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Company  
Firma; společnost
chairperson/chairman  předseda, 
člověk řídící schůzi

company director  ředitel/ka firmy, 
vedoucí firmy

employee  zaměstnanec/
zaměstnankyně

employer  zaměstnavatel
headquarters  ústředí/ředitelství
product  produkt/výrobek
staff  personál/zaměstnanci

Company structure  
Struktura společnosti
customer services   služby zákazníkům
distribution   dodávka, distribuce
finance   finance, správa financí
human resources   osobní/personální 
oddělení

information technology   informační 
technologie

production   výroba
purchasing   zásobování/nákup
research & development   výzkum 
a vývoj

sales and marketing   prodej 
a marketing

Company activities  
Činnosti společnosti
design new products  navrhovat nové 
výrobky

computer maintenance  údržba počítačů
make products  vyrábět produkty
pay salaries  platit mzdy
pay taxes  platit daně
recruit staff  nabírat nové zaměstnance
run a company  řídit společnost
sell products  prodávat výrobky
start a company  založit firmu
transport products  přepravovat 
výrobky

Useful phrases  
Užitečné fráze
Excuse me. Where’s the human 

resources department?  Promiňte. 
Kde je personální oddělení?

What’s the name of the company 
director?  Jak se jmenuje ředitel 
firmy?

Types of companies  
Typy společností
commercial   obchodní společnost
service providers  poskytovatelé služeb

limited liability   společnost s ručením 
omezeným

manufacturing   výrobní společnost
multinational   mezinárodní/
nadnárodní společnost

Types of ownership  
Typy vlastnictví
incorporated (US)  společnost 
s ručením omezeným 

civil partnership  sdružení podnikatelů
general partnership  veřejná společnost
joint stock   akciová společnost
Ltd.  s ručením omezeným
partnership  společný podnik

Useful phrases  
Užitečné fráze
Who owns the company?  Kdo vlastní tu 
společnost?

Starting a business  
Založení firmy
capital  kapitál
fixed costs  pevné/stálé/fixní náklady
loss  ztráta
make a loss  prodělat na něčem 
make a profit  vydělat na něčem
overheads  režijní náklady
profit  zisk
revenue  příjem, platby
variable costs  přímé/proměnné 
náklady

Useful phrases  
Užitečné fráze
How much capital do I need to start the 

business?  Kolik základního kapitálu 
potřebuji k zahájení podnikání?

How much profit does the company 
make?  Jakého zisku dosahuje ta 
společnost?

What is the interest on the loan?  Jaký 
je úrok z té půjčky?

How should I go about starting 
a business?  Jak bych měl 
postupovat, abych si založil firmu?

You can ask a bank for a loan.  Můžeš 
požádat banku o půjčku.

Work  
Práce
computer skills  počítačové dovednosti
CV  životopis
duties  povinnosti
flexible hours  volná/pružná pracovní 
doba

full-time   na plný úvazek
job  práce
job application  žádost o práci
overtime  práce přesčas
pay extra  platit navíc
personal details  osobní údaje
qualifications  kvalifikace
salary   plat
skill  dovednost
work experience  pracovní zkušenost
working conditions  pracovní podmínky
working hours  pracovní doba

Activities  
Činnosti společnosti
apply for a job  žádat o práci
look for a job  hledat práci
send a CV/an application form   poslat 
životopis/žádost o práci

complete an application form  vyplnit 
formulář žádosti o práci

work flexible hours  mít pružnou 
pracovní dobu

work overtime  pracovat přesčas
write a CV  napsat životopis

Useful phrases  
Užitečné fráze
Do I need to have any 

experience?  Potřebuji mít nějakou 
praxi?

Do you pay extra for working overtime?   
Platíte navíc za přesčasovou práci?

I was made redundant.  Byl jsem 
propuštěn pro nadbytečnost.

I’m looking for a job.  Hledám práci.
Is there a lunch break?  Je přestávka na 
oběd?

What are the working conditions?  Jaké 
jsou pracovní podmínky?

What are the working hours?  Jaká je 
pracovní doba?

What salary do you offer?  Jaký plat 
nabízíte?

What time is the lunch break?  V kolik 
hodin je přestávka na oběd?

What will my duties be?  Jaké budou 
moje povinnosti?

Why did you leave?  Proč jste odešel/
odešla?

Why do you want this job?  Proč chcete 
tuto práci?

