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Česko - Anglický  slovník odborných výrazů 

akceptace směnky acceptance of a bill of exchange 

akcie  stock / share (US) 

akcionář shareholder 

akciová společnost public limited company /  stock company 

banka bank 

bankomat cash dispenser, cash machine, automated teller machine (ATM) 

bankovka (bank)note 

bankovní výpis statement 

bankovnictví  banking 

běžný účet current account 

bianko blank 

bianko směnka blank bill 

bilance balance 

bonita value 

burza stock (exchange) 

burzovní trh stock market 

celní správa board of customs 

cena (hodnota) price  (value) 

cena nominální nominal price 

cena rovnovážná equilibrium price 

cena smluvní contract price 

cena tržní market price 

cenný papír (paper) security 

clo  customs (duty) 

Dal (pravá strana účtu) credit 

daň tax 

daň z příjmu income tax 

datum spotřeby sell-by date 

debetní karta debit card 

deflace deflation 

dělba práce division of labour 

devizová rezerva foreign exchange reserve 

distribuce, místo place 

dividenda dividend 

dlouhodobý majetek fixed assests / non-current assets 

dluh debt 

dodací list delivery note 

dodávka delivery 

dopravní doklad transport document 

dozorčí rada Supervisory Board 

DPH value added tax 

drobné peníze change 

ekonomie economics 
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ekonomika economy 

faktura invoice 

firma firm, company 

FO natural person / sole trader 

hodnota value 

hospodářský economic 

hospodářství economy 

hotovost cash  

hypotéka mortgage 

index - akciový share index 

investice investment 

kapitál  capital 

kapitál - vlastní owned capital 

klesající decreasing, downward 

komanditní společnost limited partnership / special partnership 

konkurence competition 

konsolidovat consolidate 

kreditní karta credit card 

křivka nabídky / poptávky supply / demand curve 

kurz akcií share prices 

kurz měnový rate 

listina document; paper 

Má dáti debit 

marže (obchodní) trade (business) margin 

maximalizace zisku prifit maximization 

měna, oběživo currency 

mince, peníz coin 

místo place 

mzda; -časová wage(s); time wage 

nabídka na trhu supply  

náklad cargo, load 

náklad letecký air freight, air cargo 

náklad lodní shipload 

náklad na nákladním automobilu truck load 

náklad na vagonu waggon load 

náklad námořní sea freight 

nakládání (zboží) loading (- of goods) 

nakládka  loading   

nákladní list freight bill 

náklady cost(s),  

náklady (fixní / variabilní) fixed / variable cost,  

náklady obětované příležitosti opportunity costs 

náklady a přepravné  cost and freight 

nákup purchase 

nakupovat na internetu buy on the Internet 
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nezaměstnanost unemployment 

nezaměstnaný unemployed, jobless, out of work 

nezdaněný tax-free 

nezisková organizace non-profit organization 

obal packet 

oběživo money in circulation, currency 

oběžný majetek current assets 

objednávka order 

obligace (komunální / státní) bond (municipal / government bond) 

obor (odvětví) branch 

obor hospodářství sector of economy 

obor pojišťovnictví insurance industry 

obor průmyslový branch of industry 

obrat (finanční) turnover 

ocenění (e)valuation 

ocenit (udat cenu) price, value 

odečíst (z daní nebo z ceny) deduct 

odesílatel; - peněz sender; remitter 

odliv kapitálu outflow of capital 

odpis hmotného/nehm. majetku depreciation / amortization 

odpočet (daně) tax deduction 

opotřebení (odpis) depreciation 

OR  obchodní rejstřík Register of Companies, Business / Trade Register 

OSVČ self-employed person 

padělek (bankovky) forgery 

pasiva liabilities 

peníze  money   

plat salary, pay 

platba payment 

plátce, - daně payer, taxpayer  

platební bilance balance-of-payments 

platit ve splátkách pay by instalments 

PO corporate body / legal entity / corporation 

podíl ratio 

podíl na zisku share of profits 

podnik  enterprise / business/ company/ firm 

podnikání  entrepreneurship 

podnikatelský záměr bussiness plan / idea 

pohyb kurzu exchange fluctuations 

pojištění insurance 

pokladna cash desk 

potřeby needs 

potřeby neomezené unlimited needs 

používat kreditní kartu use a credit card 

práce labour, labor (US) 
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pracovní smlouva Employment contract, Work contract 

