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P
padělání
p. a pozměňování veřejné listiny
p. bankovních dokumentů
p. dokladů
p. peněz a jejich uvedení do oběhu
p. se trestá
p. úřední listiny
padělaný
p-á listina
p. podpis
padělat
padělatel
p. bankovek
p. dokladů
p. peněz
padělatelský
p-á dílna
padělek
odhalení p-u
zdařilý p.
páchat
p. trestné činy
pachatel
krycí jméno p-e
nadržování p-i
nebezpečný p.
nepřímý p.
nezletilý p.
neznámý p.
ozbrojený p.
p. hledaný policií
p. přestupku
p. přistižený při činu
p. trestného činu
p. vloupání (do obytných domů)

підрóблення, -я, s, підрóбка, -и, ž, фальсифікáція,
-ї, ž
підрóблення n. підрóбка n. фальсифікáція публíчного
докумéнтa та внéсення змін
підрóблення n. підрóбка n. фальсифікáція
бáнківських докумéнтів
підрóблення n. підрóбка n. фальсифікáція докумéнтів
підрóблення n. підрóбка підрóбка n. фальсифікáція
грóшей та їх збут
підрóблення n. підрóбка кaрáється
підрóблення n. підрóбка n. фальсифікáція офiцíйного
докумéнта
підрóблений, фальсифікóваний, фальш‡вий
підрóблений n. фальсифікóваний докумéнт
фальш‡вий n. підрóблений пíдпис
підробл©ти, -©ю, -©єш / підроб‡ти, -обл¤, -óбиш,
фальсифікувáти, -ýю, -ýєш
фальсифікáтор, -a, m
фальшивомонéтник
фальсифікáтор докумéнтів
фальшивомонéтник
фальсифікáторський
майстéрня фальшивомонéтника
підрóбка, -и, ž, фальсифікáція, -ї, ž, фальсифікáт,
-у, m
розкритт© підрóбки
вдáла підрóбка, вдáлий фальсифікáт
чин‡ти, -н¤, -ниш
чин‡ти злóчини
осóба, якá вчин‡ла злóчин; злоч‡нець, -нця, m;
(v teorii) виконáвець, -вця, m
прíзвисько осóби, якá вчин‡ла злóчин
потурáння злоч‡нцеві
небезпéчний злоч‡нець
осóба, якá використóвує як знар©ддя вч‡нення
злóчину íншу осóбу (здебíльшого недієздáтну)
малолíтня осóба, якá вчин‡ла злóчин;
неповнолíтня осóба, якá вчин‡ла злóчин;
малолíтній злоч‡нець, неповнолíтній злоч‡нець
невідóмий злоч‡нець
озбрóєний злоч‡нець
злоч‡нець, якóго розшýкує полíція
осóба, якá вчин‡ла адміністрат‡вне правопорýшення
n. простýпок
осóба, якá вчин‡ла злóчин, cпíймана на мíсці
вч‡нення злóчину; злоч‡нець, cпíйманий на мíсці
вч‡нення злóчину
осóба, якá вчин‡ла злóчин, злоч‡нець
злоч‡нець, як‡й вчин‡в грабíж (, поêднаний
з прон‡кненням у житлó)
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pravděpodobný p. vraždy
přímý p.
vydání p-e jedním státem státu druhému
(extradice)

zastřelit p-e
zatajení p-e
zjištění místa úkrytu p-e
zvláště nebezpečný p.
pakt
p. o neútočení
palmáre neofic.
panika
vyvolávat p-u
papír
cenné p-y
paragraf
na to jsou p-y publ.
podle p-u
parcela
stavební p.
parlament
dvoukomorový p.
jednokomorový p.
P. ČR
P. Ukrajiny
svolat zasedání p-u
parlamentní
p. volby
p. vyšetřovací komise
partner
obchodní p.
p-ři souhlasně prohlásili, že spolu
vstupují do partnerství
partnerka
partnerství
doklad o registrovaném p.
kniha registrovaného p.
místo prohlášení vstupu do
registrovaného p.
neplatné p.
oboustranně výhodné p.

потенцíйний уб‡вця
безпосерéдній виконáвець злóчину
екстрад‡ція; передáча n. в‡дача осóби інозéмній
держáві для прит©гнення до кримінáльної
відповідáльності або для відбувáння покарáння;
в‡дача правопорýшників інозéмній держáві для
прит©гнення до кримінáльної відповідáльності
та передáча засýджених інозéмній держáві для
відбувáння покарáння
застрéлити злоч‡нця
прихóвування осóби, якá вчин‡ла злóчин;
прихóвування злоч‡нця
встанóвлення потайнóго мíсця перехóвування осóби,
якá вчин‡ла злóчин; встанóвлення мíсця потайнóго
перехóвування злоч‡нця
особл‡во небезпéчний злоч‡нець
пакт, -у, m
пакт про ненáпад
винагорóда адвокáта
пáніка, -и, ž
викликáти пáніку
папíр, -пéру, m
цíнні папéри, zprav. pl.
статт©, -í, ž, парáграф, -a, m
на це є закóн
(ČR) згíдно з парáграфом, відповíдно до парáграфа;
(Ukrajina) згíдно зі статтéю, відповíдно до статтí
(земéльна) діл©нка, -и, ž, парцéла, -и, ž
будівéльна діл©нка
1. парлáмент, -у, m;
2. (budova) буд‡нок парлáменту, парлáмент,
-у, m
двопалáтний парлáмент
однопалáтний парлáмент
Парлáмент ЧР
Верхóвна Рáда Украḯни, neofic. Парлáмент Украḯни
скл‡кати засíдання парлáменту
парлáментський
парлáментські в‡бори, в‡бори в парлáмент n. до
парлáменту
парлáментська слíдча комíсія
партнéр, -a, m
комерцíйний n. торгóвий n. торговéльний партнéр
партнéри підтвéрдили бажáння уклáсти цивíльне
партнéрство n. одностатéвий шлюб
партнéрка, -и, ž
партнéрство, -а, s
свідóцтво про реєстрáцію цивíльного партнéрства
кн‡га реєстрáції (áктів) цивíльного партнéрства
мíсце реєстрáції цивíльного партнéрства
недíйсне цивíльне партнéрство
взаємов‡гідне партнéрство
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registrované p.
vznik p.
zánik p.
zrušení p.
pas
cestovní p.
diplomatický p.
neplatný p.
prodloužit dobu platnosti p-u
prokázat se p-em
propadlý p.
služební p.
úmyslné poškození p-u
vydat p.
vyhotovení p-u
výměna p-u
vystavení p-u
zapsání dětí do cestovního p-u
zbrojní p.
pásmo
celní pohraniční p.
pohraniční p.
pasový
p-á kontrola
p-á prohlídka
p-é oddělení
pašerácký
pašeráctví
pašerák
pašování
p. automobilů
p. drog
pašovaný
p-é zboží
pašovat
p. zboží
patent
p. na vynález
patentní
p. právo
patisk
patolog
patologický
p. ústav
patologie
pátrací
p. akce

цивíльне партнéрство, зареєстрóвані партнéрські
віднóсини, одностатéвий шлюб
реєстрáція цивíльного партнéрства
прип‡нення цивíльного партнéрства
скасувáння n. розірвáння цивíльного партнéрства
пáспорт, -a, m
пáспорт громад©нина для в‡їзду за кордóн,
neofic. закордóнний пáспорт
дипломат‡чний пáспорт
недíйсний пáспорт
продóвжити тéрмін дíї пáспорта
пред’яв‡ти пáспорт
прострóчений пáспорт
службóвий пáспорт
ум‡сне пошкóдження пáспорта
в‡дати пáспорт
офóрмлення пáспорта
óбмін пáспорта
офóрмлення пáспорта
вписáння дітéй у пáспорт n. до пáспорта
(громад©нина для в‡їзду за кордóн)
дóзвіл на збрóю, дóзвіл на придбанн© збрóї та
користувáння нéю
смýга, -и, ž, зóна, -и, ž
зóна прикордóнного та м‡тного контрóлю
прикордóнна зóна
пáспортний
пáспортний контрóль, перевíрка паспортíв
перевíрка паспортíв, пáспортний контрóль
пáспортний стіл
контрабанд‡стський
контрабáнда, -и, ž
контрабанд‡ст, -a, m
контрабáнда, -и, ž
контрабáнда автомобíлів
контрабáнда наркóтиків
контрабáндний
контрабáндний товáр
переправл©ти n. провóзити n. перевóзити
контрабáндою
переправл©ти n. провóзити n. перевóзити товáри
контрабáндою
патéнт, -у, m
патéнт на в‡нахід
патéнтний
патéнтне прáво, прáво промислóвої влáсності
недозвóлений перéдрук
патóлог, -a, m
патологíчний
інститýт патолóгії
патолóгія, -ї, ž
розшукóвий, розшýкувальний
розшукóвий зáхід
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p. pes
pátrání
během p.
celostátní p.
odbor p.
oddělení cíleného p.
p. po osobách
provedení p.
ukončení p.
vyhlásit p.
pátrat po kom, čem
p. po odcizených věcech
p. po pachateli
patřit
p. ke skupině
p. ke znakům
to nepatří do mé pravomoci
péče
být v p-i rodičů
náhradní rodinná p.
pěstounská p.
preadopční p.
přijmout do ústavní p.
sociální p.
středisko výchovné p.
svěření dětí do náhradní rodinné p.
zdravotní p.
pečeť
opatřit úřední p-í
úřední p.
pečovat

