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1. słowniczek polsko - czeski 

 

po polsku česky 
akcja akcie  

aktywa aktíva 

 bank  banka 

bankier bankéř 

banknot bankovka 

bankomat bankomat  

bankructwo, upadłość, plajta bankrot 

bilans bilance 

budżet osobisty osobní rozpočet 

cena cena  

cło clo 

czek šek 

deflacja deflace 

dewizy (tylko w l. mnogiej) deviza  

dług dluh  

dochód výnos  

faktura faktura 

finanse finance 

fundusz inwestycyjny podílový fond 

fundusze emerytalne penzijní fondy 

gotówka hotovost 

gwarancja záruka 

hipoteka hypotéka   

inflacja Inflace  

inkaso inkaso  

inwestycje Investice  

kalendarz spłat splátkový kalendář 

kantor směnárna 

Słowniczek terminów 

matematyki finansowej 
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karta debetowa debetní platební karta 

karta gwarancyjna záruční list 

karta kredytowa kreditní karta  

kasa oszczędnościowa spořitelna 

komornik exekutor 

konto oszczędnościowe spořící účet   

koszt kapitału cena kapitálu 

koszty náklady 

kredyt   úvěr 

kredyt bankowy bankovní půjčka  

kredyt konsumencki spotřebitelský úvěr  

książeczka oszczędnościowa vkladní knížka  

kurs walutowy směnný kurz 

leasing leasing  

lokata terminowa termínový vklad  

lombard zastavárna  

moneta, bilon mince 

obligacja dluhopis, obligace  

obrót pieniężny bezgotówkowy bezhotovostní platební styk  

odsetki úrok  

opcja opce 

              oszcz. książeczka mieszkaniowa stavební spoření  

oszczędności úspory  

papiery wartościowe cenné papíry 

paragon pokladní doklad 

pasywa pasíva 

pieniądze peníze 

płaca, wynagrodzenie, pensja mzda 

plan biznesowy podnikatelský záměr 

płatność gotówkowa platba hotově   

płatność przelewem z konta platba převodem z účtu  

płatność za pobraniem platba na dobírku  

płynność finansowa platební schopnost 

podatek daň  

podaż, oferta nabídka 

polecenie zapłaty příkaz k úhradě 

popyt poptávka 

poręczyciel, żyrant ručitel 

postępowanie egzekucyjne exekuce   

pożyczka,kredyt půjčka 

pracodawca zaměstnavatel 

pracownik zaměstnanec 

przedsiębiorca podnikatel 

przekaz pocztowy složenka 

przelew bankowy bankovní převod 

przychody příjmy 

rachunek bieżący běžný účet  
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rachunek zysków i strat účetní závěrka 

rata splátka 

realna stopa procentowa reálná úroková míra 

reklamacja reklamace 

roczna stopa kosztów kredytu RPSN (roční procentní sazba nákladů) 

rynek kapitałowy kapitálový trh 

rynek pieniężny peněžní trh 

ryzyko riziko 

spółka akcyjna akciová společnost 

             spółka z ogr. odpowiedzialnością společnost s ručením omezeným 

środki płatnicze platební nástroje 

stopa procentowa úroková míra   

towar zboží 

transakcje finansowe finanční transakce 

ubezpeczenie emerytalne penzijní připojištění   

ubezpieczalnia pojišťovna 

ubezpieczenie pojištění  

umowa smlouva 

upadłość úpadek 

upust, obniżka ceny, przecena sleva 

urząd skarbowy finanční úřad 

usługa služba 

          VAT - podatek od wartości dodanej DPH - daň z přidané hodnoty 

waluta měna, valuta 

weksel směnka 

wpłata vklad  

wynik finansowy finanční výsledek 

zapas bezpieczeństwa bezpečná rezerva 

zarządzanie aktywami správa finančních aktiv 

zasiłek příspěvek (v nezaměstnanosti ) 

zysk zisk 
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2- słowniczek czesko - polski 
 

