoţe se návrhy schválené v dolní a horní komoře lišily v důleţitých věcech. 

Proto byla narychlo svolána konference obou komor, která měla tyto problémy vyřešit. 

Jednalo se o výše zmíněný nesoulad v počtu rezervních bank, který se na konferenci nakonec 

ve shodě ustanovil na konečných dvanácti, tedy na horní hranici senátního návrhu. V otázce 

sloţení Federal Reserve Board byl nakonec přijat také kompromis. Ministr zemědělství byl 

skutečně vyřazen, ale kontrolor měny se do ní pro změnu vrátil. Navíc bylo stanoveno, ţe 

mandát členů bude na dobu deseti let a prezident bude moci nominovat jednoho jejího člena 

kaţdé dva roky. To měla být pojistka proti tomu, aby nevyměnil pokaţdé celý Federal 

Reserve Board. Na konferenci byly rovněţ provedeny další změny, ale ty uţ svým významem 

nebyly tak podstatné.  
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 Jednalo se o tzv. „prommisory notes“ – cenný papír obsahující závazek výstavce zaplatit sumu peněz příjemci 
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23. prosince 1913 byl navrhovaný kompromis schválen v obou komorách a vše bylo 

připraveno k podpisu prezidenta. A tak ve stejný den, v šest hodin odpoledne, přišel prezident 

Wilson ve veselé vánoční náladě do své kanceláře, kde uţ ho čekala skupinka lidí včetně 

Cartera Glasse a Roberta L. Owena. Poté čtyřmi zlatými pery podepsal Federal Reserve Act, 

zákon, kterého později hluboce litoval. Více neţ dvacetiletý intenzivní boj bankéřů za 

centrální banku byl tímto u konce. Zákon začal platit v listopadu následujícího roku, kdy uţ 

v Evropě zuřila Velká válka. Jelikoţ jednou z hlavních, byť neoficiálních funkcí centrální 

banky je financování státního dluhu, měl Federální rezervní systém uţ brzy ukázat svou 

sílu.
183

                                                           
183
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Závěr 

„Tento zákon ustanovuje nejgigantičtější trust na zemi. Když prezident Wilson podepíše 

tento zákon, neviditelná vláda peněz bude legalizována… …(Je to ten) nejhorší legislativní 

zločin spáchaný tímto bankovním a měnovým návrhem. Od teď už budou deprese vědecky 

vytvářeny.“
184

 

Tyto prorocké věty prohlásil roku 1913 kongresman Charles A. Lindbergh
185

, jeden 

z největších kritiků Federal Reserve Act. FEDu pak stačilo jen pár let, aby se osvědčil  

ve svém prvním úkolu, financování vládního dluhu. S první světovou válkou poprvé výrazně 

spustil tiskařské stroje, aby o necelé desetiletí později politikou „levných peněz― zaloţil na 

největší hospodářské potíţe v dosavadních lidských dějinách. A svou roli FED sehrál  

i v příčinách Velké recese let 2008/09. Jak ostatně napsal ve své knize burzovní makléř, 

ekonom a komentátor Peter Schiff
186

. 

„Původní důvody, proč byl FED roku 1913 založen, jmenovitě poskytnutí nadřazené 

měny a elastická peněžní zásoba, nakonec vydláždily cestu do finančního pekla, na jehož 

prahu stojíme.“187  

Zaloţení Federálního rezervního systému z tohoto pohledu tedy rozhodně nelze 

povaţovat za nějakou hospodářskou nutnost. Lze ho povaţovat spíše jako nezbytnou nutnost 

pro mocné lidi, speciálně bankéře, kteří se po několik desetiletí snaţili ovládnout bankovní  

a finanční systém v USA. Na volném trhu se to ale nemůţe podařit a nikdy by se to 

nepodařilo. Aţ teprve po zásahu vlády je něco takového moţné. Proto bankéři pro kartelizaci 

svého systému nutně potřebovali vládní podporu a pomoc. Částečně slavili úspěch uţ  

                                                           
184

 LINDBERGH SR., Charles A. Truth and Liberty [online]. 1913 [cit. 2010-12-23]. Quotes About the Money, 

Banking and the Federal Reserve. Dostupné z WWW: 
http://www.truthandliberty.com/Quotes_on_Money_and_Fed.html.  
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 Charles A. Lindbergh, Sr – (20.1.1859, Stockholm, Švédsko – 24.3.1924, Crookston, Minesota, USA), 

kongresman v letech 1907 aţ 1917, který se stavěl proti americkému vstupu do první světové války. Byl otcem 
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Trust. 
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 Peter Schiff – (23.března 1963, New Haven, Connecticut, USA), zastánce teorie rakouské školy. Burzovní 

makléř, prediktor hospodářského vývoje, ekonom a v poslední době i velmi populární videoblogger. Uţ v roce 
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rovněţ ekonomickým poradcem jiţ zmíněného kandidáta na prezidenta Rona Paula. Roku 2010 se neúspěšně 

pokoušel kandidovat do Kongresu. 
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v NBA a ještě předtím ve třech předchozích pokusech o centrální banku. Přesto pro ně rok 

