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EXPERT 

1. Jak se nazývala finanční instituce, která do roku 1930 

prováděla šekové řízení? 

c) V Rakousku-Uhersku působila již od 80. let 19. stol. Poštovní 

spořitelna, která se věnovala šekovému řízení a poštovní službě. 

Po vzniku Československa převzala dne 20. listopadu 1918 její 

úkoly Československá poštovní spořitelna. 21. července 1919 její 

působnost, ovšem jen v šekovém řízení, převzal Poštovní úřad 

šekový. Teprve až v roce 1930 jej nahradila Poštovní spořitelna, 

která obstarávala také poštovní spořitelní službu. 

2. Jak se nazýval fond, který měl napomoci sanaci peněžních 

ústavů po deflační krizi? 

a) Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů 

vznikl na základě zákona č. 237/1924 Sb. z. a n. Jeho úkolem bylo 

pokrývat ztráty peněžních ústavů, které vznikly v době po roce 

1918, a stabilizovat tak finanční systém otřesen krizí. Zvláštní fond 

vydal dluhopisy, které podle rozhodnutí svého kuratoria přiděloval 

finančním ústavům (včetně výdělkových a hospodářských 

společenstev) podle utrpěných škod. Celkově Zvláštní fond vydal 

4% dlužní úpisy v objemu 1,64 mld. Kč. 

3. Který orgán projednával stížnosti ohledně nekalé soutěže 

v peněžnictví? 

a) V roce 1928 byl zřízen Ústřední smírčí orgán jako autonomní 

instituce, která byla přičleněna k Národní bance Československé. 

Jeho úkolem bylo projednávat stížnosti na porušení norem 

vydaných pro peněžnictví ve věci nekalé soutěže (zejména 

podbízení se peněžních ústavů vysokými úroky z vkladů nebo 

nízkými z úvěrů). Pokud zjistil pochybení, byl povinen podat 

okresním úřadům podnět ke stíhání, tedy k udělení pokuty. Ústřední 

smírčí orgán dále podával dobrozdání ve věcech nekalé soutěže 

a návrhy na nové normy v oblasti peněžnictví. 

4. Jak se jmenovala banka se sídlem v Brně, která vznikla v roce 

1928 a jíž vyvrcholila koncentrace moravských bank? 

a) V roce 1928 byla ustavena Moravská banka, a to na podkladě čtyř 

někdejších bankovních ústavů – Moravské agrární a průmyslové 

banky v Brně (1908), Jihomoravské banky ve Znojmě (1918), 

Moravsko-slovenské banky v Olomouci (1920) a Brněnské banky 

v Brně (1919). Vznikla tím velkobanka s akciovým kapitálem  

120 milionů Kč, jediná se sídlem v Brně. Cílem fúze bylo podstatné 

snížení režie a zjednodušení úvěrové organizace na Moravě. 

Určitým předstupněm koncentrace bylo již v roce 1925 uzavření 

zájmového společenství mezi nimi. 

5. Který veřejný fond zvyšoval bezpečnost vkladů uložených 

u finančních ústavů ve 20. a 30. letech minulého století? 

c) V roce 1924 byl vedle Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát 

povstalých z poválečných poměrů zřízen také Všeobecný fond 

peněžních ústavů (zákon č. 238/1924 Sb. z. a n.). Zatímco první 

z nich byl určen jen pro stabilizaci finančního trhu po deflační krizi, 

úkol druhého z nich byl dlouhodobý. Měl totiž dlouhodobě zvyšovat 

bezpečnost vkladů. Prostředky fondu tvořily příspěvky finančních 

ústavů, příslušníků fondu, a popřípadě výnos z vydání vlastních 

dluhopisů, z nichž se v případě potřeby, tj. při ohrožení existence  

či vkladů finančního ústavu, měly hradit ztráty. Vklady  

pak měly být vyplaceny až do výše 80 %. O veškerou správní 

agendu fondu se starala Zemská banka. 

