Příloha

NC ČNB: ZAČÁTEČNÍK

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.



Platební karta – nástroj sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo
výběru hotovosti. Karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny
prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které
bankomat nabízí.



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.

Řešení:
Víte, jaké všechny mince a bankovky (oběživo) využívá současná česká měna?
Pokuste se je vypsat tak, jak stoupá jejich hodnota.
Mince

Bankovky

1 Kč
2 Kč
5 Kč
10 Kč
20 Kč
50 Kč

100 Kč
200 Kč
500 Kč
1000 Kč
2000 Kč
5000 Kč

Spojte nominální hodnoty současných českých mincí a bankovek od nejnižší po
nejvyšší. Zjistěte, jaký obrazec se vám po propojení bodů objeví.

Doplňující otázka:
Víte, co obrazec, který jste odhalili, znamená za zkratku? Jak se celým názvem nazývá místo, kde
nejlépe poznáte taje naší měny, finančního či platebního systému?
Odpověď:
Obrazec: ČNB; Česká národní banka

Kartička s obrázkem ČNB pro asociační hru:

