plánování
~ provozu stroje machine loading
~, průběžné continuous planning
~, první first planning
~ prvotních nákladů primary cost planning
~, předběžné preliminary planning
~ přepravy transport planning
~, přesné accurate planning run, precise planning
~ převodu transfer planning
~ přizpůsobení počtu zaměstnanců staffing adjustment
planning
~, referenční reference planning
~, regenerativní regenerative planning
~, regionální regional planning
~, relativní relative planning
~, revidované revised planning
~, roční annual planning
~, rolující rolling horizons planning
~ rozmístění pracovníků allocation planning
~ rozpočtových nákladů cost budgeting
~ rozpočtu budget planning
~ rozšíření podniku planning of company expansion
~ rozvoje planning of development
~ rozvoje organizace organizational development planning
~, sekvenční sequencing, sequential scheduling
~ semináře seminar planning
~ shora dolů top-down planning
~, síťové network planning
~ skupin výrobků product groups planning
~ směn shift planning
~ smíšených požadavků na materiál mixed material
requirements planning
~ snížení nedostatků shortage planning
~ snížení stavu zaměstnanců manpower reduction planning
~, sociální social planning
~ s optimalizací doby přípravy výroby, sekvenční
sequencing using optimum setup times
~, souhrnné complete planning, global planning, overall
planning, total planning
~ souhrnných potřeb collective requirements planning
~ splátek rate-based planning
~ splátek, časové rate-based scheduling
~ s podporou počítače computer-aided planning (CAP)
~ spotřeby materiálu podle plánu deterministic MRP
(Material Requirements Planning)
~, standardní standard planning
~ standardních výrobků, předběžné BOM (bill of materials)
characteristics planning
~, strategické strategic planning
~, střednědobé medium-term planning
~ stupeň po stupni level-by-level planning
~, systémové system planning
~ školení a dalšího vzdělávání Education & Training planning
(E&T planning)
~, taktické tactical planning
~, termínové scheduling
~ transportu transfer planning
~ trasy route planning
~ tržeb planning of receipts, revenue planning
~ údržby maintenance planning, maintenance scheduling,
plant maintenance planning
~ údržby, časové maintenance plan scheduling
~, urbanistické municipal planning
~, územní landscape planning, regional planning; (ve městě)
town planning
~, úzkoprofilové bottleneck planning, short supply planning
~, variantní scenario planning
~, výhledové prospective planning, revised planning
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~, výhradní exclusive-set planning
~ výrobku product planning
~ výrobního programu production programme planning (BR),
production program planning (US)
~ výrobních zdrojů manufacturing resource planning
~ výroby master planning, master production scheduling,
production planning, production scheduling
~ výroby a odbytu production and sales planning
~ výroby podle vyráběného množství run schedule quantity
~ vytížení školicích místností room reservations planning
~ využívající závislostí planning using dependency
~ vzdělávacích seminářů Education & Training planning
(E&T planning)
~ zajištění provision planning
~ zakázek job scheduling, order scheduling
~ zakázky pro individuálního zákazníka individual customer
requirements planning
~ založené na prognostickém modelu forecast-based planning
~ zásobování procurement planning
~ zboží merchandise planning
~ zdola nahoru bottom-up planning
~ zisku profit planning
~ zkoušek inspection planning
plánovaný planned, projected, scheduled, estimated
~ objem prodeje sales target
plánovat plan, schedule, design
~ předběžně plan in advance, preplan
plánovatelný plannable
plánovitě in a planned way, according to plan
~ řízený deterministic
plánovitý plan-based
plánový plan
plastický plastic
plastový plastic
plat m pay, salary, wage
pobírat pravidelný ~ draw a regular salary
~ a ostatní příjmy salary and other incomes
~, čistý net remuneration, take-home pay
~, čtvrtletní quarterage
~, dosud nevyplacený back salary
~, fixní roční fixed annual salary
~, hrubý gross salary
~, měsíční monthly salary
~, minimální minimum pay
~, nástupní commencing salary, initial salary, starting salary
~, nejvyšší top salary
~ odečitateli měření meter reader payment
~, osobní non-pay scale, non-standard salary, personal salary
~, pevný fixed salary, stated salary
~, plánovaný planned pay, planned remuneration, planned
salary
~, požadovaný desired salary, required salary
~, roční annual salary
~ se zaměstnaneckými výhodami salary with employee
benefits
~, skutečný real salary
~ s ostatními výhodami a benefity compensation package
~, stejný equal pay
~, špičkový top salary
~, tarifní tariff salary
~, třináctý 13th month pay
~, týdenní weekly pay
~ v devizách salary in foreign currency
