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Czech wordlist
A levels druh závěrečné
zkoušky na střední
škole

academic qualifications
vysokoškolské
vzdělání

account manager účetní
accuse obvinit z
added value přidaná
hodnota

advancement funkční
postup, povýšení

aeronautics letectví,
letecký průmysl

agenda program schůze
agree a deal uzavřít
obchod, dohodnout se
agriculture zemědělství
aisle ulička (mezi regály
apod.)
ambitious ctižádostivý
appeal líbit se (komu)
applicant uchazeč

application form
přihláška (formulář)

appoint jmenovat,
dosadit

approach přístup,
přistupovat

approval schválení
asap co možná
nejrychleji

asking price požadovaná
cena

assembly plant
montážní závod
attachment příloha
emailu
attitude postoj, přístup
available k dispozici

baccalaureat
bakalaureát,
bakalářská zkouška
back podpořit
backing podpora

balance of trade
obchodní bilance

balanced portfolio
vyvážené portfolio

bankrupt bankrot,
úpadek

bar chart sloupcový graf
bar code čárový kód
barrel sud, barel
barrier překážka
barter směnný obchod

bear market období, kdy

bureaucracy byrokracie,

burzovní ceny klesnou,
protože akcionáři
prodávají
be charged with být
obviněn ze zločinu
be good at vynikat v,
umět
benefit 1 výhoda,
2 užitek
bid nabídka při aukci
billion číslovka tisíc
milionů (v USA
znamená 1000 milionů,
ale ve Velké Británii
obvykle znamená
jeden milion milionů)
bio-tech biotechnologie
blind testing testování
naslepo
blue-chip označení pro
akcie patřící
prvotřídním
společnostem
blue-collar manuální
pracovník
bond právní záruka
bonus prémie, odměna
boom rozmach
boutique malý obchod s
módní nebo vývojovou
konfekcí
boycott odmítnout
obchodovat s určitými
výrobky

byrokratismus
campaign kampaň

brainstorm
spolupracovat a
diskutovat o řešení
nových problémů
brainwave náhlý nápad
branch pobočka
brand obchodní značka
break even obchodovat
bez zisku a bez ztráty
breakthrough průlom
bribery úplatkářství,
podplácení
bring out uvést na trh
broker burzovní agent,
broker
BSc. bakalář věd
bull market období, kdy
se zvyšují ceny akcií,
protože lidé jsou
optimisty a akcie
kupují
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capitalist economies
kapitalistická
ekonomická soustava
car allowance příplatek
nebo půjčka na auto
pro firemní účely
cargo náklad
carry out vykonat,
splnit
carton krabice
zhotovená z lepenky

cash flow forecast
předpověď pohybu
příjmů a výdajů
catch on mít úspěch
catch up dohánět
cease přestat
chain store jedna z
prodejen obchodního
řetězce
chair předsedat
chair předsednictví,
předseda
chairperson předseda,
předsedající

chase late payments
vymáhat zpožděné
platby
chat online povídat si po
internetu
checkout pokladna
in chronological order v
chronologickém
pořádku
city centre centrum
města
civil servant úředník ve
státní službě
claim tvrdit, uplatňovat
nárok

clicks and bricks
kombinace
internetového a
kamenného obchodu
client klient, zákazník
close a deal uzavřít
obchod
closing line věta nebo
fráze na závěr
come out with vyjít ven
(s čím)
come up with 1 přispět
čím, 2 dohonit

commission n provize
commission v pověřit
committed přesvědčený,
oddaný

commodity zboží,
komodita

common language
společný jazyk

comparative advantage
poměrná výhoda

compensation
kompenzace,
odškodnění
competence způsobilost
component součást, díl
concession licence,
povolení, oprávnění
conscientious svědomitý
consortium sdružení
consultant poradce

consumer trends
spotřebitelský vkus

container kontejner
contaminate
kontaminovat, zamořit

controlling share
většinový podíl akcií

convenience store
prodejna s pohodlným
nákupem
copyright autorské právo
corner shop obchod na
nároží, hokynářství

corporate language
jazyk, kterým se mluví
v dané firmě

corruption
zkorumpovanost,
korupce

counteract criticism
čelit kritice

counterpart osoba, která
má podobné
zaměstnání u jiné firmy

covering letter
doprovodný dopis k
zasílaným dokladům
crate bedna
creditor věřitel

crisis management plan
plán krizového řízení

culture kultura
currency běžná měna
customer management
informace a péče o
klienty
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CV životopis
damage a company's
image poškodit jméno
nebo obraz společnosti

damages finanční
náhrada způsobené
škody
deal obchodní transakce
deal in obchodovat s
něčím
deal with zabývat se,
projednávat
decline ochabovat
defect chyba, porucha
degree akademický
titul, vysokoškolský
titul
delivery note dodací list
demand poptávka

demand for payment
platební požadavek,
výzva k zaplacení

department store
obchodní dům
depressing skličující
differentiate odlišit

discriminate against
somebody
diskriminovat koho

discrimination
diskriminace

dismiss propustit
dismissal propuštění
dispatch odeslat
display prezentace zboží,
rozkládat (zboží k
prohlídce)
distribute distribuovat,
rozdělit
dividend dividenda,
podíl na zisku

