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VÝVOJ SMĚNY

1. naturální směna (zboží za zboží) 
• barterový obchod

• dochází k ní, když máme něčeho nadbytek

• musíme najít někoho, kdo má to, co chceme my, abychom si to 
mohli navzájem vyměnit

• nevýhody: zboží mnohdy nelze rozdělit a kazí se



2. komoditní směna (zboží za zbožové peníze)
• jeden druh zboží je určen jako všeobecný platný prostředek, 

který by měl mít trvanlivou hodnotu

• například: textilní šátečky, sůl, motyky, ulity

3. drahé kovy (zboží za zlato, stříbro a diamanty)
• výhoda je ve vzácnosti, dá se dobře uchovávat a snadno 

přenášet

• poprvé v Mezopotámii 3000 BC



4. mince
• nejstarší pocházejí ze 12. století BC z Číny

• řecké a římské mince

• u nás za Přemyslovců denáry a groše, poté tolary a koruny

5. papírové peníze 
• nejprve ve Francii, u nás za Marie Terezie

• bankovky vydává stát (banka v pověření státu)

• byly kryté zlatem a směnitelné za zlato = zlatý standard (trvá 
do 70. let 20. století)

• v ČSSR nejsou od roku 1976 kryty zlatem, pouhý papír, 
u kterého stát  garantuje jeho hodnotu



FUNKCE PENĚZ

• prostředek směny

• míra hodnot

• uchovatel hodnot 



DRUHY PENĚZ

• mince

• bankovky

• depozitní peníze – na účtech



BANKOVKY V ČR

• 20 Kč

• 50 Kč

• 100 Kč

• 200 Kč

• 500 Kč

• 1000 Kč

• 2000 Kč

• 5000 Kč

• Ema Destinová

• Božena Němcová

• Karel IV.

• František Palacký

• Přemysl Otakar I.

• T. G. Masaryk

• Anežka Česká

• J. A. Komenský

ÚKOL: PŘIŘAĎ BANKOVKU K OSOBNOSTI



ZNÁŠ BANKOVKY?

• Jak se jmenuje autor bankovek ČR?

KDE NAJDEME?

• Kroměřížský zámek?

• Zlatá bula sicilská?

• Soubor našich barokních a gotických památek 

• Název Orbis Pictus? 

• Portrét sv. Kláry a sv. Františka z Assisi 

• Pražský groš?

• Motiv růže 

• Euterpé (Hlava múzy hudby a lyriky) 
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