investment
~ support claim form for assets formulář pro nárokování
investiční podpory
~ support key kód investiční podpory
~ support measure opatření na podporu investic
~ tax investiční daň, daň z investic
~ tax credit nezdanitelná částka na podporu investic
~ trust investiční fond (US); investiční trust
~ type druh investice, typ investice, typ investování, druh
investování
~ unit investiční celek
~ valued in proportion to equity metoda poměru investic
k vlastnímu kapitálu
~ voucher investiční kupon
investments investice; investiční
~ for the benefit of life-assurance policyholders who bear
the investment risk investice ve prospěch pojistníků
u životního pojištění, jsou-li nositeli investičního rizika
~ in real estate investice do nemovitostí
~ in real estate and liquidation thereof investice
do nemovitostí a jejich likvidace
~ law investiční zákon
~ to promote exports investice na podporu vývozu
~ undertaken for rationalization purposes racionalizační
investice
investor investor
~ compensation scheme systém pro odškodnění investorů
~ in a joint venture investor do společného podnikání
(společného podniku)
invigoration oživení
~ of industry oživení průmyslu
inviolability nedotknutelnost, neporušitelnost (práv.)
invisible neviditelný; skrytý
~ earnings příjmy z neviditelných položek
~ exports neviditelný vývoz (poskytováním služeb)
~ hand of market neviditelná ruka trhu
~ imports neviditelný dovoz
~ payment neobchodní platba (v platební bilanci)
~ transactions neviditelné transakce
invisibles neviditelné položky
invitation pozvání; přizvání; vybídnutí; vypsání soutěže;
vyzvání
receive an ~ obdržet pozvání
refuse an ~ odříci pozvání
~ card pozvánka
~ to tender nabídkové řízení; vyzvání k účasti na tendru,
vyzvání k účasti v nabídkovém řízení
~ to tender takes place properly řádný průběh nabídkového
řízení
invite pozvat; přizvat; vyzvat
~ subscriptions for a loan upisovat půjčku
~ tenders vypsat veřejnou soutěž
~ the public to subscribe for shares vyhlásit veřejné
upisování akcií
~ to tender vypsat veřejnou soutěž, vypsat nabídkové řízení
invoice (sb for sth) fakturovat (komu co); faktura, fakturační
doklad
after receiving the ~ po obdržení faktury
as per ~ podle faktury
as ~d podle faktury, jak bylo fakturováno
disallow an ~ neuznat fakturu
issue an ~ vystavit fakturu
make out an ~ vystavit fakturu
pay an ~ zaplatit fakturu
send out an ~ odeslat fakturu
settle an ~ uhradit fakturu, zaplatit fakturu
~ accrual časové rozlišení faktury; rozúčtování faktury
do budoucích nákladů
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~ address adresa na faktuře
~ adjustment oprava faktury
~ book kniha faktur
~ characteristic charakteristika faktury
~ claims pohledávky z faktur
~ clearing value párovací hodnota faktury
~ clerk fakturant
~ collection procedure postup při sběru faktur
~ combination sloučení faktur
~ copy kopie faktury
~ credit note dobropis k faktuře
~ date datum faktury
~ dated… faktura ze dne…
~ deficit deficit na faktuře
~ department fakturační oddělení
~ document účetní doklad; fakturační doklad
~ document number číslo fakturačního dokladu
~ due splatnost faktury
~ duplicate duplikát faktury
~ enterer zadavatel faktury, vkladatel faktury
~ entry zadávání faktury, vkládání faktury, zaúčtování faktury
~ for delivery costs faktura na přepravní náklady
~ form formulář faktury
~ for partial delivery dílčí faktura
~ in přijatá faktura
~ initiator iniciátor faktury
~ item položka faktury
~ line řádek faktury
~ line item položka faktury
~ list seznam faktur
~ number číslo faktury
~ order value hodnota objednávky na faktuře
~ out odeslaná faktura, vydaná faktura
~ out record evidence odeslaných faktur
~ payable faktura k proplacení
~ posting zaúčtování faktury, zadání faktury do systému
~ price fakturovaná cena
~ printing tisk faktury
~ processing způsob zpracování faktur
~ quantity množství na faktuře
~ receipt příjem faktury
~ receipt clearing value hodnota pro spárování přijaté faktury
~ receipt indicator znak příjmu faktury
~ receipt quantity množství na faktuře (za přijaté zboží)
~ receipts příjem faktur
~ receivable vydaná faktura
~ recipient příjemce faktury
~ recipient list seznam příjemců faktur
~ reference odkaz na fakturu
~-related vztahující se k faktuře, fakturační, vztažený k faktuře
~-related credit memo dobropis vztažený k faktuře
~ relevance relevantnost pro fakturování
~-relevant relevantní z hlediska faktury
~ settlement vyrovnání faktury, zaplacení faktury
~ shortage quantity nižší než objednané množství na faktuře
~ split rozdělení faktury
~ sum total konečná částka na faktuře
~ surplus přebytek na faktuře
~ type druh faktury
~ updating zápis faktury (do paměti systému)
~ value (i.v.) fakturační hodnota, hodnota faktury, fakturovaná
částka
~ value discount rabat dle výše fakturované částky
~ value entered zadaná hodnota faktury
~ variance tolerance tolerance odchylky faktury od objednávky
~ variant varianta faktury
~ verification ověřování faktur; likvidace faktur

