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Ročník: maturitní ročníky
Anotace DUMu: Studijní materiál má podobu pracovních listů a je určen pro studenty maturitních
ročníků ve společenskovědním semináři.Cílem je zopakovat základní pojmy z
oblasti bankovnictví.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

BANKOVNICTVÍ
Úkol č. I: Bankovní soustava ČR je složena z 3 typů bankovních institucí. Které to jsou
a uveďte příklady konkrétních bank:

1. stupeň:
2. stupeň:
3. stupeň:

Úkol č. II: Napište, jaké jsou hlavní úkoly ČNB:

Úkol č. III: Vysvětlete, jakým způsobem reguluje ČNB množství peněz v oběhu
prostřednictvím těchto nástrojů:
• povinné minimální rezervy

• operace na volném trhu

• diskontní sazba

Úkol č. IV: Přiřaďte k popisu bankovního produktu jeho název.
1. Hlavním účelem nebývá ukládání peněz, ale provádění platebního styku. Banka poskytuje
nízké úrokové sazby, nehodí se pro ukládání většího množství peněz.
2. Je sjednáván na pevně stanovenou částku na dobu určitou.
3. Je tradičním způsobem ukládání prostředků. Jde o písemné zachycení našich vkladů a
výběrů.
4. Typ bankovního účtu pro libovolné ukládání prostředků s lepším úročením. Někdy
stanovena výpovědní lhůta.

5. Smlouva se sepisuje na určitou cílovou částku minimálně na 6 let. Stát poskytuje státní
příspěvek. Minimálně po 2 letech je možné získat úvěr.
a) termínovaný vklad
b) vkladní knížka
c) běžný účet
d) stavební spoření
e) spořicí účet
1.

2.

3.

4.

5.

Úkol č. V: Doplňte:
1. RPSN znamená………………………………………………………………………….........
2. Máme-li penzijní připojištění, může nám přispívat i…………………………………………
3. Úroková míra označená zkratkou p.a. znamená……………………………………………...
4. K bankovním poplatkům patří např. (2)………………………………………………………
5. Kreditní karta se liší od…………….karty tím, že……………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
6. Kontokorent může být poskytnut, máme-li v bance…………………………………………

Úkol č. VI: U uvedených bankovních činností určete, pro který typ bankovních institucí
jsou typické:
Činnost
Směnárenská činnost
Bankovní dozor
Vedení vládních účtů
Vydávání peněz do oběhu
Bezhotovostní platební styk
Poskytování spotřebitelských úvěrů
Kontrola peněžního oběhu
Povolení založit novou banku
Poradenská činnost
Přijímání vkladů od klientů

Banka

Úkol č. VII: Určete, do kterého typu bankovních operací patří následující činnosti
komerčních bank:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

směnárenské operace
přijímání vkladů od právnických a fyzických osob
nákup cenných papírů
depozitní služby
emise vlastních akcií
úschova a správa cenných papírů
přijímání úvěrů
provádění platebního styku
poskytování úvěrů a půjček

Bankovní operace
aktivní

pasivní

zprostředkovatelské
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