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nabádání спонукáння, -я, s
n. k terorismu спонукáння до терор‡зму
nabádat спонукáти, -áю, -áєш, до чóго; на що, закликáти, 

-áю, -áєш до чóго
nabídka пропоз‡ція, -ї, ž
n. a poptávka пропоз‡ція та пóпит
nabýt набýти, -ýду, -ýдеш, придбáти, -áю, -áєш, наж‡ти, 

-ивý, -ивéш
n. majetek набýти майнó; придбáти майнó; наж‡ти майнó
n. státní občanství отр‡мати n. одéржати громад©нство
n. účinnosti набýти n. набрáти ч‡нності
n. vlastnického práva набýти прáва влáсності
n. zletilosti досягт‡ повнолíття
rozsudek nabyl právní moci в‡рок набрáв закóнної с‡ли, рíшення набрáло 

закóнної с‡ли
nabytí набутт©, -©, s, придбáння, -я, s
bezúplatné n. majetku безoплáтне набутт© майнá
n. vlastnictví jinak než děděním набутт© майнá в íнший спóсіб, ніж успадкувáнням
nabyvatel набувáч, -á, m
nactiutrhání обрáза, -и, ž, нáклеп, -у, m
žalovat pro n. подавáти до сýду пóзов за обрáзу (осóби)
nactiutrhat ображáти, -áю, -áєш когó, звод‡ти нáклеп на кóго, 

обмовл©ти, -©ю, -©єш когó
nadace фонд, -у, m
dobročinná n. благодíйний n. добродíйний n. доброч‡нний фонд 
nadřízený вищесто©щий
n. orgán вищесто©щий n. в‡щий óрган
nadsmluvní пóнад контрáкт
n. dodávky постачáння пóнад контрáкт
náhrada відшкодувáння, -я, s, компенсáція, -ї, ž, 

винагорóда, -и, ž
dostat n-ou одéржати n. отр‡мати що (натóмість n. зáмість кóго, 

чóго) у в‡гляді компенсáції
jednorázová n. одноразóве відшкодувáння, одноразóва компенсáція
n. cestovních výloh оплáта n. компенсáція дорóжніх в‡трат
n. škody відшкодувáння C компенсáція зб‡тків n. шкóди
n. škody v případě smrti živitele відшкодувáння n. компенсáція зб‡тків n. шкóди у 

в‡падку смéрті годувáльника
n. ušlé mzdy відшкодувáння n. компенсáція втрáченої заробíтної 

плáти n. втрáченого заробíтку 
n. ušlého zisku відшкодувáння n. компенсáція упýщеної в‡годи
n. výdajů винагорóда n. компенсáція в‡трат
n. zbytku neodpykaného trestu mírnějším 

trestem
замíна невідбýтої част‡ни покарáння більш м’як‡м 
покарáнням

peněžitá n. грошовé відшкодувáння, грошовá компенсáція
pojistná n. страховé відшкодувáння, страховá винагорóда n. 

компенсáція
poskytnout n-u відшкодувáти шкóду n. зб‡тки за що, компенсувáти 

що
požadovat n-u skutečné škody вимагáти відшкодувáння реáльних зб‡тків

n
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nahradit відшкодувáти, -ýю, -ýєш, компенсувáти, -ýю, -ýєш 
n. částku відшкодувáти n. компенсувáти сýму
n. obhájce замін‡ти захисникá
n. škodu відшкодувáти n. компенсувáти зб‡тки n. шкóду
n. v plné výši відшкодувáти n. компенсувáти у пóвному óбсязі n. 

об’êмі
n. vazbu zárukou замін‡ти взятт© під вáрту передáчею на порýки
n. ztracený dokument віднов‡ти втрáчений n. загýблений докумéнт
n. ztráty відшкодувáти n. компенсувáти втрáти
náhradní запасн‡й
n. porotci запаснí прис©жні n. прис©жні засідáтелі
n. rodinná péče виховáння дит‡ни в прийóмній сім’ḯ n. род‡ні  

(за рíшенням сýду)
n. ubytování забезпéчення житлóм у надзвичáйних ситуáціях
náhradník застýпник, -a, m, замісн‡к, -á, m
n. notáře помічн‡к нотáріуса
n. soudce застýпник суддí
nahrazovat відшкодóвувати, -ую, -уєш, компенсувáти, -ýю, 

-ýєш 
nahromadit нагромáдити, -джу, -диш, зібрáти, зберý, зберéш, 

накоп‡чити, -чу, -чиш, набýти, -ýду, -ýдеш
n. důkazy нагромáдити n. зібрáти дóкази
n. majetek нагромáдити n. накоп‡чити майнó
nájem найм, -у, m, орéнда, -и, ž
dát do n-u передáти в найм n. в орéнду
n. nebytových prostor найм n. орéнда нежитлов‡х примíщень
n. nemovitosti найм n. орéнда нерухóмості
n. obytné místnosti найм n. орéнда житлóвого примíщення
přechod n-u bytu перехíд прáва на користувáння житлóм
vypovědět n. розірвáти дóговíр нáйму n. орéнди
nájemce наймáч, -á, m, орендáр, -©, m,  

(bytu) квартиронаймáч, -á, m, 
n. obytné místnosti наймáч житлoвóго примíщення
n. se musí vystěhovat наймáч n. квартиронаймáч пов‡нен в‡селитися
nájemné сплáта нáйму, орéндна плáта, орéнда, -и, ž,  

плáта за користувáння майнóм
n. z bytu квартплáта, плáта за кварт‡ру
prominutí n-ého звíльнення від (орéндної) плáти за користувáння 

майнóм, звíльнення від орéндної плáти
zaplatit n. внест‡ (орéндну) плáту за користувáння майнóм, 

внест‡ орéндну плáту
nájemní ve spoj.
n. smlouva o nájmu obytné místnosti дóговíр нáйму житлoвóго примíщення
nájemník квартиронаймáч, -á, m, hov. квартирáнт, -а, m
nájemný нáйманий
n. vrah нáйманий n. професíйний вб‡вця, publ. кíлер 
najmout найн©ти, -ймý, -ймеш, орендувáти, -ýю, -ýєш
n. do práce koho найн©ти на робóту когó
n. pozemek орендувáти діл©нку
najít знайт‡, -йдý, -йдеш
n. mrtvolu в‡явити n. знайт‡ труп
n. stopu na místě trestného činu знайт‡ слід на мíсці подíї; знайт‡ слід на мíсці 

вч‡нення злóчину
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nákaza зарáження, -я, s, інфéкція, -ї, ž
n. jiné osoby virem HIV зарáження íншої осóби ВІЛ-інфéкцією
nakazit (se) зараз‡ти(ся), -ажý(ся), -áзиш(ся)
n. pohlavní chorobou зараз‡ти(ся) венер‡чною хворóбою
náklady, pl. в‡трати, -áт, pl.
dovozní n. в‡трати на íмпорт n. ввéзення
hradit n. řízení оплáчувати судовí в‡трати
na své n. за свій n. за влáсний рахýнок, влáсним n. своḯм 