česky po polsku 
akcie  akcja 

akciová společnost spółka akcyjna 

aktíva aktywa 

banka bank  

bankéř bankier 

bankomat  bankomat 

bankovka banknot 

bankovní převod przelew bankowy 

bankovní půjčka  kredyt bankowy 

bankrot bankructwo, upadłość, plajta 

barterový obchod  barter 

bezhotovostní platební styk  obrót pieniężny bezgotówkowy 

bezpečná rezerva zapas bezpieczeństwa 

bilance bilans 

cena  cena 

cena kapitálu koszt kapitału 

cenné papíry papiery wartościowe 

clo cło 

daň  podatek 

debetní platební karta karta debetowa 

deflace deflacja 

dluh  dług 

dluhopis  obligacja 

DPH - daň z přidané hodnoty  VAT - podatek od wartości dodanej 

exekuce   postępowanie egzekucyjne 

exekutor komornik 

faktura faktura 

finance finanse 

finanční transakce transakcje finansowe 

finanční úřad urząd skarbowy 

finanční výsledek wynik finansowy 

hotovost gotówka 

hypotéka   hipoteka 

inflace  inflacja 

inkaso  inkaso 

investice  inwestycje 

kapitálový trh rynek kapitałowy 

kreditní karta  karta kredytowa 

leasing  leasing 

měna waluta 

mince moneta, bilon 

mzda płaca, wynagrodzenie, pensja 
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nabídka podaż, oferta 

náklady koszty 

obligace obligacja 

opce opcja 

osobní rozpočet budżet osobisty 

pasíva pasywa 

peněžní trh rynek pieniężny 

peníze pieniądze 

penzijní fondy fundusze emerytalne 

penzijní připojištění   ubezpeczenie emerytalne 

platba hotově   płatność gotówkowa 

platba na dobírku  płatność za pobraniem 

platba převodem z účtu  płatność przelewem z konta 

platební nástroje środki płatnicze 

platební schopnost płynność finansowa 

podílový fond fundusz inwestycyjny 

podnikatel przedsiębiorca 

podnikatelský záměr plan biznesowy 

pojištění  ubezpieczenie 

pojišťovna ubezpieczalnia 

pokladní doklad paragon 

poptávka popyt 

příjmy przychody 

příkaz k úhradě polecenie zapłaty 

příspěvek (v nezaměstnanosti ) zasiłek 

půjčka pożyczka,kredyt 

reálná úroková míra realna stopa procentowa 

reklamace reklamacja 

riziko ryzyko 

        RPSN (roční procentní sazba nákladů) roczna stopa kosztów kredytu 

ručitel poręczyciel, żyrant 

sleva upust, obniżka ceny, przecena 

složenka przekaz pocztowy 

služba usługa 

směnárna kantor 

směnka weksel 

směnný kurz kurs walutowy 

smlouva umowa 

splátka rata 

splátkový kalendář kalendarz spłat 

 společnost s ručením omezeným spółka z ogr. odpowiedzialnością 

spořící účet   konto oszczędnościowe 

spořitelna kasa oszczędnościowa 

spotřebitelský úvěr  kredyt konsumencki 

správa finančních aktiv zarządzanie aktywami 

stavební spoření  oszcz. książeczka mieszkaniowa 

šek czek 
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termínový vklad  lokata terminowa 

účetní závěrka rachunek zysków i strat 

úpadek upadłość 

úrok  odsetki 

úroková míra   stopa procentowa 

úspory  oszczędności 

úvěr kredyt   

valuta  waluta 

vklad  wpłata 

vkladní knížka  książeczka oszczędnościowa 

výnos  dochód 

zaměstnanec pracownik 

zaměstnavatel pracodawca 

záruční list karta gwarancyjna 

záruka gwarancja 

zastavárna  lombard 

zboží towar 

zisk zysk 
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3- znaczenie słów 