p. o nemocné dítě
p. o svěřený majetek
pečovatel
pečovatelský
dům s p-ou službou

собáка-шукáч
рóзшук, -у, m
прóтягом рóзшуку
загaльнодержáвний рóзшук
розшукóвий вíдділ
вíдділ цільовóго рóзшуку
рóзшук осíб
провéдення рóзшуку
прип‡нення рóзшуку
оголос‡ти рóзшук
розшýкувати, -ую, -уєш когó, що, вест‡ рóзшук
когó, чогó
розшýкувати вкрáдені речі
розшýкувати n. вест‡ рóзшук злоч‡нця
1. налéжати, -жу, -жиш комý, чомý;
2. налéжати, -жу, -жиш до чóго
налéжати до грýпи
налéжати до ознáк
це не вхóдить у мо¤ компетéнцію, це не налéжить до
моє́ї компетéнції
опíка, -и, ž, опíкування, -я, s; дóгляд, -у, m
знахóдитися під бáтьківським піклувáнням n.
піклувáнням батькíв
виховáння дит‡ни в прийóмній сім’ḯ n. род‡ні (за
рíшенням сýду)
патронáт (над дíтьми), (dítěte do 14 let) опíка,
(dítěte 14–18 let) піклувáння
опíкування n. дóгляд пéред усинóвленням
прийн©ти у відповíдний зáклад (у мед‡чний зáклад,
лікувáльний зáклад, виховнý устанóву)
соціáльне забезпéчення
виховн‡й центр для проблéмних дітéй і мóлоді;
центр соціáльної реабілітáції для дітéй і мóлоді, якí
потребýють особл‡вих умóв виховáння
влаштувáння дітéй, позбáвлених бáтьківського
піклувáння, (до прийóмної сім’ḯ n. род‡ни )
мед‡чна допомóга, мед‡чне обслугóвування
печáтка, -и, ž
постáвити печáтку устанóви на що
печáтка устанóви
дбáти, -áю, -áєш про кóго, що, турбувáтися,
-ýюся, -ýєшся про кóго, що, за кóго, що,
піклувáтися, -ýюся, -ýєшся про кóго, що;
(o nemocného, dítě) доглядáти, -áю, -áєш когó, що,
за ким, чим
доглядáти за хвóрою дит‡ною
управл©ти дорýченим n. довíреним майнóм,
охорон©ти дорýчене n. довíрене майнó
опікýн, -á, m; осóба, якá доглядáє за осóбами, котрí
потребýють допомóги
опікýнський
буд‡нок-інтернáт для громад©н пох‡лого вíку абó
інвалíдів
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p-á služba
p. dům pro seniory
penále
p. z prodlení
platit p.
penalizovat

peněžitý
p. trest
peněžní
p. burza
p. hotovost
p. jednotka
p. kapitál
p. oběh
p. poukázka
p. styk
p. tíseň
p. ústav
peníze
falešné p.
množství peněz
papírové p.
p. v hotovosti
p. získané trestnou činností
praní špinavých peněz
stahovat p. z oběhu
vydání peněz do oběhu
výroba a uvádění falešných peněz do
oběhu
penze

být na p-i neofic.
dát do p. neofic.
má slušnou p-i hov.
odejít do p. neofic.
penzijní
p. připojištění
pěstoun

слýжба соціáльної допомóги (по дóгляду за
важкохвóрими, самóтніми осóбами пох‡лого вíку
тóщо)
буд‡нок-інтернáт для громад©н пох‡лого вíку абó
інвалíдів
пен©, -í, ž, різнóвид неустóйки
пен© за прострóчення
плат‡ти n. сплáчувати пен¤
встанов‡ти / встанóвлювати n. в‡значити
/ визначáти грошовý сýму, якý боржн‡к
зобов’©заний сплат‡ти в рáзі нев‡конáння абó
неналéжного в‡конáння ним зобов’©зання;
встанов‡ти / встанóвлювати рóзмір пенí
грошов‡й, грошéвий
грошов‡й штраф, грошовé ст©гнення
грошов‡й, фінáнсовий
фóндова бíржа
готíвка, грóші готíвкою n. у готíвці
грошовá один‡ця
фінáнсовий капітáл
грошов‡й óбіг
грошов‡й перéказ
готівкóвий розрахýнок
фінáнсові трýднощі
фінáнсова устанóва
грóші, -ей, pl.
фальш‡ві n. підрóблені грóші
сýма грóшей
паперóві грóші
готíвка, грóші готíвкою n. у готíвці
грóші, здобýті злоч‡нним шл©хóм
відмивáння дохóдів, одéржаних злоч‡нним шл©хóм;
відмивáння грошов‡х кóштів, здобýтих злоч‡нним
шл©хóм
вилучáти грóші з óбігу
в‡пуск грóшей (в óбіг)
підрóбка та збут фальш‡вих куп¤р
1. грошовá чáстка з додаткóвого пенсíйного
страхувáння;
2. (výslužné, neofic.) пéнсія, -ї, ž;
3. (výslužba, neofic.) відстáвка, -и, ž, пéнсія, -ї, ž
бýти у відстáвці
перевест‡ на пéнсію, hov. відпрáвити на пéнсію;
звільн‡ти у відстáвку
у ньóго пристóйна n. солíдна пéнсія
піти n. в‡йти на пéнсію, в‡йти у відстáвку
пенсíйний
додаткóве пенсíйне страхувáння
(ČR) патронáтний виховáтель, як‡й не мóже бýти
закóнним представникóм дит‡ни;
(Ukrajina) патронáтний виховáтель, (dítěte do 14 let)
опікýн, -á, m, (dítěte 14–18 let) піклувáльник, -a, m
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výlučný p.
pěstounský
p-á péče (o děti)
petice
podepsat p-i
pirát
počítačový p.
pirátský
p-á kopie
p-á nahrávka
pirátství
softwarové p.
písemně
písemnost
přebírat veškeré p-i
soudní p.
písemný
p-é potvrzení
p. překlad
písmo
expertiza p-a
písmoznalecký
písmoznalectví
soudní p.
placení
bezhotovostní forma p.
p. výdajů
vzájemné p.
plagiát
plagiátor
plat
platba
bezhotovostní p.
p. daní
p. hotově
p. po převzetí zboží
p. předem
p. při doručení faktury
uskutečnit p-u prostřednictvím banky
zastavit p-u
plátce
p. daně
p. pojistného na sociální zabezpečení
platební
p. bilance
p. dohoda
p. karta
p. lhůta
p. listina
p. neschopnost

єд‡ний патронáтний виховáтель, єд‡ний опікýн,
єд‡ний піклувáльник
патронáтний, опікýнський, піклувáльницький
патронáт (над дíтьми), (dítěte do 14 let) опíка (над
дíтьми), (dítěte 14–18 let) піклувáння (над дíтьми)
пет‡ція, -ї, ž
підписáти пет‡цію, підписáтися під пет‡цією
пірáт, -a, m
хáкер
пірáтський
пірáтська кóпія
пірáтський зáпис
пірáтство, -а, s
пірáтство у гáлузі прогрáмного забезпéчення
письмóво, у письмóвій фóрмі
докумéнт, -a, m
отр‡мувати всі докумéнти
докумéнт сýду
письмóвий
розп‡ска, квитáнція, дóвідка
письмóвий перéклад
пóчерк, -у, m; (tiskařské) шрифт, -у, m; письмó,
-á, s
експерт‡за пóчерку
графологíчний
графолóгія, -ї, ž
судовá графолóгія
плáта, -и, ž, платíж, -ежý, m, оплáта, -и, ž
безготівкóва фóрма оплáти
сплáта в‡трат
взаêмні платежí
плагіáт, -у, m
плагіáтор, -a, m
заробíтна плáта, зарплáта, -и, ž, зарплатн©, -í, ž
сплáта, -и, ž, оплáта, -и, ž, платíж, -ежý, m
безготівкóвий платíж, безготівкóва оплáта
сплáта подáтків
платíж n. оплáта готíвкою
оплáта пíсля одéржання товáру
поперéдня оплáта, авáнсовий платíж
оплáта при одéржанні рахýнка-фактýри
здійсн‡ти оплáту чéрез банк
припин‡ти платежí
плáтник, -a, m
плáтник подáтків, податкíвець
плáтник страхов‡х внéсків на соціáльне забезпéчення
платíжний
платíжний балáнс
платíжна угóда
платíжна кáртка
тéрмін сплáти n. оплáти
платíжна вíдомість
неплатоспромóжність
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p. podmínky
р. příkaz
p. rozkaz
platidlo
platit
p. bezvýjimečně
p. hotově
p. na splátky
p. předem
p. složenkou
p. směnkou
p. šekem
p. v pravidelně se opakujících částkách
zákon platí pro všechny
platnost
být v p-i
mít p.
nabýt p-i
p. cestovního pasu
p. zákona
podepsat se zpětnou p-í
ponechat v p-i
pozbýt p-i
prodloužit p. čeho
rozhodnout s konečnou p-í
s okamžitou p-í
vejít v p.
vstoupit v p.
zamítnout s konečnou p-í
zpětná p. zákona
zůstávat v p-i
platný
nyní p.
obecně p-á zásada
p-é potvrzení
p-é zákonodárství
p. od roku…
p. podle zákona
p. zákon
podle p-ých zákonů
plnění
exekuční p.
p. v plné výši