кóштом
n. arbitráže арбітрáжні в‡трати
n. trestního řízení судовí в‡трати у кримiнáльному процéсі
soudní n. судовí в‡трати
správní n. адміністрат‡вні в‡трати
uhrazení léčebných n-ů відшкодувáння в‡трат на лікувáння
vlastní n. ekon. собівáртість
výrobní n. виробн‡чі в‡трати
nákup купíвля, -і, ž, закупíвля, -і, ž, закýпка, -и, ž
n. zboží na úvěr купíвля товáру в кред‡т
naléhavý невідклáдний, негáйний
n. případ невідклáдний в‡падок
nález 1. знáхідка, -и, ž, знахóдження, -я, s,  

знáйдення, -я, s; 
2. práv. рíшення, -я, s, постанóва, -и, ž, ухвáла, -и, ž

místo n-u (mrtvoly) мíсце знáйдення (трýпа)
N. ústavního soudu Рíшення n. Ухвáла Конституцíйного сýду
oznámit n. policii повідóмити про знáхідку полíції, сповіст‡ти про 

знáхідку полíцію
pitevní n. результáти n. дáні рóзтину
přisvojení si n-u присвóєння знáхідки
rozhodčí n. арбітрáжне рíшення
znalecký n. в‡сновок експерт‡зи
ztráty a n-y бюрó n. стіл знáхідок
nálezce осóба, якá знайшлá що
nalezení знахóдження, -я, s, знáйдення, -я, s, знáхідка, -и, ž
n. mrtvoly в‡явлення n. знáйдення трýпа
n. věcných důkazů в‡явлення речов‡х дóказів
nálezné винагорóда за знáхідку
nalézt знайт‡, -йдý, -йдеш, найт‡, -йдý, -йдеш
n. pravdu o skutku з’ясувáти прáвду про вч‡нок
náležet налéжати, -жу, -жиш, вхóдити до склáду
n. do působnosti příslušného orgánu налéжати до компетéнції відповíдного óргану
n. k povinnostem налéжати до обóв’язків
právo volit náleží každému občanu кóжен громад©нин мáє прáво обирáти
náležitost 1. реквіз‡т, -у, m; 

2. (postupu) пор©док, -дку, m
n-i závěti реквіз‡ти заповíту
n-i žádosti реквіз‡ти за©ви n. клопотáння
základní n-i správního rozhodnutí основнí реквіз‡ти адміністрат‡вного рíшення 
náležitý налéжний, відповíдний, гíдний 
učinit n-á opatření здійсн‡ти налéжні зáходи, вж‡ти налéжні зáходи n. 

налéжних зáходів 
věnovat komu, čemu n-ou pozornost приділ©ти відповíдну увáгу комý, чомý
nalíčit expr. підстрóїти, -óю, -óїш



114

n. past na koho підстрóїти пáстку комý
namítat заперéчувати, -ую, -уєш що
n. proti vyjádření druhého účastníka n. 

druhé strany
заперéчувати прóти по©снень дрýгої сторон‡, 
заперéчувати по©снення дрýгої сторон‡

námitka заперéчення, -я, s, претéнзія, -ї, ž
bezdůvodná n. безпідстáвне n. необґрунтóване заперéчення
formální n. формáльне заперéчення
mít n-y proti komu, čemu мáти заперéчення n. претéнзії прóти кóго, чóго
n. odpůrce заперéчення дрýгої сторон‡
n. proti svědkovi заперéчення прóти свíдка
n. se přijímá заперéчення n. претéнзія приймáється
n-y formální povahy заперéчення n. претéнзії формáльного харáктеру
odkládací n. заперéчення, що дозвол©є відклáсти рóзгляд n. 

слýхання спрáви
opodstatněné n-y обґрунтóвані заперéчення n. претéнзії
písemná n. письмóве заперéчення 
podávat n-y пред’явл©ти заперéчення, подавáти n. пред’явл©ти 

претéнзії
podstatná n. суттêве заперéчення, суттêва претéнзія
procesní n-y заперéчення щóдо процéсу
připustit n-u прийн©ти заперéчення n. претéнзію
věcná n. суттêве заперéчення, суттêва претéнзія, 
vyhovět n-ce задовольн‡ти заперéчення n. претéнзію
vyvrátit n-y спростувáти заперéчення чиḯ, когó
vznést n-u (v procesních řízeních) заперéчити що, в‡словити заперéчення прóти чóго, 

стосóвно чóго, віднóсно чóго, щóдо чóго
námitkový ve spoj.
n-é řízení спрáва за заперéченням
napadení 1. нáпад, -у, m; 

2. оскáрження, -я, s
fyzické n. фіз‡чний нáпад
n. rozsudku (opravným prostředkem) оскáрження в‡року n. рíшення сýду
n. soudního usnesení (opravným 

prostředkem)
оскáрження постанóви n. ухвáли n. рíшення сýду

n. žaloby оскáрження пóзову
násilné n. нас‡льницький нáпад
napadený 1. на як‡й n. якóго здíйснено нáпад; 

2. оскáржений
n-á osoba осóба, на якý здíйснено нáпад
n-é rozhodnutí оскáржене рíшення
napadnout 1. напáсти, -адý, -адéш на кóго; 

2. оскáржити, -жу, -жиш, оспóрити, -рю, -риш
n. důkazy оскáржити дóкази
n. opravným prostředkem оскáржити
n. rozhodnutí оскáржити рíшення сýду
napadnutelnost ve spoj.
n. právního úkonu правоч‡н мóже бýти оскáржений n. оскáрженим, 

юрид‡чні дíї мóжуть бýти оскáржені n. оскáрженими
napadnutí (namítání, nesouhlas) оскáрження, -я, s
n. důkazů оскáрження дóказів
napodobenina підрóбка, -и, ž, імітáція, -ї, ž
napodobit підроб‡ти, -обл¤, -óбиш
n. podpis підроб‡ти пíдпис
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napomáhání наданн© допомóги, спри©ння, -я, s
n. spáchání trestného činu спри©ння у вч‡ненні злóчину
napomáhat допомагáти, -áю, -áєш, спри©ти, -©ю, -©єш, 

надавáти допомóгу
n. k vraždě надавáти допомóгу n. допомагáти n. спри©ти 

у вч‡ненні вб‡вства
napomenout koho зроб‡ти заувáження, заувáжити, -жу, -жиш комý
n. svědka зроб‡ти заувáження n. заувáжити свíдкові
napomenutí заувáження, -я, s
ústní n. ýсне заувáження
náprava в‡правлення, -я, s, відшкодувáння, -я, s, покритт©, 

-©, s, компенсáція, -ї, ž 
n. chyb в‡правлення помилóк
n. odsouzeného в‡правлення засýдженого
n. škod відшкодувáння n. покритт© n. компенсáція зб‡тків
zjednat n-u v čem привест‡ що в пор©док
narkomafie наркомáфія, -ї, ž
narkoman наркомáн, -a, m
evidovaný n. зареєстрóваний наркомáн
poslat n-a na ochranné léčení напрáвити наркомáна на примусóве лікувáння
stát se n-em стáти наркомáном, slang. сíсти на гóлку
narkomanie наркомáнія, -ї, ž
narkotický наркот‡чний
n. účinek наркот‡чний ефéкт
prodej n-ých látek прóдаж наркот‡чних зáсобів
přechovávání n-ých látek прихóвування n. перехóвування наркот‡чних зáсобів
převoz n-ých látek перевéзення наркот‡чних зáсобів
výroba n-ých látek виробн‡цтво наркот‡чних зáсобів
zasílání n-ých látek надсилáння наркот‡чних зáсобів
získávání n-ých látek придбáння наркот‡чних зáсобів
narkotikum наркóтик, -у, m
dodávat n-a постачáти n. поставл©ти наркóтики
obchod s n-y наркобíзнес, торгíвля наркóтиками
působení n-a дíя наркóтику
užívat n-a вживáти наркóтики
zabavená n-a конфіскóванi наркóтики
národnost націонáльність, -ості, ž
nárok 1. вимóга, -и, ž претéнзія, -ї, ž; 

