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Seznam použitých zkratek
p. a. – per annum;
p. d. – per diem;
p. m. – per mensem;
p. q. – per quartale;
p. s. – per semestre;
pol. – pololetní;
r. – rok;
resp. – respektive;
roč. – roční, ročník;
RPI – retail price index;
RPSN – roční procentuální sazba
nákladů;
RVP – rámcově vzdělávací
program;
sl., slož. – složené, složité;
spol. s r. o. – společnost s ručením
omezeným;
str. – strana;
ŠVP – školní vzdělávací program;
t. j., tj. – to jest;
t. r. – tohoto roku;
tab. – tabulka;
tis. – tisíc;
TWR – časově vážená metoda;
tzn. – to znamená;
tzv., t. zv. – tak zvaný;
úr. – úrok, úročení, úrokování.

a. s. – akciová společnost;
ACT – skutečný;
ant., anticip. – anticipativně;
apod., a p. – a podobně;
atd. – a tak dále;
c. k. – císařský královský;
celor. – celoroční;
CPI – consumer price index;
č., čís. – číslo;
č. j. – číslo jednací;
dl. – dlužní;
ed. – editor;
IRR – vnitřní výnosové procento;
král. – království;
maj. – majitel;
měs. – měsíc, měsíčně;
mil. – milion;
mj. – mimo jiné;
mld. – miliarda;
MWR – peněžně vážená metoda;
n. p. – národní podnik;
např. – například;
násl. – následující;
nemoc. – nemocenská;
nomin. – nominální;
obr. – obrázek;
odst. – odstavec;
okres. – okresní;
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