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Izabela Bludnik
The Role of Nominal Rigidities in Keynesian Thought
Role nominálních rigidit v keynesiánském učení

Summary:
The purpose of this paper is to present an evolution of the Keynesian view relevant to nominal
wage and price rigidity. There is an attempt to show that Keynes had presented in the General
Theory much broader description of the real world than his intellectual followers. Almost all
Keynesians unanimously admitted the situation of inelastic wages and prices to be the core of
Keynes’ reasoning. Thereby, they accepted rigidities as a “Keynesian tradition”. In the paper,
however, it is argued that the issue of sticky wages or prices behavior had not been the crux of
Keynes’  interest.  The  rigidity  phenomenon  had  not  maintained  the  consistency  of  the
theoretical system, since Keynes had considered the case of sticky as well as of fully elastic
wages and prices, achieving the same conclusions. Therefore, the “Keynesian conventionality”
assuming rigidities as a factor reflecting not only the real economic circumstances but also the
direct connections to Keynes seems to be very doubtful.

Anotace:
Účelem tohoto článku je poskytnout výklad o vývoji keynesiánského pohledu na nominální
ceny a cenovou rigiditu. Pokouší se ukázat, že Keynes ve své Obecné teorii představil mnohem
širší  popis  skutečného světa,  než  jeho myšlenkoví  následovníci.  Téměř všichni  keynesiánci
přijali myšlenku  neelastických mezd a cen jako jádro Keynesovy argumentace, přijali tudíž
rigidity jako „keynesiánskou tradici“. V článku je však argumentováno ve prospěch tvrzení, že
nepohyblivé mzdy nebo ceny nejsou hlavním středem Keynesova zájmu. Jev nepružnosti není
podmínkou konzistence  Keynesova teoretického systému, neboť Keynes dospěl k názoru, že
jak  případy  nepružných  tak  pružných  mezd  a  cen  vedou  ke  stejným  výsledkům.  Tudíž,
„keynesiánská  konvence“  považující  rigidity  nejen  za  reálné  okolnosti,  ale  také  za  přímé
propojení s Keynesovým názory, se zdá být velmi sporná.

Lukáš Bortel
Legal systems and economic performance
Právní systémy a výkonnost ekonomiky

Summary:
The  paper  provides  concise  hints  on  relation  between  economy and its  strength  and  legal
systems. Regarding the economic literature and law and economics texts in particular, it has
already been proved that such correlation exists.  Common law systems are to be deemed as
more  flexible  and economy friendly  than  Roman  law systems  which  in  modern  economic
conditions  partially  impede  the  development.  Nevertheless,  unification  and  harmonization
processes help to bridge related issues. 



Anotace:
Článek poskytuje stručné návody jak přistoupit ke vztahu mezi ekonomikou a její výkonností a
právními  systémy.  V ekonomické  literatuře  a  v některých  textech  týkajících  se  vztahu
ekonomie a práva bylo již prokázáno, že mezi těmito jevy korelace skutečně existuje. Právní
systémy založené na zvykovém právu jsou obecně považovány jako pružnější a více v souladu
s ekonomickými  aspekty,  oproti  tomu systémy  založené  na  právu  římském ekonomickému
rozvoji spíše  zabraňují.  Nicméně můžeme konstatovat,  že  procesy  unifikace  a  harmonizace
pomáhají překonat problémy v příbuzných oblastech.

Ota Fišera
Privatization in Czech Republic in the beginning of nineties of 20th century.
Proces privatizace v ČR na počátku 90. let 20. století

Summary:
This work explains the process of privatization in the Czech Republic at the beginning of 90s. It
describes  the economic situation at the end of 80s, two steps of privatization,  especially the
coupon privatization,  its pluses,  minuses and reasons of an application of the “Czech way”.
Among its main problems we can find an insufficient institutional and legal framework together
with  a  bad  legal  execution,  non-transparent  capital  market  and  a  late  privatization  of
commercial banks. 
Currently,  some  Czech  as  well  as  foreign  economists  and  politicians  refuse  the  coupon
privatization and accuse it of being the main cause of insufficient economical growth. But it is
too early  for  any strong  judgments  and we should wait several  years  for  making unbiased
evaluations of the “Czech way“ of privatization.

Anotace:
Tento  článek  popisuje  proces  privatizace  v České  republice  na  počátku  90.  let.  Popisuje
ekonomickou situaci na konci let osmdesátých, následně dvě etapy privatizace, obzvláště pak
kupónovou privatizaci, její výhody, nevýhody a důvody proč byla zvolena tato „česká cesta“.
Mezi základními problémy této cesty patří nedostatečný institucionální a právní rámec, spolu se
špatnou  vynutitelností  práva,  netransparentním  kapitálovým  trhem  a  opožděnou  privatizací
obchodních bank.
V současné době někteří čeští i zahraniční ekonomové odmítají kupónovou privatizaci, a vidí
v ní hlavní příčinu nedostatečného hospodářského růstu. Na nějaké zásadní závěry je však příliš
brzy a na možnost nezkresleného hodnocení „české cesty“ privatizace si budeme muset ještě
několik let počkat.