~ v naturáliích pay in kind
~, základní basic pay, basic salary
platba f payment; (úhrada, odeslání) remittance
~ bude provedena v dolarech payment will be made in dollars

platba
platby neschopný unable to pay
posunout platbu defer payment
poukázat platbu make remittance
povolit platbu authorize payment
pozastavit platbu stop payment
provádět platby v eurech effect payment in Euros
provést platbu effect payment, lay out payment
přijmout platbu (obdržet) receive payment; (akceptovat)
accept payment
urgovat platbu po splatnosti chase up overdue payment
zahrnout do platby include into payment
zastavit platbu stop payment, suspend payment
zrušit platbu stop payment, suspend payment
~ akreditivem payment by letter of credit
~, anuitní annuity payment
~ autorského honoráře royalty payment
~, avizovaná announced payment
~, bankovní bank payment
~, bezhotovostní bank transfer, electronic payment; (inkasem
z účtu) direct debit
~, bezpapírová elektronická paperless electronic payment
(PEP)
~, částečná partial payment
~, čestná payment for honour, ex gratia payment
~, čistá (přímá úhrada) net payment
~, čtvrtletní quarterly payment
~ daně, zálohová advance tax payment
~ daně, zpožděná delayed tax payment
~ daně z příjmu, zálohová deferred income tax
~, dílčí partial payment, progress payment
~, dodatečná subsequent payment, supplementary compensation
~, dodatečná dlužná payment in arrears
~ dodavateli payment to the supplier, vendor payment
~ do penzijního fondu contribution to pension fund
~, dorovnávací make-up pay
~, došlá received payment, incoming payment
~ do zahraničí foreign payment
~ ex gratia ex gratia payment
~, extenzifikační extensification payment
~ faktury settlement of an invoice
~ formou splátek payment by instalments (zejm. BR),
payment by installments (zejm. US)
~, hromadná collective payment, mass payment
~, chybějící missing payment
~, individuální individual payment
~, investiční payment on investment
~, jednorázová one-off payment (BR), one-shot payment (US)
~, jednotlivá individual payment
~, kapitálová capital payment
~, kompenzační compensation payment, equalization payment
~, leasingová lease payment
~, měsíční monthly payment
~, minimální minimum payment
~ na dlouhodobý majetek, zálohová payment on account for
an asset
~ na dobírku payment on delivery (P/D), amount payable on
delivery
~ náhrady payment of compensation
~ nájemného, zálohová prepayment of rent
~ na plochu, plodinová nespecifická non-crop specific area
payment
~ na příkaz payment by order
~ na ruku cash settlement
~ na splátky payment in instalments (zejm. BR), payment in
installments (zejm. US)
~, naturální in-kind payment
~ na účet payment on account

~, neobchodní (v platební bilanci) invisible payment
~, neplatná invalid payment
~, nevyřízená unsettled payment
~ obratem pošty cash by return mail (C.R.M.)
~ odběratele customer payment, customer settlement
~ odběratele směnkou payment of incoming notes
~, odeslaná remittance
~, odlišná different payment
~, odložená deferred payment
~ odškodného payment of damages
~, okamžitá spot cash
~, opakovaná recurring payment
~, opožděná delayed payment
~, peněžní cash payment
~, periodicky se opakující periodic payment, periodically
recurring payment
~, plánovaná scheduled payment
~ platebním příkazem payment by order
~, pobídková incentive pay
~ podle výsledků payment by result (P.B.R.)
~ po dodání payment after delivery
~ po dodání zboží, hladká bank payment after the delivery of
the goods
~ pokuty fine payments
~ po protestaci payment supra protest
~ po splátkách instalment payment (zejm. BR), installment
payment (zejm. US)
~, postupná progress payment
~, promptní prompt payment
~ prostřednictvím výměny nosičů dat data medium exchange
payment
~ proti předloženým dokumentům documents against
payment
~ prováděná připsáním na účet payment by crediting an
account
~, předčasná premature payment
~ před dodáním zboží payment before delivery, payment in
advance
~ předem advance payment, cash before delivery (CBD),
payment in advance, prepayment
~, přednostní preferential payment
~ před splatností unmatured payment
~ převodem transfer payment
~, přijatá incoming payment, received payment
~, přímá direct payment
~ při objednání cash with order (CWO)
~ při předložení dokladů documents against payment,
payment against documents
~ při příjmu zboží cash on delivery
~ při splatnosti maturity payment
~ při úmrtí v rodině zaměstnance bereavement pay
~, směnečná note payment
~ směnkou payment by bill of exchange, payment by note
~ směnkou na viděnou payment by sight draft
~ s návěštím payment under advice
~ s objednávkou payment with order
~ sociálního pojištění social security payment
~ s okamžitým účinkem payment effective immediately
~ splatná ihned payment effective immediately
~, strojová machine payment, machine pay