умóви платежý
платíжне дорýчення
судов‡й накáз, судовé рíшення про ст©гнення
з боржникá грошов‡х кóштів
платíжний зáсіб, грошов‡й знак
1. (čím, co) плат‡ти, -ачý, -áтиш;
2. (o zákonu) бýти ч‡нним, бýти дíйсним,
дíяти, дíю, дíєш
бýти дíйсним n. бýти ч‡нним n. дíяти без в‡нятків
плат‡ти готíвкою
плат‡ти у розстрóчку
плат‡ти наперéд
перекáзувати грóші пóштою
плат‡ти вéкселем
плат‡ти чéком
сплáчувати системат‡чно (в‡значені сýми)
закóн пош‡рюється на всіх, закóн обов’язкóвий для
всіх
(zákona) ч‡нність, -ості, ž, дíя, -ї, ž, с‡ла, -и, ž;
(legitimace) дíйсність, -ості, ž, дíя, -ї, ž
бýти ч‡нним; бýти дíйсним
бýти ч‡нним; бýти дíйсним
набýти n. набрáти ч‡нності, набрáти с‡ли
тéрмін дíї n. дíйсність пáспорта громад©нина для
в‡їзду за кордóн
ч‡нність закóну, дíя закóну
підписáти зáднім числóм
залиш‡ти ч‡нним n. в с‡лі
втрáтити ч‡нність n. с‡лу, стáти недíйсним
продóвжити ч‡нність n. тéрмін дíї n. строк дíї чогó
прийн©ти остатóчне рíшення, остатóчно в‡рішити
з негáйною ч‡нністю
набýти n. набрáти ч‡нності, вступ‡ти в с‡лу n. в дíю
набýти n. набрáти ч‡нності, вступ‡ти в с‡лу n. в дíю
остатóчно відхил‡ти
зворóтна с‡ла закóну
зберігáти ч‡нність, залишáтися ч‡нним, залишáтися
в с‡лі
ч‡нний, дíйсний, дíючий, як‡й дíє
ч‡нний, дíючий, дíйсний
загальнов‡знаний пр‡нцип
дíйсна дóвідка
ч‡нне законодáвство
ч‡нний n. дíйсний від… рóку
згíдно із закóном, відповíдно до закóну
ч‡нний закóн; закóн, як‡й дíє
згíдно із ч‡нним законодáвством,
відповíдно до ч‡нного законодáвства
1. дотр‡мання, -я, s, додéржання, -я, s;
2. в‡конáння, -я, s;
3. в‡плата, -и, ž
примусóве в‡конáння
в‡конáння в пóвному óбсязі
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pojistné p.
smluvní p.
závazné p.
plnit
p. povinnosti
p. závazky
plnoletost neofic.
dosáhnout p-i
plnoletý neofic.
plnoprávný
pobočka
otevřít p-u
p. okresního soudu
p. společnosti
pobyt
dlouhodobý p.
dočasný p.
místo p-u
místo trvalého p-u
místo zákazu p-u a doba jeho trvání
nepřetržitý p.
neznámý p.
nucený p.
p. bez přihlášení
p. na území České republiky
p. před vstupem na území České
republiky
povolení k p-u
předchozí p.
přechodný p.
přihlásit se k p-u v místě bydliště
přihláška k p-u
současný p.
trvalý p.
zákaz p-u
počet
p. odpracovaných let
p. trestných činů
snižování p-u zaměstnanců
podání
p. protestu
p. vysvětlení
p. žaloby
učinit písemné p.
vzory p.
podat
p. důkaz

в‡плата страховóї сýми
в‡конáння за контрáктом
обов’язкóве в‡конáння
викóнувати, -ую, -уєш, дотр‡мувати, -ую, -уєш
викóнувати обóв’язки
викóнувати зобов’©зання
повнолíття, -я, s
досягт‡ повнолíття
повнолíтній
повнопрáвний
фíлія, -ї, ž, філіáл, -у, m, підрóзділ, -у, m
відкр‡ти фíлію n. філіáл
філіáл n. фíлія райóнного сýду
фíлія n. філіáл товар‡ства
проживáння, -я, s, перебувáння, -я, s
довгострокóве проживáння
тимчасóве проживáння
мíсце проживáння, мíсце перебувáння
мíсце постíйного проживáння
стрóки заборóни перебувáння в пéвному мíсці
безперéрвне проживáння
мíсце проживáння n. перебувáння не встанóвлено
в‡мушене проживáння n. перебувáння
проживáння n. перебувáння без реєстрáції n.
проп‡ски
проживáння n. перебувáння на теритóрії Чéської
Респýбліки
проживáння n. перебувáння до приḯзду на теритóрію
Чéської Респýбліки
дóзвіл на проживáння
поперéднє проживáння n. перебувáння
тимчасóве перебувáння
зареєструвáтися на мíсці проживáння, прописáтися
реєстрáція мíсця проживáння, проп‡ска
тепéрішнє мíсце проживáння
постíйне проживáння
заборóна проживáння n. перебувáння
кíлькість, -ості, ž, числó, -á, s, чисéльність, -ості, ž
трудов‡й стаж
кíлькість злóчинів
скорóчення кíлькості n. чисéльності співробíтників
1. (proces) подáнн©, -©, s, пред’©влення, -я, s,
за©влення, -я, s, за©ва, -и, ž;
2. (dokument) подáнн©, -©, s, за©ва, -и, ž
за©влення протéсту, опротестувáння
подáнн© по©снення
пред’©влення n. за©влення пóзову, подáнн© позóвної
за©ви
внóсити подáнн© у письмóвій фóрмі
зразк‡ за©в
подáти, -áм, -ас‡, пред’яв‡ти, -явл¤, -©виш,
заяв‡ти, -явл¤, -©виш
подáти дóказ
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p. námitku
p. návrh (u soudu)
p. návrhy a žádosti
p. odvolání
p. opravný prostředek
p. posudek
p. protest
p. protižalobu
p. stížnost
p. trestní oznámení
p. žádost
p. žalobu (k soudu)
podatel
podatelna
podávat
poddlužník
podepsaný
níže p.
podepsat
p. smlouvu
p. vlastní rukou
podezírat koho z čeho
podezřelý
je p. z krádeže
p-á osoba
zboží p-ého původu
podezřelý subst. adjekt.
p. byl zadržen
podezření
bezdůvodné p.
budit p.
být mimo p.
být v p.
důvodné p.
p. padá na koho
p. z krádeže
p. ze zpronevěry
pojmout p. na koho, proti komu
sdělení p.
vyvolat p.
podezřívat koho, čeho
podíl
členský p.
dědický p.
obchodní p.
p. na práci firmy
p. tvoří více než 50%

(proces) в‡словити заперéчення,
(dokument) подáти заперéчення прóти чóго
внест‡ пропоз‡цію (до сýду n. в суд)
подáти пропоз‡ції та за©ви n. клопотáння
оскáржити що, подáти апел©цію
подáти апел©цію n. касáцію
подáти в‡сновок
заяв‡ти протéст прóти чóго, опротестувáти що
пред’яв‡ти зyстрíчний пóзов
подáти скáргу
подáти за©ву n. повідóмлення про злóчин
подáти за©ву, подáти n. заявл©ти клопотáння
пред’яв‡ти n. заяв‡ти пóзов (до сýду n. в суд)
за©вник, -a, m
реєстратýра, -и, ž, стіл реєстрáції докумéнтів
подавáти, -да¤, -даêш
боржн‡к боржникá
підп‡саний
нижчепідп‡саний
підписáти, -ишý, -‡шеш, постáвити пíдпис
уклáсти n. підписáти дóговíр n. контрáкт n. угóду
власнорýчно підписáти
підóзрювати, -юю, -юєш когó в чóму
підóзрюваний, підозрíлий
йогó підóзрюють у крадíжці, на ньóго впáла підóзра
у крадíжці
підóзрювана осóба, підóзрюваний
товáр сумнíвного похóдження
subst. adjekt. підóзрюваний
підóзрюваний був затр‡маний
підóзра, -и, ž, підозрíння, -я, s
безпідстáвна n. необґрунтóвана підóзра
в‡кликати підóзру до кóго, накл‡кати підóзру на кóго
бýти пóза підóзрою
бýти під підозрíнням, підозрівáтися
обґрунтóвана підóзра
підóзра пáдає на кóго
підóзра у крадíжці
підóзра у розтрáті
запідóзрити когó
повідóмлення про підóзру
в‡кликати підóзру до кóго, накл‡кати підóзру на
кóго
підозрівáти, -áю, -áєш, підóзрювати, -юю, -юєш,
запідóзрювати, -юю, -юєш когó в чóму, мáти
підóзру на кóго
1. пай, -ю, m, чáстка, -и, ž, дóля, -і, ž;
2. ýчасть, -і, ž
чáстка n. пай учáсника
чáстка у спáдщині
чáстка n. пай у статýтному фóнді
ýчасть у робóті фíрми
пай n. чáстка складáє бíльше, ніж 50%
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p. v akciové společnosti
převést svůj obchodní p.
spoluvlastnický p.
spoluvlastnický p. na majetku nabytém
za trvání manželství
podílet se na čem
p. na rozhodování ve věci
podílnictví
podílník
p. na krádeži
podílový
p-é spoluvlastnictví
p. fond
podjatost
p. soudu
vznést námitku p-i
podjatý
p. soudce
podklad
na zákonném p-ě
opatřit potřebné p-y pro odhalení
trestného činu
p. pro n. k pátrání
právní p-y
technické p-y nezbytné pro rozhodnutí
o financování
podléhat

p. nátlaku
p. zdanění
podlehnout
p. vlivu
p. zranění
podmíněně
p. odsouzený
podmíněný
p-é odsouzení
p-é propuštění
p-é upuštění od výkonu zbytku trestu
zákazu činnosti nebo zákazu pobytu