2. прáво, -а, s 
činit si n-y na co претендувáти на що, пред’явл©ти вимóги n. претéнзії 

на що
dědický n. na majetek спадкóве прáво на майнó
dělat si n-y na co претендувáти на що, пред’явл©ти вимóги n. претéнзії 

на що
n. na dědictví прáво на спадкувáння
n. na důchod прáво на пéнсію 
n. na náhradu škod прáво на відшкодувáння зб‡тків n. шкóди
n. na vrácení majetku прáво на повéрнення майнá
n. zaniká прáво втрачáється
n-y žalobce вимóги поз‡вачá n. обвинувачá
oprávněný n. закóнне прáво, закóнна претéнзія
pozbýt n-ů позбýтися прáва, втрáтити прáво
právní n. правовí n. юрид‡чні вимóги
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trvání n-u прáво не втрачáється
uplatnit n. na co 1. пред’яв‡ти n. заяв‡ти вимóгу; 

2. здійсн‡ти вимóгу n. прáво, реалізувáти n. 
в‡користати прáво на що

uspokojit n. задовольн‡ти вимóгу
uznávat uplatněné n-y визнавáти n. признавáти пред’©влені n. за©влені 

вимóги та претéнзії 
vlastnický n. прáво влáсності
vymáhat n-y вимагáти здíйснення прав
vzdát se n-ů відмóвитися n. відступ‡тися від вимóг
zákonný n. закóнна вимóга n. претéнзія, закóнне прáво 
žalobní n. позóвні вимóги
narození нарóдження, -я, s 
místo n. мíсце нарóдження 
rok n. рік нарóдження
narůstání ріст, рóсту, m, зростáння, -я, s
n. trestné činnosti підв‡щення злоч‡нності
n. úroků зростáння процéнтів
narušení порýшення, -я, s
n. státní hranicе порýшення держáвного кордóну
narušit порýшити, -шу, -шиш
n. plán розладнáти план
narušování порýшення, -я, s
n. (pravidel) hospodářské soutěže порýшення (законодáвства про зáхист) економíчної 

конкурéнцiї n. економíчного змагáння
nařčení z čeho інсинуáція, -ї, ž, обвинувáчення, -я, s
hájit se proti n. давáти вíдсіч інсинуáціям, захищáтися від інсинуáцій
nařídit наказáти, -ажý, -áжеш, дáти розпор©дження, 

розпоряд‡тися, -джýся, -д‡шся
n. exhumaci дáти розпор©дження провест‡ ексгумáцію, наказáти 

провест‡ ексгумáцію
n. provedení expertizy дáти розпор©дження провест‡ експерт‡зу, наказáти 

провест‡ експерт‡зу 
n. přelíčení дáти розпор©дження про (судов‡й) рóзгляд
n. ústní jednání наказáти рóзгляд n. слýхання спрáви
n. výkon дáти розпор©дження про в‡конáння 
nařízení розпор©дження, -я, s, накáз, -у, m, постанóва, -и, ž, 

ухвáла, -и, ž
celní n. м‡тна постанóва
dílčí n. окрéме розпор©дження
dodatečné n. додаткóве розпор©дження
n. dozoru nad nezletilým передáча малолíтнього під дóгляд, передáча 

неповнолíтнього під дóгляд
n. o zabavení постанóва про конфіскáцію
n. o zastavení постанóва про прип‡нення
n. výkonu rozhodnutí накáз про n. розпор©дження в‡конáння рíшення
podle n. за розпор©дженням n. накáзом n. постанóвою n. 

ухвáлою
prováděcí n. розпор©дчий докумéнт, вказíвка 
soudní n. розпор©дження сýду
vládní n. урядóва постанóва, урядóве розпор©дження, 

постанóва n. розпор©дження n. укáз ýряду
vydávat n. видавáти розпор©дження
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nařizovat накáзувати, -ую, -уєш комý, давáти розпор©дження 
комý, розпоряджáтися, -áюся, -áєшся ким, чим

nařknout koho z čeho звинувáтити, -áчу, -áтиш когó в чóму, обмóвити, 
-влю, -виш когó в чóму, інсинуювáти, -ýю, -ýєш когó

n. svědka звинувáтити n. обмóвити свíдка
násilí нас‡льство, -а, s, нас‡лля, -я, s
akt n. акт нас‡льства
dopustit se n. вчин‡ти нас‡льство
n. proti jednotlivci нас‡льство прóти окрéмої осóби
n. spáchané v nutné obraně нас‡льство, здíйснене в необхíдній оборóні
n-ím donutit koho k čemu с‡лою n. силомíць примýсити когó до чóго
oprávněné použití n. закóнне застосувáння нас‡льства
pod hrozbou n. з погрóзою застосувáння нас‡льства
použít n. застосувáти нас‡льство
se znaky n. зі слідáми n. ознáками нас‡льства
stopy n. na těle слід‡ нас‡льства на тíлі
veřejné n. відкр‡те нас‡льство
vyhrožování n-ím погрóза застосувáння нас‡льства, погрóза 

нас‡льством
zmocnění se věci s užitím n. заволодíння рíччю, пов’©зане з нас‡льством
násilně нас‡льно, примусóво, с‡лою
násilník нас‡льник, -a, m
násilný нас‡льницький, нас‡льний
n-á smrt нас‡льницька смерть, нас‡льна смерть
n-é přepadení нас‡льницький нáпад
n-é sexuální praktiky нас‡льницькі дíї сексуáльного харáктеру
n-é uchopení moci нас‡льницьке захóплення влáди
znaky n-é smrti ознáки нас‡льницької смéрті
následek нáслідок, -дку, m, результáт, -у, m
mělo to za n. нáслідком цьогó булó, це потяглó за собóю
mít za n. trest потягт‡ за собóю покарáння
n. nehody нáслідки нещáсного в‡падку
následkem čeho внáслідок n. в результáті чогó, чéрез що
n-y trestného činu нáслідки злóчину
odstranit n-y nehody усýнути нáслідки нещáсного в‡падку
posoudit n-y jednání 1. розгл©нути n. проаналізувáти нáслідки дíяння; 

2. обговор‡ти n. проаналізувáти результáти 
переговóрів

právní n-y правовí нáслідки
závažné n-y серйóзні нáслідки
zemřít na n-y úrazu умéрти внáслідок трáвми
následnost послідóвність, -ості, ž
n. úkonů послідóвність дій
nástroj знар©ддя, -я, s, інструмéнт, -a, m
hledané n-e trestného činu знар©ддя злóчину, що розшýкуються
nalezení n-ů trestného činu знáйдення знар©ддя злóчину
n. vloupání знар©ддя злóму
poškození tupým n-em пошкóдження туп‡м знар©ддям
vražedný n. знар©ддя вб‡вства
zabavení n-ů trestného činu конфіскáція знар©ддя злóчину
živý n. осóба, якý в‡користали для вч‡нення злóчину;  

