according to your request podle vašeho přání
account účet, ohled
account analysis rozbor zákazníků
account balance zůstatek účtu
account book obchodní kniha
account classification účtový rozvrh
account coding předkontování
account current běžný účet
account day den splatnosti, den, zúčtovací den
account executive pracovník reklamní agentury pro
styk se zákazníkem
account holder vlastník účtu
account number číslo účtu
account of účet
account of balance sheet podrozvahový účet
account of income from operations operačně výsledkový účet
account of liabilities pasivní účet
account on stop zablokovaný účet
account payee příjemce platby
account sale prodej na účet
account sales prodejní účet, vyúčtování prodeje
account setup založení, otevření účtu
account specification označení účtů
account statement výpis z účtu
account with účet u
accountability zodpovědnost
accountable odpovědný
accountable advance záloha k vyúčtování
accountable profit účetní zisk
accountancy books účetní evidence
accountancy department účtárna
accountant by profession povoláním účetní
accounting archives účetní archiv
accounting balance účetní stav
accounting circle účetní okruh
accounting data účetní údaje
accounting department účtárna
accounting documents účetní podklady
accounting earnings příjmy podniku, účetně vykazované výdaje, účetně vykazované výnosy
accounting entity účetní jednotka
accounting for leases účtování pronájmů
accounting group účetní skupina
accounting method účetní metoda
accounting par value, book value, accounting value
účetní (finanční) hodnota
accounting period účetní období
accounting practice účetní praxe
accounting procedures účetní postupy
accounting procedure účetní postup
accounting records účetnictví
accounting standard účetní předpis
accounting system účetní soustava
accounting transaction účetní případ
accounting year účetní rok

accounts finanční výkaz, výkaznictví
accounts department účtárna
accounts do not balance obě strany účtů jsou nevyrovnány
accounts manager vedoucí účtárny
accounts payable účty věřitelů
accounts receivable clerk saldokontista
accounts receivable ledger saldokonto dlužníků
accounts receivable saldokontista, saldokonto dlužníků, účty dlužníků
accounts staff pracovníci účtárny
accrual of interest přičítání úroku ke kapitálu
accrual of the right of action vznik žalobního nároku
accruals finančně účetní rezervy
accruals and deferrals account účet časového rozlišení
accruals and deferred income příjmy a výdaje
příštích období
accrue leave nevybírat si
accrued dividends nerozdělené dividendy, nerozdělené dividend
accrued expenses náklady příštích období krátkodobé
povahy
accrued interest přírůstek úroku
accrued interest income alikvotní úrokový výnos,
naběhlý úrok
accrued receipts časově rozlišené příjmy
accrued revenue časově rozlišené výnosy příštích
období
accruing taxes narůstající daně
accumulated depreciation oprávky k základním
prostředkům
accumulated dividends nevyplacené dividendy
accumulated dividend kumulativní dividenda, nevyplacená dividenda
accumulated profit zisk nezaplacený jako dividenda
a převedený na účet
accumulated stock nahromaděné zásoby
accumulation unit akumulační jednotka
accurate přesný
accusation obžaloba
accusatory obžalovací
accusatory instrument obžalovací spis
accuse obžalovat
accuse as offender obžalovat jako pachatele
accuse of nařknout, obžalovat z
accuse of a crime obžalovat z trestného činu
accuse of an offence obvinit z trestného činu
accuse of cheating obvinit z podvádění
accuse with obžalovat
accused obžalovaný
accused person obžalovaná osoba
acetic acid kyselina octová
achieve the objective dosáhnout cíle
achieved price dosažená cena
achievement dosažení, docílení, úspěch
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achievements výsledky
acid deposition depozice kyselých látek
acidification of wines zvýšení obsahu kyselin ve víně
acker sponzor
acknowledge uznat
acknowledge a mistake přiznat chybu
acknowledge the heir uznat dědice
acknowledge the letter potvrdit dopis
acknowledge the receipt of potvrdit příjem
acknowledge the receipt potvrdit příjem
acknowledge the signature uznat podpis
acknowledgement uznání
acomplicity účast na trestném činu
acquaint seznámit
acquire (49%) stake získat (49%) podíl
acquire nabýt, získat, získávat
acquire a company koupit společnost
acquire a majority shareholding získat většinu akcií
společnosti
acquire a nationality získat státní příslušnost
acquire a stake in a business koupit část akcií podniku
acquire by prescription vydržet
acquire by purchase nabýt koupí
acquire rights získat práva
acquire skills and attitudes získat dovednosti a
postoje
acquired rights nabytá práva
acquirer nabyvatel
acquirer of a licence nabyvatel licence
acquirer of rights nabyvatel práva
acquiring bank nabývací banka
acquis communautaire legislativa EU
acquisition pořízení, získávání, akvizice
acquisition of a claim nabytí pohledávky
acquisition of entitlement to benefits získání nároku
na dávky
acquisition of material pořízení materiálu
acquisition of shares nabytí akcií
acquisition or use of industrial property rights
nabývání nebo užívání práv průmyslového vlastnictví
acquisition price pořizovací cena
acquisition prices of fixed assets pořizovací ceny
základních prostředků
acquit propustit z obžaloby, zprostit
acquit a claim vyhovět nároku
acquit a debt splatit dluh
acquit of guilt zprostit viny
acquit the accused zprostit obžalovaného viny
acquittal splnění povinnosti
across-the -board increase plošné zvýšení
act as a substitute of zastupovat
act as a witness to a document být svědkem při
podpisu smlouvy
act as an impartial umpire jednat jako nestranný
soudce