Dow Jones Average
hodnotový ukazatel
vývoje kurzu cenných
papírů znamenaných
na burze v New Yorku
download stahování dat
ze vzdáleného počítače
na počítač lokální
downmarket se
zaměřením na levný trh
dump prodávat pod
cenou
dustbin survey průzkum
trhu založený na tom,
že si zákazníci
schovávají obaly od
výrobků, jež zakoupili
dynamic dynamický,
mocný

economize šetrně
hospodařit, snižovat
náklady

educational history
dosavadní vzdělání

employment history
dosavadní praxe

enclosed v příloze
(dopisu)

enforce regulations
prosazovat pravidla

enquiry dotaz
enthusiastic nadšený
entrepreneur podnikatel
environment prostředí
equities kmenové akcie,
obyčejné akcie

establish zřídit (firmu)
etailer společnost, která
prodává na internetu

ethical etický, morální
ethically eticky, mravně
ethics etika, morálka
ethnic background
etnické zázemí

evening course večerní
kurz

executive člen vedení
firmy

expand rozšířit,
rozšiřovat

expenditure výdaj,
náklad
exploit využít, těžit z
extension pobočková
telefonní stanice, linka

face strong competition
čelit silné konkurenci

FAO K rukám
fascinating úchvatný
features vlastnosti
final demand konečná /
poslední upomínka

financial commitment
finanční závazky

financial markets
finanční trhy
fraction zlomek
free trade svobodný
obchod, volný obchod
freelance nezávislý, na
volné noze
freight náklad

FTSE one hundred
indexy akcií deníku
Financial Times
(Financial Times Stock
Exchange Index)
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futures trader komisní
makléř s termínovým
zbožím

get a message across
objasnit, přimět
někoho, aby pochopil
gimmick trik na
upoutání pozornosti
glass ceiling společenská
bariéra zabraňující
ženám a členům
menšin v postupu ve
své profesi a kariéře
go against jít proti
grade známka u
zkoušky
grant finanční podpora,
grant
graph graf, diagram
guarantee ručit, zajistit
haggle dohadovat se
(o ceně apod.)

handle enquiries
vyřizovat dotazy
head office centrála,
ústředí
headhunting získávání
nadaných lidí
hierarchy hierarchie
high street shop obchod
na hlavní třídě

higher education
vysokoškolské
vzdělání
hi-tech výrobky s
vysokou technologickou
kvalitou
human resources lidské
zdroje
hypermarket rozsáhlý
obchodní dům (obvykle
na okraji města)
image 1 pověst výrobku,
2 obrázek
income příjem

in-depth interview
důkladný pohovor

industrial heartland
centrální průmyslová
oblast

industrial tribunal
pracovněprávní soud

inefficient neefektivní,
neschopný
ingenious duchaplný,
vynalézavý
innovation novinka,
inovace, zdokonalení

innovative design
neotřelý design

insider trading
nedovolené
obchodování akciemi
prováděné
zaměstnanci na
základě důvěrných
informací o firmě

intensive training
programme intenzivní
zaškolovací program

interpreter tlumočník
invention vynález
invest investovat
investment investice
investor investor
invite for an interview
pozvat na pohovor

invoice faktura
issue vydat
jingle krátká rozhlasová
nebo televizní reklama

job seeker člověk
hledající práci

Just In Time metoda
plánování a řízení
výroby s cílem
minimalizovat
skladové zásoby
JIT metoda plánování a
řízení výroby s cílem
minimalizovat
skladové zásoby

keep something fresh in
people's minds udržet
se někomu v paměti

key customer klíčový
zákazník

know-how znalost o
tom, jak se něco
vyrábí, znalost
technologického řešení

knowledge-based
services služby
založené na
vědomostní bázi
labour costs mzdové
náklady
language skills jazykové
dovednosti
launch uvést na trh
lay off propustit
leaflet letáček