~ subdodavateli third-party payment
~ s výhradou payment under reserve
~ šekem cheque payment (BR), check payment (US), payment
by cheque (BR), payment by check (US)
~, telefonická pay-by-phone
~, transferová transfer payment
~, umořovací amortization payment
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platba
~, úplná full payment
~ úroků interest payment
~, včasná on-time payment
~ ve splátkách payment by instalments (zejm. BR), payment
by installments (zejm. US)
~ v hotovosti cash payment, cash settlement, spot cash
2 % skonto při platbě v hotovosti 2% discount for cash
payment
~ v hotovosti, čistá net cash payment
~ v naturáliích payment in kind
~ v termínu payment in due course
~, vyrovnávací compensation payment, equalization payment
~, zahraniční bank payment abroad, payment abroad, foreign
payment
~ zákazníka customer payment, customer settlement
~ za licence royalty payment
~, zálohová advance payment, payment on account
~ za přesčasy overtime payment
~ zásilky payment of the consignment
~, závěrečná final payment
~, zmrazená frozen payment
~, zpožděná payment in arrears
~, zvláštní extra payment
platby fpl payments
~ a srážky payments and deductions
~, celkové total of payments
~, kumulované roční accumulated yearly payments
~, minimální leasingové minimum lease payments
~ na cestě payments in transit
~, nepravidelné irregular payments
~, odesílané outgoing payments
~, ostatní other payments
~ po účtech payment per account
~ týkající se škod vzniklých v běžném účetním roce, hrubé
gross payments in respect of claims incurred in the current
accounting year
~, úrokové interest payments
~, vedlejší side payments
~ věřitelům payments to creditors
~ z retroaktivního účetnictví payments from retroactive
accounting
plátce m payer
~ daně taxpayer
~ daně z přidané hodnoty (DPH) VAT (value added tax) payer
~ daně, ženatý married taxpayer
~, dochvilný punctual payer
~, odlišný alternative payer
~, opožděný dilatory payer, overdue payer
~ pojistného payer of premium, premium payer
~ příspěvků person paying premiums
~ směnkou note payer
~ v hotovosti cash buyer
platební payment
platforma f platform
platící paying
platidlo n tender, instrument of payment
~, zákonné legal tender, legal tender money
platina f platinum
platinovaný platinum-plated
platit pay; (vyrovnat) settle; (být platný) be valid
~ bankovkami pay in banknotes (zejm. BR), pay in notes
(zejm. BR), pay in bills (zejm. US)
~ clo pay duty
~ dluhy meet debts
~ hotově pay cash
~ kartou pay by card
~ náklady pay the cost
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~ paušál pay a lump sum
~ penále pay damages
platí do zrušení valid till cancelled
~ pro (být platný pro koho/co) apply (to sb/sth)
~ před uplynutím lhůty anticipate payment
~ předem pay in advance
~ přesně pay punctually
~ při předložení (směnky) pay at sight
~ příspěvky na důchodové pojištění pay pension scheme
contributions
~ šekem pay by cheque (BR), pay by check (US)
tato dohoda platí po dobu pěti let this agreement is valid for
the period of five years
~ u pokladny pay at the cash desk
~ účet pay a bill
~ úrok pay interest (on sth)
~ 5 % úrok pay interest at 5%
~ v hotovosti pay in cash
~ v naturáliích pay in kind
~ ve splátkách pay by instalments (zejm. BR), pay by
installments (zejm. US)
~ výživné na děti pay maintenance for children
~ zálohově pay in advance
plátkyně f payer
~ daně, vdaná married taxpayer
plátno n cloth
~, obalové packing cloth
platnost f validity, date of effect, force, operation
být v ~i be in force
nabýt ~i be due, come into force
napadnout ~ contest the validity
pozbýt ~i expire
prodloužení ~i extension of validity
s konečnou ~í definitely
s okamžitou ~í effective immediately
se stejnou ~í authentic
s ~í od effective from, with effect from (w.e.f.)
s ~í od … do … effective from … to …
ukončit ~ terminate validity
vstoupit v ~ come in force, come into effect, come into force
zrušit ~ invalidate, void
zůstat v ~i remain in force
~ akreditivu validity of the letter of credit
~ ceny price validity
~, další further validity
~ dohody validity of agreement
~ dosavadních cen validity of the present prices
~, formální formal validity
~ kusovníku BOM (bill of materials) validity
~ nabídky validity of quotation, validity of the offer
~, obecná general validity
~ pojistky validity of a policy
~ skonta do… discount valid until…
~ zákona force of law
~ zákona, zpětná retrospective force of law
~, zpětná retrospective force
platný valid; (běžný) current; (např. zákon) in force; (právně)
authentic
~ až do odvolání valid until cancelled, valid until recalled,
valid until revoked
být ~ be valid
~ dne… valid on…
~ do effective until
obecně ~ generally accepted
~ od valid as per
~ od … do … valid from … to …
platné pro všechny (určeno všem) to whom it may concern

