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EXPERT 

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

prováděla šekové řízení? 

a) Poštovní šeková banka 

b) Poštovní spořitelní a šekový ústav 

c) Poštovní úřad šekový 

2. Jak se nazýval fond, který měl napomoci sanaci 

peněžních ústavů po deflační krizi? 

a) Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných 

poměrů 

b) Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých na základě 

deflační krize 

c) Mimořádný fond pro sanaci ztrát peněžních ústavů 

vzniklých na základě deflační krize 

3. Který orgán projednával stížnosti ohledně nekalé 

soutěže v peněžnictví? 

a) Ústřední smírčí orgán 

b) Úřad pro potírání nekalé soutěže 

c) Úřad pro soutěž v peněžnictví 

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

v roce 1928 a jíž vyvrcholila koncentrace moravských 

bank? 

a) Moravská banka 

b) Moravská průmyslová banka 

c) Živnostenská banka pro Moravu a Slezsko 

5. Který veřejný fond zvyšoval bezpečnost vkladů 

uložených u finančních ústavů ve 20. a 30. letech 

minulého století? 

a) Všeobecný fond pojištění vkladů 

b) Zvláštní fond pro úpravu poměrů v peněžnictví 

c) Všeobecný fond peněžních ústavů 

6. Jak se nazýval revizní orgán bankovních ústavů vzniklý 

v roce 1924? 

a) Společenství, revisní a důvěrnické sdružení 

československých bankovních ústavů 

b) Jednota, revisní a důvěrnické sdružení československých 

bank 

c) Revise, společnost ručení omezeného pro revisi 

československých bank 

7. Jak se nazývala pojišťovna, která zkrachovala v roce 

1936? 

a) Fénix, životní pojišťovací společnost ve Vídni 

b) Star, životní pojišťovací společnost ve Vídni 

c) První světová, životní pojišťovací společnost ve Vídni 

8. Kolik peněžních ústavů se nalézalo v Československu v 

roce 1935? 

a) cca 80 

b) cca 800 

c) cca 8000 

9. Který peněžní ústav plnil úlohu tzv. náhradové banky 

pro pozemkovou reformu? 

a) Poštovní spořitelna 

b) Hypoteční banka česká 

c) Zemská banka 

10. Jakou funkci plnila v českém finančním systému První 

česká zajišťovací banka? 

a) zajišťovny 

b) pojišťovny 

c) banky 

 


