applicable aplikovaný, používaný, platný,
realizovatelný
applicant country země, která se uchází, uchazečská,
žadatelská
application žádost, aplikace
apply by analogy to analogický aplikovat na
apply for požádat, ucházet se, uplatnit na, pro
apply to týkat se, obrátit se na
appraisal vyhodnocení, zhodnocení, ocenění,
ohodnocení
appraisal study hodnotící studie, hodnotící zpráva,
vyhodnocen
appraise objective zhodnotit, vyhodnotit plán, úkol
appraise plan zhodnotit, vyhodnotit plán, úkol
appreciably patrně, značně
apprehension obava, výhrada, nespokojenost
approach přístup
approaching blížící se, přibližující se, přistupující
appropriate příslušný, odpovídající, patřičný
appropriate machinery příslušný, patřičný
mechanismus
appropriate size patřičná, příslušná, odpovídající
výše, rozměr
appropriateness vhodnost, patřičnost
appropriation schválení, souhlas k použití, uvolnění
schváleného
approximation přibližování, sbližování, aproximace,
sjednocování
aquaculture pěstování mořských živočichů a
rostlinstva
arbitrary svévolný, subjektivní, absolutistický
arbitration awards arbitrážní nález, rozhodnutí,
rozsudek
arbitration procedure arbitrážní řízení
areas of relevance dotčené oblasti, oblasti, kterých se
týká, pře
arise vzniknout, objevit se
arising vznikající, vyplývající, objevující se
arising out of vyplývající, plynoucí z
arrangement dohoda, úprava, dohoda, opatření,
ujednání
article článek, člen
as a general rule všeobecně, jako obecné pravidlo
as a whole jako celek, celý, vcelku, celkem
as compared při, ve srovnání s
as expressed in vyjádřeno v
as from that date od tohoto data, termínu
as regards co se týče
as specified jak je specifikování, jak je podrobně
as the case may be případně, podle okolností, podle
situace
as well as rovněž, jakož i
ascertain zjistit
aspire to aspirovat
assent souhlas, schválení
assessing hodnocení, vyhodnocování

asset confiscation odcizení, zpronevěra vkladů,
tunelování
assets aktiva, aktivní položky, majetek
assign přidělit, určit, asignovat
assignment úkol, povinnost, převod
associate sdružit, přijmout, zapojit
association sdružení, asociace, propojení
assorted vybraný, vytříděný, uspořádaný
assumption předpoklad
asylum azyl, útulek, útočiště
asylum seeker azylant, osoba usilující o azyl
at a flat rate paušálně, jednotnou sazbou
at a glance zběžně, letmo, na první pohled
at a time po sobě, odděleně, najednou, jeden po
druhém
at ministerial level na úrovni ministra, ministrů
at one's discretion podle libosti, podle úvahy
at stake v sázce, jít o
at the latest nejpozději
at the same time současně, ve stejnou dobu
attainment dosažení
attitude přístup, postoj
authority úřad
award udělit
award a contract udělit, přidělit, dát zakázku, uzavřít
smlouvu
award of public contracts udělení veřejné zakázky
awareness znalost, povědomí, uvědomění
back up podpořit
backwardness zaostalost, zaostávání
balance of funds přebytek, zbývající, nevyčerpaná
částka
balance of payments platební bilance
balanced development vyvážený rozvoj
balanced trade vyrovnaný obchod
bank of issue cedulová banka
based on založený na
be abrogated být zrušen, být odvolán
be admissible být přípustný
be allotted to být přidělen, vyhrazen, přikázán
be altered být změněn
be appointed být jmenován
be assisted by mít asistenci, dostávat pomoc
be at issue být předmětem
be based upon být založen na
be beyond doubt být nepochybný, mimo pochyby
be borne být nesen
be bound by být vázán
be checked být kontrolován
be commissioned být zadán, najat, dostat úkol
be compiled být sestaven, zpracován
be complied with být dodržen
be conceived být chápán, být považován za, být
zamýšlen
be consonant být ve shodě, být v souladu
be construed as být chápán, vykládán
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be contracted být kontrahován, být podložen