Vladimír Hyánek
Finances of foundation subjects
Ekonomika nadačních subjektů

Summary:
This article deals with problems concerning charity institutions, particularly foundations. The
author  describes  their  historical  background;  explain  their  roots,  motivations  and  fields  of
interest. He also discusses the relationships between the government and such organizations.
The  application  part  is  focused  on  interpretation  of  the  results  of  research  project  on
foundations prepared by the team of the Centre of Nonprofit Sector Research. This project is a
systematic effort  to analyze the scope, structure, financing, and role of the private nonprofit
sector in Czech Republic. These results could be used by economists and policy makers to
develop better legal environment for private nonprofits. 



Anotace:
Tento článek se zabývá problémy týkajících se dobročinných organizací, obzvláště pak nadací.
Autor popisuje historické pozadí jejich vývoje, jejich zdroje, motivace a oblasti zájmu. Dále
autor popisuje vztah těchto organizací a vlády. 
Aplikační část článku je zaměřena na interpretaci výsledků výzkumného projektu zabývající se
nadacemi,  který  provedl  tým  Centra  pro  výzkum  neziskového  sektoru.  Tento  projekt  je
systematickou snahou analyzovat možnosti, strukturu, financování a roli sektoru soukromých
neziskových organizací v České republice. Výsledky výzkumu mohou být použity ekonomy a
politiky k vytvoření lepšího právního prostředí pro soukromé neziskové organizace.

Vendula Hynková
Czech  Republic’s  policy  of  economic  competition  after  EU  entrance,  a  question  of
sovereignty.
Soutěžní politika České republiky po vstupu do Evropské unie, otázka suverenity

Summary:
The aim of this contribution is to present main changes in the competition policy in our country
after accession the EU together with Union reformed antitrust policy, which shows new rules
concerning the relationship between European and national competition laws, new powers of
the European Commission (with reference to decision making powers and investigative powers)
and  also  tools  for  cooperation  –  e.g.  exchange  of  information,  investigative  assistance,
coordination of parallel investigations etc. The Czech Republic started to apply this new policy
from the 1st of May 2004 and the regulation shall be applicable in all member states.

Anotace:
Cílem tohoto článku je přednést  hlavní změny v politice hospodářské politice naší  země po
vstupu do EU, společně s unijní reformovanou antitrustovou politikou, která představuje nová
pravidla  týkající  se  vztahu  Evropských  a  národních  právních   opatření  týkajících  se
hospodářské  soutěže,  nových  pravomocí  Evropské  komise  (s  odkazem  na  rozhodovací  a
vyšetřovací  pravomoci),  a  také  nástroji  ke  spolupráci,  jako  jsou  např.  výměna  informací,
asistence  při  vyšetřování,  koordinace  souběžných  vyšetřování,  atd.  Česká  republika  začala
aplikovat tuto novou politiku od 1.  května 2004,  kdy tato regulace by měla být použita ve
všech členských zemích EU.

Eva Jiráková, Jana Gibarti
Evergreen called corruption
Evergreen  zvaný  korupce

Summary:
This  paper  deals  with  description  of  corruption  not  only  in  the  abstract,  but  also  with
consideration to situation in the Czech Republic. Corruption cannot be reduced  only to corrupt
practices and link it entirely with administration. Corruption also appears in the private sector,
politics,  justice,  sport,  media,  small  and  medium businesses. Its  main  feature  is  dishonest
behaviour from someone who receives a discrete payment in connection with their working
position. The essence of such behaviour then is that such payment is not made with an honest
intention, but for a definite illegal purpose. Corruption is considered as one of the significant
problems in the Czech Republic and thanks to it it is paud due attention. 

Anotace:
Tento článek se zabývá popisem korupce ne jen obecně, ale také s ohledem na situaci v České
republice. Korupce není možno zúžit jen na korupční praktiky, a také ji nelze spojovat pouze



s administrativou. Korupce se objevuje v soukromém sektoru,  v politice, v justici,  ve sportu,
v médiích, ve středních a malých podnicích. Za její hlavní znak můžeme považovat nečestné
chování někoho, komu je poskytnuta důvěrná platba, která je spojena s jeho pracovní pozicí.
Podstatou takového chování je pak to, že tato platba je onomu subjektu dána nikoliv s poctivým
úmyslem, ale za konkrétním účelem. Korupce je považována za jeden z významných problémů
České republiky, a díky tomu je mu také věnována patřičná pozornost.

Milan Sekanina
To the living standard of people living in Czech Republic in sixties of last century
K životní úrovni obyvatelstva v Československu v první polovině 60. let minulého století

Summary:
In the sixties of the last century the Czechoslovak economy had to face up serious problems.
Slowing  down  the  pace  of  economic  growth,  however,  did  not  explicitly  affect  citizen’s
standard of living development. The imbalance between the development of sources creation
and the standard of living brought about a number of problems, which the author tried to point
out in his paper.

Anotace:
V šedesátých letech minulého století byla československá ekonomika nucena čelit vážným
problémům. Zpomalení  ekonomického růstu však přímo nezasáhlo vývoj životního standardu
obyvatel. Nevyrovnanost mezi vývojem tvorby zdrojů a životním standardem přinesla nemalé
množství problémů, na které se autor pokusil v tomto článku poukázat. 


