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20. SLOVNÍČEK POJMŮ  
 
Akcie   cenný papír, majitel akcie má právo na podíl na zisku – dividendu 
Bankovka  hotovostní papírové peníze s nominální hodnotou 
Bankovní poplatky poplatky, které si účtuje banka za vedení účtu nebo půjčky 

Běžný účet  uložení peněz v bance pro umožnění bezhotovostních plateb 
Burza   instituce, která obchoduje s cennými papíry – akciemi 
Centrální banka Česká národní banka (cedulová banka) – hlavní banka státu, řídí 

a určuje měnovou politiku státu 
Clo   poplatek za dovoz zboží ze zahraničí 
Daň   hlavní příjem státního rozpočtu, určený zákonem 
Debetní karta platební karta, která umožňuje bezhotovostní platby i výběr peněz  

z bankomatu 
Dluh   nesplacená finanční částka bance, (nesplacený úvěr) 
Dluhopis  obligace, cenný papír, který představuje závazek emitenta splatit 

v určených termínech zapůjčený kapitál a úroky 
Exekuce  zabavení majetku v případě nesplacení dluhu 
Hotovost  oběživo, mince a bankovky používané k platbě v dané zemi 
Hypotéka  půjčka na bydlení s dobou splatnosti nad 5 let 
Inflace   pokles kupní síly peněz, peníze ztrácejí svoji hodnotu 
Investice  použití kapitálu ke zhodnocení majetku (výstavba, nákup) 
Jistina   počáteční vklad, vložená částka 
Kontokorent  typ účtu, který dovoluje majiteli mínusové čerpání 
Kreditní karta  platební karta, kterou lze krátkodobě bezúročně platit i v případě, že  
   na účtu nejsou peníze 
Kupní síla  množství statků, které lze koupit za určité množství peněz při  
   daných cenách 
Leasing  pronájem auta, stroje, po dobu splátek zůstává majetek leasingové  
   Společnosti 
Likvidita  schopnost firmy (banky) pokrýt svůj dluh vlastním majetkem 
Měna   peníze, které se používají na území daného státu (společenství států  
   – EU) 

Měnová politika peněžní politika centrální banky 
Mzda   peněžní vyjádření práce zaměstnance, odměna za práci  
   zaměstnance 
Nabídka  ochota výrobce prodat určité množství zboží za určitou cenu 
Naturální směna barterový obchod, kdy se směnuje zboží za jiné zboží 
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Obchodní banka instituce (akciová společnost), která poskytuje svým klientům  
   finanční služby – půjčování a vklad peněz 
Peníze   prostředek směny – hotovostní i bezhotovostní 
Podílový fond investiční společnost, která je oprávněna investovat peníze od  
   investorů 
Pojištění  služba pojišťovny, jejíž cíl je eliminovat riziko klienta v případě  

nečekané finanční události 
Poptávka  ochota zákazníka koupit určité množství zboží za určitou cenu 
Reklama  soubor prostředků, kterými firma působí na zákazníka, aby jej  
   přesvědčila o potřebě nákupu svého zboží 
Reklamace  proces, kdy si zákazník stěžuje na špatnou kvalitu zboží 
Rovnováha trhu situace na trhu, kdy se nabídka rovná poptávce 
Rozpočet  přehled příjmů a výdajů 
Schodek rozpočtu porovnání příjmů a výdajů (přebytkový, vyrovnaný, schodkový) 
Směnárna  instituce, která poskytuje směnu měn 
Sociální podpora systém dávek od státu – podpora v nezaměstnanosti, sociální  
   dávky, dětské přídavky 
Spoření  průběžné a dlouhodobé vkládání peněz na spořící účet 
Spotřební koš přehled zboží, které nakupuje běžný spotřebitel 
Statek   zboží nebo služba, pomocí kterých jsou uspokojovány potřeby 
Stavební spoření spoření za účelem bydlení, bývá dotováno státním příspěvkem 
Termínovaný vklad vklad na bankovním účtu, který má stanovenou dobu výběru 
Trh   místo, kde se setkává nabídka s poptávkou 
Úrok   odměna věřiteli za poskytnutí půjčky 
Úroková míra výše úroku, vyjádřená v procentech 
Úvěr   půjčka, dočasné půjčení peněz 
Věřitel   fyzická osoba, instituce, která někomu půjčila peníze 
Záruční lhůta  doba, po kterou výrobce odpovídá za kvalitu zboží, po tuto dobu  
   lze zboží reklamovat 
Zboží   výrobek, produkt, určený k prodeji 
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