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NC ČNB: EXPERT

Slovníček:
Banka – instituce poskytující finanční služby. Banka je akciová společnost se sídlem na území České
republiky, která je na základě udělené bankovní licence oprávněna vykonávat bankovní činnost (především
přijímat vklady a poskytovat úvěry).
Cena – peněžní vyjádření hodnoty zboží nebo služeb. Obvykle ukazuje množství peněz potřebných
k uskutečnění směny daného statku.
Rozpočet – základní finanční plán, obsahující seznam plánovaných příjmů a výdajů.
Běžný účet – účet v bance, na který si klient může peníze kdykoli vložit anebo je z něj kdykoli vybrat. Vklady
a výběry může klient uskutečňovat různými způsoby v hotovosti i pomocí bezhotovostních převodů.
Platební karta – nástroj sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti. Kartou lze
platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech.
Debetní karta – platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze
do výše disponibilního zůstatku na účtu, ke kterému je karta vydána.
Kreditní karta – platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. S kreditní kartou disponuje klient
penězi půjčenými bankou až do sjednaného limitu.
Hotovost – fyzické peníze, tj. bankovky a mince.
PIN – osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí prováděných prostřednictvím platební karty. Anglicky:
Personal Identification Number.
Vklad – peníze vložené na účet, ať už v hotovosti či bezhotovostně.
Úvěr – finanční služba, kdy úvěrující půjčí úvěrovanému peníze na pokrytí jeho osobních potřeb, které je
úvěrovaný povinen v dohodnutém termínu vrátit. Za poskytnutí úvěru dlužník platí věřiteli úrok.
Úrok – odměna za půjčení peněz, respektive cena za používání cizího kapitálu placená dlužníkem věřiteli.
Padělek – napodobenina zhotovená s úmyslem vydávat ji za pravou bankovku/minci neboli spáchat podvod.
Padělání peněz je trestný čin.
Oběživo – hotovost (bankovky a mince) v oběhu. Bankovky a mince se dostávají do oběhu okamžikem, kdy
opustí centrální banku.
DPH – daň z přidané hodnoty. Je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu
většiny zboží a služeb, proto se někdy nazývá univerzální daní.
RPSN - roční procentní sazba nákladů. Zahrnuje celkové náklady spotřebitelského úvěru včetně úrokové
sazby. RPSN vám ukáže, kolik vás bude půjčka skutečně stát. Obecně platí, že čím je RPSN nižší, tím je
půjčka výhodnější.
Inflace – nárůst všeobecné cenové hladiny v ekonomice v určitém časovém období.
Deflace – dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Pro deflaci jsou důležitými charakteristikami právě
ona dlouhodobost i plošný zásah ekonomiky. Jednorázový, respektive krátkodobý pokles cenové hladiny
za deflaci nepovažujeme. Současně jako deflaci neoznačujeme ani pokles cen v úzkém cenovém segmentu.
Cenová stabilita – schopnost uchovávat konstantní kupní sílu peněz v čase. Je základem pro předvídatelný,
mírný a ideálně konstantní růst spotřebitelských cen a stabilní ekonomiku.
Měnová politika – úlohou měnové neboli monetární politiky je zajišťovat nízkou, stabilní, a tím
i předvídatelnou inflaci. K dosažení svých cílů užívá tzv. měnových nástrojů, z nichž
nejvýznamnějším jsou úrokové sazby.

Řešení:
Spojte jednotlivé pojmy s jejich definicemi – přiřazením správné odpovědi získáte
pořadí písmen, které vám odhalí tajenku.
O

I. Schodek
rozpočtu

Z

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

II. Inflační cíl

A

III. Platba debetní
kartou

M

Ě
Všeobecný růst cenové hladiny v čase.
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.

IV. Inflace

Ě

Z
Záporný výsledek hospodaření, kdy výdaje převyšují příjmy.

V. Denáry

N

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

VI. Cenová stabilita

O

N
- Barevná vlákna
- Soutisková značka
- Proměnlivá barva
- Okénkový proužek s mikrotextem
B
Roční procentní sazba nákladů – celkové náklady spotřebitelského úvěru
včetně úrokové sazby, poplatků apod. Ukazuje, kolik vás bude půjčka
skutečně stát.
-

Vodoznak
Mikrotext
Skrytý obrazec
Iridiscentní pruh

VII. Pojištění vkladů

U

VIII. Úvěr

Č

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

IX. Ochranné prvky
na českých
bankovkách

N

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

X. RPSN

B

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

Tajenka: Za měnou ČNB

Kartička s obrázkem ČNB pro asociační hru:

