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abroad zahraničí
absenteeism

absentérství
access přístup
advice rada
accounts účetní

uzávěrka, účty
after-sale(s) service

záruční servis, servis
zajišťovaný
prodávajícím po
určitou dobu po
nákupu

annual výroční,
každoroční

apologize omluvit se
attach připojit (přílohu

k emailu)
bank clerk bankovní

úředník
bank statement výpis 

z účtu
bargain výhodná koupě
based se sídlem
the big picture celkový

obraz
bill účtenka
board výbor, rada,

nastoupit na vlak, loď
boarding card palubní

lístek
body language řeč těla
book rezervovat si
brainstorm spontánní

diskuse o řešení
nových problémů

brand obchodní značka
brochure propagační

leták, brožura
browse through listovat
budget finančně

výhodný, finanční
rozpočet

business card
navštívenka, vizitka 

business tourism
služební cesta do
zahraničí

buyer nákupčí
call centre telefonické

centrum 
campaign propagační

kampaň
candidate uchazeč
canteen závodní jídelna

career prospects
perspektiva
zaměstnání

carry out splnit (úkol)
cash machine bankomat
catalogue katalog
chain (obchodní) řetězec
channel (odbytová)

cesta, postup
charity charita
checkout desk, checkout

pokladna
cheque šek
click on kliknout (myší)

na
client klient, zákazník
colleague kolega
come up with dohonit,

vyrovnat se
commute dojíždět
compete konkurovat,

soutěžit
competition

konkurence, soutěž
competitive market

konkurenční trh
concentrate on

soustředit se na
conference konference
confirm potvrdit
contact kontakt
core business hlavní

činnost
core customer hlavní

zákazník
course kurz
co-worker

spolupracovník
creative kreativní
credit úvěr
credit card kreditní

karta
credit history úvěrová

historie vypůjčovatele
CRM informace o

klientech
crop up proniknout na

povrch
customer care péče o

zákazníka
customize upravit podle

přání zákazníka
data údaje
day off den volna
deadline konečný

termín

deal with vyřídit,
zpracovat

debit card debetní karta
degree akademický titul
deliver 1 dodat, 2 splnit

očekávání
department oddělení
designed to last

robustně navržený,
spolehlivý

developing country
rozvojová země

diary diář
diploma vysokoškolské

vysvědčení
direct debit přímé

inkaso z účtů,
bezhotovostní placení

discount sleva, slevit
dispatch odbavit, odeslat
distribute distribuovat,

rozdělit
distribution distribuce,

rozdělení
DIY určeno pro kutily
domestic domácí
donor dárce
donate přispět na

dobročinný účel
donation dar
download stáhnout z

internetu
downmarket levný 
e-commerce

elektronické
obchodování

economical
ekonomický, úsporný

efficient výkonný
enquire informovat se
evaluate ohodnotit
exchange rate devizový

směnný kurz
exhibition výstava
exhibitor vystavovatel
expenditure spotřeba,

režie
expenses výdaje,

náklady
facilities technické

vybavení
factory prices výrobní

cena
fair čestný
fare jízdné

farewell dinner hostina,
večeře na rozloučenou

faulty vadný
feasible realizovatelný
feedback zpětná vazba
field of work obor

činnosti
Finance finanční

oddělení
flexible working pružná /

klouzavá pracovní doba
flyer leták, prospekt
focus on zaměřit se na
foreign currency

zahraniční měna
fund-raising získávání

financí, získávání
fondů

further information
další informace

gate vstupní a výstupní
prostor pro cestující
na letišti

go ahead pustit se do
něčeho

graduate absolvent
univerzity nebo vysoké
školy

guided tour prohlídka s
průvodcem

hand luggage příruční
zavazadlo

handle vyřídit, zabývat
se

hardware 1 železářské
zboží pro domácnost, 2
mechanické části
počítače

hold the line zůstaňte u
aparátu

home page domovská
stránka

household goods zboží
pro domácnost

Human Resources
oddělení řízení
lidských zdrojů

in charge of zodpovědný
za

incentive motivace,
stimul

induction programme
plán školení

information pack
informační balíček

innovative novátorský
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manage 1 řídit, vést, 
2 hospodařit, 
3 dosáhnout něčeho

management 1 vedení,
řízení podniku, 
2 představitelé vedení

marketing marketing
mass production sériová

výroba, velkovýroba
mission úkol, poslání
monitor sledovat postup

prací
navigate navigovat, vést
the Net internet
network 1 zájmová

skupina, 2 počítačová
síť

new recruit čerstvý
nováček

niche mezera na trhu,
zvláštní místo na trhu
zaujímané jednou
společností

notice oznámení,
výstraha

noticeboard nástěnka
online připojený k síti
organigram organizační

schéma
organization

1 organizace, 
2 uspořádání

organize 1 organizovat,
2 uspořádat

out-of-town store
obchod na kraji města
nebo mimo město

overpriced předražený
overseas zámoří, cizina,

do zámoří
overtime práce přesčas
PA osobní asistent
package balík, balíček
partnership partnerství,

spojenectví
perform vykonávat,

dělat
permanent trvalý
Personnel osobní

oddělení
pie chart kruhový graf,

kde se uvádějí
informace v kruhu
rozděleném do výsečí
různých velikostí

PIN PIN, osobní
identifikační číslo

plant podnik, továrna
policy plán, politika
poorly špatně

positive publicity kladná
publicita

postpone odložit
premises provozní

prostory, zastavěné
pozemky

presence on the Internet
přítomnost na
internetu

prioritize stanovit
priority

Production výrobní
úsek

productive výnosný,
produktivní

profile profil
profitable ziskový,

výdělečný, výnosný
qualifications

kvalifikace, vzdělání
quality 1 vysoká úroveň,

2 vlastnost
quality control řízení

kvality
queue fronta
quotation předběžný

rozpočet,
předkalkulace

R&D oddělení výzkumu
a vývoje

raise 1 zvýšit, 2 sehnat
peníze

range rozsah
receipt stvrzenka,

příjmový doklad
recommendation

doporučení
recruitment nábor

pracovník
reflective přemýšlivý
refund odškodnění,

vrácení peněz, dát
peněžitou náhradu

registration registrace
regular customer stálý

zákazník
reliable spolehlivý
remind připomenout
rent pronajmout
reorganize

reorganizovat
repeat customer

pravidelný zákazník
report to zodpovídat se

komu
representative zástupce

firmy
Research and

Development oddělení
výzkumu a vývoje

responsible for
odpovědný za

results výsledky
retail maloobchod,

maloobchodní
return vrátit
rip-off zlodějna,

předražení
role funkce
sample vzorek

(neprodejný)
satisfaction uspokojení
save ušetřit, šetřit
schedule časový nebo

pracovní plán
scroll down rolovat

textem na monitoru
směrem dolů

send out rozeslat
service obsluha, služba
set up připravit, zařídit
shake hands potřást si

rukama
share sdílet
ship odeslat, dodat
shot reklamní dopis
showroom předváděcí

místnost
sightseeing prohlídka

památek
site internetová stránka
skills dovednosti
solution řešení
solve řešit, vyřešit
source zdroj
specialize in

specializovat se na co
specifications podrobný

popis, technická data
spend 1 utratit, 2 strávit

(čas činností)
sponsor sponzor
sponsorship finanční

podpora, sponzorství
spread (costs)

rozvrhnout (náklady)
stable stabilní, stálý
staff zaměstnanci
stand podstavec, stojan
steady 1 pevný, stálý, 