uzavřenou smlouvou
be convened být svolán
be deemed to be adopted být považován za přijatý,
schválený
be deposited with být uložen, deponován
be deprived of být zbaven
be devoted být věnován
be dismissed být odvolán, zbaven funkce, propuštěn
be embodied být vyjádřen, ztělesněn, zahrnut
be empowered být zmocněn
be enforceable být vynutitelný
be entitled být oprávněn, mít nárok
be exempt from být vyňat, vyjmut z
be expended být vydán, utracen
be geared být řízen, být veden, být zaměřen
be guilty být vinen
be in balance být v rovnováze
be instituted být zaveden, být zřízen, být zřízen, být
zaveden
be intended být zamýšlen, plánován
be interrupted být přerušen
be judged být považován, být posuzován
be laid down být formulován, zakotven, navržen, být
zakotven, být formulován
be levied být vybrán, zinkasován
be liable být zodpovědný, mít závazek, povinnost
be liable for být zodpovědný za
be modulated být přizpůsoben, regulován,
modulován
be necessary být nezbytný, být nutný
be of temporary nature být dočasný, mít přechodný
charakter
be opposed to být proti, oponovat
be perceived být chápán, vnímán
be premised být postaven na, být podmíněn, být
založen na
be read as být chápán jako
be recovered být odejmut, být odebrán, být vrácen
be referred být připomínán, odvolávat se na
be revised být zrevidován, upraven, změněn
be settled být vyřešen, být urovnán, být vyrovnán
be struck být dosažen
be substituted for být nahrazen
be tabled before předložit
be tackled by být řešen, uchopen čím
be terminated být ukončen, omezen
be threatened být ohrožen
be transposed být transponován, přemístěn, převeden
bearing the consequences nést důsledky, dopady
beneficiary uživatel, poživatel, příjemce
benefit from assistance mít prospěch, užitek, přínos
z pomoci
bilateral dvoustranný, bilaterální
binding závazný
blend směs, kombinace

Board of Directors správní rada
body orgán, instituce, úřad
bond dluhopis, obligace, závazek, kauce
boost zvýšit, pozdvihnout, tlačit vzhůru
border police hraniční policie
branch pobočka, filiálka, obor, složka, součást
breach of obligations porušení závazků, povinností
breakdown rozdělení, specifikace, klasifikace,
rozlišení
bring about přinést, způsobit, vyvolat, přinášet
bring it to an end ukončit, skončit
bring something to the fore vrátit do popředí, vrátit
do života, udržet
bring the matter before the Court předložit
záležitost soudu
broad category široká kategorie
brought about by způsobený čím
budget funds rozpočtové zdroje
budgetary rozpočtový
budgetary resources rozpočtové zdroje
business circles podnikatelské, obchodní kruhy
business support podpora podnikání
business support agency agentura pro podporu
podnikání
business tax podnikatelská daň, daň z podnikání,
obchodní daň
by a maximum of maximálně o
by degrees postupně, ve fázích
by derogation from odvozením, odvozeně
by means of directives prostřednictvím směrnic,
nařízení, direktiv
by reason of z důvodu
by thus tak, takto, tedy, tímto
by unanimity jednomyslně, jednohlasně
by virtue of pomocí, mocí
call for žádat, vyžadovat, volat
call for public tender výzva k účasti na veřejném
výběrovém řízení
capacity postavení, funkce, schopnost, kapacita
capital kapitál
capital market kapitálový trh
carrier dopravce, dopravní společnost
carry forward převést
carry out provést, realizovat
case případ, záležitost
catalyst katalyzátor, stimulátor
cause způsobit, zapříčinit
cease přestat, zastavit, přestat existovat, ustat
cease to hold office přestat vykonávat úřad, funkci
central ústřední, centrální
central administration ústřední, centrální správa,
hlavní kancelář, ú
central role hlavní, rozhodující, ústřední role
certain určitý
certificate certifikát, doklad, potvrzení
channelling zajišťování finančních toků
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check kontrola
