Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice
DUM 1
Číslo projektu:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Sada a téma:
Určení:
Vytvořeno kým:
Ověřeno kým:
Anotace:

Jazyk:
Očekávaný výstup:

Číslo
CZ.1.07/1.4.00/21.1276 šablony:
Finanční gramotnost

VI/2

Občanská výchova
Téma 1 - ČNB
6. - 9. ročník
Ověření:
Vladimíra Hanušová
Vladimíra Hanušová
Materiál slouží k pochopení specifického postavení ČNB
v systému českého bankovnictví.

čeština
Žák chápe a rozumí specifickému postavení ČNB.

Speciální vzdělávací
potřeby:
Klíčová slova:

Druh učebního
materiálu:
Druh interaktivity:
Cílová skupina:
Stupeň a typ
vzdělávání:
Typická věková
skupina

žádné
ČNB, obchodní banky, stabilita měny, guvernér ČNB

Pracovní list
interaktivita
Žáci ZŠ
II. stupeň, základní vzdělávání
12 – 15 let

Téma 1: ČNB
Banky dělíme na: centrální (ústřední) banku
obchodní banky
V České republice je centrální bankou Česká národní banka (ČNB). Není
podnikatelskou institucí a jejím cílem není dosahovat zisk. Je to státní instituce, která
si klade za cíl usměrňovat hospodaření státu a udržet stabilitu měny, tj. české
koruny. ČNB sídlí v Praze, v jejím čele stojí Bankovní rada, kterou jmenuje
prezident republiky. ČNB je nezávislá na vládě, nezávislost je zaručena Ústavou ČR.
V čele Bankovní rady stojí guvernér ČNB.
Hlavní úkoly ČNB jsou:
– vydávat peníze (mince i bankovky)
– ovlivňovat množství peněz v oběhu
– dohlížet na obchodní banky a regulovat jejich činnost
– ovlivňovat výši úrokové sazby obchodních bank
Odpověz na následující otázky, využij výše uvedeného textu, popřípadě využij
internetu, knihovny:
1) Jak dělíme banky v ČR?
…......................................................................................................................
2) Co znamená zkratka ČNB?
….....................................................................................................................
3) Kde sídlí ČNB?
…....................................................................................................................
4) Kdo spravuje ČNB?
…...................................................................................................................
5) Jak se jmenuje současný guvernér ČNB?
…......................................................................................................................
6) Jaké jsou hlavní úkoly ČNB?
…..........................................................................................................................
7) V jakém právním dokumentu je zajištěna nezávislost ČNB?
….........................................................................................................................

Řešení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

na centrální banku a obchodní banky
ČNB je Česká národní banka
ČNB sídlí v Praze Na Příkopě.
ČNB spravuje Bankovní rada.
Současný guvernér ČNB se jmenuje Miroslav Singer.
Hlavní úkoly ČNB je vydávat peníze, dbát na stabilitu měny, dohlížet na
obchodní banky, regulovat jejich činnost, ovlivňovat výši úrokové sazby
obchodních bank.
7) Nezávislost ČNB je právně zakotvena v Ústavě ČR.