česky znaczenie słowa    po polsku 

akcie  

papier wartościowy potwierdzający 
współwłasność w majątku i kapitałach 
przedsiębiorstwa zorganizowanego w 
formie spółki akcyjnej. akcja 

akciová 
společnost 

rodzaj spółki kapitałowej, której forma 
opiera się na obiegu akcji będących w 
posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał 
zakładowy składa się z wkładów 
założycieli, którzy stają 
się współwłaścicielami spółki. spółka akcyjna 

aktíva 

wartość składników majątkowych 
przedsiębiorstwa; dzielą się na aktywa 
trwałe (mało płynne) i obrotowe (płynne, 
bieżące); ich podstawową cechą jest 
płynność, czyli łatwość spieniężenia lub 
zamiany na inne aktywo. aktywa 

banka 

osoba prawna wykonująca działalność 
gospodarczą, polegającą na 
przyjmowaniu depozytów i 
udzielaniu kredytów  bank  

bankéř 

osoba fizyczna, zajmująca się 
zawodowo operacjami finansowymi, 
wypożyczaniem pieniędzy i handlem 
papierami wartościowymi.  bankier 

bankomat  

automatyczne urządzenie służące do 
wypłaty gotówki za 
pomocą magnetycznej lub 
inteligentnej karty płatniczej. Obecnie 
służą także do drukowania potwierdzeń, 
dostarczania informacji o stanie konta, 
przyjmowania wpłat na konto itp. operacji. bankomat 

bankovka 

 Pieniądz papierowy emitowany przez 
dowolny bank, poświadczający posiadanie 
przez bank pewnej wartości, np. złota. banknot 

bankovní převod 

przekazanie określonej kwoty z rachunku 
bankowego płatnika na wskazany przez 
niego inny rachunek bankowy  przelew bankowy 

bankovní půjčka  

umowa zawarta w formie pisemnej 
pomiędzy bankiem, a 
kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się 
udostępnić określoną kwotę na określony 
cel oraz czas, a kredytobiorca 
zobowiązuje się wykorzystać kredyt 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym 
bankowi wynagrodzeniem w postaci 
prowizji i odsetek kredyt bankowy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
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bankrot 

sądowo ogłoszona upadłość, 
niewypłacalność lub zawieszenie 
wypłat na rzecz wierzycieli.  

bankructwo, upadłość, 
plajta 

barterový obchod  

wymiana bezgotówkowa, 
czyli towar (bądź usługa) za towar (bądź 
usługę) barter 

bezhotovostní 
platební styk  

przeprowadzanie transakcji finansowych 
bez użycia gotówki kartą, przelewem 

obrót pieniężny 
bezgotówkowy 

bezpečná rezerva 

pewien poziom zapasów, zabezpieczający 
przed nieoczekiwaną zmianą w szybkości 
ich zużycia oraz opóźnień w dostawach. zapas bezpieczeństwa 

běžný účet  

rodzaj rachunku 
bankowego przeznaczonego do 
gromadzenia środków pieniężnych oraz 
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych 
przez jednostki gospodarcze oraz osoby 
fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej. rachunek bieżący 

cena  
cena to wyrażona w pieniądzu relacja 
między dwoma towarami cena 

cena kapitálu 

 oczekiwana, skorygowana ryzykiem, 
stopa zwrotu z zainwestowanych 
kapitałów; ogół wydatków, jakie musi 
ponieść firma na obsługę danego kapitału 
w stosunku do jego wartości rynkowej. koszt kapitału 

cenné papíry 

 dokument lub zapis na rachunku 
papierów wartościowych, który 
ucieleśnia prawa majątkowe  papiery wartościowe 

clo 

opłata pobierana przez państwo w 
związku z przemieszczaniem towarów 
przez granicę celną (powszechnie stosuje 
się cła importowe, niemniej w niektórych 
państwach ocleniu podlega 
również eksport i tranzyt) cło 

daň  

 obowiązkowe świadczenie pieniężne 
pobierane przez związek publicznoprawny 
(państwo, jednostka samorządu 
terytorialnego) bez konkretnego,  
świadczenia wzajemnego.  podatek 