leave a message
zanechat vzkaz

letter of enquiry
písemný dotaz

license dát formální
povolení

line worker dělník u
pásu

Photocopiable © Oxford University Press

ProFile 2
list price katalogová
cena

loan shark lichvář
logistical týkající se
přesunů, logistický

logistics logistika
logo logo, obchodní
značka
loss ztráta

loyalty card věrnostní
karta

make a loss udělat
ztrátu, dostat se do
ztráty

make predictions
předpovídat

marital status rodinný
stav

market obchodovat s
čím

negotiator vyjednavač,
zprostředkovatel
neutralize neutralizovat
Nikkei Index index cen
akcií na burze v Tokiu
objectives cíle
obsolete dále
nepoužívaný,
nemoderní
official language úřední
jazyk
out of stock vyprodaný,
nejsoucí na skladě
outsource zadávat
subdodavatelské
zakázky, využívat
subdodavatelských
vztahů

outstanding
nezaplacený

market-specific určený

overdue s uplynulou

pro specifický trh
mass-produce vyrábět
masově
mature vyzrálý
maturity vyzrálost
MBA magistr řízení
obchodu
media buyer pracovník
mající na starosti
reklamu v médiích
memo interní sdělení,
instrukce
spolupracovníkům

lhůtou splatnosti

middleman
zprostředkovatel

minutes protokol (ze
schůze)

moderator moderátor
mother tongue
mateřský jazyk

motivation motivace
nano-technology
nanotechnologie

NASDAQ Automatické
kótování Národní
asociace makléřů
cenných papírů
(burzovní elektronický
systém)
native speaker rodilý
mluvčí

negative publicity
záporná publicita
negotiable dosažitelný /
řešitelný jednáním,
smluvní
negotiate a deal uzavřít
smlouvu, sjednat
smlouvu

overhead projector
zpětný projektor
overstaffed s
nadbytečným počtem
pracovníků
overtime přesčas

paperwork
administrativní práce

patent patent
patent pending
formulace uvedená na
výrobku, u něhož
autor požádal o
patentování
peak dosáhnout vrcholu
penetrate proniknout
per annum ročně
perceive uvědomit si,
vnímat
persevering vytrvalý
(houževnatý)
personal details osobní
data

personnel officer
vedoucí osobního
oddělení
pharmaceuticals léčiva
pie chart koláčový graf
pioneer průkopník
placement pracovní
umístění
plummet prudce
klesnout
policy plán, metoda
PR consultant poradce
ve věcech styku s
veřejností
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predict předpovídat
press coverage

quota kvóta, povinná

pozornost věnovaná
tiskem
press release oznámení
pro tisk

maximální výše
například vývozu či
dovozu
quotation stanovení
výše ceny

previous experience

race discrimination

předcházející praxe

price products
competitively
výhodně ocenit (v
porovnání s
konkurencí)

private commission
soukromá zakázka

produce in volume
vyrábět ve velkém
product life cycle životní
cyklus výrobku

product tampering
provádět nedovolené
změny výrobku

pro forma invoice
faktura poslaná
kupujícímu dříve než
zboží, proforma
faktura

project an image
vytvářet představu
projected plánovaný
promote propagovat
promotion postup
(povýšení)
proposal návrh
prosecute trestně stíhat

prospective employer
perspektivní
zaměstnavatel
prospects (finanční)
vyhlídky
protectionism ochrana
domácího trhu
prototype prototyp

publicity stunt
překvapující událost
mající za cíl upoutat
pozornost na určitý
výrobek

put the figures to one
side nechat peníze
stranou

put through spojit
(telefonicky)

put together a package

rasová diskriminace

raise capital
shromažďovat kapitál

Re reference (odpověď
na předmět v emailu)

recall stažení výrobku z
trhu

recap shrnout
(rekapitulovat)

recover a debt vymáhat
dluh

redundant přebytečný
refer to poukázat na
referee referent
reference reference
(doporučení)

refund vrácení peněz
regulations stanovy,
směrnice, předpisy

relaunch uvést výrobek
znovu na trh

reliable spolehlivý
relocate přesídlit,
přestěhovat

reminder upomínka
remittance poukázaná
částka

reputation dobrá pověst
request for payment
upomínka

resign odstoupit (z
funkce)

respond to reagovat na
results výsledky
retail outlet provozovna
retailer koncový
prodejce

retire jít do důchodu
retro retro
return on investment
rentabilita vložených
prostředků
risky riskantní
rival konkurent
rivalry konkurence

run your own business

sestavit balíček

vést vlastní firmu

qualitative research

sale or return komisní

kvalitativní výzkum

quantitative research
kvantitativní výzkum

questionnaire dotazník

prodej

sales odbyt
sales history prodejní
deník
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sales promotion
propagace prodeje
sample vzorek, ukázka