6. Jak se nazýval revizní orgán bankovních ústavů vzniklý  

v roce 1924? 

b) Bankovní zákony z roku 1924 významně zasáhly také do povinné 

revize bank. Ty na rozdíl od spořitelen či záložen až do této doby 

neprocházely pravidelnou revizí. Nově vzniklá „Jednota, revisní 

a důvěrnické sdružení československých bank“ sdružila všechny 

akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, jež 

prováděly bankovní obchodní transakce. Byla pověřena jednak 

vykonáváním jejich revize, a navíc i předkládáním návrhů na jejich 

reorganizaci či sanaci 

7. Jak se nazývala pojišťovna, která zkrachovala v roce 1936? 

a) Mezi peněžní ústavy, jež se neblaze zapsaly do historie, náleží 

i Fénix, životní pojišťovací společnost ve Vídni (Phönix, 

Lebensversicherung-Gesellschaft). Jednalo se o životní pojišťovnu, 

která byla zřízena již v roce 1882 (v roce 1889 převzala název Fénix 

od společnosti existující od roku 1860). Ve 20. letech 20. stol. 

se z ní jejímu generálnímu řediteli Wilhelmu Berlinerovi podařilo 

vytvořit pojišťovnu působící ve 23 zemích, včetně ČSR. Enormní 

zadlužení podniku, rozsáhlé spekulace, ale i podvody se staly 

příčinou jejího pádu za Velké hospodářské krize. V roce 1936 krátce 

po úmrtí Berlinera zkrachovala. Skandál, který úpadek vyvolal, 

napomohl nacistické straně v Rakousku. 

8. Kolik peněžních ústavů se nalézalo v Československu  

v roce 1935? 

c) Přestože se to zdá neuvěřitelné, v roce 1935 působilo na území 

Československa 8.105 peněžních ústavů. Jedním z důvodů 

například bylo, že téměř v každé větší obci působila jedna vesnická 

záložna (jen těch bylo v roce 1935 4.375). Odhadovalo se však, 

že v případě započtení ještě dříve zmíněných pobočných ústavů by 

se celkový počet blížil 9.300. Z tohoto důvodu se již v této době 

hovořilo o hypertrofii peněžních ústavů, a proto byla snaha úplně 

omezovat vznik dalších a koncentrovat stávající do větších celků. 

9. Který peněžní ústav plnil úlohu tzv. náhradové banky  

pro pozemkovou reformu? 

a) Krátce po vzniku ČSR se začala připravovat I. pozemková reforma, 

jejímž úkolem bylo uspokojení hladu po půdě. Proto byl proveden 

zábor půdy dosavadních velkostatků, jež byla poté přidělena 

zájemcům za vypočtenou náhradu. V souvislosti s tím byla zřízena 

Náhradová banka pro pozemkovou reformu. Ta měla vykonávat 

„jménem státu účetní a pokladní službu stran náhradových 

pohledávek pozemkovým úřadem jí přikázaných“. Výkonem funkce 

této instituce byl v roce 1922 pověřen Poštovní úřad šekový  

a po roce 1930 Poštovní spořitelna. 

10. Jakou funkci plnila v českém finančním systému První česká 

zajišťovací banka? 

a) První česká zajišťovací banka (dříve První všeobecná zajišťovací 

banka) vznikla v roce 1870 s úkolem poskytovat všem pojišťovacím 

ústavům zajištění na všechny druhy pojištění. Na jejím zřízení se 

vedle představitelů Pojišťovací banky „Slavie“ podílela také 

Všeobecná česká banka a Živnostenská banka, která později 

získala rozhodující část jejích akcií. V průběhu své existence  

se musela vyrovnat s řadou problémů, z nichž asi nejvýznamnějším 

byly ztráty v důsledku zemětřesení v San Francisku v roce 1906. 
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