      debetní platební karta 

Karta płatnicza, umożliwiająca wypłacenie 
z konta większej ilości pieniędzy, niż na 
nim było. Wysokość dozwolonego debetu 
określa bank. karta debetowa 

deflace proces spadku ogólnego poziomu cen deflacja 

deviza  

 są to papiery wartościowe i inne 
dokumenty pełniące funkcję środka 
płatniczego, wystawione 
w walutach obcych dewizy (tylko w l. mnogiej) 

dluhopis  

papier wartościowy, potwierdzający 
zobowiązania dłużne, dający 
posiadaczowi prawo do otrzymywania 
dochodu w postaci odsetek i premii 
oraz zwrotu pożyczonej sumy.  obligacja 



 9 

DPH -daň z 
přidané hodnoty 

Podatek od towarów i usług (ang. – Value 
Added Tax (VAT) – podatek od wartości 
dodanej 

VAT - podatek od wartości 
dodanej 

exekuce   

zespół norm prawnych wchodzących w 
skład postępowania cywilnego, których 
celem jest przymusowe urzeczywistnienie 
praw i obowiązków  

postępowanie 
egzekucyjne 

exekutor 

funkcjonariusz publiczny,zajmujący się 
wykonywaniem rozstrzygnięć o 
roszczeniach cywilnych w drodze 
przymusu egzekucyjnego. Komornik także 
m.in. przeprowadza spis inwentarza i 
sporządza (na zarządzenie sądu lub 
prokuratora) protokół stanu faktycznego 
przed wszczęciem procesu sądowego  komornik sądowy 

faktura 

dokument sprzedaży, rodzaj rachunku 
zawierającego szczegółowe dane o 
transakcji faktura 

finance środki pieniężne we wszystkich postaciach finanse 

finanční transakce 

ogół procesów związanych z 
gromadzeniem, rozporządzaniem i 
wydawaniem pieniądza  transakcje finansowe 

finanční úřad 

 państwowa jednostka budżetowa 
obsługująca naczelnika urzędu 
skarbowego, który jest organem 
administracji podlegającym Ministrowi 
Finansów, a zarazem organem 
podatkowym pierwszej instancji urząd skarbowy 

finanční výsledek 
zysk lub strata, powstała jako wynik 
różnicy między przychodami i kosztami. wynik finansowy 

hotovost 

forma aktywów, charakteryzująca się 
najwyższym stopniem płynności. W 
przeciwieństwie do papierów 
wartościowych, depozytów terminowych i 
innych rodzajów lokat, posiadaną gotówką 
można dysponować w każdej chwili gotówka 

hypotéka   

zabezpieczenie wierzytelności 
(zwłaszcza kredytów) na 
nieruchomości.  hipoteka 

inflace  proces wzrostu ogólnego poziomu cen inflacja 

inkaso  

 warunkowa forma płatności, polegająca 
na pobraniu przez bank od kupującego na 
rzecz sprzedającego określonej 
należności, w zamian za wydanie 
powierzonych przez sprzedającego 
dokumentów, towaru itp. inkaso 

investice  
nakład gospodarczy na tworzenie lub 
zwiększanie majątku trwałego inwestycje 

kapitálový trh 

segment rynku finansowego, na którym 
dokonywane są emisje średnio- i 
długoterminowych instrumentów 
finansowych takich jak akcje i obligacje, 
przeznaczone na finansowanie inwestycji rynek kapitałowy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_cywilne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_cywilne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_cywilne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_cywilne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85dz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85dz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85dz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieni%C4%85dz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maj%C4%85tek_trwa%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maj%C4%85tek_trwa%C5%82y
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kreditní karta  

karta płatnicza, której wydanie jest 
związane z przyznaniem 
limitu kredytowego przez bank karta kredytowa 

leasing  

 polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie 
w zamian za raty leasingowe. Przedmiot 
leasingu jest własnością Finansującego, 
amortyzuje go leasingobiorca, natomiast 
przeniesienie tytułu własności może być 
zagwarantowane w umowie  leasing 

