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abuse the ideals of freedom and democracy  zneužívat ideálů svobody a demokracie 
administration  vláda, exekutiva 
achieve a marginal victory  zvítězit těsnou většinou 
achieve a sweeping victory  dosáhnout drtivého vítězství 
backward working practices  zastaralé pracovní metody 
balance of trade  obchodní bilance 
bankruptcy  bankrot 
birth of a sovereign republic  zrod nezávislé, suverénní republiky 
bring down the government  svrhnout vládu 
by-election  doplňovací volby 
Cabinet  kabinet, vláda 
caretaker government of non-elected 
technocrats 

 prozatímní vláda nezvolených 
technokratů 

cast a vote  volit 
centralised  centralizovaný 
centrist  (přívrženec) politického středu 
chairman  předseda 
Chamber of Deputies  poslanecká sněmovna 
cheap and qualified labour force  levná a kvalifikovaná pracovní síla 
cheap labour  levná pracovní síla 
Christian Democratic Party    Křesťansko-demokratická Unie 
Civic Democratic Alliance    Občanská demokratická aliance  
Civic Democratic Party   Občanská demokratická strana  
Clean Hands campaign  akce Čisté ruce 
coalition  koalice 
collapse of banks  zhroucení bank 
Communist dictatorship  komunistická diktatura 
Communist Party  Komunistická strana 
constituency  volební okrsek, obvod 
corruption  korupce, úplatkářství 
cross-party coalition  koalice napříč stranami 
demoralisation  demoralizace 
economic problems  hospodářské problémy 
economic stability  hospodářská stabilita  
election(s)  volby 
electoral register, roll  soupis, seznam voličů 
electorate  voliči 
enterprise restructuring  restrukturalizace podniku 
export competitiveness  konkurenceschopnost v exportu 
financial scandal  finanční skandál 
financial transparency  finanční průhlednost 
first-past-the-post     většinový (volební systém) 
Freedom Union   Unie svobody  
fulfil pre-election promises  splnit předvolební sliby 
gain a seat  získat křeslo 
general election  všeobecné volby 
go to the polls   jít k volbám, jít volit 
government   vláda 
half-finished economic reforms  nedokončené ekonomické, hospodářské 

reformy 
have the right to vote  mít volební, hlasovací právo 
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House of Commons (GB)  poslanecká sněmovna 
House of Lords (GB)  horní sněmovna, sněmovna lordů  
House of Representatives  (US)  sněmovna reprezentantů 
hung parliament    parlament neschopný dojít k rozhodnutí 

(v němž žádná strana nemá výraznou 
většinu) 

incentive of entry into the EU  stimul vstupu do EU 
independence  nezávislost 
know the election results  znát výsledky voleb 
left-wing  levicový 
local election   volby do místních zastupitelstev  
Lord Chancellor (GB)  lord kancléř (předseda sněmovny lordů) 
lose a seat  ztratit křeslo 
lose in the elections  prohrát ve volbách, prohrát volby 
Lower Chamber (GB)  dolní sněmovna, poslanecká sněmovna 
majority party  většinová strana 
market-oriented  tržně orientovaný  
mass privatisation  masová privatizace 
minority party  menšinová strana 
no-confidence vote  hlasování o důvěře 
opposition  opozice 
pace of industrial modernisation  rychlost průmyslové modernizace, 

tempo modernizace průmyslu 
political scene  politická scéna 
polling station  volební místo 
post-electoral  povolební 
price liberalisation  liberalizace cen 
put one's ballot  paper in the ballot box  vhodit hlasovací lístek do volební urny 
Quad Coalition   čtyřkoalice 
radical right-wing  radikálně pravicový 
register as a voter  zaregistrovat se jako volič 
Republican Party   Republikánská strana 
resign from st  rezignovat, odstoupit, podat demisi 
rising unemployment and inflation  rostoucí nezaměstnanost a inflace 
shock therapy  šoková terapie, léčba šokem 
smooth national divorce  hladký národní rozvod 
Social Democratic Party   Česká strana sociálně-demokratická 
split of Czechoslovakia  rozdělení Československa 
step down (from)  odstoupit, rezignovat (na) 
suffrage  volební právo 
tarnish international reputation  pošpinit mezinárodní pověst, reputaci 
transformed economy  transformovaná ekonomika, 

hospodářství 
tunnelled out  vytunelován 
universal franchise   všeobecné volební právo 
Upper Chamber (GB)  sněmovna, sněmovna lordů 
watchdog body  dohlížecí, kontrolní orgán 
win a landslide victory   jednoznačně zvítězit, dosáhnout 

naprostého vítězství  
winning party  vítězná strana 
 


