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charita доброч‡нність, -ості, ž, благодíйність, -ості, ž, 
добродíйність, -ості, ž 

podvodná ch. імітáція доброч‡нності n. благодíйності n. 
добродíйності

charitativní доброч‡нний, благодíйний, добродíйний
ch. činnost доброч‡нна n. благодíйна n. добродíйна ді©льність
choroba хворóба, -и, ž, захвóрювання, -я, s
duševní ch. психíчна хворóба, психíчне захвóрювання
ch. z povolání професíйне захвóрювання
pohlavní ch-у венер‡чні хворóби
psychická ch. психíчна хворóба, психíчне захвóрювання
trpět pohlavními ch-ami страждáти на венер‡чні хворóби n. від венер‡чних 

хворóб 
chorobný хвóрий, хворобл‡вий
ch. návyk na morfium хворобл‡ва пр‡страсть до морфíну
choromyslný психíчно хвóрий
ch. pachatel психíчно хвóрий злоч‡нець; психíчно хвóра осóба, 

якá вчин‡ла злóчин
chovanec виховáнець, -нця, m
chování поведíнка, -и, ž
amorální ch. аморáльна n. неморáльна поведíнка, аморáльні n. 

неморáльні дíї
ch. v rozporu s právem неправомíрна поведíнка
nepřístojné ch. непристóйна поведíнка
zakázané ch. заборóнена поведíнка
chovat se повóдитися, -джуся, -дишся
ch. podle právní normy дíяти згíдно із нóрмами прáва n. правов‡ми нóрмами
chráněnec протежé, neskl., m і ž
chráněný як‡й перебувáє під охорóною
ch-é území заповíдник
ch. zákonem як‡й охорон©ється закóном
soudně ch. як‡й охорон©ється за рíшенням сýду
chránit охорон©ти, -©ю, -©єш, захищáти, -áю, -áєш, 

оберігáти, -áю, -áєш
dílo je chráněno autorským právem на твір пош‡рюється áвторське прáво
ch. proti zneužití охорон©ти від зловживáння
ch. před trestnými útoky захищáти від злоч‡нних нáпадів
ch. vlastnictví охорон©ти влáсність
ch. zákonem охорон©ти закóном
zákon chrání práva občanů закóн охорон©є правá громад©н
chuligán хулігáн, -a, m
chuligánský хулігáнський
ch-é jednání хулігáнська поведíнка
chuligánsky по-хулігáнськи
chuligánství хулігáнство, -а, s
ch. narušuje veřejný pořádek хулігáнство порýшує громáдський пор©док
chytit злов‡ти, -вл¤, -виш, cпіймáти, -áю, -áєш, схоп‡ти, 

-пл¤, -пиш

ch
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ch. na místě činu publ. затр‡мати на мíсці подíї; затр‡мати на мíсці 
вч‡нення злóчину; hov. впіймáти n. спіймáти n. 
злов‡ти на гар©чому

ch. pachatele při činu publ. затр‡мати осóбу, якá вчин‡ла злóчин, в момéнт 
вч‡нення злóчину, hov. впіймáти n. спіймáти n. 
злов‡ти злоч‡нця на гар©чому


