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hacker хáкер, -a, m, комп’¤терний пірáт
hádka свáрка, -и, ž, суперéчка, -и, ž
došlo mezi nimi k h-ce між н‡ми почалáся свáрка n. суперéчка
pustit se do h-y почáти свар‡тися n. сперечáтися
vyvolat h-u в‡кликати свáрку n. суперéчку
hájit захищáти, -áю, -áєш
h. svá práva захищáти свої́ ́правá
h. své stanovisko обстóювати n. відстóювати сво¤ тóчку зóру
h. svůj majetek захищáти своê майнó
hájit se захищáтися, -áюся, -áєшся від кóго, чóго
h. bez pomoci advokáta захищáтися без допомóги адвокáта
h. před soudem захищáтися пéред судóм
zajistit možnost se h. забезпéчити можл‡вість захищáтися
halucinace галюцинáція, -ї, ž
narkotické h. наркот‡чні галюцинáції
trpět h-emi страждáти від галюцинáцій
hanba ганьбá, -‡, ž, сóром, -у, m, безчéстя, -я, s
dělat h-u komu ганьб‡ти n. сорóмити когó
hanebnost пíдлість, -ості, ž, ганéбний вч‡нок, негíдний 

вч‡нок
hanebný пíдлий, ганéбний, негíдний
hanět ганьб‡ти, -бл¤, -б‡ш, порóчити, -чу, -чиш
hanobení čeho нарýга, -и, ž над чим
h. lidských ostatků нарýга над людськ‡ми остáнками; 

(Ukrajina) нарýга над мог‡лою
h. státní vlajky нарýга над держáвним прáпором
hanobit ганьб‡ти, -бл¤, -б‡ш, порóчити, -чу, -чиш
h. dobré jméno ганьб‡ти n. порóчити репутáцію
havarijní аварíйний
h. a vyprošťovací práce аварíйно-рятувáльні робóти 
h. pojištění (automobilu) аварíйне страхувáння (автомобíля)
h. úpis аварíйна розп‡ска
hlásit повідомл©ти, -©ю, -©єш, сповіщáти, -áю, -áєш, 

оголóшувати, -ую, -уєш
h. pobyt повідомл©ти про мíсце проживáння n. перебувáння, 

проп‡суватися
h. změnu pobytu повідомл©ти про змíну мíсця проживáння n. 

перебувáння, повідомл©ти про змíну адрéси
hlásit se доповідáти про своê прибутт© комý, з’явл©тися, 

-©юся, -©єшся, прибувáти, -áю, -áєш, прихóдити, 
-джу, -диш до кóго

h. na policii publ. обóв’язок реєструвáтися у полíції, обóв’язок 
з’явл©тися на реєстрáцію у полíції

h. o své právo заявл©ти про своê прáво n. про свої́ ́правá
h. osobně u koho з’явл©тися особ‡сто, доповідáти про своê прибутт© 

ýсно n. в ýсній фóрмі
hlasování голосувáння, -я, s
provést h. провест‡ голосувáння
tajné h. таêмне n. закр‡те голосувáння
zdržet se h. утр‡матися від голосувáння

H
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hlasovat голосувáти, -ýю, -ýєш
h. pro a proti голосувáти за і прóти
hlášení повідóмлення, -я, s, доповіднá зап‡ска, рáпорт, -у, 

m
dostat h. отр‡мати звіт n. рáпорт n. повідóмлення n. 

інформáцію n. донéсення
h. o nalezené mrtvole повідóмлення про знáйдений труп
h. o pohřešované osobě повідóмлення про безвíсно відсýтню осóбу, 

повідóмлення про осóбу, якá зн‡кла n. пропáла 
бéзвісти

h. policii повідóмлення n. донéсення полíції
podat h. (písemně) подáти звіт n. рáпорт n. повідóмлення n. інформáцію 

n. донéсення
podat h. (ústně) повідóмити, доповíст‡
hlava 1. (rodiny, státu) главá, -‡, ž;