Trade  
Obchod
balance of trade  obchodní bilance; 
zbylá částka, zůstatek
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customer  zákazník
demand   poptávka/požadavek
domestic market  domácí/vnitrostátní 
trh

domestic trade  vnitřní, domácí/
tuzemský obchod

exchange rate  směnný kurz
export  vývoz
foreign currency  zahraniční měna
foreign trade  zahraniční obchod
free trade  volný obchod
goods  zboží
import  dovoz
invisible exports/imports  neviditelný 
vývoz/neviditelný dovoz (ve formě 
služeb)

margin  marže
market price  tržní cena
retail price  maloobchodní cena
retail trade  maloobchod
supply  zásobování/dodávka; zásobovat
trade deficit  obchodní deficit/schodek
trade surplus  přebytek/nadbytek
visible exports/imports  viditelnývývoz/
dovoz (ve formě zboží, které má 
materiální podobu)

wholesale price  velkoobchodní cena
wholesale trade  velkoobchod

Useful phrases  
Užitečné fráze
Does the Czech Republic have a strong/

growing economy?  Má Česká 
republika silnou/rostoucí 
ekonomiku?

There is a big demand for ipods but 
there is no supply.  Je velká poptávka 
po ipodech, ale nejsou dodávky.

We are shoe retailers.  Jsme 
maloobchodní prodejci bot.

We are computer wholesalers.  Jsme 
velkoobchodní prodejci počítačů.

What goods does Poland export/import?  
Jaké zboží vyváží/dováží Polsko?

What is the margin on this product?   
Jaká je obchodní marže u tohoto 
výrobku?

What is the market price of this 
product?  Jaká je tržní cena tohoto 
výrobku?

What is the zloty-dollar exchange rate?   
Jaký je směnný kurz zlotého za 
dolar?

Services   
Služby
air transport  letecká přeprava
buy a stamp/postcard  koupit známku/
pohlednici

c.f. (carriage forward)  dovozné platí 
příjemce

c.i.f. (cost, insurance and freight)   
v ceně jsou zahrnuty náklady, 
pojištění a přepravné  do daného 
přístavu

c.o.d. (cash on delivery)  na dobírku, 
splatno při dodání

c.p. (carriage paid)  vyplaceně 
(prodávající hradí náklady spojené 
s dopravou do místa určení)

parcel  balík
post office  pošta
rail transport  železniční přeprava
send a letter/parcel/postcard  poslat 
dopis/balík/pohlednici

shipping  lodní doprava
stamp  známka/razítko
surface transport  pozemní přeprava
transport charges  poplatky za 
přepravu

transport of goods  přeprava zboží

Useful phrases  
Užitečné fráze
What are the transport charges?  Jaké 
jsou poplatky za přepravu?

Can I have these postcards, please?   
Mohu dostat tyto pohlednice, 
prosím?

Excuse me. Where can I buy stamps?   
Promiňte, kde mohu koupit známky?

How much is a stamp for Poland?  Kolik 
stojí známka do Polska?

Customs  
Clo
banned goods  zboží, které se nesmí 
převážet

border  hranice
custom allowance  sleva z celního 
odbavení

customs clearance  celní odbavení
customs declaration  celní prohlášení
customs duty  clo
customs officer  celník
customs tariff  celní tarif
excise duty  spotřební daň
export tariff  vývozní daň
import tariff  dovozní daň/dovozní clo
passage  přechod
passport  pas
restricted goods  zboží, které je možné 
převážet za určitých podmínek 

Crossing the border  
Překročení hranice
cross the border  překročit hranice
fill in the form  vyplnit formulář
pay customs duty  zaplatit clo
purpose of the visit  účel návštěvy

Useful phrases  
Užitečné fráze
Could you open your suitcase, please?   
Mohl byste otevřít Váš kufr, prosím?

Have you got anything to declare?  Máte 
něco k proclení?

How long are you going to stay?  Jak 
dlouho hodláte zůstat?

I haven’t got anything to declare.   
Nemám nic k proclení.

May I see your passport?  Smím vidět 
Váš pas?

What is the purpose of your visit?  Jaký 
je účel Vaší návštěvy?

Where are you staying?  Kde budete 
ubytován?

