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OD AUTORA

„Podstawowy słownik czeskiego języka biznesu”  wypełnia lukę na rynku w zakresie publikacji 
przeznaczonych do nauki i powtórki podstaw języka biznesu. Niestety,  na większości uczelni nie przerabia 
się w ogóle tej tematyki całe studia pozostając przy analizie tekstów z literatury pięknej. To ogromny błąd i 
pozostaje mieć nadzieję,  że nieprzystosowane do sytuacji na rynku pracy programy studiów filologicznych 
ulegną wkrótce zmianie. 

Publikacja zawiera najczęściej używane słowa i połączenia międzywyrazowe, z którymi przeciętny czytelnik 
spotka się w prasie ogólnej i specjalistycznej.  Ze względu na brak środków finansowych nie było możliwe 
opracowanie specjalistycznego słownika przeznaczonego dla osób bardzo zaawansowanych.  Niemniej 
słownictwo zawarte w publikacji wystarczy osobom na wszystkich poziomach nauki języka czeskiego.

Dariusz Sieczkowski

„Jeśli chce pan napisać słownik czesko-polski, to musi pan znać język prasłowiański” – doktor Roman 
Madecki (Uniwersytet Masaryka w Brnie) podczas egzaminu wstępnego na studia doktoranckie. 
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AdresaAdresa (f.) - adres (m.)
Bydlí na uvedené adrese . Mieszka pod podanym adresem.
Internetová adresa . Adres internetowy.
IP adresa . Adres IP.
Je na správné adrese .  (fraz.) Jest pod właściwym adresem.
Kritika na adresu  politika. Krytyka pod adresem polityka.
Na stejné adrese . Pod tym samym adresem.
Nedávej nikomu adresu  ani telefon. Nie podawaj nikomu adresu ani telefonu.
Neznámá adresa . Nieznany adres.
Opatřit dopis adresou . Zaadresować list.
Přechodná adresa . Adres tymczasowy.
Splést se v adrese . Pomylić adres.
Stálá adresa . Adres stały.
Statická adresa  IP. Stały adres IP.
Zadat internetovou adresu . Wpisać adres internetowy.
Zpáteční adresa . Adres zwrotny.

AgenturaAgentura (f.) - agencja
Mediální agentura . Agencja medialna.
Ratingová agentura . Agencja ratingowa.
Reklamní agentura . Agencja reklamowa.

AkceAkce (f.) – 1. promocja 2. akcja
Předváděcí akce . Prezentacja. (Towaru)
Zapojit se do akce . Przyłączyć się do akcji.

AkcAkcieie (f.) – akcja
Akcie  na doručitele. Akcja na okaziciela.
Akcie  na jméno. Akcja imienna.
Akcie  určené k prodeji. Akcje przeznaczone na sprzedaż.
Akcie  vydané jako protiplnění na vklad. Akcje wyemitowane w zamian za wkłady.
Cena jedné akcie . Cena jednej akcji.
Držitel akcií . Posiadacz akcji.
Kontrolní balík akcií . Pakiet kontrolny akcji.
Nucené vykoupení akcií . Przymusowy wykup akcji.
Společnost nesmí upisovat vlastní akcie . Akcje spółki nie mogą być obejmowane przez nią 

samą.
Transakce se může týkat pouze zcela splacených akcií . Transakcja może obejmować wyłącznie akcje w 

pełni opłacone.
Vlastnit víc než deset procent akcií . Posiadać ponad dziesięć procent akcji.
Vydat nové akcie . Dokonać emisji nowych akcji.
Zaměstnanecká akcie . Akcja pracownicza.
Zbavovat se akcií . Pozbywać się akcji.

AAkcionářkcionář (m.) - akcjonariusz
Drobný akcioná ř. Drobny akcjonariusz.
Druh akcioná řů. Kategoria akcjonariuszy.
Hlavní akcioná ř. Główny akcjonariusz.
Komunikace s akcioná ři. Komunikacja z akcjonariuszami.
Menšinový akcioná ř. Akcjonariusz mniejszościowy.
Porsche je největším akcioná řem Volkswagenu. Porsche jest największym akcjonariuszem 

Volkswagena.
Poskytnout seznam všech akcioná řů. Udostępnić listę wszystkich akcjonariuszy.
Valná hromada akcioná řů. Walne zgromadzenie akcjonariuszy.