2 soustavný
stock zásoby na skladě
strength síla
subsidiary podřízená

(dceřiná společnost)
suggest navrhovat
sum suma, částka
supervisor kontrolor,

odborný poradce

the Internet internet
introduce yourself

představit se
invest in investovat do
ISO standards standardy

ISO
issue otázka (problém)
IT informační

technologie
item položka
itinerary itinerář
job description pracovní

náplň
job fair burza

pracovních míst,
veletrh práce

job title pracovní
zařazení

join připojit se (k
podniku)

know-how technické
vědomosti, souhrn
výrobních a
obchodních znalostí,
know-how

launch uvést na trh,
uvedení na trh

lead time doba potřebná
k realizaci

leader vedoucí
leadership vedení

(řízení)
leading významný,

přední
leaflet propagační leták
learning curve křivka

učení znázorňující
výkon při učení v
závislosti na čase

liaise with spolčovat se s
lifestyle životní styl
line manager úsekový

ředitel, vedoucí
oddělení

link 1 pojítko, pouto,
2 odkaz

logo znak, symbol, logo
long-term goal

dlouhodobý cíl
look into vyšetřit

(příčinu)
loyalty card věrnostní

karta
made-to-measure na

míru
mailshot reklamní dopis
maintain udržovat
can / can't make it

zvládnout /
nezvládnout
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supplier dodavatel
supply dodávat
support podpora
take over převzít

(funkci, úřad)
target cíl
target market cílový trh
tbc musí být schváleno

(potvrzeno)
team kolektiv
temporary dočasný,

krátkodobý
time management

organizace pracovního
času

trade customer
obchodní partner

trainee účastník školení
training školení
trend trend, tendence
trip (služební) cesta
trust nadace, fond
turnover obrat
unrealistic nerealistický
upgrade modernizovat
upmarket pro

náročného zákazníka,
výběrový

urgent neodkladný
use up spotřebovat
user-friendly snadno

ovladatelný a
naučitelný

valid platný
value for money užitná

hodnota vhledem k
ceně

venue místo konání
vision vize
volunteer dobrovolník
waste mrhat
weak area slabá stránka
weakness slabost,

slabina
the web systém

vyhledávání informací
na internetu

website internetová
stránka

well-made dobře
vyrobený

wholesale business
velkoobchodní činnost

word-of-mouth ústní,
slovní

work experience praxe
work out vyřešit

workshop 1 dílna,
pracoviště, 2 dílna /
pracovní skupina v
pracovní konferenci /
semináři

workstation kancelářské
pracoviště
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OBCHODNÍ ANGLIČ TINA

B E C ,  F C ES L O V N Í K Y

Oxford Business English
Dictionary
for Learners of English
� Slovník obchodní angličtiny.
� Pomáhá studentům

porozumět a efektivně
komunikovat v různých
oblastech obchodu, používat
angličtinu při práci
a porozumět psaným textům.

� Zahrnuje slovní zásobu a fráze
z široké oblasti obchodu,
kolokace, poznámky
ke slovům s lehce
zaměnitelným významem.

� Na CD-ROMu naleznete
slovník, výslovnost a praktická
cvičení zahrnující i poslechové
aktivity vhodné pro přípravu
ke zkoušce BEC.

BEC Vantage Masterclass
� Učebnice vytvořená pro

kompletní přípravu na zkoušku
Cambridge Business English
Certificate Vantage.

� Kurz je vhodný pro ty studenty,
kteří se právě seznamují
s prostředím komerce.

� Mluvnice a materiály pro
samostudium jsou v pracovním
sešitě.

First Certificate
Masterclass, New Edition
� Populární kurz při přípravě

na zkoušku Cambridge First
Certificate Exam (FCE).

� Obsahuje přes 50 % nového
materiálu a zcela nový design.

� Rozšiřuje a upevňuje slovní
zásobu, posiluje znalosti
mluvnice.

Really Learn 100 Phrasal
Verbs for Business
� 100 nejčastěji používaných

frázových sloves v obchodní
angličtině.

� Ukázky použití sloves ve větě,
praktická cvičení, gramatická
vysvětlení.

� Grafy, diagramy a ilustrace
pro lepší pochopení
a snadnější zapamatování.

� Vhodné k samostudiu.

OXFORD BUSINESS ENGLISH
Business Grammar
& Practice
� Průvodce gramatikou pro

dospělé, vhodný k samostudiu
nebo pro práci ve třídě.

� Detailní výklad hlavních
mluvnických jevů v obchodním
kontextu a s mnoha příklady.

� Glosář obchodní
terminologie.