měna 
nazwa pieniądza obowiązującego w 
danym państwie waluta 

mince przeważnie metalowy znak pieniężny moneta, bilon 

mzda 

 wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. 
świadczeń w naturze (towary, materiały, 
usługi itp.) lub ekwiwalenty 
wypłacane pracownikom przez 
pracodawcę za wykonaną pracę 

płaca, wynagrodzenie, 
pensja 

náklady 
finansowe odzwierciedlenie zużytych 
czynników produkcji. koszty 

obligace 

papiery wartościowe, potwierdzające 
zobowiązania dłużne, dające 
posiadaczowi prawo do otrzymywania 
stałego, z góry określonego dochodu w 
postaci odsetek i premii oraz zwrotu 
pożyczonej sumy.  obligacja 

opce 

papier wartościowy uprawniający do 
kupna lub sprzedaży papierów 
wartościowych lub dewiz po ustalonej z 
góry cenie i w określonym terminie, 
zwanym okresem rozliczenia.  opcja 

(osobní) rozpočet 

ilość określonego zasobu (zazwyczaj 
finansów), która pozostaje do dyspozycji 
osoby albo organizacji. Budżet może 
dotyczyć dowolnej skali – od budżetu 
osobistego przez budżet przedsiębiorstwa 
do budżetu państwa budżet (osobisty) 

pasíva 

wartość źródeł finansowania aktywów, 
inaczej kapitały, które dzielą się na własne 
i obce (zobowiązania długo i 
krótkoterminowe). pasywa 

peněžní trh 

segment rynku finansowego, na którym 
dokonywane są transakcje o okresie 
zapadalności do jednego roku rynek pieniężny 

peníze 

towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako 
środek wymiany gospodarczej, w którym 
są wyrażone ceny i wartości wszystkich 
innych towarów pieniądze 

penzijní fondy 

fundusze emerytalne powołane są do 
gromadzenia środków pieniężnych oraz 
ich lokowania. Przeznaczeniem kapitału 
jest jego wypłata członkom funduszu po 
osiągnięciu przez nich wieku 
emerytalnego. fundusze emerytalne 

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82asno%C5%9B%C4%87
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         penzijní připojištění   

ubezpieczenie na wypadek niezdolności 
do pracy z powodu starości. Osoby, które 
opłacają składkę na ubezpieczenie 
emerytalne zapewniają sobie w ten 
sposób dochód w momencie zaprzestania 
pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego ubezpeczenie emerytalne 

platba hotově   
płatność przeprowadzana bezpośrednio 
przy użyciu gotówki płatność gotówkowa 

platba na dobírku  
płatność uwarunkowująca podjęcie 
zamówionego towaru płatność za pobraniem 

   platba převodem z účtu  
płatność poprzez przekazanie pieniędzy z 
jednego konta bankowego na drugi 

płatność przelewem z 
konta 

platební nástroje 

umowna równowartość pewnej ilości 
pieniędzy, najczęściej posiadająca formę 
materialną znaku pieniężnego. Może to 
być złoto, moneta, banknot jak i czek czy 
przelew bankowy środki płatnicze 

          platební schopnost 

zdolność przedsiębiorstwa do pokrywania 
w ustalonych terminach powstających 
zobowiązań krótkoterminowych. płynność finansowa 

podílový fond 

forma wspólnego inwestowania 
polegająca na zbiorowym 
lokowaniu środków pieniężnych 
wpłaconych przez uczestników funduszu.  fundusz inwestycyjny 

podnikatel 
osoba, która we własnym imieniu prowadzi 
działalność gospodarczą przedsiębiorca 

       podnikatelský záměr 

projekt, zamiar biznesowy, plan, który 
ma być wykonany w określonym 
czasie przy ocenie opłacalności 
przedsięwzięć gospodarczych.  plan biznesowy 

pojištění  

umowny obowiązek świadczenia 
ubezpieczyciela na wypadek powstania 
zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu 
ubezpieczonego ubezpieczenie 