осóба, в‡користана як знар©ддя злóчину
nátlak тиск, -у, m, нáтиск, -у, m
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činit n. na koho т‡снути n. натискáти на кóго
fyzický n. фіз‡чний тиск n. нáтиск
pod nátlakem koho під т‡ском n. нáтиском когó
psychický n. психíчний тиск n. нáтиск
vyvíjet n. т‡снути n. натискáти на кóго
navádět схил©ти, -©ю, -©єш, підмовл©ти, -©ю, -©єш; 

підбýрювати, -юю, -юєш
n. k užívání návykových látek схил©ти до вживáння алкогóлю, наркот‡чних зáсобів 

абó íнших одурмáнюючих речов‡н
n. ke spáchání trestného činu схил©ти до вч‡нення злóчину
navazovat встанóвлювати, -юю, -юєш, налáгоджувати, -ую, 

-уєш
n. spojení s kým встанóвлювати n. налáгоджувати зв’язóк n. контáкт 

з ким
n. styk s kým встанóвлювати n. налáгоджувати зв’язóк з ким
navést схил‡ти, -л¤, -лиш, підмóвити, -влю, -виш, 

спонукáти, -áю, -áєш когó на що; підбýрити, -рю, 
-риш когó прóти кóго

n. nezletilé k užívání drog схил‡ти малолíтніх до вживáння наркóтиків, схил‡ти 
неповнолíтніх до вживáння наркóтиків

návladní ve spoj.
státní n. zast. прокурóр
návodce підбýрювач, -a, m
odhalení n. в‡явлення підбýрювача
navrácení повéрнення, -я, s
n. dokladů повéрнення докумéнтів
n. majetkových práv віднóвлення майнов‡х прав, повéрнення прáва 

(влáсності) на майнó
n. práv k čemu віднóвлення прав на що, повéрнення прáва 

(влáсності) на що
návrat повéрнення, -я, s
n. do vazby повéрнення під вáрту
navrátit повернýти, -ернý, -éрнеш, вернýти, -ернý, -éрнеш
n. do původního stavu повернýти n. вернýти до початкóвого n. пéрвíсного 

стáну
návrh пропоз‡ція, -ї, ž, проéкт, -у, m
n. na obnovu řízení пропоз‡ція щóдо віднóвлення спрáви
n. na rozvod manželství пóзов про розірвáння шл¤бу
n. na uložení ochranného léčení пропоз‡ція про застосувáння примусóвого лікувáння 
n. na uzavření smlouvy проéкт дóговóру, пропоз‡ція щóдо уклáдення 

дóговóру
n. na vyloučení (пропоз‡ція про) відвíд 
n. na zahájení trestního řízení за©ва n. клопотáння про порýшення кримінáльної 

спрáви
n. obžalovacího spisu проéкт обвинувáльного áкта (докумéнта)
n. rozsudku проéкт в‡року
n. smlouvy проéкт дóговóру
n. zákona (text dokumentu předkládaný 

ke schválení)
законопроéкт

neschválit n. zákona завал‡ти законопроéкт
podávat n-y na vyloučení заявл©ти про відвíд
pozměňovací n. k zákonu пропоз‡ція щóдо внéсення змін і попрáвок до закóну
schválit n. схвал‡ти проéкт
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stažení n-u ст©гнення пропоз‡ції
uplatňovat n-y na co заявл©ти вимóги чогó, щóдо, стосóвно чóго
zamítnout n. відмóвити в пóзові, відмóвитися від пропоз‡ції n. 

проéкту
závěrečný n. státního zástupce закл¤чне слóво прокурóра, закл¤чна промóва n. 

пропоз‡ція прокурóра
zpětvzetí n-u ст©гнення пропоз‡ції
žalobní n. позóвна за©ва
navrhovatel поз‡вáч, -‡вачá, m
návyk зв‡чка, -и, ž, нáвик, -у, m, нáвичка, -и, ž
chorobný n. na drogy хворобл‡ва наркот‡чна залéжність
návykový ve spoj.
n-é látky алкогóль, наркот‡чні зáсоби абó íнші одурмáнюючі 

речов‡ни
navýšení збíльшення, -я, s
navýšit збíльшити, -шу, -шиш
n. kapitál збíльшити капітáл
název нáзва, -и, ž
n. podniku найменувáння підприêмства
úřední n. офіцíйна нáзва
nebezpečí (úrazu, nákazy) небезпéка, -и, ž,  

(konfliktu) загрóза, -и, ž
bezprostřední n. безпосерéдня небезпéка
být mimo n. бýти n. перебувáти в безпéці
být v n. бýти n. перебувáти в небезпéці
hrozící n. небезпéка, якá загрóжує
krajní n. крáйня небезпéка
na vlastní n. на свій страх і риск 
naléhavé n. нагáльна небезпéка
n. ohně небезпéка пожéжі
n. ohrožení života загрóза житт¤
obecné n. суспíльна небезпéка
odvrácení n. відвéрнення небезпéки
smrtelné n. смертéльна небезпéка
vystavovat n. нараз‡ти когó, що на небезпéку 
nebezpečnost небезпéчність, -ості, ž 
malý stupeň n-i trestného činu pro 

společnost
злóчин невел‡кої т©жкості

menší stupeň n-i trestného činu pro злóчин серéдньої т©жкості
společnost
mimořádně vysoký stupeň n-i trestného 

činu pro společnost (trest odnětí 
svobody nad 15 až do 25 let nebo 
doživotí)

надзвичáйно тяжк‡й злóчин 

nepatrný stupeň n-i činu pro společnost малознáчне дíяння
společenská n. obžalovaného суспíльна небезпéка обвинувáченого
velmi vysoký stupeň n-i trestného činu 

pro společnost (trest odnětí svobody 
nad 15 až do 25 let)

особл‡во тяжк‡й злóчин 

stupeň n-i trestného činu стýпінь т©жкості злóчину
nebezpečný небезпéчний
být značně n. бýти значнóю мíрою небезпéчний n. небезпéчним, 

бýти дóсить небезпéчний n. небезпéчним
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jednání n-é pro společnost суспíльно небезпéчне дíяння 
n. pachatel небезпéчний злоч‡нець 
obecně n-é jednání суспíльно небезпéчне дíяння 
zvlášť n. особл‡во небезпéчний 
životu n. небезпéчний для житт© 
nečitelný нерозбíрливий
n. podpis нерозбíрливий пíдпис
nedbalost недбáлість, -ості, ž, необерéжність, -ості, ž, 
hrubá n. грýба недбáлість
n. úřední osoby службóва недбáлість
nevědomá n. злоч‡нна недбáлість
trestně postižitelná n. необерéжність, якá підлягáє покарáнню
trestný čin z n-i злóчин чéрез необерéжність
ublížení na zdraví z n-i необерéжне заподíяння тілéсного ушкóдження 
usmrcení z n-i вб‡вство чéрез необерéжність
vědomá n. злоч‡нна самовпéвненість 
nedodržení недодéржання, -я, s, недотр‡мання, -я, s 
n. lhůty недотр‡мання n. недодéржання стрóків n. стрóку n. 

