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EXPERT 

1. Jak se jmenovala centrální banka působící v ČSR od roku 

1926? 

a) Po téměř sedmi letech provizoria zahájila dne 1. dubna 1926 svou 

činnost Národní banka Československá a zaujala tak místo 

dosavadního Bankovního úřadu ministerstva financí. Jejím 

prvořadým úkolem vedle mnoha dalších bylo udržování kurzu 

československé koruny k zahraničním měnám na úrovni posledních 

dvou let, tj. 1924–1926 (100 Kč = 2,90-3,03 USD). Později po přijetí 

standardu zlaté devizy, tj. v roce 1929, se tento úkol změnil, neboť 

měla udržovat ve smyslu platné československé legislativy paritu 

koruny ke zlatu. 

2. Jak se jmenovala československá banka, která byla jako jediná 

až do roku 1927 výhradně ve vlastnictví zahraničního kapitálu? 

c) Anglo-československá banka vznikla v roce 1922 jako výsledek 

mezistátních jednání mezi Velkou Británií a Československem 

ohledně řešení postavení poboček Anglo-rakouské banky (Anglo-

Österreichische Bank) v Československu. Koncesi na její zřízení 

získala Bank of England, nicméně akciový kapitál ve výši 

120 milionů korun se nacházel v držení Anglo-Austrian Bank Ltd. 

(později Anglo-International Bank v Londýně). Českoslovenští 

akcionáři získali v bance majoritu teprve až v roce 1927. 

3. Která československá banka působila jako finanční ústředí 

všech československých spořitelen bez ohledu na národnostní 

charakter? 

a) České spořitelny si vytvořily svou ústřednu v roce 1903 pod názvem 

Ústřední banka českých spořitelen v reakci na již od roku 1901 

existující Centralbank der deutschen Sparkassen ve Vídni, jež 

představovala finanční oporu pro nacionálně německé spořitelny  

z celé předlitavské části Rakousko-Uherska. Její pobočky v roce 

1922 převzala Centralbank der deutschen Sparkassen  

in der Čechoslovakischen Republik. V roce 1936 se transformovala 

dosavadní Ústřední banka českých spořitelen na Ústřední banku 

československých spořitelen, jež sloužila pro uspokojení finančních 

potřeb všech spořitelen v ČSR bez ohledu na nacionální charakter. 

4. Která z následujících tzv. oborových či stavovských bank 

nevznikla? 

b) V průběhu druhého desetiletí 20. století a krátce po vzniku ČSR se 

ustavilo několik tzv. stavovských či oborových bank, jež měly sloužit 

k uspokojení specifických finančních potřeb jednotlivých odvětví. 

Rozsahem akciového kapitálu i bilanční sumy se jednalo zpravidla 

o tzv. malobanky s akciovým kapitálem do 20 milionů Kč. V roce 

1910 vznikla Banka pro průmysl pivovarský a v roce 1921 

Řeznicko-uzenářská banka, naopak i přes rozsáhlé úvahy 

o vybudování Hodinářské banky (kolem roku 1913) ze zřízení 

tohoto ústavu sešlo. 

5. Která československá obchodní akciová banka ve 30. letech 

zkrachovala? 

a) Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen 

Republik, která vznikla v roce 1922 převzetím československých 

poboček vídeňské Centralbank der deutschen Sparkassen 

a Österreichische Industrie- und Handelsbank (filiálek v Liberci 

a Opavě), se od počátku své existence, obdobně jako nacionálně 

německé spořitelny, potýkala s finančními problémy, což byl 

důsledek nelikvidního uložení značného objemu finančních 

prostředků ve válečných půjčkách. Přestože byla v letech  

1931–1932 sanována, ukázalo se, že ekonomické problémy jsou 

mnohem hlubší. Proto byla v roce 1936 zrušena a Ústřední bance 

československých spořitelen bylo nařízeno ji (zároveň s Karlsbader 

Veriensbank) zlikvidovat. 

6. V roce 1930 vznikla fúzí Anglo-československá a Pražská 

úvěrní banka. Z kolika bank to bylo? 

a) Vznik Anglo-československé a Pražské úvěrní banky jistě 

představoval vrchol koncentračního procesu československého 

bankovnictví. Cílem bylo vytvoření konkurenčního peněžního ústavu 

k Živnostenské bance. Anglo-československá banka a Pražská 

úvěrní banka vznikla na základě tří ústavů – Anglo-československé 

banky, Pražské úvěrní banky a České komerční banky. 

7. Nejsilnější bankou meziválečného ČSR dle bilančního 

úhrnu byla: 

b) Po celou dobu existence I. ČSR byla Živnostenská banka podle 

bilančního úhrnu největší československou bankou. Jeho velikost 

(cca. 5 mld. Kč) ve 20. letech 20. stol. zpravidla přesahovala 

o 1 miliardu Kč bilanční sumy jejích největších konkurentek. Tento 

rozdíl se pak ještě zvětšil v průběhu Velké hospodářské krize. 

8. Se kterou politickou stranou byla úzce spojena Agrární banka 

československá? 

a) V době I. ČSR měly některé obchodní banky, obdobně jako i lidové 

peněžní ústavy, blízko k některým politickým stranám, jejichž 

předáci také nezřídka významně přispěli k jejich založení. Ze všech 

snad nejmarkantnější bylo spojení mezi Agrární bankou 

československou (dříve Agrární bankou) a Republikánskou stranou 

zemědělského a malorolnického lidu, tzv. stranou agrární. 

9. V průběhu deflační krize zkrachovaly tři obchodní banky. 

Jak se jmenovaly? 

a) V letech 1922–1923 v době tzv. deflační krize zanikly postupně tři 

banky: Moravsko-slezská banka, Bohemia, čsl. zahraniční banka 

a Pozemková banka. Hlavním důvodem byla honba za ziskem  

v letech 1919-1922, která vedla k nezdravé akvizici vkladů  

a poskytování úvěrů na nerealistické projekty. Blízko úpadku  

se v této době ocitlo více finančních ústavů, ale s ohledem  

na možné vážné poškození celého finančního systému jim byla 

poskytnuta státní finanční pomoc či podpora ze strany  

ostatních bank. 

10. Jak se nazýval nejvýznamnější veřejnoprávní ústav v ČSR? 

a) Nejvýznamnějším veřejnoprávním ústavem meziválečného 

Československa byla Zemská banka, původně Zemská banka 

království Českého (do 1920). Nejen její význam, ale i účast jejích 

významných představitelů na akcích souvisejících se zřízením ČSR 

dokonce vedly k úvahám o tom, že by se mohla v budoucnosti stát 

centrální bankou. K tomuto sice nedošlo, nicméně se stala klíčovým 

pilířem finančního systému, který zajišťoval jeho likviditu, a byla  

jí svěřena například péče o instituce, jež se staraly o stabilitu 

finančního systému. 

 



––    Jak dobře znáš historii finančního systému? 

SADA 1 – POZNÁMKY K OBDOBÍ 1918–1938 
 

Vydala Česká národní banka, 2021 

© Česká národní banka, www.cnb.cz/expozice 

 

EXPERT 

Místo pro poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