pojišťovna 

instytucja zajmująca się ubezpieczaniem 
swoich klientów ubezpieczalnia 

pokladní doklad 
dokument potwierdzający 
dokonanie zakupu paragon 

poptávka 

funkcja przedstawiająca kształtowanie się 
relacji 
pomiędzy ceną dobra (towary i usługi),        
a ilością jaką konsumenci chcą i mogą 
nabyć w określonym czasie popyt 

příjmy 

finansowe odzwierciedlenie 
zafakturowanych wartości sprzedaży 
produktów, usług, towarów itp. przychody 

příkaz k úhradě bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych polecenie zapłaty 

příspěvek (v 
nezaměstnanosti ) 

świadczenie pieniężne lub materialne 
wypłacane przez instytucje państwa i 
organizacje ich beneficjentom zasiłek 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank
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půjčka 

umowa między bankiem  a 
klientem. Bank zobowiązuje się 
udostępnić określoną kwotę na określony 
cel oraz czas, a kredytobiorca 
zobowiązuje się wykorzystać kredyt 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym 
bankowi wynagrodzeniem w postaci 
prowizji i odsetek pożyczka,kredyt 

         reálná úroková míra 

stopa procentowa z danego okresu 
skorygowana o stopę inflacji z tego 
samego okresu. realna stopa procentowa 

reklamace 

żądanie klienta kierowane 
do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, 
pozostające w związku z niezadowalającą 
jakością towaru lub usługi reklamacja 

riziko 

prawdopodobieństwo, że nastąpi jakieś 
negatywne zjawisko, które spowoduje, że 
nie zostanie osiągnięty oczekiwany 
poziom korzyści z danego 
przedsięwzięcia. ryzyko 

RPSN 
(roční procentní 
 sazba nákladů) 

liczba, określająca całkowity koszt kredytu 
wyrażony w procentach w skali rocznej, 
zawierający wysokość oprocentowania 
oraz inne koszty, jak opłaty bankowe za 
prowadzenie rachunku itp. 

roczna stopa kosztów 
kredytu 

ručitel 

osoba, która zobowiązuje się wobec 
wierzyciela, że wykona zobowiązanie 
dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie 
wykona poręczyciel, żyrant 

sleva 
procentowe lub wartościowe zmniejszenie 
ceny na dany produkt, towar lub usługę  

upust, obniżka ceny, 
przecena 

složenka 

usługa poczty polegająca na wypłaceniu 
adresatowi kwoty pieniężnej (w gotówce) 
na polecenie nadawcy przekaz pocztowy 

služba 

działanie podejmowane w celu 
zaspokojenia określonej potrzeby (lub 
potrzeb) klienta usługa 

směnárna firma zajmująca się wymianą walut kantor 

směnka 

pisemne przyrzeczenie w formie 
określonej prawem, w którym jego 
wystawca (trasant) zobowiązuje się 
zgodnie z prawem wekslowym wypłacić 
osobie wskazanej w wekslu (remitentowi), 
w określonym terminie wymienioną kwotę 
pieniężną. weksel 

směnný kurz 
cena danej waluty wyrażona w innej 
walucie kurs walutowy 

smlouva 

zgodne porozumienie dwóch lub więcej 
stron ustalające ich wzajemne prawa lub 
obowiązki umowa 

splátka 
kwota w uzgodnionej wysokości, jaką 
klient spłaca kredyt (towar) rata 
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splátkový 
kalendář 

rozpis uzgodnionych rat, tworzących w 
sumie całość należnej płatności kalendarz spłat 

 společnost s 
ručením omezeným 

forma prawna przedsiębiorstw tworzona 
przez jedną lub więcej osób, które 
odpowiadają za zobowiązania 
przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie 

spółka z ogr. 
odpowiedzialnością 

spořící účet   

konto w banku na specjalnych zasadach, 
zazwyczaj z wyższym oprocentowaniem, z 
mośliwością wypłaty dopiero po 
uzgodnionym czasie konto oszczędnościowe 

