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bankovní dozor, umí popsat nástroje České národní banky s cílem stabilizovat 
hospodářský a politický systém České republiky. 

Pomůcky: testovací list, psací potřeby 

Poznámka: Tento materiál je součástí sady ZSV - Základy politologie pro  3. 
ročník čtyřletého gymnázia. Je zpracován podle ŠVP pro gymnaziální 
vzdělávání, zahrnuje učivo politický systém ČR. 
 
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, 
využití ICT.  
 

 

 



Česká národní banka – test 
 
1. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) ČNB  je ústřední bankou státu 
b) ČNB  je označovaná jako cedulová banka 
c) ČNB  je bankou bank 
d) ČNB  je nepřístupná veřejnosti 
 
2. Které tvrzení je pravdivé? 
a) ČNB upravuje Ústava ČR – hlava třetí 
b) ČNB upravuje Ústava ČR – hlava čtvrtá 
c) ČNB upravuje Ústava ČR – hlava pátá 
d) ČNB upravuje Ústava ČR – hlava šestá 
 
3. Které tvrzení je pravdivé? 
a) úkolem monetární politiky je pečovat  o stabilitu měny 
b) úkolem celní politiky je především pečovat  o stabilitu měny  
c) úkolem důchodové politiky  je především pečovat  o stabilitu měny 
d) úkolem fiskální  politiky je především  pečovat  o stabilitu měny 
 
4. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) pouze ČNB má monopol na emise peněz 
b) padělání peněz je trestným činem 
c) stát prostřednictvím monetární politiky reguluje hospodářské prostředí 
d) monetární politika nestanovuje podmínky úvěrů 
 
5. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) stát k ovlivňování hospodářství používá přímé a nepřímé nástroje monetární 
politiky 
b) státní orgán může určit maximální dobu splatnosti spotřebních úvěrů 
c) stát nemůže zasahovat do monetární politiky a regulovat spotřební úvěry 
d) stát může zasahovat do monetární politiky a regulovat spotřební úvěry 
 
6. Které tvrzení je pravdivé? 
a) stát nemůže odebrat bankovní licence 
b) ČNB nespravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách 
c) ČNB má sídlo v Brně  
d) nejvyšším řídím orgánem ČNB je bankovní rada v čele s guvernérem 
 
 
 
 
 



7. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) povinné minimální rezervy tvoří aktiva, které musí obchodní banka uložit na 
účtu centrální banky 
b) povinné minimální rezervy snižují nabídku peněz na trhu 
c) diskontní sazba je úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje úvěry 
bankám obchodním 
d) lombardní sazba  je úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje úvěry 
bankám obchodním  
 
8. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) ČNB může nakupovat nebo prodávat státní cenné papíry 
b) pokud diskontní sazba klesá, peníze se stávají dražšími 
c) operace na volném trhu mají přímou souvislost s fiskální politikou 
d) pokud diskontní sazba roste, peníze se stávají dražšími 
 
9. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) pokud diskontní sazba roste, obchodní banky mají dražší úvěry od ČNB 
b) pokud diskontní sazba roste, obchodní banky omezují  úvěrové zdroje 
c) pokud diskontní sazba roste, obchodní banky snižují nabídku peněz svým 
klientům 
d) pokud diskontní sazba roste, obchodní banky zvyšují nabídku peněz svým 
klientům 
 
10. Které tvrzení je pravdivé? 
a) guvernéra ČNB jmenuje premiér 
b) guvernéra ČNB jmenuje prezident ČR 
c) guvernéra ČNB jmenuje ministr financí 
d) guvernéra ČNB jmenuje představenstvo ČNB 
 
11. Které tvrzení je pravdivé? 
a) centrální banka má nástroje k ovlivňování inflace 
b) centrální banka nemá nástroje k ovlivňování inflace 
c) centrální banka by neměla být samostatná, suverénní a nezávislá na vládě, 
neboť se jedná o státní instituci 
d) cílem centrální banky a obchodních bank je vždy dosažení zisku 
 
12. Které tvrzení je nepravdivé? 
a) repo sazba je úroková sazba centrální banky pro termínované operace 
s cennými papíry 
b) prostřednictvím operací na volném trhu ČNB zvyšuje či snižuje množství 
peněz v oběhu 
c) restriktivní politikou ČNB zvyšuje množství peněz v oběhu 
d) ČNB je vrcholnou institucí bankovního dozoru 



Metodický pokyn: 
 

- čas k vypracování testu mají žáci stanoven na 10 minut 
- učitel rozdá žákům testovací sešit, oznámí pravidla vyplňování 
- správné tvrzení žáci zakroužkují 
- pouze jedno tvrzení je správné 
- za chybnou odpověď se body neodečítají 
- za každou správnou odpověď je přiřazen jeden bod 
- maximálně může žák dosáhnout maximálně 12 bodů (100 % úspěšnost) 
- žák musí dosáhnout minimálně 4 bodů, aby v testu uspěl 

 (33 %  úspěšnost) 
- žák uspěl výborně, pokud dosáhl 12 bodů  
- žák uspěl chvalitebně, pokud dosáhl 11, 10, 9 bodů 
- žák uspěl dobře, pokud dosáhl  8, 7, 6 bodů 
- žák uspěl dostatečně, pokud dosáhl 5, 4 bodů 
- žák neuspěl, pokud dosáhl pouze 3 bodů a méně 
- učitel od žáků vybere testovací sešity 
- učitel testovací sešity opraví, provede klasifikaci 
- učitel seznámí žáky s výsledky testu a klasifikací  
- testovací sešit slouží k ověřování znalostí a dovedností probraného učiva  

 
 Řešení testu: 
 
 1 d), 2 d), 3 a), 4 d), 5 c), 6 d), 7 d), 8 b), 9 d), 10 b), 11 a) 12 c) 
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