2. (knihy) рóзділ, -у, m, главá, -‡, ž;
3. головá, -‡, ž

h. státu главá держáви
h. trestního zákona рóзділ Кримiнáльного закóну
přijít o h-u přen. přen. наклáсти головóю
ručit za koho, co h-ou přen. přen. ручáтися головóю за кóго, що
vypsat cenu na čí h-u přen. přen. оголос‡ти нагорóду за чи¤сь головý
hlavní головн‡й, основн‡й
h. správa головнé управлíння
h. svědek головн‡й свíдок
hledaný розшýкуваний; якóго розшýкують
h-á mrtvola труп, як‡й розшýкують; розшýкуваний труп
h-á osoba осóба, якý розшýкують; розшýкувана осóба
h-á věc предмéт, як‡й розшýкують; розшýкуваний предмéт
hledat шукáти, -áю, -áєш, розшýкувати, -ую, -уєш
hledá ho policie йогó шукáє n. розшýкує полíція
h. mrtvolu шукáти труп
h. nástroje trestného činu шукáти знар©ддя злóчину
h. viníka шукáти в‡нного n. винувáтця
hlídat вартувáти, -ýю, -ýєш, стерегт‡, -ежý, -ежéш; 

стéжити, -жу, -жиш, слідкувáти, -ýю, -ýєш за ким, 
чим

být hlídán policií за ним стéжить n. слідкýє полíція
dát h. koho наказáти n. доруч‡ти стéжити за ким
hlídka патрýль, -©, m, вáрта, -и, ž, охорóна, -и, ž, пост, -á, m
motorizovaná h. мотопатрýль
pěší h. пíший патрýль
pohraniční h. прикордóнний патрýль
policejní h. поліцéйський патрýль 
požární h. пожéжна охорóна
hlídkovat вартувáти, -ýю, -ýєш, нест‡ патрýльну слýжбу, 

патрулювáти, -¤ю, -¤єш, сто©ти на вáрті
hmotný матеріáльний
h-á odpovědnost матеріáльна відповідáльність
h-á škoda матеріáльна шкóда, матеріáльні зб‡тки 
h-é právо матеріáльне прáво
h-é zabezpečení матеріáльне забезпéчення
hnutí рух, -у, m
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h. na ochranu práv člověka рух охорóни прав люд‡ни
politické h. політ‡чний рух, політ‡чна течі©
pravicové extremistické h. правоекстремíстський рух
hodina год‡на, -и, ž, час, -у, m
ordinační h-y годи́ни прийóму
pracovní h-y робóчий час
přesčasové h-y понаднормóві годи́ни
úřední h-y год‡ни прийóму
hodnocení оцíнка, -и, ž
h. důkazů оцíнка дóказів
hodnost 1. званн©, -©, s;

2. стýпінь, -пен©, m 
úřední h. адміністрат‡вна посáда
vědecká h. наукóвий стýпінь
zbavit h-i позбáвити званн©
hodnota цінá, -‡, ž, вáртість, -ості, ž
bankovky v h-ě 100 korun банкнóти n. куп¤ри вáртістю (в) 100 крон
celní h. zboží м‡тна вáртість товáрів
h. zastaveného majetku вáртість застáвленого майнá, вáртість майнá, 

вíдданого в застáву 
jmenovitá h. akcií номінáльна вáртість áкцій
skutečná h. majetku дíйсна n. факт‡чна вáртість майнá
zboží v h-ě… товáр вáртістю (в)…
hodnotit оцíнювати, -юю, -юєш 
h. důkazy оцíнювати дóкази
hodnověrnost вірогíдність, -ості, ž, достовíрність, -ості, ž
h. údajů вірогíдність n. достовíрність дáних
hodnověrný вірогíдний, достовíрний; заслугóвуючий довíри, 

надíйний
h-á výpověď вірогíдні n. достовíрні показáння 
h. svědek свíдок, як‡й заслугóвує довíри n. на довíру
holding хóлдинг, -у, m
holdingový хóлдинговий
hospodářský 1. економíчний; 