тéрмінів n. тéрміну
nedokonaný незакíнчений
n. trestný čin незакíнчений злóчин 
nedopatření недóгляд, -у, m
stalo se to n-ím це стáлося чéрез недóгляд
nedoplatek недоплáта, -и, ž, недóїмка, -и, ž
daňové n-y податкóві недóїмки 
doplatit n. погас‡ти недоплáту n. недóїмку
vymáhání n-u ст©гнення недоплáти 
vyrovnání n-u погáшення недоплáти
zaplacení n-u погáшення недоплáти 
nedoručení неврýчення, -я, s 
nedoručený неврýчений 
n-á soudní obsílka неврýчена судовá повíстка 
nedoručitelný ve spoj.
n-á písemnost неврýчений докумéнт; докумéнт, що не вдaлóся 

вруч‡ти адресáтові
nedostačující недостáтній 
n. důkaz недостáтній дóказ
nedostatek 1. недостáча, -і, ž, нестáча, -і, ž, брак, -у, m,  

дефіц‡т, -у, m, відсýтність, -ості, ž; 
2. недóлік, -у, m, вáда, -и, ž

formální n-y формáльні недóліки
n. důkazů відсýтність дóказів
odstranit n-y усýнути n. ліквідувáти недóліки
pro n. času чéрез брак чáсу
nedostavení se не©вка, -и, ž, нез’©влення, -я, s, неприбутт©, -©, s
n. dědiců v zákonné lhůtě нез’©влення cпадкоє́мців у встанóвлений закóном 

строк
n. k soudu (na výzvu) не©вка в судовé засíдання (за в‡кликом n. на в‡клик), 

не©вка до сýду (за в‡кликом n. на в‡клик)
n. na předvolání k soudu не©вка в судовé засíдання за в‡кликом n. на в‡клик, 

не©вка до сýду за в‡кликом n. на в‡клик
neomluvené n. не©вка без повáжних прич‡н 
omluvené n. не©вка з повáжних прич‡н
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nedotknutelnost недоторкáнність, -ості, ž, непорýшність, -ості, ž
n. obydlí недоторкáнність житлá
n. osobního majetku недоторкáнність особ‡стого майнá
n. osoby a jejího soukromí недоторкáнність осóби та її́ ́особ‡стого житт©
n. státních hranic недоторкáнність n. непорýшність держáвних кордóнів
n. suverenity státu непорýшність держáвного суверенітéту
požívat n-i використóвувати недоторкáнність
územní celistvost a n. státu територіáльна цíлісність і недоторкáнність держáви
nedotknutelný недоторкáнний, непорýшний
n-á práva невід’êмні правá
nedovolený недозвóлений, незакóнний, протизакóнний, 

заборóнений
n-á výroba a držení omamných a 

psychotropních látek a jedů
незакóнне виробн‡цтво, в‡готовлення та 
зберігáння наркот‡чних n. одурмáнюючих зáсобів, 
психотрóпних речов‡н й отрýт

n-é držení zbraně незакóнне користувáння збрóєю
n-é zmocnění se majetku незакóнне n. протизакóнне заволодíння майнóм n. 

захóплення майнá
n-ým způsobem недозвóленим спóсобом
nedůvěra недовíра, -и, ž, недовíр’я, -я, s
důvod pro (zásadní) n-u підстáва для (цілков‡тої) недовíри
vyslovení n-y vládě в‡словлення недовíри ýряду
neexistence відсýтність, -ості, ž 
n. důvodů pro podání protestu відсýтність підстáв для за©влення протéсту
nehoda нещáсний в‡падок
dopravní n. дорóжньо-трáнспортна пригóда (ДТП), дорóжня 

пригóда, автоавáрія
nechat залиш‡ти, -шý, -‡ш‡ш
n. otisky prstů залиш‡ти відб‡тки пáльців
n. po sobě stopy залиш‡ти пíсля себé слід‡
n. se podplatit вз©ти хабарá
neidentifikovaný невстанóвлений, неідентифікóваний, невпíзнаний
n-á osoba невстанóвлена n. неідентифікóвана осóба
nejvyšší найв‡щий, верхóвний
N. soud Верхóвний суд
n. státní moc верхóвна влáда держáви
n. státní zástupce Генерáльний прокурóр
nekalý нечéсний
n-á soutěž недобросóвісна конкурéнція
n. příjem нечéсний прибýток
nelegální нелегáльний
nelegitimní незакóнний, нелегáльний
n. dítě дит‡на, батьк‡ якóї не перебувáють у шл¤бі 

між собóю, дит‡на, нарóджена пóза шл¤бом, 
позашл¤бна n. незакóнно нарóджена дит‡на

n. postup незакóнні дíї n. крóки
nelidský нел¤дськ‡й, нел¤дяний, жорстóкий
n-é zacházení нел¤дськé n. жорстóке повóдження 
nemanželský позашл¤бний, незакóнний, незакóнно 

нарóджений 
n-é dítě дит‡на, батьк‡ якóї не перебувáють у шл¤бі 

між собóю, дит‡на, нарóджена пóза шл¤бом, 
позашл¤бна n. незакóнно нарóджена дит‡на
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n. styk позашл¤бні стосýнки
nemoc хворóба, -и, ž, захвóрювання, -я, s
duševní n. душéвна n. психíчна хворóба, душéвне n. психíчне 

захвóрювання, психíчний рóзлад
nakažlivá n. зарáзна n. інфeкцíйна хворóба
n. z povolání професíйне захвóрювання
pohlavní n. венер‡чна хворóба
předstírat n. симулювáти хворóбу
nemocenská допомóга по тимчасóвій непрацездáтності
nárok na n-ou прáво на допомóгу по тимчасóвій непрацездáтності 
n-á dávka допомóга по тимчасóвій непрацездáтності
nemovitost нерухóме майнó, нерухóмість, -ості, ž
darování n-i дарувáння нерухóмого майнá n. нерухóмості
uživatelské právo n-i прáво користувáння нерухóмим майнóм n. 

нерухóмістю
vlastník n-i влáсник нерухóмого майнá n. нерухóмості
zatěžovat n. hypotékou передавáти нерухóме майнó n. нерухóмість в 

іпотéку n. в застáву, заставл©ти нерухóме майнó n. 
нерухóмість

nemovitý нерухóмий
n-á věc нерухóме майнó, нерухóмість
n. majetek нерухóме майнó, нерухóмість
nemravnost аморáльність, -ості, ž, неморáльність, -ості, ž
nemravný аморáльний, неморáльний
n-é chování аморáльна поведíнка
nenastoupení нез’©влення, -я, s, неприбутт©, -©, s; нев‡хід, -оду, 

m
n. do práce z důvodu nemoci нев‡хід на робóту у зв’язкý з хворóбою
n. služby ve stanovenou dobu нез’©влення на слýжбу у встанóвлений строк
nenávist ненáвисть, -і, ž
podněcování národnostní n-i розпáлювання націонáльної ворожнéчі
neodhalený нерозкр‡тий
n-á trestná činnost нерозкр‡та злоч‡нність
neodkladný невідклáдний, негáйний, нагáльний
n-é soudní projednání věci невідклáдний судов‡й рóзгляд спрáви
n-é vyšetřovací úkony невідклáдні слíдчі зáходи n. дíї
učinit n-á opatření здійсн‡ти негáйні зáходи, вж‡ти негáйні зáходи n. 

