VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Akcie
Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.
Akontace
Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží.
Bankomat
Samoobslužné zařízení umožňující výběr hotovosti prostřednictvím platební karty,
případně přístup k dalším bankovním službám. Ve zkratce též ATM.
Běžný účet
Bankovní účet, na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat
nebo vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou).
Cenný papír
Obecné označení pro akcie, dluhopisy, šeky, atd., které jsou písemným vyjádřením
určité hodnoty majetku.
Daň
Poplatek odváděný státu (daň z příjmu obyvatelstva, zákon č. 586).
Debet
Mínusový (záporný) zůstatek na účtu.
Debetní karta
Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty
platit pouze do výše tohoto disponibilního zůstatku na svém účtu.
Deviza
Platební prostředek a pohledávka v cizí měně (šek, směnka, bankovní převod,…).
Devizový kurz
Měnový kurz, cena deviz.
Devizový trh
Místo poptávky a nabídky deviz, utváří se zde cena deviz.

Devizový účet
Účet u peněžního ústavu vedený v cizí měně.
Diskrétní zóna
Představuje vzdálenost asi 1-1,5 m od předcházejícího klienta u bankomatu,
pokladny, atp. Slouží k zachování důvěrnosti sdělovaných nebo typovaných údajů.
Dluhopis
Cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a
určitý úrok v době splatnosti. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.
Emise
Soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností. Nejčastěji
tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu.
Fixace
Při sjednání smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru je kromě samotné výše
úrokové sazby také dohodnuto, jak dlouho zůstává tato úroková sazba stejná
(fixována). Po vypršení doby fixace stanoví banka podle aktuálních podmínek na
trhu novou výši úrokové sazby.
Fyzická osoba
Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem
smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu
zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.
Hypotéka
Půjčka na nemovitost poskytnutá se zástavním právem k nemovitosti.
Inflace
Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané
ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a
službám, které spotřebitel kupuje.
Jednoduché úrokování
úrok se počítá z vložené částky, úrok se nepřipočítává k jistině a neúročí se.
Jistina
Výše poskytnutého úvěru, nebo uložených peněz.

Karta MasterCard
Kartový produkt asociace MasterCard, který nabízí MasterCard International svým
členům. Tyto karty umožňují svým držitelům nakupovat zboží a služby a vybírat
hotovost v bankomatech.
Karta VISA
Kartový produkt asociace VISA, který nabízí VISA International svým členům.
Tyto karty umožňují svým držitelům nakupovat zboží a služby a vybírat hotovost
v bankomatech.
Klient
Zákazník, odběratel služby.
Kontokorent
Povolené přečerpání běžného účtu až do stanoveného limitu.
Kreditní karta
Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Při užívání kreditní karty v
souvislosti s placením v obchodě nebo pro výběr z bankomatu neplatíme vlastní
hotovostí na účtu, ale půjčenými penězi, které pak ze svého běžného účtu musíme
bance splatit.
Manipulační poplatek
Poplatek za odborné zacházení s něčím.
Měna
Konkrétní peněžní jednotka daného státu.
Nemovitost
Nemovitost je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může to
být také byt nebo nebytový prostor.
Peníze hotovostní
Jedná se o platbu penězi v hotovosti, tzn. za použití bankovek a mincí.
Penze
Pravidelně se opakující výplata části prostředků vedených na individuálním účtu
účastníka.
Penzijní fond
Instituce, která na základě povolení České národní banky (dříve ministerstva

financí) shromažďuje finanční prostředky od účastníků a státu a spravuje je za
účelem jejich zhodnocení.
PIN
Personal Identification Number – znamená jedinečný bezpečnostní prvek
přidělený držiteli karty bankou ke kartě.
Podílový list
Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu.
Pohledávka
Dlužná částka, dluh.
Portfolio
Souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti. Tento termín
lze použít i pro označení obsahu účtu cenných papírů.
Provize
Odměna za obstarání obchodu, případně služby. V bankovním obchodě např. za
nákup a prodej cenných papírů na základě příkazů zákazníka.
Platební karta
Nástroj sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti.
(elektronický platební prostředek).
Právnická osoba
Osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou,
atd.), která má způsobilost k právním úkonů ode dne účinnosti zápisu do rejstříku,
do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Složené úrokování
Úrokovací doba je delší než jedno úrokovací období. Úroky se připisují k peněžní
jistině a spolu s ní se dále úročí.
Směnka
Cenný papír, ve kterém se emitent (výstavce, dlužník) zavazuje zaplatit do určené
doby všechny své závazky ve směnce uvedené (směnečnou sumu) vůči
remitentovi (věřiteli).

Spoření
Pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky
bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.
Spořící účet
Spořící účet v sobě spojuje výhody dvou finančních produktů – termínovaného
vkladu a běžného účtu. Z jednoho si bere zajímavé zhodnocení, z toho druhého
pak likviditu vložených prostředků. Navíc si za něj banky neúčtují žádné poplatky.
Stavební spoření
Typ spoření se státní podporou, hlavní myšlenkou stavebního spoření je možnost
získat levný úvěr na bydlení. Naspořené peníze lze po uplynutí vázací doby použít
bez jakéhokoliv omezení, částku získanou jako úvěr pouze na účely stanovené
zákonem jako koupi, výstavbu či opravy ubytovacích prostor či jejich pevně
vestavěného vybavení (např. ústředního topení).
Šek
Písemný dokument, kterým majitel účtu dává svému peněžnímu ústavu pokyn
k vydání peněz (šeková knížka – soubor šeků).
Termínovaný vklad
Vklad se stanovenou délkou splatnosti. Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti
vybrat, pokud ano, tak se sankčními poplatky.
Valuta
Hotové peníze v cizí měně (bankovky, mince).
Vkladní knížka
Dokument evidující potvrzení peněžního ústavu o přijatém peněžním vkladu,
výběru hotovosti, připsání úroku apod.
Věřitel
Právnická či fyzická osoba, poskytující půjčku nebo mající právní nárok na
uhrazení jiného závazku.
Výpovědní lhůta
Lhůta, po jejímž uplynutí je možné vybrat si uložený obnos.
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