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C
cela
c. pro jednoho vězně
c. pro samovazbu
c. předběžného zadržení
vězeňská c.
celní
c. deklarace
c. dohled
c. formality
c. odbavení
c. orgány
c. pohraniční pásmo
c. poplatek
c. prohlášení
c. prohlídka
c. předpisy
c. přechod
c. přestupek
c. ředitelství
c. sazba
c. sazebník
C. správa České republiky
c. úlevy
с. unie
c. úřad
c. území
c. zákon
vnitrozemský c. úřad
zjednodušená c. kontrola
celnice
vstupní c.
výstupní c.
celník
cena
c. podle ceníku
c. za jednotku bez daně
fakturovaná c.
jednotné c-y
maloobchodní c.
nadhodnocená c.
nákupní c.
odbytová c.
odhadní c. (nemovitosti)
pevná c.
pevně stanovená c.

кáмера, -и, ž,
примíщення кáмерного т‡пу
одинóчна кáмера
одинóчна кáмера, одинóчка
ізол©тор тимчасóвого тримáння
примíщення кáмерного т‡пу (ПКТ),
neofic. тюрéмна кáмера
м‡тний
м‡тна декларáція
м‡тний нáгляд
м‡тні формáльності
м‡тне офóрмлення
м‡тні óргани
зóна м‡тного контрóлю
м‡тний збір
м‡тна декларáція
м‡тний контрóль
м‡тні прáвила
пункт прóпуску чéрез м‡тний кордóн, пункт
прóпуску на м‡тному кордóні
порýшення м‡тних прáвил
м‡тне управлíння, управлíння м‡тної слýжби
м‡тний тар‡ф
довíдник м‡тних тар‡фів
М‡тнa слýжбa Чéської Респýбліки;
(Ukrajina) Держáвна м‡тна слýжба Украḯни
м‡тні пíльги
м‡тний со¤з
м‡тниця
м‡тна теритóрія
(ČR) М‡тний закóн,
(Ukrajina) М‡тний кóдекс
внýтрішня м‡тниця
спрóщений м‡тний контрóль
м‡тниця, -і, ž
в’їзнá м‡тниця
виїзнá м‡тниця
м‡тник, -а, m
цінá, -‡, ž, вáртість, -ості, ž
прейскурáнтна цінá, цінá за прейскурáнтом
цінá за один‡цю без подáтку
фактýрна цінá
єд‡ні цíни
роздрібнá цінá
зав‡щена цінá
закупівéльна цінá
цінá збýту, збýтовa цінá
оцíнна n. оцíночна вáртість (нерухóмості)
твердá цінá
встанóвлена цінá
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pod tržní c-u
pohyblivá c.
pokles cen na burze
proces tvorby cen
prodat pod с-оu
prodejní c.
průměrná c.
přijatelná c.
regulace cen
režijní c.
skutečná c.
sleva z c-y
slevit z c-y
smluvní c.
spotřebitelská c.
stabilní c-y
stálá c.
tržní c.
úřední c.
uvolnění cen
uvolnit c-y
v c-ě… korun
velkoobchodní c.
výkupní c.
výrobní c.
vývozní c.
základní c.
zaručená c.
zavést nové c-y
zboží kleslo v c-ě
zboží stouplo v c-ě
zúčtovací c.
zvýhodněná c.
ceník
ceny podle c-u
ceníkový
cenit
cenný
c-é papíry
cenotvorný
c. proces
cenový
c-á politika
c-á přirážka
c. odhad
centrála
c. společnosti (obchodní)
Národní protidrogová c.
centralizovaný
centrální
c. banka
cenzura
projít c-ou