spořitelna 

instytucja finansowa, prowadząca konta 
oszczędnościowe kasa oszczędnościowa 

spotřebitelský 
úvěr  

kredyt bankowy, przeznaczony na zakup 
towaru lub usług kredyt konsumencki 

   správa finančních aktiv 

należy do podstawowych usług 
finansowych. Głównym zadaniem instytucji 
finansowych (przede wszystkim 
kredytowych) jest zarządzanie majątkami 
klientów indywidualnych i 
instytucjonalnych zarządzanie aktywami 

stavební spoření  

forma oszczędzania bankowego z 
bonifikatą państwową, przeznaczona 
zazwyczaj na cele mieszkaniowe 

oszcz. książeczka 
mieszkaniowa 

šek 

pisemne zlecenie bezwzględnego 
wypłacenia określonej kwoty, 
wydane bankowi przez 
posiadacza rachunku bankowego czek 

termínový vklad  

umowa między bankiem a klientem  
dotycząca lokowania środków pieniężnych 
zawierana na czas określony. Bank 
zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz 
z odsetkami na koniec okresu umowy. lokata terminowa 

účetní závěrka 

 sprawozdanie finansowe, które 
przedstawia wartość przychodów, kosztów 
oraz wyniku finansowego osiąganego 
przez przedsiębiorstwo za dany okres, na 
ogół roczny. rachunek zysków i strat 

úpadek 

procedura wszczynana w razie 
niewypłacalności dłużnika, polegająca 
głównie na wspólnym dochodzeniu 
roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli  upadłość 

úrok  

koszt pozyskania kapitałów klientów 
dla banku (np. depozytów) 
lub przychód wynikający z udostępnienia 
przez bank kapitałów (np. kredytów) odsetki 

úroková míra   cena za czasowe użyczenie pieniądza. stopa procentowa 

úspory  

pieniądze, które tworzą różnicę pomiędzy 
dochodami a wydatkami oszczędności 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_finansowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82u%C5%BCnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82u%C5%BCnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82u%C5%BCnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82u%C5%BCnik
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úvěr 

umowa, na podstawie której bank 
udostępnia klientowi określoną kwotę na 
określony cel oraz czas, a kredytobiorca 
zobowiązuje się  zwrócić pobraną kwotę 
wraz z należnym bankowi 
wynagrodzeniem w postaci prowizji 
i odsetek kredyt   

valuta  
nazwa pieniądza obowiązującego w 
danym państwie waluta 

vklad  
pieniądze złożone na własne konto w 
banku wpłata 

vkladní knížka  

przed elektronizacją banków bardzo 
popularny rodzaj dokumentu 
rejestrującego i potwierdzającego 
zgromadzone na rachunku 
bankowym środki pieniężne  

książeczka 
oszczędnościowa 

výnos  
nadwyżka sumy przychodów nad kosztami 
ich uzyskania w roku podatkowym  dochód 

zaměstnanec 
osoba fizyczna zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę pracownik 

zaměstnavatel 

osoba fizyczna lub prawna, która zatrudnia 
pracowników pracodawca 

záruční list 

dokument zatwierdzający, że sprzedający 
zapewni nabywcy możliwość korzystania z 
rzeczy lub prawa bez zakłóceń (np. bez 
awarii) karta gwarancyjna 

záruka 

ogół dodatkowych uprawnień, których 
sprzedawca rzeczy lub prawa może 
udzielić jego nabywcy gwarancja 

zastavárna  

instytucja 
udzielająca pożyczek pod zastaw 
ruchomości, papierów 
wartościowych. Oprocentowanie pożyczek 
jest zazwyczaj bardzo wysokie w 
porównaniu do oprocentowania kredytów.  lombard 

zboží 
przedmiot, który zostaje wystawiony na 
sprzedaż towar 

zisk 

dodatni wynik 
finansowy przedsiębiorstwa lub 
określonej inwestycji albo pożyczki zysk 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_podatkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_podatkowy

