
 

 

Pracovní list č. 1, str. 1                               NC ČNB: EXPERT 

 
Spojte jednotlivé pojmy s jejich definicemi – přiřazením správné odpovědi získáte 

pořadí písmen, které vám odhalí tajenku. 
 

 

 

 

 

 

1) Schodek 
rozpočtu 

 

O 

Schopnost uchovávat konstantní kupní sílu peněz v čase – je základem 
pro předvídatelný, mírný a ideálně konstantní růst spotřebitelských cen 
a stabilní ekonomiku. 

2) Inflační cíl  
Ě 

Všeobecný růst cenové hladiny v čase. 

3) Platba debetní 
kartou 

 

U 

Prostředek ochrany peněz uložených v bankách. V případě pádu banky 
dostanou vkladatelé své prostředky zpět od pojistitele. Pojištěno je     
100 % celkové pojištěné pohledávky z vkladu, maximálně však do výše 
odpovídající v přepočtu 100 000 EUR na jednu osobu u jedné pojištěné 
instituce. 

4) Inflace  
Z 

Záporný výsledek hospodaření, kdy výdaje převyšují příjmy. 

5) Denáry  
A 

Veřejně vyhlášená hodnota pro inflaci, o jejíž dosažení centrální banka 
usiluje svou měnovou politikou v rámci režimu cílování inflace. 

6) Cenová stabilita  

N 

- Vodoznak                - Barevná vlákna 

- Mikrotext                 - Soutisková značka 
- Skrytý obrazec        - Proměnlivá barva 
- Iridiscentní pruh      - Okénkový proužek s mikrotextem 

7) Pojištění vkladů  

B 

Roční procentní sazba nákladů – celkové náklady spotřebitelského úvěru 
včetně úrokové sazby, poplatků apod. Ukazuje, kolik vás bude půjčka 
skutečně stát. 

8) Úvěr  
M 

Platba tímto způsobem probíhá pouze za použití vlastních peněz, které 
má klient banky na svém účtu, ne s penězi půjčenými bankou. 

9) Ochranné prvky 
na českých 
bankovkách 

 
Č 

Půjčka (nejčastěji peněz) osobě, organizaci či firmě, která má povinnost 
dluh v dohodnutém termínu splatit. 

10) RPSN  
N 

První stříbrné mince ražené v Čechách koncem 10. století 
zavedené Boleslavem I. 

Tajenka 

 



 

 

Pracovní list č. 1, str. 2                         

 
Odhalili jste tajenku a zjistili, že půjdete se spolužáky na návštěvu do Návštěvnického 

centra České národní banky. Rádi bychom se vám tedy trochu představili. 
 

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním 
trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu. 
Měnovou politikou usiluje o zachování cenové stability, tedy o udržení nízké a stabilní inflace. Dále se stará 
o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v České republice, o jehož odolnost pečuje 
pomocí makroobezřetnostní politiky. Společným působením měnové a makroobezřetnostní politiky přispívá 
k udržení důvěry v hodnotu české koruny a ke stabilitě makroekonomického prostředí. 
Její činnost nám umožňuje užívat výhod, jež nám peníze poskytují, tedy například nakupovat a prodávat 
zboží bez obav, že za rok, měsíc nebo zítra se jeho cena výrazně změní. Provozováním mezibankovního 
platebního systému a vydáváním bankovek a mincí zajišťuje plynulý platební styk a hladký oběh hotovosti. 
Díky tomu můžeme bez obav platit bankovkami či mincemi nebo bezhotovostně pomocí bankovního účtu. 
Jako banka poskytuje státu a veřejnému sektoru bankovní služby. Centrální banka působí nejen v České 
republice, ale je aktivní i ve světě. 
Řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, kterou jmenuje prezident republiky. Rada má sedm členů a v jejím 
čele stojí guvernér. Hlavními předpoklady pro správnou činnost ČNB jsou její nezávislost, transparentnost     
a vysoká odbornost. 
 

Česká národní banka je vám určitě již o kus bližší. Někdy tu však mluvíme jazykem, který 

se může zdát trochu tajemný. Vytvořte si ze slov, která jste pomocí hry získali, slovníček 

„bankovštiny“, abyste si s námi na prohlídce lépe rozuměli. 

 

Slovník 

Slovníček si vezměte s sebou do Návštěvnického centra, 

kde si ho budete moct doplnit. 

Těšíme se na návštěvu! 

 


