Vytvořeno v rámci projektu
Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky

Pracovní list 1

Základní funkce banky

1.Objasněte pojem banka.

2.Vysvětlete význam ústřední banky.

3.Myslíte si, že by měly být obchodní banky a spořitelny určitým způsobem regulovány?
Svou odpověď zdůvodněte.

4.Myslíte si, že bankovní platební karty lze považovat za peníze?
Svou odpověď zdůvodněte.

5.Jaká je úloha zúčtovacího centra ČNB?

6.Mají obchodní banky právo tisknout své vlastní peníze?
Svou odpověď zdůvodněte.

7.Co je depozitum?

8.Co jsou netermínovaná depozita?

9.Co jsou termínovaná depozita?

10.Co je likvidita banky?

11.Jaké jsou výnosy banky?

12.Vyjmenujte náklady banky.

13.Jaká jsou pravidla obezřetného chování bank? Jednotlivá pravidla vysvětlete.

14.Co je to úrokové rozpětí

15.Co je multiplikace depozit?

Vypočtěte, jaké množství peněz může být vytvořené bankami z počátečního vkladu
20 000 Kč. Předpokládejme rezervy ve výši 2%.

Řešení:
1.Organizace, která má povolení provádět bankovní operace.
2.Zabezpečuje stabilitu měny a provádí měnovou politiku. Vydává bankovky a mince,
řídí peněžní oběh, platební styk, vykonává dohled nad prováděním bankovních operací.
3.Ano, hospodaří s penězi jiných subjektů.
4.Ano, bezhotovostní peníze.
5.Každá banka má u ČNB účet a provádí zúčtování plateb jednotlivých bank.
6.Ne.
7.Vklad.
8.Vklady, které lze vybrat kdykoli, např. běžný účet.
9.Vklady, jejichž výběr je k určitému termínu, nebo po předchozím oznámení.
10.Schopnost hradit své závazky.
11.Výnosy – z finanční činnosti (úroky, výnosy z investic, poplatky, provize apod.)
- použití rezerv a opravných položek
- ostatní provozní výnosy
12.Náklady – na finanční činnost (úroky, poplatky, provize apod.)
- provozní náklady (budovy, personál apod.)
- tvorby rezerv a opravných položek
- mimořádné náklady
13.Pravidlo – kapitálové přiměřenosti
- likvidity
- úvěrové angažovanosti
- klasifikace pohledávek z úvěrů
- tvorba rezerv a opravných položek
14.Rozdíl mezi průměrnými úrokovými sazbami z vkladů a průměrnými úrokovými sazbami
z úvěrů.
15.Vznik bezhotovostních peněz. 980 000 Kč.