пай n. чáстка в акціонéрному товар‡стві, акціонéрний
пай
перевест‡ сво¤ чáстку n. свій пай у статýтному фóнді
чáстка у спíльній влáсності
чáстка у спíльній сумíсній влáсності подрýжжя
1. брáти ýчасть у чóму;
2. роб‡ти внéсок у що
брáти ýчасть у рóзгляді спрáви
1. пайовá ýчасть;
2. (trestní právo) співýчасть, -і, ž
1. пайов‡к, -á, m;
2. (trestní právo) співучáсник, -a, m
співучáсник крадíжки n. у крадíжці
пайов‡й
спíльна влáсність (Ukrajina, další členění – спíльна
часткóва влáсність, спíльна сумíсна влáсність)
пайов‡й фонд
уперéдженість, -ості, ž, небезсторóнність, -ості, ž
уперéдженість сýду n. судов‡х інстáнцій,
необ’єкт‡вність сýду
в‡словити заперéчення прóти n. щóдо уперéдженості
уперéджений, небезсторóнній
уперéджений n. необ’єкт‡вний cудд©
підстáва, -и, ž, дáні, -их, pl., оснóва, -и, ž, бáза, -и, ž
на закóнній підстáві, на закóнних підстáвах
зібрáти необхíдний матеріáл для розкритт© злóчину
підстáва для рóзшуку
юрид‡чні підстáви
технíчні дáні, необхíдні для в‡рішення фінансувáння;
технíчні дáні, необхíдні для прийнятт© рíшення щóдо
фінансувáння
1. піддавáтися, -да¤ся, -даêшся, здавáтися, зда¤ся,
здаêшся, уступáти, -áю, -áєш;
2. підкор©тися, -©юся, -©єшся, (být podřízen)
підлягáти, -áю, -áєш
поступáтися пéред нáтиском
підлягáти оподаткувáнню
піддáтися, -áмся, -ас‡ся, здáтися, -áмся, -ас‡ся,
уступ‡ти, -упл¤, -ýпиш
піддáтися впл‡ву, попáсти під вплив
помéрти n. заг‡нути від порáнення
умóвно
умóвно засýджений
умóвний
звíльнення від відбувáння покарáння з випрóбуванням,
(do r. 2001) умóвне засýдження
умóвно-дострокóве звíльнення
умóвно-дострокóве звíльнення від невідбýтої
част‡ни n. невідбýтого стрóку покарáння у в‡гляді
позбáвлення прáва займáтися пéвною ді©льністю та
прáва на перебувáння (на пéвній теритóрії)
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p. odklad výkonu trestu
p. trest
podmínit
provedení soudně lékařské expertizy je
podmíněno dodržením ustanovení
zákona
podmínka
být v p-ce
dodací p-y
dodavatelské p-y
klást si p-y
mzdové p-y
nadiktovat p-y publ.
oboustranně výhodné p-y
odkládací p.
plnit p-y
pod p-ou
p-y, které napomohly ke spáchání
trestného činu
p-y odměňování za práci
pracovní p-y
procesní p-y
rozvazovací p.
sjednat p-y
smluvní p-y
vytvořit příznivé p-y
zákonné p-y
životní p-y
podnájem
p. nebytových prostor
smlouva o p-u bytu
podnájemce
podnajmout
podnapilost
dopustit se trestného činu v p-i
рodnapilý
v p-ém stavu
podněcování
p. k národnostní, rasové nebo náboženské
nesnášenlivosti
p. k nenávisti vůči skupině osob
p. k trestnému činu
podněcovat
p. ke spáchání trestného činu
podnět
dát p. k trestnímu stíhání

(Ukrajina – do r. 2001) відстрóчка в‡конáння в‡року
покарáння з випрóбуванням
обумóвити, -влю, -виш, зумóвити, -влю, -виш
провéдення судóво-мед‡чної експерт‡зи обумóвлено
n. зумóвлено додéржанням закóну
умóва, -и, ž
бýти умóвно засýдженим
умóви постачáння n. постáвки
умóви постачáння n. постáвки
стáвити умóви
умóви оплáти прáці
продиктувáти умóви publ.
взаємов‡гідні умóви
умóва, від в‡конáння котрóї залéжить здíйснення
правоч‡ну
викóнувати умóви n. вимóги
за умóви, з умóвою
умóви, якí спри©ли вч‡ненню злóчину
умóви оплáти прáці
умóви прáці
процесуáльні умóви
умóва, від в‡конáння котрóї правоч‡н втрачáє
дíйсність n. с‡лу; умóва, від в‡конáння котрóї
дíйсність правоч‡ну припин©ється
домóвитися n. договор‡тися про умóви n.
зобов’©зання
умóви дóговóру, договíрні умóви
створ‡ти спри©тливі умóви
закóнні умóви
умóви житт©
піднáйм, -у, m, піднаймáння, -я, s
піднáйм нежитлов‡х примíщень
дóговíр піднáйму житлá
піднáймáч, -á, m
здáти в піднáйм
стан сп’янíння
вчин‡ти злóчин у стáні сп’янíння
сп’янíлий
у стáні сп’янíння, hov. напідп‡тку
підбýрювання, -я, s, підбивáння, -я, s
розпáлювання націонáльної, рáсової абó релігíйної
ворожнéчі
розпáлювання ворожнéчі щóдо грýпи осíб
підбýрювання до злóчину
підбýрювати, -юю, спонукáти, -áю, -áєш,
підбивáти, -áю, -áєш
підбýрювати до вч‡нення злóчину
íмпульс, -у, m, ст‡мул, -у, m, пóштовх, -у, m,
ініціат‡ва, -и, ž
ініціювáти прит©гнення до кримiнáльної
відповідáльності

169
podnik
p. se zahraniční kapitálovou účastí
pronajatý p.
riskantní p.
vedení p-u
zadlužený p.
ziskovost p-u
ztrátový p.
podnikání
drobné p.
neoprávněné p.
předmět p.
soukromé p.
zahájit p.
podnikat
podnikatel
sdružení p-ů
podnikatelský
podpis
dát spisy k p-u
dnem p-u
elektronický p.
nečitelný p.
proti p-u
připojit p.
připraveno k p-u
stvrdit p-em
vlastnoruční p.
podpisový
p-á akce
p-é právo
p-é razítko
p. vzor
podplácející subst. adjekt.
podplácení
dopustit se trestného činu p.
nepřímé p.
přímé p.
podplácet
podplatit
nedat se p.
podplatitelný
podpora
hmotná p.
p. při částečné invaliditě
p. při narození dítěte

підприêмство, -а, s
підприêмство з ýчастю інозéмного капітáлу
орéндне підприêмство
ризикóвана спрáва
управлíння підприêмством
заборгóване підприêмство
прибуткóвість підприêмства
збиткóве n. нерентáбельне підприêмство
підприêмництво, -а, s, підприêмницька
ді©льність
дрібнé підприêмництво
незакóнна підприêмницька ді©льність
предмéт підприêмницької ді©льності
привáтне підприêмництво
розпочáти підприêмницьку ді©льність
займáтися підприêмництвом n. підприêмницькою
ді©льністю
підприêмець, -мця, m
асоціáція підприêмців
підприêмницький
пíдпис, -у, m
подáти докумéнти на пíдпис
з n. від дня пíдпису, з момéнту підписáння
електрóнний (цифров‡й) пíдпис
нерозбíрливий пíдпис
під розп‡ску
підписáти, постáвити пíдпис
знахóдиться на пíдпису, підготóвлено на пíдпис
скріп‡ти пíдписом
власнорýчний пíдпис
підписн‡й
кампáнія (зі) збирáння пíдписів
прáво пíдпису
факс‡міле
взірéць пíдпису
хабародáвець, -вця, m
давáння хабарá, пíдкуп, -у, m
вчин‡ти злóчин, кваліфікóваний як давáння хабарá,
вчин‡ти злóчин, кваліфікóваний як пíдкуп
давáння хабарá чéрез посерéдника
безпосерéднє давáння хабарá
давáти хабарá, підкупóвувати, -ую, -уєш,
підкупáти, -áю, -áєш
дáти хабарá, підкуп‡ти, -упл¤, -ýпиш
не вз©ти хабарá, не піт‡ на пíдкуп, відмóвитися від
хабарá
продáжний
допомóга, -и, ž
матеріáльна допомóга
(матеріáльна) допомóга у зв’язкý з часткóвою
інвалíдністю, (матеріáльна) допомóга у зв’язкý
з часткóвою втрáтою працездáтності
допомóга при нарóдженні дит‡ни
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p. v nezaměstnanosti
sociální p.
státní p.
uplatňovat nárok na p-u
podporovat
podrobit
p. expertize co
p. prohlídce
p. prozkoumání
p. svědka výslechu
p. zkoumání
podrobit se
p. lékařskému vyšetření
p. zkoušce
podrobovat
p. zboží celní kontrole
podřízenost
p. zákonu
služební p.
podřízený
být podřízen
p. úřad
podřízený subst. adjekt.
podstata
naplnit skutkovou p-u trestného činu
prvky skutkové p-y trestného činu
skutková p. trestného činu
podsvětí
zločinecké p.
podvádění
p. zákazníků
úmyslné p.
podvádět
podvést
podvod
bankovní p.
pojistný p.
sňatkový p.
volební p.
získat p-em co
podvodně