негáйних зáходів
neodpykaný невідбýтий
n-á lhůta obecně prospěšných prací невідбýтий строк громáдських робíт, невідбýтий 

строк безоплáтних суспíльно кор‡сних робíт
neodůvodněnost безпідстáвність, -ості, ž, необґрунтóваність, -ості, ž 
n. obvinění необґрунтóваність обвинувáчення
neodůvodněný безпідстáвний, необґрунтóваний
n. rozsudek необґрунтóваний в‡рок, необґрунтóване рíшення
neodvolatelnost незмíнюваність, -ості, ž
n. soudců незмíнюваність с¦ддiв
neodvolatelný остатóчний, незмíнний
n. rozsudek остатóчний в‡рок, остатóчне рíшення
neomezený необмéжений
časově n. безстрокóвий, безтермінóвий
neopodstatněný безпідстáвний, необґрунтóваний 
n-é odmítnutí poskytnutí informace безпідстáвна відмóва в надáннí інформáції



123

n-é zamítnutí prodeje необґрунтóвана відмóва від прóдажу
neoprávněně безпідстáвно, необґрунтóвано; незакóнно
n. zabraný majetek незакóнно захóплене майнó
neoprávněný безпідстáвний, необґрунтóваний; незакóнний
n-é jednání незакóнні дíї
n-é nošení zbraně незакóнне носíння збрóї
n-é podnikání незакóнна підприêмницька ді©льність
n-é užívání motorového vozidla незакóнне використáння трáнспортного зáсобу, 

незакóнне користувáння трáнспортним зáсобом
n. dědic незакóнний спадкоêмець
n. držitel nemovitosti незакóнний володíлець нерухóмості
n. uživatel незакóнний користувáч
neoznámení неза©влення, -я, s, неповідóмлення, -я, s
n. trestného činu неповідóмлення про злóчин
nepeněžní безготівкóвий 
neplacení неплатíж, -ежý, m, несплáта, -и, ž
postih pro n. покарáння чéрез несплáту, покарáння у зв’язкý 

з несплáтою
neplatič неплáтник, -a, m
neplatnost недíйсність, -ості, ž
n. rozsudku недíйсність в‡року
soudně se domáhat n-i smlouvy у судовóму пор©дку добивáтися в‡знати дóговíр 

недíйсним, у судовóму пор©дку добивáтися в‡знання 
дóговóру недíйсним

neplatný недíйсний
manželství může být prohlášeno za n-é шлюб мóже бýти в‡знаний недíйсним
n. doklad недíйсний докумéнт
neplnění нев‡конáння
n. povinnosti k dítěti нев‡конáння обóв’язків стосóвно дит‡ни
n. závazků нев‡конáння обóв’язків
neplnoletost neofic. неповнолíття, -я, s
neplnoletý neofic. неповнолíтній
nepodjatost об’єкт‡вність, -ості, ž, неуперéдженість, -ості, ž
pochybovat o n-i soudců сумнiвáтися в об’єкт‡вності n. неуперéдженості 

с¦ддiв
nepodjatý об’єкт‡вний
n. soud об’єкт‡вний суд
nepodložený невірогíдний, недостовíрний, безпідстáвний
n-á informace невірогíдна n. недостовíрна n. непідтвéрджена 

інформáція
nepodmíněný необумóвлений, безумóвний
n. trest (odnětí svobody) покарáння позбáвленням вóлі
nepodstatný неістóтний, несуттêвий
n. důkaz несуттêвий дóказ
nepokojе pl. заворýшення, -я, s
masové n. мáсові заворýшення
podněcovat k n-ům підбýрювати до заворýшень
rasové n. рáсові заворýшення
vyvolat n. в‡кликати заворýшення
neporušitelnost непорýшність, -ості, ž
n. přirozených práv člověka непорýшність прирóдних прав люд‡ни
neposlušnost непокóра, -и, ž, (dítě) неслухн©ність, -ості, ž 
občanská n. громад©нська непокóра



124

nepotrestaný непокáраний
n. trestný čin непокáраний злóчин
nepovolaný 1. cторóнній; 

2. незвáний, непрóханий 
n-ým vstup zakázán сторóннім вхід заборóнено n. заборон©ється
nepovolený недозвóлений, недопуст‡мий, несанкціонóваний
n. přístup недозвóлений дóступ
nepravdivý неправд‡вий
n-é obvinění (z přestupku) неправд‡ве обвинувáчення (в адміністрат‡вному 

правопорýшенні n. простýпку)
n. znalecký posudek завíдомо неправд‡вий в‡сновок експéрта
šíření n-ých zpráv пош‡рення неправд‡вих відóмостей n. неправд‡вої 

інформáції, publ. пош‡рення неправд‡вих чутóк 
neprávem неправомíрно, несправедл‡во, незакóнно
n. si přivlastnit неправомíрно n. незакóнно привлáснити що
nepravý 1. підрóблений, фальш‡вий; 

2. непрáвильний, х‡бний
n. doklad підрóблений n. фальш‡вий докумéнт
neprodleně негáйно, не гáючись, не гáючи чáсу
neprojednání зал‡шення без рóзгляду, не розглядáючи,  

не розгл©нувши
n. stížnosti зал‡шення скáрги без рóзгляду, не розглядáючи n.  

не розгл©нувши скáргу, зал‡шити скáргу без 
рóзгляду

neprokázaný недокáзаний, недовéдений
n-á vina недовéдена винá
nepromlčitelnost незастосувáння стрóку n. стрóків дáвності
n. válečných zločinů незастосувáння (стрóку n. стрóків) дáвності до 

воêнних злóчинів 
nepromlčitelný ve spoj.
n-é právo прáво, на якé не пош‡рюється строк n. не 

пош‡рюються стрóки дáвності
nepřátelství (nenávist) ворожнéча, -і, ž
nepřekažení неперешкоджáння, -я, s
n. trestného činu неперешкоджáння злóчину
nepřevoditelný ve spoj.
n-é cenné papíry цíнні папéри, що не мóжуть стáти влáсністю íншої 

осóби
nepříčetnost неосýдність, -ості, ž
v n-i у стáні неосýдності 
nepříčetný неосýдний, у стáні неосýдності
nepřiměřenost невідповíдність, -ості, ž
n. obrany невідповíдність оборóни 
n. trestu невідповíдність покарáння
nepřiměřený невідповíдний чомý, до чóго
nepřímý непрям‡й
n-é daně непрямí подáтки
n. důkaz непрям‡й дóказ
nepřípustnost недопуст‡мість, -ості, ž
n. trestního stíhání недопуст‡мість прит©гнення до кримiнáльної 

