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BANKY 

Bankovní systém tvoří páteř ekonomiky. 

Samotné slovo banka má původ v 

italském slově „il banco“, což znamená 

lavice nebo stůl. Pochází z dob, kdy se 

ještě neobchodovalo ve velkých budovách 

jako dnes, ale na tržištích pod širým 

nebem, kam si směnárník přinesl lavici a 

na ní se odehrávaly veškeré finanční 

transakce. 
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BANKOVNÍ SOUSTAVA 

Banky spolu s dalšími finančními 

institucemi v tržní ekonomice vytvářejí 

bankovní soustavu. Jednoduše 

řečeno se jedná o souhrn všech bank 

v daném státě. 
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BANKOVNÍ SOUSTAVA 

V tržní ekonomice ČR existuje od roku 

1990 bankovní soustava dvoustupňová: 

 

1. stupeň tvoří centrální (ústřední) banka 

 

2. stupeň tvoří obchodní (komerční) 

banky a další peněžní instituce 
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CENTRÁLNÍ BANKA 

Ústřední (centrální) banka je vládou 

ustanovená vrcholová instituce, do značné 

míry však na ní nezávislá, zodpovědná za 

řízení měnové politiky státu. Její postavení 

vychází z ústavy České republiky. 

Centrální banka v ČR se jmenuje Česká 

národní banka (ČNB). 
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ČESKÁ NÁRODNÍ 

BANKA 
Dříve SBČS = STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKA 

Organizace ČNB je dána zákonem o ČNB z roku 1993.  

Ústřední sídlo má v Praze, pobočky jsou v bývalých 

krajských městech. 

Nejvyšším orgánem je BANKOVNÍ RADA, která má 7 

členů: 

 Guvernér ČNB 

 Dva víceguvernéři 

 Čtyři vedoucí pracovníci 

Členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na dobu 

 6 let. 
http://start.icq.com/http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovn

i_rady/index.html 
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ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

Hlavní funkce: 

1. Dohlíží  na bankovní trh 

2. Vykonává dozor na obchodními bankami (poskytuje 

licence) 

3. Je bankou bank (půjčuje obchodním bankám peníze) 

4. Je bankou státu (vede státní rozpočet) 

5. Řídí peněžní oběh v zemi 

6. Emituje (vydává) bankovky a mince 

7. Udržuje inflaci na rozumné míře 

8. Spravuje devizové rezervy, ovlivňuje devizové kurzy 

CÍLEM ČNB NENÍ DOSAHOVAT ZISK! 
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OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) 

BANKY 
Obchodní neboli komerční banka je firmou 

(podnikatelským subjektem) specializovanou na 

obchodování s penězi. 

 Nabízí svým klientům (podnikům i soukromým 

osobám) široký výběr bankovních služeb neboli 

bankovních produktů. Dle toho rozlišujeme: 

1. Banky univerzální: nabízejí všechny bankovní 

produkty. 

2. Banky specializované: nabízejí pouze jednu 

bankovní službu (stavební spořitelna). 
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OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) 

BANKY 

Obchodní banky se zakládají jako akciové 

společnosti, ovšem za přísnějších kritérií. 

 V konečné fázi o zřízení obchodní banky 

rozhoduje centrální banka (ČNB). Ta 

uděluje všem bankám či finančním 

institucím licenci k poskytování finančních 

služeb. 
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OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) 

BANKY 
Základní bankovní služby klientům jsou: 

1. Příjem vkladů 

2. Poskytování půjček 

3. Zprostředkování platebního styku 

4. Zajištění koupě a prodeje cenných papírů 

5. Směnárenské služby 

6. Poradenské a konzultační služby  

HLAVNÍM CÍLEM JE DOSAHOVAT ZISK! 
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OSTATNÍ PENĚŽNÍ 

INSTITUCE 
1. INVESTIČNÍ BANKY 

2. HYPOTEČNÍ BANKY 

3. SPOŘITELNY 

4. STAVEBNÍ SPOŘITELNY 

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný 

http://www.banky.cz/axa
http://www.banky.cz/bank-gutmann
http://www.banky.cz/bank-of-tokyo-mitsubishi
http://www.banky.cz/citibank
http://www.banky.cz/credit-agricole
http://www.banky.cz/ceska-exportni-banka
http://www.banky.cz/ceska-sporitelna
http://www.banky.cz/ceskomoravska-stavebni-sporitelna
http://www.banky.cz/ceskomoravska-zarucni-a-rozvojova-banka
http://www.banky.cz/deutsche-bank
http://www.banky.cz/equa-bank
http://www.banky.cz/evropsko-ruska-banka
http://www.banky.cz/fio-banka
http://www.banky.cz/fortis
http://www.banky.cz/ge-money-bank
http://www.banky.cz/hsbc
http://www.banky.cz/hypotecni-banka
http://www.banky.cz/ing
http://www.banky.cz/jt-banka
http://www.banky.cz/lbbw-bank
http://www.banky.cz/mbank
http://www.banky.cz/modra-pyramida-stavebni-sporitelna
http://www.banky.cz/oberbank
http://www.banky.cz/postova-banka
http://www.banky.cz/postovni-sporitelna
http://www.banky.cz/ppf-banka
http://www.banky.cz/privat-bank
http://www.banky.cz/raiffeisen-stavebni-sporitelna
http://www.banky.cz/raiffeisenbank-im-stiftland
http://www.banky.cz/rbs
http://www.banky.cz/saxo-bank
http://www.banky.cz/sberbank
http://www.banky.cz/stavebni-sporitelna-ceske-sporitelny
http://www.banky.cz/unicredit-bank
http://www.banky.cz/volksbank-lobau-zittau
http://www.banky.cz/vseobecna-uverova-banka
http://www.banky.cz/sparkasse
http://www.banky.cz/wustenrot-stavebni-sporitelna
http://www.banky.cz/wustenrot-hypotecni-banka
http://www.banky.cz/zuno
http://www.banky.cz/air-bank


POUŽITÉ ZDROJE 

1. Mach, J. Ekonomika pro SOU – 3. díl. Fortuna. 2002. ISBN 80-7168-729-4 

2. http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=7&gs_ri=psy-

ab&pq=bankovn%C3%AD+soustava+ekonomika&cp=5&gs_id=m&xhr=t&q=banky&rl

z=1T4ADSA_csCZ406CZ409&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.bGE&biw=136

6&bih=590&wrapid=tljp136457465595608&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=JcJVUb6IMaSE4gSu9ICABA#imgrc=Q0t9

eSvJ-ZztZM%3A%3Blk3C-

mAWupKPMM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wmmagazin.cz%252FUserFiles%2

52FImage%252Fwm_magazin%252Fwm_90-

91%252Fpenize_a_banky3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wmmagazin.cz%2

52Fview.php%253Fcisloclanku%253D2009060032%3B400%3B276 

3. http://www.banky.cz/prehled-bank 

 

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný 

Fpenize_a_banky3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wmmagazin.cz%252Fview.php%253Fcisloclanku%253D2009060032%3B400%3B276
Fpenize_a_banky3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wmmagazin.cz%252Fview.php%253Fcisloclanku%253D2009060032%3B400%3B276