допомóга в рáзі n. на в‡падок безробíття, допомóга
у зв’язкý з безробíттям
соціáльна допомóга
держáвна субс‡дія
заявл©ти претéнзії на допомóгу
підтр‡мувати, -ую, -уєш, допомагáти, -áю, -áєш,
надавáти підтр‡мку
здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш, піддáти, -áм, -ас‡
здійсн‡ти експерт‡зу чогó
здійсн‡ти óгляд n. перевíрку n. контрóль n. óбшук
розслíдувати, здійсн‡ти розслíдування n. анáліз
допитáти свíдка, піддáти свíдка дóпиту
піддáти дослíдженню, здійсн‡ти дослíдження,
дослíджувати
(formalitám) підлягт‡, -©жу, -©жеш, піддáтися,
-áмся, -асис©
пройт‡ мед‡чне обстéження
пройт‡ тестувáння
піддавáти, -да¤, -даêш
здíйснювати м‡тний контрóль товáрів
підлéглість, -ості, ž, підвíдомчість, -ості, ž
підзакóнність
службóве n. адміністрат‡вне підпорядкувáння
(zaměstnanec, voják, postavení) підлéглий,
(ústav) підвíдомчий, (orgán) нижчесто©щий
підлягáти, бýти підпорядкóваним
нижчесто©ща n. підвíдомча устанóва
subst. adjekt. підлéглий
суть, -і, ž; підстáва, -и, ž
вчин‡ти суспíльно небезпéчне дíяння, якé мíстить
склад злóчину
елемéнти склáду злóчину, складовí злóчину
склад злóчину
přen. дно, -а, s
злоч‡нний світ
обмáн, -у, m
обмáн покупцíв n. кліêнтів n. замóвників
ум‡сний обмáн
1. обмáнювати, -юю, -юєш;
2. (manžela, manželku) обмáнювати, -юю, -юєш,
зрáджувати, -ую, -уєш
1. обманýти, -анý, -áнеш;
2. (manžela, manželku) обманýти, -анý, -áнеш,
зрáдити, -джу, -диш
обмáн, -у, m, шахрáйство, -а, s
бáнківське шахрáйство
страховé шахрáйство
шлюб, уклáдений шл©хóм обмáну; фікт‡вний шлюб
махінáції під час в‡борів n. в‡борчої кампáнії
доб‡тися чогó n. досягт‡ чогó обмáном n. за
допомóгою обмáну
шл©хóм обмáну, обмáнним шл©хóм,
по-шахрáйському
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podvodník
daňový p.
pojišťovací p.
sňatkový p.
podvodný
p-é jednání
zmocnit se čeho p-ým způsobem
podvojný
p-é účetnictví
р-ě účtovat
podvratný
p-á činnost
podvrh
podvrhnout
p. dítě
podvržený
p. doklad
podzákonnost
p. právního aktu
podzákonný
p-é akty
pohlaví
určení p.
pohlavní
donucení k p-ímu styku
nakažení p. nemocí
p. styk
pohledávka
daňová p.
doba splatnosti p-y
kniha p-ek
na vozidle neváznou žádné p-y třetích
osob
nedobytná p.
nezajištěná p.
odepsat p-u
postoupení p-y komu
příslušenství p-y
splnit p-u
uhradit p-u
vymáhat p-y
pohnat

обмáнщик, -a, m, шахрáй, -©, m
правопорýшник у сфéрі оподаткувáння
страхов‡й афер‡ст
шл¤бний афер‡ст
обмáнний, шахрáйський
шахрáйські n. обмáнні дíї
оволодíти шл©хóм обмáну n. обмáнним шл©хóм n.
по-шахрáйському
подвíйний
складнé бухгáлтерське провéдення
складáти складнé бухгáлтерське провéдення
підривн‡й
підривнá ді©льність
підрóбка, -и, ž, фальсифікáт, -у, m
1. підроб‡ти, -обл¤, -óбиш, фальсифікувáти, -ýю,
-ýєш;
2. підк‡нути, -ну, -неш
підк‡нути дит‡ну
підрóблений, сфальсифікóваний
підрóблений n. сфальсифікóваний докумéнт
підзакóнність, -ості, ž
підзакóнність правовóго áкта
підзакóнний
підзакóнні áкти
стать, -і, ž
в‡значення стáті
статéвий
примýшування до встýпу в статéвий зв’язóк
зарáження венер‡чною хворóбою
статéвий зв’язóк, статéві знóсини
(дебітóрська) заборгóваність, борг, -у, m;
вимóга, -и, ž
податкóвa заборгóванiсть, заборгóваність з подáтку…
строк погáшення заборгóваності
журнáл реєстрáції платíжних вимóг, кн‡га óбліку
дебітóрів
на автомобíль не розповс¤джується (дебітóрська)
заборгóваність трéтіх осíб
безнадíйний борг, безнадíйна (дебітóрська)
заборгóваність
незабезпéчена (дебітóрська) заборгóваність
списáти борг
відстýплення прáва вимóги комý
процéнти за прострóчення тéрміну сплáти,
договíрний штраф n. договíрні сáнкції та в‡трати,
пов’©зані зі ст©гненням бóргу
погас‡ти заборгóваність, сплат‡ти n. погас‡ти борг,
задовольн‡ти вимóги (кредитóрів)
погас‡ти заборгóваність, сплат‡ти n. погас‡ти борг,
задовольн‡ти вимóги (кредитóрів)
вимагáти погáшення заборгóванoстi n. боргíв,
вимагáти борг‡
притягт‡, -ягнý, -©гнеш
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p. k odpovědnosti
p. k soudu n. před soud
pohnutka
vnitřní p.
z nízkých p-ek
z osobních p-ek
ze zištných p-ek
pohoršení
veřejné p.
vyvolat p.
pohoršený
pohoršující
pohotovost
bojová p.
lékařská p.
volat p.
pohotovostní
lékařská p. služba
p. jednotka
p. oddíl
pohraničí
pohraniční
p. kontrola
p. pásmo
p. policie
pohraničník zast.
pohrdání
p. soudem
pohrdat
p. zákony
pohroma
živelní p.
pohrozit
p. soudem
p. trestem
pohrůžka
pod p-ou násilí
pohřebné
pohřešovaný
p-á osoba
pohřešovaný subst. adjekt.
pohřešovat
pohřešuje se dítě
pochybnost
důvodná p.

притягт‡ до відповідáльності
притягт‡ до сýду
мот‡в, -у, m, прич‡на, -и, ž
особ‡стий мот‡в, внýтрішня вóля
з низьк‡х мот‡вів
з особ‡стих мот‡вів n. міркувáнь
з кор‡сливих мот‡вів n. міркувáнь
непристóйність, -ості, ž, непристóйна поведíнка
публíчна непристóйність
в‡кликати обýрення, обýрити
обýрений
непристóйний
готóвність, -ості, ž
бойовá готóвність
черговá стáнція швидкóї n. невідклáдної мед‡чної
допомóги, чергов‡й пункт швидкóї n. невідклáдної
мед‡чної допомóги
викликáти швидкý (мед‡чну) допомóгу
чергов‡й, вартов‡й
черговá стáнція швидкóї n. невідклáдної мед‡чної
допомóги, чергов‡й пункт швидкóї n. невідклáдної
мед‡чної допомóги
чергов‡й підрóзділ
чергов‡й підрóзділ
прикордóнна óбласть
прикордóнний
прикордóнний контрóль
прикордóнна зóна
(ČR) прикордóнна полíція;
(Ukrajina) прикордóнна мілíція
прикордóнник, -a, m
зневáга, -и, ž, неповáга, -и, ž
неповáга n. зневáга до сýду
стáвитися з през‡рством, зневажáти, -áю, -áєш
не поважáти закóнів, зневажáти закóни
л‡хо, -а, s, бідá, -‡, ž
стихíйне л‡хо
пригроз‡ти, -ожý, -оз‡ш, загрóжувати, -ую, -уєш
пригроз‡ти судóм
пригроз‡ти покарáнням
погрóза, -и, ž, загрóза, -и, ž
під погрóзою n. загрóзою застосувáння нас‡льства
допомóга на поховáння
práv. безвíсно відсýтній
безвíсно відсýтня осóба; осóба, якá зн‡кла n.
пропáла бéзвісти
práv. subst. adjekt. безвíсно відсýтній; осóба, якá
зн‡кла n. пропáла бéзвісти
помічáти n. виявл©ти відсýтність
розшýкується дит‡на; дит‡на зн‡кла n. пропáла
бéзвісти
сýмнів, -у, m
обґрунтóвані сýмніви
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projevit p.
pojistit koho, co proti čemu
p. majetek proti živelním pohromám
p. živnost
pojištěn u Všeobecné zdravotní
pojišťovny
pojistitel
pojistka
umoření p-y
životní p.
pojistné (cena za poskytování pojistné
ochrany)
vymáhat p.
výše p-ého
pojistník
pojistný
p-á částka
p-á smlouva
p-á škoda
p-á událost
p-é plnění
p-é podmínky
p. podvod
pojištěnec
číslo p-e
pojištění
cestovní p.

důchodové p.
havarijní p.
nemocenské p.
p. cestovních zavazadel
p. domácnosti
p. majetku
p. motorových vozidel
p. odpovědnosti za škodu
p. odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla
p. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání
p. pro případ odcizení
p. proti požáru
p. proti vloupání
povinné p.