1913 znamenal obrovský úspěch. Byla pro ně zřízení instituce, jeţ se měla stát a také 

samozřejmě stala jejich ochráncem a věřitelem poslední instance. Murry N. Rothbard ve své 

knize The Case Against Fed tuto hlavní funkci centrální banky shrnul slovy. 

„Centrální banka je jejich podporovatel, jejich personál a štít proti větrům 

konkurence.―
188

 

Na veřejnosti však museli bankéři tyto své záměry skrývat, protoţe kdyby vyšlo najevo, 

ţe je zřízení centrální banky v jejich zájmu, nikdy by zřejmě nevznikla. Speciálně bankéři 

z Wall Street se museli drţet v reformním snaţení v pozadí. To jim ovšem vůbec nebránilo 

v tom, aby hnutí za centrální banku organizovali alespoň prostřednictvím svých zástupců,  

ať uţ na veřejnosti, v obchodní sféře, či přímo v Kongresu. Byla samozřejmě také řada těch, 

kteří skutečně věřili z ideologických a ekonomických důvodů v nezbytnost Federálního 

rezervního systému. Těmi, kteří ale skutečně tahali za nitky, byli bezesporu bankéři. Zvláště 

pak jména jako J. P. Morgan, Paul Warburg, Jacob Schiff, elity tehdejší Wall Street, lze 

povaţovat za naprosto klíčové osoby stojící v zákulisí kampaně za její zřízení. Důkazem 

bankovního zájmu na dané instituci budiţ i samotný fakt, ţe bankovní sféra se zaloţením 

centrální banky v roce 1913, ostatně jako jiţ dlouho předtím, veřejně souhlasila a tuto 

myšlenku podporovala. Není ţádný důvod domnívat se, ţe zrovna tato skupina lidí, by neměla 

jednat ve svém vlastním zájmu. Konečně není také v ţádném případě pravda, ţe se bankéři  

o ustanovení centrální banky začali snaţit aţ od roku 1907. Jiţ více neţ desetiletí předtím 

totiţ zahájili kampaň za její zaloţení. Vţdy ale jednali pragmaticky a snaţili se o to, aby 

aspoň na začátku nebyli spojováni s ţádným novým návrhem vedoucím k větší centralizaci 

systému. Nakonec se veřejnosti mohlo skutečně zdát, ţe bankéři se pouze přidávají na stranu 

jednotlivých návrhů, nikoli ţe je sami vytvářejí. Informace o tajné konferenci na Jekyll Island, 

kde se vytvořil v hrubých rysech zákon o centrálním bankovnictví, vyšly najevo aţ v roce 

1930 a ani dnes, kdy se chystá FED brzy oslavit své sté narozeniny toho o tomto setkání 

mocných mnoho není známo.  

Na druhou stranu je nutné říci, ţe zaloţení Federálního rezervního systému nebylo 

ničím, co bychom mohli označit za blesk z čistého nebe. Bankovní systém ve Spojených 
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státech byl totiţ jiţ centralizován pomocí jiţ mnohokráte zmíněného NBA z roku 1864. Vznik 

FEDu je tedy z tohoto důvodu nutné chápat spíše jako volání, zejména bankéřů, po ještě větší 

centralizaci a hlavně po snadnější, lepší a větší kontrole. Mnozí z těch lidí, kteří mohli 

zaloţení banky všech bank zabránit, to neudělali a později toho hluboce litovali. To uţ ale 

bylo pro jakékoliv kroky proti ní příliš pozdě. Jak známo, kdyţ uţ se nějaká instituce jednou 

zaloţí, je pak velmi obtíţné ji zrušit. Takových příkladů je spousta všude kolem. 

A nezáleţí vůbec na tom, jak vlivná a důleţitá je osoba, která o takovou věc usiluje. 

Příkladem toho budiţ i americká centrální banka a prezident Woodrow Wilson, který na její 

adresu a svou roli sehranou při jejím zaloţení roku 1919 prohlásil. 

„Jsem ten nejnešťastnější člověk. Nevědomě jsem zničil svou zemi. Velký průmyslový 

národ je nyní ovládán svým úvěrovým systémem. Už nevládne svobodný názor, už nejsme 

vláda z přesvědčení a hlasu většiny, ale vláda názoru a nátlaku malé skupiny dominantních 

lidí.“
189
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