act bona fide jednat v dobré víře
act for jednat za
act in an advisory capacity vystupovat v poradní
funkci
act in complicity být spoluvinen
act in excess of rights překročit svá práva
act in excess of rig překročit svá práva
act in good faith jednat v dobré víře
act in law právní úkon
act intra vires jednat v rámci oprávnění
Act of Accession akt o přistoupení, zákon o přistoupení
act of grace amnestie
act of indemnity omilostnění
act of omission opomenutí
act of protest směnečný protest
act of sale prodejní smlouva
act of war nepřátelský čin
Act on Bankruptcy zákon o konkurzu
Act on Investment Companies and Investment
funds zákon o investičních společnostech a investičních fondech
Act on Securities zákon o cenných papírech
act on behalf of jednat v zastoupení
act on disputes zabývat se spory
act on the authority jednat na základě pravomoci
act promptly jednat rychle
act to the detriment of fair dealings způsobit narušení čestného a spravedlivého obchodování
act ultra vires překročit oprávnění
act under coercion jednat pod nátlakem
act under constraint jednat pod nátlakem
act under duress jednat pod nátlakem
act up to conviction jednat podle svého přesvědčení
act upon a statute jednat podle zákona
act upon statute jednat podle zákona
acting vystupující jako, hrající roli
acting as vystupující jako, hrající roli, plnící úlohu
acting for and on behalf of vystupující, jednající za a
jménem
acting in v roli, ve funkci, v úloze
acting in advisory capacity působící v roli, úloze
poradce
acting person jednající osoba
actinobacillosis aktinobacilóza
actinomycosis aktinomykóza
action arising from a bill směnečná žaloba
action arising from směnečná žaloba
action at law soudní žaloba
action at the suit of žaloba k návrhu
Action for Cooperation in the field of Economics
Spolupráce v oblasti ekonomického výzkumu
action for damages žaloba o náhradu škody
action for deceit žaloba pro podvod
action for detinue vlastnická žaloba
action for recovery revindikační žaloba