відповідáльності
n. vyhoštění občana za hranice státu недопуст‡мість в‡дворення громад©нина за кордóн 
nepřípustný недозвóлений, недопуст‡мий, неприпуст‡мий
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n. návrh неприпуст‡мa пропоз‡ція
nepřirozený неприрóдний
n-á smrt нас‡льницька смерть
nepříslušnost непідсýдність, -ості, ž
n. soudu непідсýдність (спрáви) сýду
nepřítomnost відсýтність, -ості, ž, не©вка, -и, ž 
neomluvená n. v práci прогýл без повáжних прич‡н
n. obviněného не©вка обвинувáченого
projednávání případu v n-i žalobce рóзгляд спрáви за відсýтності поз‡вачá
vynést rozsudek v n-i в‡нести заóчний в‡рок n. заóчне судовé рíшення, 

в‡нести в‡рок n. судовé рíшення за відсýтності когó
nepřítomný відсýтній
nerovnoprávnost нерівнопрáвність, -ості, ž
nerovnoprávný нерівнопрáвний
nesetrvání неперебувáння, -я, s
n. v jiném manželství неперебувáння в íншому шл¤бі
neshoda незгóда, -и, ž
n-y ve vztahu незгóди в стосýнках
neschopenka neofic. листóк непрацездáтності, neofic. лікарн©ний лист
být na n-nce бýти на лікарн©ному
ukončit n-u закр‡ти лікарн©ний лист
neschopnost нездáтність, -ості, ž, неспромóжність, -ості, ž
platební n. неплатоспромóжність
potvrzení o pracovní n-i листóк непрацездáтності, neofic. лікарн©ний лист
pracovní n. непрацездáтність
neschopný нездáтний, неспромóжний
n. vojenské činné služby непридáтний до військóвої слýжби
práce n. непрацездáтний
neslučitelný несумíсний
n. s právním řádem несумíсний з правопор©дком
neslušnost непристóйність, -ості, ž, грýбість, -ості, ž, 

нечéмність, -ості, ž, нев‡хованість, -ості, ž
neslušný непристóйний, грýбий, нечéмний, нев‡хoваний
n-é chování непристóйна n. нечéмна поведíнка
nesolventní неплатоспромóжний
nesolventnost неплатоспромóжність
nesoulad 1. невідповíдність, -ості, ž; 

2. незгóда, -и, ž, розхóдження, -я, s; 
3. незлáгода, -и, ž, рóзлад, -у, m

n. mezi členy rodiny незгóда між члéнами род‡ни
zákon je v n-u s ústavou закóн не відповідáє Конститýції, закóн не (є) 

у відповíдності з Конститýцією
nesplnění нев‡конáння, -я, s
n. smluvních podmínek нев‡конáння умóв дóговóру n. договíрних умóв
n. závazku нев‡конáння обóв’язку
nespolehlivý ненадíйний
n. svědek ненадíйний свíдок
nespornost безперéчність, -ості, ž, беззаперéчність, -ості, ž, 

безсумнíвність, -ості, ž, незаперéчність, -ості, ž
nesporný безперéчний, беззаперéчний, безсумнíвний, 

незаперéчний
nesprávnost непрáвильність, -ості, ž, помилкóвість, -ості, ž
n. údajů непрáвильність n. помилкóвість дáних
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nestrannost об’єкт‡вність, -ості, ž, неуперéдженість, -ості, ž 
n. soudců об’єкт‡вність n. неуперéдженість c¦ддiв
soud zachovává n. суд дотр‡мується об’єкт‡вності n. неуперéдженості
nestranný об’єкт‡вний, неуперéджений, справедл‡вий 
n. soudce об’єкт‡вний n. неуперéджений cудд©
nesvéprávnost недієздáтність, -ості, ž
nesvéprávný недієздáтний
netermínovaný безтермінóвий
n. vklad безтермінóвий вклад
neúčast відсýтність, -ості, ž на чóму, неýчасть, -ї, ž у чóму
n. na trestném činu неýчасть у злóчині
n. při výslechu ve věci klienta відсýтність на дóпиті у спрáві кліêнта
neúčelnost недоцíльність, -ості, ž
trestní stíhání bylo pro n. zastaveno закритт© кримінáльної спрáви у зв’язкý 

з недоцíльністю
neúčinnost неч‡нність, -ості, ž 
n. právního úkonu неч‡нність правоч‡ну
neukončený незакíнчений
n. pokus (o vraždu) незакíнчений зáмах (на вб‡вство)
neúmyslný ненавм‡сний, неум‡сний
neúplatný непідкýпний
neuposlechnutí неслухн©ність, -ості, ž, нев‡конáння, -я, s
n. rozkazu нев‡конáння накáзу
n. zákona недодéржання закóну, незаконослухн©ність
neutralita нейтралітéт, -у, m
nevěrohodnost невірогíдність, -ості, ž, недостовíрність, -ості, ž
n. důkazu невірогíдність n. недостовíрність дóказу
nevěrohodný невірогíдний, недостовíрний
n-é informace невірогíдна n. недостовíрна інформáція
neveřejný закр‡тий, тáйний, секрéтний
n-é projednávání věci закр‡тий рóзгляд спрáви, закр‡те слýхання спрáви, 

publ. рóзгляд спрáви за закр‡тими двер‡ма, 
publ. слýхання спрáви за закр‡тими двер‡ма 

nevina нев‡нність, -ості, ž, невинувáтість, -ості, ž
n. obžalovaného нев‡нність обвинувáченого
presumpce n-y презýмпція невинувáтості
prokázat n-u довест‡ нев‡нність
nevinně нев‡нно, безнев‡нно, безв‡нно
n. odsouzený нев‡нно засýджений
nevinný нев‡нний, невинувáтий
jsem nevinen я нев‡нний
n-á oběť нев‡нна жéртва
považovat za n-ého вважáти нев‡нним
uznat obžalovaného n-ým в‡знати обвинувáченого нев‡нним 
nevládní недержáвний
mezinárodní n. organizace міжнарóдні недержáвні організáції
nevlastní нерíдний, звéдений; прийóмний
n. dcera пáдчерка
n. matka нерíдна мáти
n. otec нерíдний бáтько
n. syn пáсинок
nevyrovnaný непогáшений, неоплáчений
n. dluh непогáшений n. несплáчений борг
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nevyvratitelný неспростóвний, незаперéчний, ©вний
n. důkaz неспростóвний n. незаперéчний дóказ
nezadatelný невід’êмний
n-é právo невід’êмне прáво
nezákonně незакóнно, незакóнним шл©хóм, без достáтньої 

правовóї підстáви
nezákonný незакóнний, беззакóнний, протизакóнний
falšování a n-é používání platebních 

karet
незакóнні дíї з платíжними кáртками

n-á činnost незакóнна ді©льність, незакóнне дíяння
n-á privatizace státního, obecního 

majetku
незакóнна приватизáція держáвного, комунáльного 
майнá

n-é jednání незакóнні n. протизакóнні дíї
n-é kácení lesa незакóнна порýбка лíсу
n-é používání firemní značky незакóнне використáння фíрмового знáка n. фíрмової 

мáрки n. мáрки фíрми
n-é používání radioaktivních látek незакóнне повóдження з радіоакт‡вними 

