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O československé a české měně

NAJDĚTE A ZKUSTE OPRAVIT 10 CHYB V TEXTU

Příběh československé měny začal 25. února 1919, kdy ministerský předseda Alois Rašín navrhl schválení dvou
zákonů, na jejichž základě byla provedena měnová odluka od rakousko-uherské koruny. Následně došlo k uzavření
hranic Československa a okolkování rakousko-uherských bankovek. Alois Rašín byl zastáncem pevné koruny,
úspor a hyperinflace, která měla snížit ceny exportovaných výrobků. Zatímco období druhé poloviny 20. let bylo
obdobím mimořádné prosperity, ve 30. letech propukla Velká hospodářská krize, jež dolehla na i na československé
hospodářství. Východiskem se stalo v roce 1934 zřízení Národní banky Československé.
Dne 15. března 1939 došlo k okupaci zbylého teritoria českých zemí nacistickým Německem. Zároveň bylo
rozhodnuto, že měnou bude říšská marka a koruna (protektorátní). Následně si Německo vynutilo převod veškerých
zlatých rezerv nyní již Národní banky pro Čechy a Moravu do protektorátu. K obnovení československé měny došlo
až po ukončení II. světové války.
Změny v československé ekonomice nastaly záhy po komunistickém převratu v únoru roku 1948. Ekonomika
se měla proměnit na direktivně plánovanou dle čínského vzoru s tím, že důležitá úloha byla přiřčena Státní bance
československé. Ta plnila funkce cedulové banky i bank obchodních.
V Československu v letech 1948 až 1989 oficiálně neexistovala inflace, nicméně velká řada zboží byla
nedostatková. Jednalo se proto o tzv. skrytou inflaci. K obnově tržního hospodářství došlo po sametové revoluci
v roce 1989. Jedním z prvních kroků bylo i vytvoření standardního třístupňového bankovního systému. Po rozdělení
Československa a vzniku samostatné České republiky došlo k vytvoření České národní banky a samostatné české
koruny.
Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada, jejíž členy jmenuje vláda na návrh prezidenta
republiky. V čele sedmičlenné bankovní rady stojí guvernér. Hlavním cílem České národní banky je udržování
stabilního kurzu koruny, čímž přispívá ke stabilnímu ekonomickému prostředí. Dále pak pečuje o finanční stabilitu
a bezpečné fungování finančního systému v ČR. V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku,
vydává bankovky a mince, řídí a dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává dohled nad
záložnami. Jako ústřední banka poskytuje bankovní služby státu a veřejnému sektoru. Vede účty organizacím
a osobám napojeným na státní rozpočet. K zajištění stanovených úkolů ČNB zpracovává a vytváří statistické
informace.
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O papírových penězích z Číny 1 – O

ZAČÁTEČNÍK

PŘESMYČKY – POZNEJTE SLOVA A Z PRVNÍCH PÍSMEN SESTAVTE TAJENKUTÁZKY

Přestože v Evropě začaly vznikat papírové peníze teprve až od 17. století, nebyly v Evropě
zcela neznámé. Evropané se s nimi mohli setkat díky některým cestovatelům, kteří procestovali
Východní Asii a následně o nich vydali svědectví ve svých cestopisech. Těmi nejznámějšími
byli benátský obchodník ………..... ………..... (1254–1324) a vlámský františkánský
mnich………..... … ………..... (1220–1270/1293).
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Poznámka: po vyluštění tajenky doplň diakritiku.
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