за цíнами, н‡жчими від р‡нкових
рухл‡ва цінá
зн‡ження цін на бíржі
процéс ціноутвóрення
продáти н‡жче вáртості
продáжна цінá
серéдня цінá
пристýпна цінá
регулювáння цін
цінá собівáртості
дíйсна цінá
ціновá зн‡жка
зн‡зити цінý
договíрна цінá
спож‡вча цінá
стабíльні цíни
стійкá n. постíйна цінá
р‡нкова цінá
держáвна цінá
лібералізáція цін
відпуст‡ти цíни
вáртістю… крон
оптóва n. гуртовá цінá
заготівéльна цінá
цінá виробникá, відпускнá цінá
вивізнá n. éкспортна цінá
бáзисна цінá
гарантóвана цінá
встанов‡ти новí цíни
цінá на товáр зн‡зилася
цінá на товáр підв‡щилася
розрахункóва цінá
пільговá цінá
прейскурáнт, -а, m
цíни за прейскурáнтом, прейскурáнтні цíни
за прейскурáнтом, прейскурáнтний
оцíнювати, -юю, -юєш
цíнний
цíнні папéри, zprav. pl.
ціноутвóрюючий
процéс ціноутвóрення
ve spoj.
полíтика цін
надбáвка до цін‡
в‡значення цін
центрáльне управлíння
головн‡й n. центрáльний óфіс компáнії n. товар‡ства
Націонáльний центр боротьб‡ з наркóтиками
централізóваний
центрáльний, головн‡й
центрáльний банк
цензýра, -и, ž
пройт‡ цензýру
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provádět c-u čeho
schváleno c-ou
cenzurovat
cenzurní
c. opatření
c. zákaz
cenzus
věkový c.
certifikace
povinná c.
сertifikát
akciový c.
c. kvality
c. původu
depozitní c.
dovozní c.
havarijní c.
pojistný c.
vydat c.
cesta
obchodní c.
odbytová c.
právní c-ou
služební c.
soudní c-ou
správní c-ou
úřední c-ou
cestovní
c. kancelář
c. pas
c. příkaz
civilista
civilní
c. právo
c. služba
c. sňatek
cizina
být v c-ě nepřetržitě od… do…
obchod s c-ou
zdržovat se v c-ě
cizinec
cizinecký
c-á a pohraniční policie
c-á policie
cizoložství
c. není trestným činem
dopustit se c.
clo
antidumpingové c.
c. dělá 10 %

провóдити цензýру чогó
схвáлено цензýрою
здíйснювати цензýру, піддавáти цензýрі
цензýрний
цензýрні зáходи
цензýрна заборóна
ценз, -у, m
віков‡й ценз
сертифікáція, -ї, ž
обов’язкóва сертифікáція
сертифікáт, -а, m, свідóцтво, -а, s, посвíдчення, -я, s
акціонéрний сертифікáт
сертифікáт ©кості
сертифікáт похóдження
депоз‡тний n. ощáдний сертифікáт
сертифікáт на íмпорт
аварíйний сертифікáт
страхов‡й сертифікáт
в‡дати сертифікáт n. свідóцтво
дорóга, -и, ž, шлях, -©ху, m, поḯздка, -и, ž
комерцíйна поḯздка
шлях збýту
юрид‡чним шл©хóм
службóве відр©дження
судов‡м шл©хóм
адміністрат‡вним шл©хóм
офіцíйним шл©хóм
дорóжній
турист‡чна фíрма, турист‡чне агéнтство, турист‡чна
агéнція, бюрó пóдорожей
пáспорт громад©нина для в‡їзду за кордóн,
neofic. закордóнний пáспорт
накáз про відр©дження
цивíльна осóба
цивíльний
цивíльне прáво
альтернат‡вна (невійськóва) слýжба
цивíльний шлюб
інозéмні держáви, зарубíжні краḯни
перебувáти n. бýти за кордóном постíйно від… до…
торгíвля з інозéмними держáвами
перебувáти за кордóном
інозéмець, -мця, m
інозéмний
прикордóнна полíція та полíція у спрáвах інозéмців
полíція у спрáвах інозéмців
порýшення подрýжньої вíрності
порýшення подрýжньої вíрності не кваліфікýється як
злóчин
порýшити подрýжню вíрність
м‡то, -а, s
антидéмпінгове м‡то
м‡то станóвить 10 відсóтків
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dovozní c.
fiskální c.
nezatížený c-m
odvádět c. ze zboží
ochranné c.
osvobodit od cla
podléhat clu
prohibitivní c.
prominout c.
průvozní c.
uvalit c.
vybírat c.
vymáhat c.
vyměřit c.
vyrovnávací c.
vývozní c.
corpus delicti lat.

íмпортне м‡то, м‡то на íмпорт, ввізнé м‡то
фіскáльне м‡то
необклáдений м‡том
плат‡ти м‡то з товáрів
протекціонíстське м‡то
звільн‡ти від м‡та
підлягáти обклáденню м‡том
заборóнне м‡то
звільн‡ти від (обóв’язку сплáти) м‡та
транз‡тне м‡то
обклáсти м‡том
ст©гувати n. справл©ти м‡то
ст©гувати n. справл©ти м‡то
в‡значити n. встанов‡ти рóзмір м‡та
компенсацíйне м‡то
вивізнé n. éкспортне м‡то, м‡то на éкспорт
речов‡й дóказ

