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1.

c)

Který státní peněžní ústav se zaměřoval na oblast

vytvářely síť, v níž si vzájemně ručily za ztráty, a v případě potřeby

bezhotovostního platebního styku?

se pak mohla uplatnit záruka příslušné země. Ve 30. letech
20. století jich na území ČSR působilo 332.

V roce 1930 vznikla Poštovní spořitelna, která převzala funkce
dřívějšího Poštovního úřadu šekového. Jejím úkolem bylo vedle

7.

zajišťování poštovního šekového řízení také poskytování
spořitelních služeb. Většinu získaných vkladů ukládala Poštovní
spořitelna do státních cenných papírů, čímž napomáhala

množstvím zahraničních filiálek?
a)

b)

zůstaly za jeho hranicemi. Většinu z nich byly následně nuceny

Jak se nazývala ústředna českého zemědělského

likvidovat a již se až na výjimky do další expanze

družstevnictví, včetně finančního?

v zahraničí nepouštěly. Výjimkou byla Pražská úvěrní banka
(později Anglo-československá a Pražská úvěrní banka), která

Ústřední jednota hospodářských družstev vznikla již v roce 1897

si vybudovala zastoupení v Sofii, Bukurešti či Bělehradě. Vedle nich

jakožto finanční a organizační ústředí českého zemědělského

disponovala filiálkou v Londýně (původně filiálka Anglo-

družstevnictví v Čechách, zejména pak venkovských záložen

československé banky) a ve druhé polovině 30. let založila agencii

(kampeliček). Jejím úkolem bylo napomáhat kampeličkám

v New Yorku.

s opatřením úvěrů nebo naopak se zhodnocením nevyužitých
vkladů. Jen v roce 1921 v ní bylo soustředěno 2232 hospodářských

8.

sdružení (družstevních organizací), z nichž 1669 tvořily spořitelní
a záložní spolky a záložny.
3.

b)

c)

V době působení československých legií v Rusku byla vytvořena

Jak se nazývala nejvýznamnější asociace československých

„Vojenská spořitelna čs. legií na Rusi“, která soustřeďovala vklady

bank?

československých vojáků a zároveň napomáhala financování
obchodů podnikání na Sibiři. Na základě spořitelny se zrodil

V roce 1917 byl vytvořen Svaz českých bank s cílem zastupovat

při evakuaci legionářů do ČSR projekt Banky československých
legií. Její akcie upisovali v roce 1919 nejprve ruští a o rok

v něm byly soustředěny jen nacionálně české obchodní banky, ale

i francouzští, italští, srbští a američtí legionáři. Dne 29. 6. 1921

postupně sem byly přijaty i banky německé. Svaz českých bank

se pak v Praze konalo ustavující valné shromáždění banky.

se stal hned od počátku platformou, na níž se české banky zapojily
do budování nového státu.
4.

Kdy byly schváleny první bankovní zákony?

b)

Náraz deflační krize, která vedla k pádu tří obchodních bank
a zároveň ohrožení existence řady dalších, vedl k rozhodnutí jednak

9.

hospodářské krize?
a)

přispívala k zajištění likvidity trhu státních cenných papírů
a napomáhala tak finančním ústavům lombardem státních

o záchranu finančního systému a obnovení jeho důvěry se staly

dluhopisů a eskontem směnek. Podle zákona č. 49/1934 Sb. z. a n.

bankovní zákony z roku 1924 (č. 237-241 Sb. z. a n.), které mimo

byl proto zřízen Československý reeskontní a lombardní ústav,

jiné upravovaly oblast vkladních knížek, povinné revize peněžních

který disponoval rozsáhlým kapitálem pocházejícím od státu,

ústavů, správy cenných papírů, moratoria nebo činnosti specifických

z povinných vkladů peněžních ústavů, jmění veřejnoprávních

záchranných fondů.

sociálně-pojišťovacích ústavů a rezerv životních pojišťoven. Stát

Jak se nazývaly slovenské finanční ústavy zřízené podle vzoru

pak ručil za závazky ústavu.
10. Jak se jmenoval nejvýznamnější soukromý bankovní

Po vzniku ČSR byla snaha zejména ze strany agrárníků podpořit

dům v ČSR?

na Slovensku rozvoj lidového peněžnictví, hlavně na venkově.
Z tohoto důvodu byl ustaven Zväz rol’nických vzájomných pokladnic
v Bratislavě, který následně zřizoval rolnické vzájemné pokladnice
po celém Slovensku. Specifikem těchto institucí byla účast státu
a zároveň i to, že představovaly určitý kompromis mezi okresními
záložnami hospodářskými a kampeličkami.

Problémy na úvěrovém trhu v době Velké hospodářské krize byly
podnětem, který stál za zřízením státní finanční instituce, jež by

nastavení pravidel pro činnost peněžních ústavů. Výsledkem úsilí

okresních hospodářských záložen?

Který státní peněžní ústav vznikl s cílem zajištění likvidity
československého finančního systému v době Velké

o provedení sanace finančního systému, a jednak o novém

c)

Počátky kterého československého peněžního ústavu
se nacházely v Rusku?

zájmy sdružených bankovních ústavů, zejména vůči státu. Zprvu

5.

České banky si na počátku 20. století vytvářely své filiálky v rámci
celého Rakouska-Uherska. Tyto pak po vzniku Československa

při umisťování československého státního dluhu.
2.

Který bankovní ústav disponoval v době I. ČSR největším

b)

Bankovní dům Petschek (Bankhaus Petschek & Co.) vznikl v roce
1920 jako vyvrcholení podnikatelských aktivit rodiny Petschků, resp.
její pražské větve. Rodina a následně i banka se opírala o rozsáhlé
důlní podniky v severočeském hnědouhelném revíru. Na rozdíl
od jiných soukromých bankéřů si vytvořila firma Petschek
i průmyslový koncern, do něhož vedle dolů náležely i lihovary

6.

Které peněžní ústavy působící v ČSR byly historicky nejstarší?

či papírny. Význam členů rodiny Petschků v československém

a)

Sirotčí pokladny byly v podstatě nadacemi, které ojediněle

bankovnictví podtrhovaly jejich kapitálové účasti na předních

fungovaly již od XVI. století. Jejich poměry, zejména správa

obchodních bankách (např. Anglo-československé a Pražské úvěrní

od poručenských a berních úřadů, pak byly výrazně upraveny

bance, České bance Union nebo České eskontní bance a úvěrním

v roce 1858. Jejich cílem byla správa svěřeneckého jmění

ústavu). V jejich statutárních orgánech také zasedali.

poručenců, tzn. zejména sirotků. Spravované jmění byly sirotčí
pokladny oprávněny ukládat jen do hypotečních úvěrů a cenných
papírů s tzv. sirotčí jistotou. Sirotčí pokladny v rámci každé země
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