průmysl industry 

průzkum trhu market research 

přečerpání účtu, debetní saldo overdraft 

představenstvo Board of Directors 

přepravné  freight  

příjem, důchod income   

přírodní zdroje natural resources 

půjčit,  vy/půjčit si lend, borrow 

půjčka loan; borrowing 

razítko /poštovní tubber stamp / postmark 

recese (hospodářská) recession 

refinancování refinancing, refunding 

reforma daňová tax revision, tax reform 

reforma měnová currency reform 

rejstřík register 

reklama claim 

reklama (propagace) advertising (promotion) 

reklamace complaint, sales return 

rekvalifikace retraining 

rentabilita profit ratio, profitability 

rezerva  reserve 

rozpočet budget 

rozpočet sestavit draw up a budget 

rozpočet schválit approve a budget 

rozvaha balance sheet 

saldo balance 

sazba rate 

sazba daně tax rate 

sazebník tariff, rate book 

schodek, (v bilanci) deficit, (gap) 

sleva sale, discount 

složit částku na účet pay in 

služby services 

směnka bill of exchange 

směnný kurz exchange rate 

smlouva  contract   

sociální pojištění social insurance 

splátka instalment 

splatnost maturity, due date 

společnost (firma) company 

společnost s ručením omezeným limited liability company 

spořitelna savings bank 

statky goods 

statky veřejné public goods 

stimulování prodeje promotion 



6 
 

šek cheque 

šeková knížka cheque book 

tantiéma royalty 

termínový fixed-date 

trajekt ferry 

trh  market 

tvorba cen pricing, formation of prices 

úbytek decrease 

účet account 

účet, faktura, účtenka bill   

účetní accounting 

účetnictví accountancy 

uložit peníze deposit (money) 

úrok interest 

úspora saving, economy 

uspořit save 

utrácení spending 

utratit peníze spend  

úvěr credit, loan 

valná hromada general meeting 

valuta foreign exchange   

veřejná obchodní společnost general partnership 

vinkulace immobilization, hold 

vklad deposit   

vkladový účet deposit account 

výběr withdrawal 

vybrat z účtu withdraw 

vydělat earn 

výdělek earnings 

výnosy revenues 

výpověď notice / dismissal 

výrobek product 

výrobní faktory factors of production  

vzácnost scarcity 

zakázka order, job-order 

zákazník customer, client 

zákon law 

zákoník  code of law 

záloha, - na mzdu deposit, advance 

zaměstnanec employee 

zaměstnání  job, occupation 

zaměstnavatel employer 

záruka guarantee 

zásilka, - doporučená consignment, registered delivery 

zásoby inventories 

zboží goods, articles 
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zdanění taxation 

zdravotní pojištění health insurance 

zdražení rise in price(s) 

zisk profit  

ztráta loss 

živnost business, trade 

životopis curriculum vitae (CV), biography 

ŽR živnostenský rejstřík  Trade Register, Small Business Register 

  

Mezinárodní obchodní podmínky  International Commercial Terms  

Přeprava a pojištění placeno do  Carriage and Insurance Paid to 

Přeprava placena do  Carriage Paid To 

S dodáním clo neplaceno  Delivered Duty Unpaid 

S dodáním clo placeno  Delivered Duty Paid 

S dodáním do určitého místa   Delivered at Place 

S dodáním na hranici  Delivered At Frontier 

S dodáním na terminál  Delivered at Terminal 

S dodáním z lodi  Delivered Ex Ship 

S dodáním z nábřeží  Delivered Ex Quay 

Vyplaceně dopravci  Free Carrier 

Vyplaceně k boku lodi  Free Alongside Ship 

Vyplaceně na loď  Free on Board 

Ze závodu  Ex Works 
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Za obsah publikace odpovídá výlučně autor.  

Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, 

jež jsou jejím obsahem. 