AAktivumktivum (n.) – aktywa (zw.pl.)
Krátkodobá aktiva . Aktywa obrotowe.
Oběžná aktiva . Aktywa obrotowe.
Prodávat aktiva . Sprzedawać aktywa.
Výměna aktiv . Wymiana aktywów.
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AAkvizicekvizice (f.) – 1. akwizycja 2. przejęcie (n.) 
Hodnota akvizice  se odhaduje na 30 miliard dolarů. Wartość przejęcia szacuje się na 30 miliardów 

dolarów.
Nejzajímavější letošní akvizice . Najciekawsze tegoroczne przejęcia.
Trh fúzí a akvizic . Rynek fuzji i przejęć.

AnalýzaAnalýza (f.) - analiza
Analýza  posledních událostí. Analiza ostatnich wydarzeń.
Analýza  trhu práce. Analiza rynku pracy.
Dosavadní analýzy . Dotychczasowe analizy.
Na základě analýzy . Na podstawie analizy.
Nákladová analýza . Analiza kosztów.
Nejnovější analýza . Najnowsza analiza.
Po podrobné analýze  se ukázalo, že... Po szczegółowej analizie okazało się, że...
Podle analýz  ministerstva. Według analiz ministerstwa.
Podrobná analýza . Szczegółowa analiza.
Právní analýza . Analiza prawna.
Provést analýzu . Przeprowadzić analizę.
Úvěrová analýza . Analiza kredytowa.
Vypracování analýzy . Opracowanie analizy.

AAuditudit (m.) – audyt
Audit  zakázek. Audyt zamówień.
Daňový audit . Audyt podatkowy
Hloubkový audit . Dogłębny audyt.
Personální audit . Audyt personalny.
Vnitřní audit . Audyt wewnętrzny.
Výsledky auditu . Wyniki audytu.

AAukceukce (f.) – aukcja
Benefiční aukce . Aukcja charytatywna.
Koupit v aukci . Kupić na aukcji.
Prodat v aukci . Sprzedać na aukcji.

BankaBanka (f.) - bank (m.)
Během roku a půl přepadl šest bank . W ciągu półtora roku napadł na sześć banków.
Centrální banka . Bank centralny.
Hypoteční banka . Bank hipoteczny.
Národní banka . Bank narodowy.
Série přepadení obchodů a bank . Seria napadów na sklepy i banki.
Světová banka . Bank Światowy.
Tři největší banky  zbankrotovaly. Zbankrutowały trzy największe banki.
Zadlužit se u banky . Zadłużyć się w banku.
Závisí to na konkrétních bankách . Zależy od konkretnych banków.
Zprostředkovatelská banka . Bank pośredniczący.

Bankéř (m.) – bankier
Bankéři očekávají rozhodné kroky. Bankierzy oczekują zdecydowanych kroków.

Bankomat (m.) – bankomat
Bankomat  dokáže poznat padělek. Bankomat potrafi rozpoznać fałszywkę/podróbkę.
Bankomat  pohltil/spolkl kartu. Bankomat wciągnął/połknął kartę.
Depozitní bankomat . Bankomat depozytowy.
Provozovatel bankomat ů. Operator bankomatów.
Síť bankomat ů. Sieć bankomatów.
Stát u bankomatu . Stać przy bankomacie.
Vkladový bankomat . Wpłatomat.
Vybírat peníze z bankomatu . Pobierać pieniądze z bankomatu.
Vyndat kartu z bankomatu . Wyjąć kartę z bankomatu.
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Bankovka (f.) – banknot (m.)
Obchody neberou vyšší bankovky . Sklepy nie przyjmują banknotów o wyższych 

nominałach.
Podezřelá bankovka . Podejrzany banknot.
Rozměnit bankovku . Rozmienić banknot.
Velká bankovka . Gruby banknot.