Presentation of a company  
Prezentace firmy
advertise  propagovat
advertisement/advert/ad  reklama/
inzerát

advertising  reklama/inzerce
advertising agency  reklamní agentura
commercial  televizní reklama
competitor  konkurent
direct marketing  přímý marketing
mailshot  tištěný propagační materiál 
posílaný spotřebitelům

market research  průzkum trhu
market share  podíl na trhu/tržní podíl
marketing   marketing
promotion  propagace/reklama
sample  vzorek/ukázka zboží
strategy  strategie
target market  cílový trh
telesales  telemarketing/prodej 
prostřednictvím telefonu

Marketing activities  
Marketingové činnosti
increase market share  zvýšit podíl 
na trhu

increase sales  zvýšit prodej
launch a new product  uvést na trh 
nový výrobek/produkt

make your product more 
attractive  zatraktivnit váš výrobek/
produkt

offer a new product at a low price   
nabídnout nový výrobek/produkt za 
nízkou cenu

persuade customers to buy a product   
přesvědčit zákazníky, aby koupili 
výrobek/produkt

USP (unique selling point)   USP 
(vyjímečná vlastnost výrobku, která 
jej odlišuje od výrobků stejného 
druhu)
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Useful phrases  
Užitečné fráze
Advertisements and commercials 

inform us about new products.   
Inzeráty a televizní reklamy nás 
informují o nových výrobcích/
produktech.

Direct marketing is a form of 
promotion.  Přímý marketing je 
formou propagace.

What forms of marketing does the 
company use?  Jaké formy 
marketingu používá ta společnost?

Business correspondence  
Obchodní korespondence
at a discount  se slevou
catalogue  katalog
commercial invoice  obchodní faktura
contract  smlouva
discount  sleva
enquiry/inquiry  poptávka 
free samples  vzorky zdarma
letter of complaint  reklamace, stížnost
offer  nabídka
order  objednávka
order confirmation  potvrzení 
objednávky

price list  ceník
quantity  množství
quote prices and terms of payment   
uvést ceny a platební podmínky

sign a contract  podepsat smlouvu
terms of delivery  dodací podmínky
terms of payment  platební podmínky
VAT (value added tax)  DPH (daň 
z přidané hodnoty)

Useful phrases  
Užitečné fráze
Could you send me your latest price 

list?  Mohli byste mi poslat váš 
nejnovější ceník?

Could you send us a catalogue?  Mohli 
byste nám poslat katalog?

Could you send us some free samples?   
Mohli byste nám poslat vzorky 
zdarma?

The prices are c.i.f. Gdynia  Ceny jsou 
c.i.f. Gdyně. 

The prices are c.o.d.  Ceny jsou na 
dobírku.

The prices include/do not include VAT.   
Ceny zahrnují/nezahrnují DPH.

We can offer you a 10% discount.   
Můžeme Vám nabídnout 10% slevu.

We would like to place an order for 200 
TV sets.  Chtěli bychom si objednat 
200 kusů televizorů.

Financial institutions  
Finanční instituce

Bank  
Banka
Cashpoint/cash dispenser (Am.E. ATM)   
bankomat

bank account  bankovní účet
bank transfer  bankovní převod
building society  stavební spořitelna/
stavební družstvo

central bank  centrální banka
cheque  šek
commercial bank  obchodní banka
credit  úvěr/kredit/platba na účet
credit bank  kreditní banka
credit card  kreditní karta
current account  běžný účet
deposit account  vkladový účet
interest  úrok
investment bank  investiční banka
national bank  národní banka
online bank  internetová banka
overdraft  přečerpání účtu/kontokorent
private bank  soukromá banka
standing order  trvalý platební příkaz
statement  výpis z účtu

Stock exchange  
Burza
primary market  primární trh/hlavní 
trh 

prospectus  prospekt emitenta cenných 
papírů

secondary market  druhotný trh
shareholder  akcionář/ka
shares  akcie
stocks  akcie/majetkový podíl

Activities  
Činnosti 
buy stocks and shares  kupovat akcie 
a podíly

get a loan  dostat půjčku
go public  zveřejnit
open a bank account  otevřít bankovní 
účet

put money into a bank account  uložit 
peníze na účet

sell stocks and shares  prodat akcie 
a podíly

withdraw money from a bank account   
vybrat peníze z účtu

Insurance company  
Pojišťovací společnost
car insurance  pojištění auta
casualty insurance  úrazové pojištění
credit insurance  úvěrové pojištění
health insurance  zdravotní pojištění
insurance policy  pojistka/pojistná 
smlouva

life insurance  životní pojištění
life insurance company  pojišťovací 
společnost zabezpečující žívotní 
pojištění

non-life insurance company  pojišťovací 
společnost zabezpečující nežívotní 
pojištění

policyholder  majitel pojistky/pojistník/
pojištěnec

premium  pojistné
property insurance  pojištění majetku
risk  riziko

Activities  
Činnosti
insure against risk/risk protection   
pojistit se proti riziku

make a claim  uplatňovat nárok/
domáhat se (náhrady škody)

protect against loss  chránit před 
ztrátou

Useful phrases  
Užitečné fráze
Can I get a loan?  Mohu dostat půjčku?
Excuse me, where is the nearest 

cashpoint?  Promiňte, kde je tu 
nejbližší bankomat?