вислóвлювати сýмніви
застрахувáти, -ýю, -ýєш когó, що від чóго
застрахувáти майнó від стихíйного л‡ха
застрахувáти підприêмницьку ді©льність
застрахóваний у Загáльній мед‡чній страховíй
компáнії
страхов‡к, -á, m
дóговíр страхувáння, страхов‡й пóліс, страховé
свідóцтво; страхов‡й сертифікáт
прип‡нення дíї дóговóру страхувáння n. страховóго
пóлісу
дóговíр страхувáння житт©
страхов‡й внéсок n. платíж
ст©гувати страховí внéски n. платежí
рóзмір страховóго внéску n. платежý
cтрахувáльник, -a, m
страхов‡й
страховá сýма
дóговíр страхувáння, страхов‡й пóліс, страховé
свідóцтво; страхов‡й сертифікáт
страховí зб‡тки
страхов‡й в‡падок
в‡плата страховóї сýми, страховá в‡плата
умóви страхувáння
страховé шахрáйство
subst. adjekt. застрахóваний, pokud platí pojistné – je i
страхувáльник, -a, m (pojistník)
нóмер застрахóваного
страхувáння, -я, s, страхóвка, -и, ž
страхувáння відповідáльності пéред трéтіми
осóбами за оплáту мед‡чних та íнших в‡трат під час
пóдорожі за кордóн; страхувáння мед‡чних в‡трат
при поḯздках за кордóн, страхувáння подорóжуючих
(за кордóн)
пенсíйне страхувáння
додаткóве страхувáння автотрáнспортних зáсобів
страхувáння у зв’язкý з тимчасóвою втрáтою
працездáтності
страхувáння багажý
страхувáння домáшнього майнá
страхувáння майнá
автотрáнспортне страхувáння
страхувáння відповідáльності за шкóду n. зб‡тки
обов’язкóве страхувáння цивíльної відповідáльності
влáсників трáнспортних зáсобів
страхувáння відповідáльності роботодáвця
страхувáння майнá на в‡падок крадíжки
страхувáння від пожéжі
страхувáння від грабежý
обов’язкóве страхувáння
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sociální p.
úrazové p.
uzavřít p.
zánik p.
zdravotní p.
životní p.
pojištěný
pojišťovací
p. společnost
pojišťovatel
pojišťovna
zdravotní p.
pokus o co
neukončený p. trestného činu
p. o krádež
p. o podplácení soudce
p. o sebevraždu
p. o útěk
p. o vraždu
p. o zastrašování
p. trestného činu
provádět p-y na zvířatech
ukončený p. trestného činu
vyšetřovací p.
pokusit se
p. o sebevraždu
pokuta
bloková p.
peněžitá p.
pořádková p.
trest ve formě p-y
uložit p-u komu (ve výši)
vybírat p-u
vyměřit p-u
zakázat pod p-ou
zaplatit p-u
рokutovat
pokutový
p. blok

рokyn
dostat p-y
na (výslovný) p.

загальнообов’язкóве держáвне соціáльне страхувáння
страхувáння від нещáсних в‡падків
уклáсти дóговíр страхувáння
прип‡нення дóговóру страхувáння
мед‡чне страхувáння
страхувáння житт©
застрахóваний, pokud platí pojistné – je i
страхувáльник, -a, m (pojistník)
страхов‡й
страховá компáнія
страхов‡к, -á, m
страховá компáнія
мед‡чна страховá компáнія
1. спрóба, -и, ž чогó, зáмах, -у, m на що;
2. експеримéнт, -у, m
незакíнчений зáмах на злóчин n. на вч‡нення злóчину
спрóба крадíжки
спрóба підкуп‡ти судд¤
спрóба самогýбства
спрóба втект‡
зáмах на житт©, спрóба вб‡вства
спрóба залякáти
зáмах на злóчин, зáмах на вч‡нення злóчину
провóдити n. здíйснювати експеримéнти на
твар‡нах
закíнчений зáмах на злóчин n. на вч‡нення злóчину
слíдчий експеримéнт
спрóбувати, -ую, -уєш, здійсн‡ти спрóбу
здійсн‡ти спрóбу самогýбства
штраф, -у, m, грошовé ст©гнення, неустóйка, -и, ž
штраф на мíсці вч‡нення n. скóєння
(адміністрат‡вного) правопорýшення
грошов‡й штраф, грошовé ст©гнення
адміністрат‡вний штраф
покарáння у в‡гляді штрáфу
наклáсти штраф на кóго (у рóзмірі)
штрафувáти, стягáти штраф
в‡значити n. встанов‡ти рóзмір штрáфу, наклáсти
штраф
заборон‡ти під загрóзою штрáфу
заплат‡ти штраф
штрафувáти, -ýю, -ýєш / оштрафувáти, -ýю, -ýєш,
накладáти / наклáсти штраф
ve spoj.
квитáнція про сплáту адміністрат‡вного штрáфу
на мíсці вч‡нення правопорýшення, квитáнція на
оплáту адміністрат‡вного штрáфу на мíсці вч‡нення
правопорýшення
інстрýкція, -ї, ž, (nejčas. ústně) вказíвка, -и, ž,
(od nadřízené osoby, instituce) директ‡ва, -и, ž
одéржати n. отр‡мати інстрýкції n. вказíвки n.
директ‡ви
за інстрýкцією n. вказíвкою n. директ‡вою
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řídit se p-y
udílet p-y
polehčující
p. okolnosti
policejní
p. akce
p. dozor
p. hlídka
p. jednotka
p. služebna
policie
cizinecká а pohraniční p.
cizinecká p.
dopravní p.
hledá ho p.
kriminální p.
městská p.
nahlásit na p-i
obecní p.
obrátit se na p-i
odvést na p-i koho
oznámit krádež na p-i
pohraniční p.
protidrogová p. neofic.
služba cizinecké p.
služba pořádkové p.
zavolat p-i
policista
dopravní p.
p. ve službě
poloha
p. oběti
polygamie
polygamní
p. sňatek
poměr
být v pracovním p-u
hlavní pracovní p.
hospodářské p-y
majetkové p-y

керувáтися вказíвками n. інстрýкціями
давáти інстрýкції n. вказíвки n. директ‡ви
ve spoj.
обстáвини, що пом’©кшують покарáння
(ČR) поліцéйський,
(Ukrajina) міліцéйський
оперáція полíції n. мілíції
поліцéйський n. міліцéйський нáгляд,
нáгляд полíції n. мілíції
патрýль полíції n. мілíції, поліцéйський n.
міліцéйський патрýль
підрóзділ полíції n. мілíції, поліцéйський n.
міліцéйський підрóзділ
службóве примíщення полíції
(ČR) полíція, -ї, ž,
(Ukrajinа) мілíція, -ї, ž
прикордóнна полíція та полíція у спрáвах інозéмців
полíція у спрáвах інозéмців
(ČR) дорóжня полíція,
(Ukrajinа) державтоінспéкція, держáвна
автоінспéкція (ДАІ)
йогó розшýкує полíція n. мілíція
кримiнáльна полíція n. мілíція
міськá полíція n. мілíція
заяв‡ти в полíції n. мілíції
місцéва полíція n. мілíція
звернýтися до полíції n. мілíції
відвест‡ в полíцію n. мілíцію когó
повідóмити полíцію n. мілíцію про крадíжку
прикордóнна полíція n. мілíція
полíція по боротьбí з наркóтиками
полíція у спрáвах інозéмців
поліцéйська слýжба охорóни громáдського пор©дку
в‡кликати полíцію n. мілíцію
(ČR) subst. adjekt. поліцéйський,
(Ukrajinа) міліціонéр, -a, m
(ČR, Ukrajinа) регулювáльник, (Ukrajinа) інспéктор
ДАІ
(ČR) чергови́й поліцéйський,
(Ukrajina) чергов‡й міліціонéр
полóження, -я, s, поз‡ція, -ї, ž
полóження жéртви
полігáмія, -ї, ž
полігáмний
полігáмний шлюб
1. стосýнки, -ів, pl., віднóсини, -син, pl.,
зв’язóк, -зкý, m;
2. стáвлення, -я, s
перебувáти у трудов‡х віднóсинах, працювáти де,
бýти у штáті де
основнé мíсце робóти
економíчне станóвище
майнов‡й стан
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p. svědka k obviněnému
pracovní p.
právní p.
příbuzenský p.
rodinné p-y
vedlejší pracovní p.
vzájemný p.
zrušit pracovní p.
pomlouvat
pomluva
hrubá p.
šířit p-y
pomoc
neposkytnutí p-i
odborná lékařská p.
odmítnout p.
peněžní p.
pomocí
poskytnout p.
právní p.
volat о p.
pomoci
pomocník
pomsta
pomstít se
ponechat
p. dítě bez dozoru
p. si příjmení
popírání
p. viny
popírat
popis
p. osoby
poplach
planý p.
vyhlásit p.
poplašný
p-é zařízení
p. signál
šíření p-é zprávy

poplatek
celní p-y
dálniční p.
dovozní p.

стосýнки свíдка з обвинувáченим
трудовí віднóсини
правовí віднóсини, правовіднóсини
стосýнки спорíднення
сімéйні віднóсини n. взаємостосýнки
робóта за сумíсництвом
взаємовіднóсини
припин‡ти трудовí віднóсини
звóдити нáклепи на кóго, обмовл©ти, -©ю, -©єш
когó
нáклеп, -у, m, обмóва, -и, ž
грýбий нáклеп
пош‡рювати n. розповс¤джувати нáклепи
допомóга, -и, ž
ненадáнн© допомóги
кваліфікóвана мед‡чна допомóга
відмóвитися від допомóги
матеріáльна n. грошовá допомóга
за n. з допомóгою
надáти n. подáти допомóгу, допомогт‡, помогт‡
правовá n. юрид‡чна допомóга
кл‡кати на допомóгу
допомогт‡, -ожý, -óжеш, помогт‡, -ожý, -óжеш
práv. посóбник, -a, m
пóмста, -и, ž
помст‡тися, -мщýся, -мст‡шся, відомст‡ти, -мщýся,
-мст‡шся комý за кóго, що
залиш‡ти, -шý, -‡ш‡ш
залиш‡ти дит‡ну без нáгляду
залиш‡ти n. зберегт‡ дошл¤бне n. поперéднє
прíзвище
заперéчування, -я, s
заперéчування вин‡
заперéчувати, -ую, -уєш
óпис, -у, m
словéсний портрéт
тривóга, -и, ž
фальш‡ва тривóга
оголос‡ти тривóгу
тривóжний, сигнáльний
сигнáльне облáднання
сигнáл тривóги
(ČR) пош‡рювання завíдомо неправд‡вого
повідóмлення;
(Zákoník Ukrajiny o přestupcích) пош‡рювання
неправд‡вих чутóк;
(Trestní zákoník Ukrajiny) завíдомо неправд‡ве
повідóмлення (про загрóзу безпéці громад©н,
зн‡щення чи пошкóдження влáсності)
плáта, -и, ž, збір, збóру, m, м‡то, -а, s, тáкса, -и, ž
м‡тні збóри
плáта n. збір за проḯзд по автомагістрáлях
íмпортне м‡то, м‡то на íмпорт, ввізнé м‡то
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kompenzační p-y
notářský p.
osvobodit od p-ů
p. z prodlení
soudní p.
správní p.
uhradit p.
vybírat p-y
vydání občanského průkazu podléhá
správnímu p-u
vyměřіt p.
zvyšování p-ů
poplatkový
p-á sazba
poplatník
daňový p.
popřít
p. obvinění
p. otcovství
p. účast na trestném činu
p. vinu
poptávka po čem
porada
odebrat se k závěrečné p-ě
p. soudců
poradce
daňový p.
obchodní p.
odborný p.
právní p.
poradenský
poskytovat p-é služby
poradenství
poradna
advokátní p.
právní p.
poradní
p. síň
poranění
způsobit p. (v oblasti hlavy a trupu)
pornografický
výroba a distribuce p-ých materiálů
pornografie
šíření dětské p.
porodné
poručenský
poručenství