Bankovní – bankowy
Bankovní  činnost. Działalność bankowa.
Bankovní  dohled. Nadzór bankowy.
Bankovní  poplatky. Opłaty bankowe.
Bankovní  přepážka. Okienko bankowe.
Bankovní  převod. Przelew bankowy.
Bankovní  sdružení. Konsorcjum bankowe.
Bankovní  šek. Czek bankowy.
Bankovní  služby. Usługi bankowe.
Bankovní  směrnice. Dyrektywa bankowa.
Bankovní  statistika. Statystyka bankowa.
Bankovní  tajemství. Tajemnica bankowa.
Bankovní  výdaje. Koszty bankowe.
Bankovní  záruka. Gwarancja bankowa.
Elektronické bankovní  služby. Usługi bankowości elektronicznej.

Bankovnictví (n.) – bankowość (f.) 
Investiční bankovnictví . Bankowość inwestycyjna.
Maloobchodní bankovnictví . Bankowość detaliczna.
Mobilní bankovnictví . Bankowość mobilna.
Přímé bankovnictví . Bankowość bezpośrednia.
Telefonní bankovnictví . Bankowość telefoniczna.

Bankrot (m.) – 1. bankrut (m.) 2. banructwo (n.) 
Krize přivedla tisíce firem k bankrotu . Kryzys doprowadził tysiące firm do bankructwa.
Ocitnout se na pokraji bankrotu . Znaleźć się na skraju bankructwa.
Osobní bankrot . Upadłość konsumencka.
Státní bankrot . Bankructwo państwa.
Vyhlásit bankrot . Ogłosić bankructwo./Ogłosić upadłość.

Bilance (f.) – bilans (m.) 
Bilance  služeb. Bilans usług.
Bilance  života. Bilans życia.
Dělat bilanci . Sporządzać bilans.
Hmotná bilance . Bilans materiałowy.
Obchodní bilance . Bilans handlowy.
Platební bilance . Bilans płatniczy.

Bublina (f.) – bańka 
Bublina  praskla. Bańka pękła.
Realitní bublina . Bańka nieruchomości.

BurzaBurza (f.) - giełda
Burza  cenných papírů. Giełda papierów wartościowych.
Burza  práce. Giełda pracy.
Cena akcií na burze . Cena akcji na giełdzie.
Člen burzy . Członek giełdy.
Hrát na burze . Grać na giełdzie.
Kandidát pro vstup na burzu . Kandydat do wejścia na giełdę.
Společnost kotovaná na burze . Spółka notowana na giełdzie.
Vstoupit na burzu . Wejść na giełdę.
Vstup na burzu . Wejście na giełdę.

Burzovní – giełdowy
Burzovní  index. Indeks giełdowy.
Burzovní  obchod. Transakcja giełdowa.
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BytByt (m.) – mieszkanie (n.)
Byt  k prodeji. Mieszkanie na sprzedaż.
Byt  k pronájmu. Mieszkanie do wynajęcia.
Byt  o dvou pokojích. Mieszkanie dwupokojowe.
Byty  zdraží. Mieszkania podrożeją.
Družstevní byt . Mieszkanie spółdzielcze.
Dvoupokojový byt . Mieszkanie dwupokojowe.
Luxusní byt . Luksusowe mieszkanie.
Nájemní byt . Wynajęte mieszkanie.
Nový byt . Nowe mieszkanie.
Policisté prohledali osm bytů. Policjanci przeszukali osiem mieszkań.
Poptávka po nových bytech . Popyt na nowe mieszkania.
Pronajatý byt . Wynajęte mieszkanie.
Pronajímat byt . Wynajmować mieszkanie. 
Rekonstrukce bytu . Remont mieszkania.
Třípokojový byt . Mieszkanie trzypokojowe.
Vloupat se do bytu . Włamać się do mieszkania.
Vysněný byt . Wymarzone mieszkanie
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