checking kontrolování
chief hlavní, vedoucí
circulation pohyb
circumstance okolnost, situace
cite citovat, uvádět
citizenship občanství
civil court civilní soud
civil law občanské právo
civil matters občanské záležitosti
civil protection ochrana, obrana obyvatelstva
civil service státní správa
civil society občanská společnost
civilian employee občanský zaměstnanec
clarify vyjasnit, objasnit
clause doložka, ustanovení, klauzule
clearly jasně, zřetelně
close the gap odstranit rozdíl, propast
Closely linked úzce propojený, spojený
closure of accounts uzavření účtů
co-determination spolurozhodování
co-operation spolupráce, kooperace
co-ordinate koordinovat
codicil kodicil, dovětek
coherent kompaktní, ucelený
cohesion soudržnost, kompaktnost, koheze
coincide with shodovat se
collection sbírání, sběr, soustředění, vyzvednutí
collective bargaining kolektivní vyjednávání
combat with bojovat s, proti
combining kombinování, kombinující
come from pocházet z, přicházet z
come under patřit pod, spadat k
commensurate být v proporci
commercial court obchodní soud
commercial law obchodní právo
commercial policy obchodní politika
commercial rates obchodní, komerční sazby
Commission Komise
commit somebody zavázat, zavazovat
commit the government zavázat vládu
commitment závazek, příslib, oddanost, přikázání
commitment appropriation prostředky určené na
pokrytí závazku
commitments undertaken přijaté závazky
common accord společná dohoda, shoda, souhlas
common goal společný cíl
common policy společná, jednotná politika
common provisions společná ustanovení
common rules společná pravidla, obecná pravidla
communal komunální
communicate something to somebody sdělit
comparable srovnatelný
compatibility soulad, kompatibilita, slučitelnost
competence kompetence, oprávnění, zmocnění
competent authority kompetentní, zmocněný,

pověřený orgán, úřad
competition konkurence, soutěž
competitive strength konkurenční síla
compilation sestavení, složení, kompilace
complaint stížnost
complement doplňovat, kompletovat
complementarity doplňování, komplementarita,
komplexnost
complementary doplňující, doplňkový
completion dokončení, ukončení
complexity složitost, spletitost
comply with vyhovět, přizpůsobit se, podrobit se
comprehensive komplexní, ucelený, vše zahrnující
comprise zahrnout
compulsory povinný, nucený, donucovací
concentration soustředění, koncentrace
concentration principle princip koncentrace,
soustřeďování
concept představa, koncepce, chápání
concerned týkající se, toho koho se týká
concerted dohodnutý, sjednaný, soustředěný
concessional loan terms zvýhodněné podmínky
půjčky
Conciliation Committee smírčí výbor
conclusion of contracts uzavírání smluv, kontraktů
concurrently souběžně, současně
conditionality podmíněnost
conduct vést, řídit, dirigovat
conduct inquiries vést k šetření, vyšetřování
conduct negotiations vést jednání
confer udělit, propůjčit
conferred upon udělený, propůjčený komu
conflict konflikt, být v rozporu, v protikladu
conformity přizpůsobení, shoda, podobnost, souhlas,
soulad
confusion zmatení, nepochopení, zmatek
conjunction spojitost, souvislost
conservation udržování, zachování, ochrana
consist in spočívat v
consist of skládat se z
consistent kompaktní, ucelený, harmonizovaný,
stabilní
consolidated spojený, sloučený, sjednocený,
unifikovaný
constitute vytvořit, konstituovat
constitutional ústavní, konstituční
constraint omezení, nátlak, donucení
consultative role konzultační úloha, postavení
consumer protection ochrana spotřebitele
contemplated uvažovaný, zamýšlený
contested zpochybňovaný, sporný
continuation pokračování, návaznost
continuously nepřetržitě, souvisle, kontinuálně
contracted by smluvně najatý, kontrahovaný,
smluvně zajištěn
contracting parties smluvní strany, strany smlouvy,
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