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access to information  přístup k informacím 
address a letter  adresovat dopis 
adhesive (postage stamp)  lepicí (poštovní známka)  
be inscribed with sb's name  být označen, opatřen jménem 
be knighted  být povýšen do šlechtického stavu 
Can you hold, please?  Nezavěšujte prosím. 
collect a tax on ...  vybírat daň z ... 
deliver a parcel  doručit balík 
denomination  nominální, jmenovitá hodnota 
Do you wish me to page Mr. Smith?  Mám kontaktovat, dát vyvolat pana Smithe? 
drop a letter in the post  dát dopis do pošty k odeslání 
flow of information  tok informací 
hack into a computer  nabourat se do počítače 
Hang on a moment.  Vydržte chviličku. Mějte prosím chvíli strpení. 
I have to get back to my work.   Musím se vrátit k práci. 
I will call again later.  Zavolám později. 
I would be happy to try to answer your 
question. 

 Velmi rád se pokusím odpovědět na vaši otázku. 

Is there anyone else who could help me?  Mohl by mi pomoct někdo jiný? 
issue  vydat 
make a call  zavolat 
postal reforms  poštovní reformy 
precedent  tradice; precedent 
print legibly  pište čitelně tiskacím písmem 
put through a call  spojit hovor 
receive a call  přijmout hovor 
reigning monarch  vládnoucí panovník 
return sb's call  odpovědět na něčí zavolání, opětovat hovor 
solicit information  snažit se získat informace 
stamp a letter  nalepit známku na dopis, ofrankovat; orazítkovat 

dopis 
subsequent  následující, následný 
Tell him it's urgent.  Vyřiďte mu, že je to naléhavé. 
Tell Mrs. Edington to get in touch with me.  Řekněte paní Edington, aby se se mnou spojila. 
The computer has crashed.  Počítač se zhroutil. 
The computer is down.  Počítač je mimo provoz. 
unwrap a parcel  rozbalit balíček 
volunteer information  dobrovolně, bez vyzvání poskytnout informace 
wait for a call  čekat na zavolání 
Who's calling?  Kdo volá? 
withhold information  neposkytnout, zatajit informaci 
 