3

action for specific performance obligační žaloba pro
specifické plnění
action in personam žaloba proti osobě
action in realty věcná žaloba k nemovité věci
action in rem žaloba proti věci
action in tort žaloba ex delicto
action of ejectment žaloba pro rušení držby
action of trespass žaloba o náhradu škody zaviněné
rušením držby
action pending dosud projednávaná žaloba
action to recover chattel žaloba na vydání majetku
actionable wrong žalovatelný delikt
activation aktivace
active balance of trade aktivní obchodní bilance,
aktivní saldo obchodní bilance
active bonds pevně zúročitelné obligace
active commerce zahraniční obchod
active demand for shares živá poptávka po akciích
active negligence nedbalost způsobená přehmatem,
nedbalost způsobená
active partner účastník činný ve společnosti
active relations živé styky
active stock běžný cenný papír s pravidelnou dividendou
activities on-line činnosti on-line
activity (A) aktivita (A)
activity aktivita, činnost, aktivita
activity factor stupeň zaměstnanosti
activity of auxiliaries of the banking professions
poskytování pomocných bankovních služeb
activity of the court činnost soudu
activity on the stock market provoz na burze
activity rate míra aktivity
activity unit jednotka aktivity
activity variances kolísání zaměstnanosti
activity: primary, secondary and ancillary činnost:
hlavní, vedlejší a pomocná
acts contrary to the order činy namířené proti
veřejnému pořádku
actual skutečný
actual alcoholic strength skutečný obsah alkoholu
actual axle load okamžité zatížení nápravy
actual cash value skutečná peněžitá hodnota
actual cost skutečné vlastní náklady
actual costing kalkulace vlastních nákladů
actual damage skutečná škoda
actual loss skutečně vzniklá ztráta
actual market skutečné odbytiště
actual notice včasné oznámení
actual output skutečný
actual price skutečná pořizovací cena, skutečná
pořizovací
actual profit skutečný zisk
actual rate skutečná sazba
actually skutečně, vlastně, ve skutečnosti
actuarial science pojistná matematika

actuary pojistný matematik
ad reklama
Ad Hoc Committee on Transitional Measures
applicable in Germany with regard to certain
Community provisions relating to the Protection of
the Environment Dočasný výbor pro přechodná
opatření použitelná v Německu a vztahující se
k určitým předpisům Společenství v oblasti ochrany
životního prostředí
Ad hoc Committee on the regulation on the conditions governing imports of agricultural products
originating in third countries following the accident at t Dočasný výbor pro úpravu podmínek, jimiž
se řídí dovoz zemědělských výrobků pocházejících ze
třetích zemí a jež byly stanoveny v souvislosti
s havárií jaderné elektrárny
Ad hoc Committee on the STM (Supplementary
Trade Mechanism) Dočasný výbor pro DOM (doplňkový obchodní mechanismus)
ad man reklamní textař
ad valorem duties valorická cla
ad valorem duty ad valorem clo, clo z hodnoty
ad valorem tax stanovená daň
adapt upravit, modifikovat, adaptovat
adaptation přizpůsobení se, adaptace
adaptation period adaptační období
add additional subdivision přidat další třídění
add an item to the list zapsat položku do seznamu
add interest to the capital připočítat úrok ke kapitálu
add to the cost zvyšovat náklady
add up a column of figures sečíst sloupec čísel
add up the figures sečíst cifry
added costs dodatečné náklady
added value přidaná hodnota
adding machine kalkulačka
additional dodatečný
additional allowance doplňková sleva
additional charges dodatečné náklady
additional cost dodatečné náklady
additional discount dodatečná sleva, zvláštní
additional dividend superdividenda
additional duty dodatečné clo
additional expense insurance pojištění dodatečných
nákladů
additional fee přirážka
additional insurance připojištění
additional levy dodatečný poplatek, doplňková dávka
additional mark-on dodatečná maloobchodní přirážka
additional member doplňující člen
additional own funds dodatkový kapitál
additional payment doplatek, doplňková podpora
additional pension insurance důchodové připojištění
additional premium přirážka k pojistnému
additional products doplňkové produkty
additional regulation doplňující ustanovení
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