компенсацíйні плáти
нотаріáльний збір
звільн‡ти від подáтків і збóрів
плáта за прострóчення
судов‡й збір
адміністрат‡вний збір
заплат‡ти збір
справл©ти n. ст©гувати збóри n. м‡то
за в‡дачу пáспорта громад©нина справл©ється n.
ст©гується адміністрат‡вний збір
в‡значити n. встанов‡ти рóзмір збóру n. м‡та
підв‡щення збóрів n. м‡та
ve spoj.
тáкса, тар‡ф
плáтник, -a, m
плáтник подáтків, податкíвець
заперéчити, -чу, -чиш
заперéчити обвинувáчення
оспóрювати батькíвство
заперéчити ýчасть у злóчині
заперéчити винý
пóпит, -у, m на що
нарáда, -и, ž, засíдання, -я, s, консультáція, -ï, ž
в‡йти до нарáдчої кімнáти для постанóвлення n.
ухвáлення рíшення
нарáда сýддів
консультáнт, -a, m, рáдник, -a, m
податкóвий консультáнт
комерцíйний n. торгóвий n. торговéльний
консультáнт
експéрт, консультáнт
юр‡ст-консультáнт, юрид‡чний консультáнт
консультацíйний, консáлтинговий
надавáти консультацíйні n. консáлтингові
пóслуги
консультацíйні n. консáлтингові пóслуги
консультáція, -ї, ž, консультацíйний пункт
юрид‡чна консультáцiя
юрид‡чна консультáцiя
нарáдчий
нарáдча кімнáта
порáнення, -я, s
спричин‡ти порáнення (в óбласті голов‡
та тýлуба)
порнографíчний
в‡готовлення та розповс¤дження порнографíчних
матеріáлів
порногрáфія, -ї, ž
розповс¤дження дит©чої порногрáфії
допомóга при нарóдженні дит‡ни
патронáтний; опікýнський, піклувáльницький
патронáт, -у, m; (dítěte do 14 let) опíка, -и, ž, (dítěte
14–18 let) піклувáння, -я, s
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p. nad nezletilým
ustanovit p. nad sirotkem
poručnický
poručník

p. nezletilého
ustanovit p-a
porucha
duševní p.
porušení
p. celních předpisů
p. práva na obhajobu
p. zákonnosti
porušit
p. předpisy
p. smlouvu
porušování
p. autorských práv
p. pravidel silničního provozu
p. předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci
p. předpisů o oběhu zboží ve styku
s cizinou
p. veřejného pořádku
porušovat
pořádek
ústavní p.
veřejný p.
pořídit
p. (nezákonně) nemovitost
p. notářský zápis
p. opis
p. otisky prstů
p. protokol ve dvou vyhotoveních
p. závěť
poskytnout
p. důkaz
p. možnost soudní obhajoby
p. ochranu komu
p. právo k čemu
p. úplatеk

патронáт над малолíтнім, патронáт над
неповнолíтнім; опíка над малолíтнім, піклувáння над
неповнолíтнім
встанов‡ти патронáт над сиротóю; встанов‡ти опíку
над сиротóю, встанов‡ти піклувáння над сиротóю
патронáтний; опікýнський, піклувáльницький
(ČR) патронáтний виховáтель, як‡й є закóнним
представникóм дит‡ни;
(Ukrajina) патронáтний виховáтель; (dítěte do 14 let)
опікýн, -á, m, (dítěte 14–18 let) піклувáльник, -a, m
патронáтний виховáтель малолíтнього, патронáтний
виховáтель неповнолíтнього; опікýн малолíтнього,
піклувáльник неповнолíтнього
признáч‡ти патронáтного виховáтеля, признáч‡ти
опікунá, признáч‡ти піклувáльника
рóзлад, -у, m, порýшення, -я, s
душéвний n. психíчний рóзлад
порýшення, -я, s
порýшення м‡тних прáвил
порýшення прáва на зáхист
порýшення закóнності
порýшити, -шу, -шиш
порýшити прáвила n. інстрýкції
порýшити дóговíр
порýшення, -я, s
порýшення áвторського прáва
порýшення прáвил дорóжнього рýху
порýшення вимóг законодáвства про охорóну прáці
та прáвил тéхніки безпéки
порýшення м‡тних прáвил перемíщення товáрів
чéрез м‡тний кордóн
порýшення громáдського пор©дку
порýшувати, -ую, -уєш
пор©док, -дку, m, лад, лáдý, m
конституцíйний лад
громáдський пор©док
1. склáсти, -адý, -адéш, офóрмити, -млю, -миш,
зроб‡ти, -обл¤, -óбиш;
2. придбáти, -áю, -áєш, куп‡ти, -пл¤, -пиш
(незакóнно n. незакóнним шл©хóм n. без достáтньої
правовóї підстáви) придбáти нерухóмість
офóрмити нотаріáльний зáпис
зроб‡ти кóпію
зн©ти відб‡тки пáльців
склáсти n. офóрмити n. в‡готовити протокóл у двох
примíрниках n. екземпл©рах
склáсти заповíт
надáти, -áм, -ас‡, дáти, дам, дас‡, подáти, -áм, -ас‡
подáти дóказ
надáти можл‡вість судовóго зáхисту
вз©ти когó під зáхист n. охорóну
надáти прáво на що
дáти хабарá
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poskytnutí
р. pomoci
p. sexuálních služeb
p. údajů z informačního systému
p. úvěru
poskytnutý
poskytovat
p. erotické služby
poslanec
poslanecký
P-á sněmovna ČR
p. klub
posloupnost
časová p.
dědická p.
poslušnost
odepření p-i soudu
posoudit
čin může být posouzen jako trestný čin
vraždy
p. odůvodněnost námitky
správně právně p.
posouzení
právní p. trestných činů
postavení
právní p. osoby
procesní p. stran
rovné p.
služební p.
postavit
p. koho mimo zákon
p. pachatele před soud
postih
administrativní p.
kárný p.
p. za přestupek
právní p.
trestní p.
postihovat
postižený
tělesně p-í
postižitelný
správní delikt p. podle zvláštních
předpisů

надáнн©, -©, s, подáнн©, -©, s
надáнн© допомóги
надáнн© сексуáльних пóслуг
надáнн© дáних з інфомацíйної систéми
надáнн© кред‡ту n. пóзики
нáданий
надавáти, -да¤, -даêш, давáти, да¤, даêш,
подавáти, -да¤, даêш
надавáти ерот‡чні n. інт‡мні пóслуги n.
інт‡м-пóслуги
депутáт, -a, m
депутáтський
Палáта депутáтів Парлáментy ЧР
депутáтська фрáкція
послідóвність, -ості, ž, поступóвість, -ості, ž
часовá послідóвність
чергóвість спадкувáння за закóном, чергóвість
одéржання спадкоêмцями за закóном прáва на
спадкувáння
слухн©ність, -ості, ž, покóра, -и, ž
непокóра пéред судóм
кваліфікувáти, -ýю, -ýєш, розгл©нути, -ну, -неш,
звáжити, -жу, -жиш що, проаналізувáти, -ýю, -ýєш
дíї мóжуть бýти кваліфікóвані як уб‡вство
проаналізувáти обґрунтóваність заперéчення
прáвильно кваліфікувáти з юрид‡чної тóчки зóру
оцíнка, -и, ž, рóзгляд, -у, m
правовá оцíнка злóчинів
1. стáтус, -у, m; станóвище, -а, s, стан, -у, m;
2. полóження, -я, s, поз‡ція, -ї, ž,
розташувáння, -я, s
правов‡й стáтус осóби
процесуáльний стáтус сторíн
рівнопрáвний стáтус
службóве станóвище, посáда
постáвити, -влю, -виш
постáвити когó пóза закóном
притягт‡ осóбу, якá вчин‡ла злóчин, до сýду
покарáння, -я, s, сáнкція, -ї, ž
адміністрат‡вне ст©гнення
дисциплінáрне покарáння
ст©гнення за адміністрат‡вне правопорýшення,
ст©гнення за простýпок
правовé покарáння, правовí сáнкції
покарáння
карáти, -áю, -áєш
потерпíлий
інвалíди; осóби з фіз‡чними вáдами, осóби з вáдами
фіз‡чного рóзвитку
ve spoj.
адміністрат‡вне правопорýшення, що підлягáє
покарáнню відповíдно до особл‡вих розпор©джень
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postoupení
p. pohledávky komu
p. věci správnímu orgánu
postoupit
p. případ státnímu zástupci
p. věc k projednání soudu
p. žalobu soudu
postup
neoprávněný p.
p. při podávání stížnosti
p. při projednávání případu
p. v trestní věci
právní p.
předepsaný p.
úřední p.
postupovat
p. podle zákona
posudek
lékařský p.
odborný p.
předběžný odborný p.
soudní znalecký p.
vypracování znaleckého p-u
znalecký p.
posudkový
lékařská p-á komise (LPK)
p-á komise
p. lékař
posuzovat
p. dílčí otázky
p. odměnu jako mzdu
p. provinění
p. verdikt
poškodit
p. cizí věc
p. práva
p. čí zájmy
poškození
p. dokladu
p. majetku
p. poštovní zásilky
p. stop
poškozený
osoba p-á trestným činem
p-á strana