How can I make a claim?  Jak se mohu 
domáhat náhrady škody?

How much are Microsoft stocks?  Kolik 
stojí akcie firmy Microsoft?

I’d like to buy a life insurance policy.   
Chtěl bych si koupit životní pojistku.

I’d like to open a bank account.  Chtěl 
bych si otevřít bankovní účet.

What is the interest on the loan/credit?   
Jaký je úrok z půjčky/úvěru?

When is Fiat going public?  Kdy bude 
Fiat veřejně obchodován?

Business travel  
Služební cesty

Telephoning 
Telefonování
mobile (Am.E. cell)  mobilní telefon
operator  telefonní operátor/ka
switchboard  ústředna
telephone call  telefonní hovor
telephone number  telefonní číslo
voicemail (service)  hlasová schránka

Activities  
Činnosti
call back  zatelefonovat zpátky
connect  spojit
hold (the line)  zůstat u telefonu, 
nezavěšovat telefon

leave a message  zanechat zprávu
make a telephone call  uskutečnit 
telefonní hovor/zatelefonovat
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put (sb) through  přepojit koho
take a message  přijmout zprávu

Useful phrases  
Užitečné fráze
Can I leave a message?  Mohu nechat 
vzkaz?

Can I speak to Mark Smith?  Mohu 
mluvit s Markem Smithem?

Can I take a message?  Mohu něco 
vyřídit?

I’m putting you through, can you hold, 
please?  Přepojuji Vás, můžete zůstat 
u telefonu, prosím?

Stephen King speaking.  U telefonu je 
Stephen King.

What’s your telephone number?  Jaké je 
tvoje/Vaše telefonní číslo?

Hotel  
Hotel
double room  dvojlůžkový pokoj
passport  pas
sign  podepsat 
single room  jednolůžkový pokoj
vacancy  volný pokoj

Activities  
Činnosti
book a room  zamluvit si pokoj
check in  ubytovat se (v hotelu)
check out  odhlásit se (z hotelu)
wake-up call  buzení telefonem

Useful phrases  
Užitečné fráze
Have you got any vacancies?  Máte 
nějaké volné pokoje?

How much is a double room with 
a shower?  Kolik stojí dvojlůžkový 
pokoj se sprchou?

I’d like to book a room for three 
nights.  Chtěl bych si zarezervovat 
pokoj na tři noci.

Airport/Railway station  
Letiště/nádraží
business class  obchodní třída
economy (class)  ekonomická třída 
(turistická)

flight  let
first class (trains and planes have first 

class)  první třída s manažerským 
příplatkem (vlaky a letadla mají 
první třídu)

journey  cesta
return ticket (Am.E. round trip)   
zpáteční jízdenka

single ticket (Am.E. one-way)   
jednosměrná jízdenka (jen tam)

standard (class)  turistická třída
train  vlak

Activities  
Činnosti
book a flight   zamluvit /rezervovat let
book a ticket  zamluvit/rezervovat 
lístek

buy a ticket  koupit lístek

Useful phrases  
Užitečné fráze
Do I have to change?  Musím přesedat?
How long does the journey/flight take?   
Jak dlouho trvá ta cesta/let?

How much is a single/return ticket to 
London?  Kolik stojí jednosměrná/
zpáteční jízdenka do Londýna?

I’d like to book a flight to New York.   
Chtěl bych si zamluvit let do New 
Yorku.

I’d like to book a ticket to Brighton.   
Chtěl bych si zamluvit lístek do 
Brightonu.

I’d like to change my reservation for the 
flight to New York.  Chtěl bych 
změnit rezervaci na let do New 
Yorku.

What platform does the train leave 
from?  Ze kterého nástupiště odjíždí 
ten vlak?

What time does the train arrive in 
London?  V kolik hodin přijede ten 
vlak do Londýna?

What time does the train/plane for 
London leave?  V kolik hodin odjíždí 
vlak/odlétá letadlo do Londýna?

Negotiating  
Jednání/vyjednávání
negotiate price  jednat o ceně/
dohodnout se na ceně

negotiate terms of delivery  sjednat 
dodací podmínky

negotiate terms of payment  sjednat 
platební podmínky

negotiate dates  vyjednat termíny

Presentation of a company  
Prezentace firmy
audience  posluchači
audiovisual aids  audiovizuální 
pomůcky

bar chart  sloupcový graf/diagram
figures  čísla/počty
graph  graf
pie chart  koláčový graf/kruhový 
diagram

table  tabulka

Useful phrases  
Užitečné fráze
The company is popular all over the 

world.  Firma je známá po celém 
světě.