матеріáлами
n-é přivlastnění si (moto rového vozidla, 

zbraně)
незакóнне заволодíння (трáнспортним зáсобом, 
збрóєю)

n-é založení nebo používání devizového 
účtu

незакóнне відкритт© абó використáння вал¤тних 
рахýнків

n-é získávání informací, které jsou 
obchodním tajemstvím

незакóнне збирáння відóмостей, що станóвлять 
комерцíйну таємн‡цю

n. dovoz, převážení a vývoz незакóнне ввéзення, перевéзення, в‡везення 
n. oběh незакóнний óбіг
nezaměstnanost безробíття, -я, s
podpora v n-i допомóга у зв’язкý з безробíттям
nezaměstnaný безробíтний
nezaopatřenost незабезпéченість, -ості, ž
n. dítěte незабезпéченість дит‡ни
nezaopatřený незабезпéчений
nezaujatost об’єкт‡вність, -ості, ž, неуперéдженість, -ості, ž
nezaujatý об’єкт‡вний, неуперéджений
nezaviněný ve spoj. 
n. požár пожéжа в результáті нещáсного в‡падку
nezávislost незалéжність, -ості, ž, суверéнність, -ості, ž, 

автонóмність, -ості, ž
n. soudního rozhodování незалéжність правосýддя
nezávislý незалéжний, суверéнний, автонóмний
n-í soudci незалéжні сýдді
nezbytnost необхíдність, -ості, ž, неминýчість, -ості, ž
nezbytný необхíдний
n-é náležitosti pracovní smlouvy необхíдні реквіз‡ти трудовóго дóговóру
nezcizitelnost невід’êмність, -ості, ž
nezcizitelný невід’êмний
n-á lidská práva a svobody невід’êмні правá та свобóди люд‡ни
nezdaněný неоподаткóваний
nezdanitelný як‡й не підлягáє оподаткувáнню, 

неоподаткóвуваний
n-á část základu daně неоподаткóвуваний мíнімум
nezletilost (osoba do 14 let) малолíтність, -ості, ž;  

(osoba od 14–l8 let) неповнолíтність, -ості, ž
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nezletilý (osoba do 14 let) малолíтній;  
(osoba od 14–l8 let) неповнолíтній

nezletilý subst. adjekt. (osoba do 14 let) subst. adjekt. малолíтній;  
(osoba od 14–l8 let) subst. adjekt. неповнолíтній 

obchod s n-ými торгíвля малолíтніми, торгíвля неповнолíтніми
zapojení n-ých do trestné činnosti вт©гнення малолíтніх у злоч‡нну ді©льність, 

вт©гнення неповнолíтніх у злоч‡нну ді©льність
nezměnitelnost незмíнність, -ості, ž, безповорóтність, -ості, ž
n. rozhodnutí незмíнність n. безповорóтність рíшення
nezpůsobilost нездáтність, -ості, ž
n. k právním úkonům недієздáтність
platební n. неплатоспромóжність
nezpůsobilý нездáтний
n. k právním úkonům недієздáтний
občan prohlášený soudem za n-ého 

k právním úkonům
громад©нин, в‡знаний судóм недієздáтним

nezúčastněný непричéтний до чóго, сторóнній
n-á osoba (při provádění procesních 

úkonů)
subst. adjekt. понят‡й

nezvěstnost безвíсна відсýтність
nezvěstný безвíсно відсýтній
evidence n-ých osob óблік безвíсно відсýтніх осíб
n-á osoba (фіз‡чна) осóба, якá в‡знана безвíсно відсýтньою; 

(фіз‡чна) осóба, мíсце перебувáння якóї невідóме; 
осóба, якá пропáла бéзвісти

nezvěstný subst. adjekt. subst. adjekt. безвíсно відсýтній; осóба, якá пропáла 
бéзвісти

okolnosti, za kterých zmizel n. обстáвини, за як‡х зн‡кла осóба, в‡знана безвíсно 
відсýтньою

podat informace o n-ém інформувáти n. повідóмити про осóбу, якá в‡знана 
безвíсно відсýтньою 

prohlásit n-ého za mrtvého оголос‡ти осóбу, якá пропáла бéзвісти, помéрлою 
nezvratný незаперéчний, неспростóвний; безповорóтний
n. důkaz неспростóвний n. незаперéчний дóказ
nežádoucí небáжаний
stát se n-ím стáти небáжаним
norma нóрма, -и, ž
právní n-y нóрми прáва, правовí нóрми
procesní n-y процесуáльні нóрми
správní n-y адміністрат‡вно-правовí нóрми
státní n. держáвний стандáрт
výkonová n. нóрма в‡робітку
zákonná n. законодáвча нóрма
zvyková právní n. звичаêво-правовá нóрма
normativní нормат‡вний 
n. právní akt нормат‡вно-правов‡й акт
nostrifikace нострифікáція, -ї, ž
nostrifikovat нострифікувáти, -ýю, -ýєш
nóta нóта, -и, ž
diplomatická n. дипломат‡чна нóта
protestní n. нóта протéсту
notář нотáріус, -a, m
ověření (vidimace) n-em нотаріáльне посвíдчення n. засвíдчення
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státní n. держáвний нотáріус
notářsky нотаріáльно
n. ověřená kopie нотаріáльно посвíдчена n. засвíдчена кóпія
notářský нотаріáльний
n-á listina нотаріáльний акт 
n-á úschova зберігáння у нотáріуса
n-é ověření нотаріáльне посвíдчення n. засвíдчення
n. opis нотаріáльна кóпія
n. poplatek нотаріáльний збір
n. zápis нотаріáльний зáпис
vykonávat n-é úkony викóнувати нотаріáльні дíї
notářství нотаріáльна контóра, нотаріáт, -у, m
nouze 1. недостáча, -і, ž, нестáча, -і, ž чогó; 

2. необхíдність, -ості, ž
bytová n. нестáча n. недостáча житлá
důkazní n. недостáтність дóказів
krajní n. крáйня необхíдність
východisko z n. єд‡ний в‡хід
nouzově при необхíдності
nouzový тимчасóвий, в‡мушений, запасн‡й
n-é opatření в‡мушені зáходи
n. stav надзвичáйний стан
n. východ запасн‡й в‡хід
novela (zákona) закóн із змíнами і допóвненнями
novelizace внéсення змін і допóвнень
n. vyhlášky внéсення змін і допóвнень до постанóви
novelizační із змíнами і допóвненнями
n. návrh zákona законопроéкт із змíнами і допóвненнями
novelizovat внóсити змíни і допóвнення
n. zákon внóсити змíни і допóвнення до закóну
novorozenec subst. adjekt. новонарóджений
zabití n-e вб‡вство новонарóдженого
nový 1. нов‡й; 

2. повтóрний
n-é projednávání návrhu zákona повтóрне обговóрення законопроéкту
n. proces повтóрний процéс
nutit koho k čemu примýшувати, -ую, -уєш когó до чóго, змýшувати, 

-ую, -уєш когó до чóго
n. k provozování prostituce примýшувати до проститýції
n. vypovídat примýшувати давáти показáння
nutnost необхíдність, -ості, ž
v případě n-i у рáзі n. у в‡падку необхíдності 
vyvstala n. в‡никла необхíдність 
nutný необхíдний, потрíбний
n-á obrana необхíдна оборóна
n-á podmínka výslechu необхíдна умóва дóпиту