sampling exercise
průzkum provedený na
vzorku zákazníků

satisfy customers' needs
uspokojit zákazníkovy
potřeby
scandal skandál
second-hand z druhé
ruky
sector odvětví
secure v zajistit
secure adj stálý
security bezpečnost
segment část, segment

self-employed
soukromník,
živnostník
self-study samostudium
sell-by date datum
záručního prodeje (u
potravin)
services služby
set up zřídit (firmu)
settle srovnat (spor)

sex discrimination
diskriminace
příslušníků jednoho
pohlaví
share 1 akcie, dividenda,
obchodní podíl 2 podíl
shift work práce na
směny
shoplifting drobné
krádeže v obchodě
shopping mall obchodní
pasáž, obchodní
centrum

Sixth Form College
vyšší střední škola

slogan heslo (reklamní
ap.), slogan

sole agency výhradní
zastoupení (agentura)

solicitor solicitor
(advokát připravující
proces, většinou ale
nevystupující u soudu)
spin doctor expert pro
propagandu
sponsor finančně
podporovat
spread risk rozdělit
riziko
staff development další
vzdělávání
zaměstnanců

statistics statistika
stay ahead of the
competition udržet
náskok před
konkurencí
stereotype stereotyp
stock zásoby na skladě
stock control skladové
hospodářství
stock levels výše stavu
zásob

stockbroker
zprostředkovatel na
burze
stockist dodavatel /
obchod, který vede
určité zboží
stockroom skladovací
prostor
storage skladování

street interview
průzkum přímým
dotazem na ulici
stressful stresující
stretch rozšířit
strong markets silný trh

subcontractor
subdodavatel

superpower
supervelmoc

supervisor supervizor,
osoba pověřená
technickým dozorem
supplier dodavatel
surf surfovat (po webu)
switchboard telefonní
centrála
take a call přijmout
hovor
take on 1 přijmout
někoho do zaměstnání,
2 vzít na sebe

take up a challenge
přijmout výzvu

talk into přemluvit
talk out of rozmluvit,
vymluvit

target zacílit, zamířit na
tariff celní sazebník
telemarketing
telemarketing

terms náležitosti
smlouvy, smluvní
podmínky
territory území
testimonial svědecká
reklama – výpovědi,
svědectví a úsudky
zákazníka
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the Net Internet
the state stát
tip tip, rada
title titul
token kupon, poukázka
k výměně zboží

top of the range
prvotřídní

total immersion
zahloubání se

Total Quality
Management
kompletní řízení
kvality
TQM kompletní řízení
kvality
track record záznam
úspěchů a neúspěchů
firmy nebo pracovníka
trade obchodovat
trademark obchodní
značka, ochranná
známka
trend tendence, trend
trolley nákupní vozík

trustworthy
důvěryhodný
turn around být na
vzestupu, odrazit se
ode dna
turn down odmítnout
turnover obchodní obrat

white-collar pracovník v
administrativě,
úřednický

wholesaler
velkoobchodník

win-lose užívá se pro
popis situace, kde vítěz
i poražený
win-win zaručený
úspěch, situace kdy
nelze neuspět
withdraw stáhnout z
trhu

work for yourself
pracovat na sebe,
podnikat
workforce pracovní síla,
zaměstnanci podniku

working knowledge
praktická znalost

working language
jednací jazyk, pracovní
jazyk
workload provozní
zatížení
worthwhile stojící za to

written warning
písemné varování

yield výnos

unanimously
jednohlasně

under licence na
základě licence

undertake zavázat se k
unethical nemorální
up-and-coming
začínající prosperovat

upmarket pro
náročného zákazníka,
výběrový
urban městský
USP výjimečná prodejní
vlastnost
vacancy pracovní
příležitost, volné místo
venture riskantní
obchod
verbal warning ústní
varování
viable proveditelný
voice-over mluvený
komentář k filmu nebo
televiznímu pořadu
volatile kolísavý
voucher poukázka
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SLOVNÍKY

BEC, FCE

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.

OBCHODNÍ ANGLIČ TINA
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.

Really Learn 100 Phrasal
Verbs for Business
■

■

■

■

1
www.oup.com/elt

OUP Praha
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
tel./fax: 224 494 251
info.praha.cz@oup.com

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.

OUP Olomouc
Dolní nám. 38
772 00 Olomouc
tel./fax: 585 221 176
info.olomouc.cz@oup.com

OUP Plzeň
Zbrojnická 1
301 12 Plzeň
tel./fax: 377 220 440
info.plzen.cz@oup.com