2. господáрський
h-á soutěž економíчна конкурéнцiя, економíчне змагáння
h-á špionáž економíчне шпигýнство
h-é právo господáрське прáво
h. zákoník господáрський кóдекс
hotovost готíвка, -и, ž, готóві грóші
h. ve výši готíвка у рóзмірі, сýма готíвкою 
měl 2000 korun v h-i у ньóго булó 2000 крон готíвкою n. у готíвці
peněžní h. (грошовá) готíвка
peníze v h-i готíвка, грóші готíвкою n. у готíвці
platit v h-i плат‡ти готíвкою n. у готíвці
pokladní h. кáсова готíвка
vybírat h. отр‡мувати грóші готíвкою n. у готíвці
hotový готóвий
h-é peníze готíвка
kupovat za h-é купувáти за готíвку
hradit відшкодóвувати, -ую, -уєш, компенсувáти, -ýю, 

-ýєш; оплáчувати, -ую, -уєш
h. daně a poplatky оплáчувати подáтки і збóри
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h. náklady оплáчувати в‡трати
h. škodu відшкодóвувати n. компенсувáти зб‡тки n. шкóду
h. výdaje оплáчувати в‡трати
hranice 1. кордóн, -у, m; 

2. межá, -í, ž, гран‡ця, -і, ž
celní h. м‡тний кордóн
dolní h. trestní sazby н‡жня межá покарáння
horní h. pokuty вéрхня межá штрáфу
nedovolené překročení státní h. незакóнне перетинáння держáвного кордóну
státní h. держáвний кордóн
uprchnout za h-e втект‡ за кордóн
v h-ích stanovených zákonem в мéжах, встанóвлених закóном
věková h. гран‡чний n. найв‡щий вік, віковá межá
za h-emi за кордóном
hraniční прикордóнний
h. čára прикордóнна лíнія
h. odbavení офóрмлення докумéнтів на кордóні
h. přechod пункт прóпуску чéрез кордóн 
hromada (valná) загáльні збóри
odvolat valnou h-u відклáсти n. відстрóчити загáльні збóри
řádná valná h-a черговí загáльні збóри
svolat valnou h-u скл‡кати загáльні збóри
valná h. akcionářů загáльні збóри акціонéрів
výroční valná h. звíтно-в‡борчі загáльні збóри
zápis ze zasedání valné h-y протокóл (засíдання) загáльних збóрів
hromadný мáсовий
h-á vražda мáсове вб‡вство
h-é propouštění zaměstnanců мáсове звíльнення працівникíв
zbraně h-ého ničení збрóя мáсового зн‡щення
hrob мог‡ла, -и, ž, домов‡на, -и, ž
hanobení h-ů нарýга над мог‡лами
hromadný h. (týká se vojáků) брáтська мог‡ла, (týká se civilního 

obyvatelstva) мíсце мáсового захорóнення 
hrozba загрóза, -и, ž, погрóза, -и, ž
pod h-ou (smrti) під погрóзою (смéрті)
trestný čin byl spáchán pod vlivem h-y злóчин був вч‡нений під загрóзою
hrozící як‡й загрóжує
h. trest покарáння, що загрóжує
hrozit погрóжувати, -ую, -уєш, загрóжувати, -ую, -уєш, 

гроз‡ти, -ожý, -оз‡ш
h. vězením погрóжувати n. загрóжувати n. гроз‡ти ув’©зненням 
hrubý грýбий
h-á chyba грýба пóм‡лка
h-á mzda нарахóвана заробíтна плáта
h-á nedbalost грýба недбáлість
h-á urážka грýба обрáза
h-é porušení kázně грýбе порýшення дисциплíни
hypoteční іпотéчний
h. pohledávka іпотéчна (дебітóрська) заборгóваність, іпотéчне 

зобов’©зання
h. úvěr іпотéчний кред‡т
h. zástavní listy заставн‡й лист, заставнí облігáції
hypotéka іпотéка, -и, ž
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kauční h. гарантíйна іпотéка
poskytnout h-u надáти іпотéку