передáча, -і, ž, напрáвлення, -я, s
відстýплення прáва вимóги комý
передáча n. напрáвлення спрáви до
адміністрат‡вного óргану
передáти, -áм, -ас‡, подáти, -áм, -ас‡, послáти,
-шл¤, -шлéш, напрáвити, -влю, -виш
передáти спрáву прокурóру
передáти спрáву на рóзгляд судý
передáти пóзов до сýду
1. пор©док, -дку, m, процедýра, -и, ž;
2. дíї, дій, pl., хід, хóду, m, пóступ, -у, m;
3. передáча, -і, ž
неправомíрні дíї
пор©док подáчі скáрги
процедýра n. хід рóзгляду спрáви
провáдження кримiнáльної спрáви
правовá процедýра
встанóвлений пор©док
службóвий пор©док
дíяти, дíю, дíєш, чин‡ти, -н¤, -ниш
дíяти n. чин‡ти згíдно із закóном n. відповíдно до
закóну
в‡сновок, -вку, m, експерт‡за, -и, ž
в‡сновок лíкаря
в‡сновок експéрта
поперéдня експерт‡за
акт судовóї експерт‡зи
в‡готовлення в‡сновку (експéрта)
в‡сновок експéрта
експéртний
лíкарська експéртна комíсія (ЛЕК)
експéртна комíсія
лíкар-експéрт
розглядáти, -áю, -áєш, звáжувати, -ую, -уєш,
обговóрювати, -рюю, -рюєш
розглядáти n. обговóрювати окрéмі питáння
винагорóду розглядáти як заробíтну плáту
розглядáти простýпок
обговóрювати верд‡кт
1. пошкóдити, -джу, -диш, зіпсувáти, -у¤, -уêш,
поламáти, -áю, -áєш;
2. завдáти шкóди комý, чомý
пошкóдити чужý річ
порýшити правá, посягáти на правá
завдáти шкóди інтерéсам когó, чогó
пошкóдження, -я, s, зіпсувáння, -я, s
пошкóдження докумéнта
пошкóдження майнá
пошкóдження n. зіпсувáння поштóвого відпрáвлення
пошкóдження слідíв
потерпíлий
потерпíлий від злóчину
потерпíла сторонá
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poškozený subst. adjekt.
p., který byl podveden
p. oznamuje…
p. se může dát zastupovat zmocněncem
poškozování
p. cizí věci
p. cizích práv
p. spotřebitele
poškozovat
potírání koho, čeho
p. zločinnosti
potomek
p-ci v řadě nepřímé
přímí p-ci
potrat
nezákonný p.
potratit co
potrestání
upustit od p.
potrestaný
рotrestat
byl přísně potrestán
p. na místě
p. odnětím svobody
p. pokutou
p. za přestupky
potřeba
pro vnitřní p-u (dokumenty)
uspokojování osobních p-eb
potvrdit
p. doklad o převzetí zboží
p. svým podpisem
potvrzení
p. о době trvání zaměstnání
p. o pracovní neschopnosti
p. o studiu
p. o výši příjmu
p. rozsudku soudu prvního stupně
p. viny
předat proti p. do úschovy

subst. adjekt. потерпíлий;
(Ukrajina – poškozený, který v trestním řízení podává
návrh na náhradu škody) цивíльний поз‡вáч
потерпíлий від обмáну
потерпíлий заявл©є…
уповновáжений мóже представл©ти n. бýти
представникóм потерпíлого
пошкóдження, -я, s, зіпсувáння, -я, s
пошкóдження чужóї рéчі
порýшення прав íнших осíб, посягáння на правá
íнших осíб
порýшення прав споживачá, посягáння на правá
споживачá
1. пошкóджувати, -ую, -уєш;
2. завдавáти шкóди комý, чомý,
заподíювати шкóду n. зб‡тки комý, чомý
зн‡щення, -я, s когó, чогó; боротьбá, -‡, ž з ким, чим
боротьбá зі злоч‡нністю
нащáдок, -дкa, m
нащáдки по боковíй n. непрямíй лíнії
прямí нащáдки
абóрт, -у, m
незакóнний абóрт
(dítě) hovor. ск‡нути, -ну, -неш, в‡кунути, -ну, -неш,
мáти в‡кидень
покарáння, -я, s
звільн‡ти когó від покарáння
покáраний
покарáти, -áю, -áєш
йогó сувóро покарáли, був сувóро покáраний
невідклáдно n. негáйно покарáти, покарáти на мíсці
покарáти позбáвленням вóлі
наклáсти штраф, оштрафувáти
покарáти за адміністрат‡вні правопорýшення n.
простýпки
потрéба, -и, ž
для внýтрішнього користувáння
задовóлення особ‡стих потрéб
ствéрдити, -джу, -диш, підтвéрдити, -джу, -диш,
засвíдчити, -чу, -чиш
підтвéрдити (документáльно) отр‡мання товáру
підтвéрдити n. засвíдчити n. скріп‡ти своḯм
пíдписом
1. (dokument) дóвідка, -и, ž, квитáнція, -ї, ž;
2. підтвéрдження, -я, s
дóвідка про стаж робóти
листóк непрацездáтності, neofic. лікарн©ний лист
дóвідка про навчáння
дóвідка про дохóди
в‡несення ухвáли про зал‡шення в‡року сýду
пéршої інстáнції без змíни
підтвéрдження вин‡
передáти на зберігáння, отр‡мавши квитáнцію
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potvrzenka
poučení
dát p.
p. o formě podání opravného prostředku
p. o zákonných ustanoveních
p. svědka
p. účastníků řízení o jejich právech
a povinnostech
p. znalce a tlumočníka
poučit
p. obviněného o jeho právech
poukaz
dárkový p.
s p-em na co
slevový p.
poukázat

poukázka
pokladní p.
poštovní p.
použít co, čeho
p. práva veta
p. účinná opatření
použití
neoprávněné p. ochranné známky
p. donucovacích prostředků
p. krajních prostředků
p. síly
p. výhružek
p. zákona
p. zbraně
používat
p. násilí
p. nátlaku
povaha
p. a důvod obvinění
skutková p. trestného činu zast.
pověřenec
pověření

розп‡ска, -и, ž, квитáнція, -ї, ž
роз’©снення, -я, s, інстрýкція, -ї, ž, повчáння, -я, s,
настанóва, -и, ž
роз’ясн‡ти, дáти інстрýкції
роз’©снення пор©дку подáчі оскáрження
повчáння n. інстрýкція про вимóги n. полóження закóну
роз’©снення прав свíдкові
роз’©снення прав та обóв’язків осóбам, якí берýть
ýчасть у спрáві
роз’©снення прав експéртові та перекладачéві
повч‡ти, -чý, -ч‡ш, дáти настанóви
роз’ясн‡ти обвинувáченому йогó правá
1. (nač) вказíвка, -и, ž на що, посилáння, -я, s на що;
2. (nač, k čemu) óрдер, -а, m; талóн, -а, m
подарункóвий сертифікáт
посилáючись на що
талóн на зн‡жку
1. nač (na možnosti) вказáти, -ажý, -áжеш на що,
відзнáч‡ти, -áчý, -áчиш що, na koho, co послáтися,
-шл¤ся, -шлéшся на кóго, що;
2. komu co (částku) відпуст‡ти, -ущý, -ýстиш,
асигнувáти, -ýю, -ýєш що комý; комý на що;
(peníze) переказáти, -ажý, -áжеш
óрдер, -a, m
кáсовий óрдер
поштóвий перéказ
застосувáти, -ýю, -ýєш що, вж‡ти, -ивý, -ивéш що,
скористáтися, -áюся, -áєшся чим
в‡користати прáво вéто, скористáтися прáвом вéто
здійсн‡ти ефект‡вні n. дійовí зáходи, вж‡ти
ефект‡вних n. дійов‡х зáходів
застосувáння, -я, s, в‡користання, -я, s,
експлуатáція, -ï, ž
незакóнне в‡користання торговéльної мáрки,
незакóнне в‡користання знáка для товáрів і пóслуг
застосувáння примусóвих зáходів
застосувáння крáйніх зáходів
застосувáння с‡ли
застосувáння погрóз n. загрóз
застосувáння закóну
застосувáння збрóї
застосóвувати, -ую, -уєш, вживáти, -áю, -áєш що,
кор‡стувáтися, -‡стýюся, -‡стýєшся чим
застосóвувати нас‡льство, вдавáтися до нас‡льства
т‡снути, вдавáтися до т‡ску, використóвувати тиск
харáктер, -у, m
харáктер і підстáва обвинувáчення
склад злóчину
subst. adjekt. повíрений (у спрáвах),
subst. adjekt. уповновáжений
1. уповновáження, -я, s, надáнн© повновáжень;
2. (dokument) дорýчення, -я, s, посвíдчення, -я, s,
свідóцтво, -а, s, мандáт, -a, m
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úředník se zvláštním p-ím
z p.
pověřený
p. vedením
pověřit koho čím
p. kontrolou čeho
pověřovací
p. listiny
pověřovat koho čím
povinnost
alimentační p.
branná p.
daňová p.
konat p.
mít p.
občanská p.
oznamovací p.
platební p.
pokládat za svou p.
poučovací p.
p. dokazování
p. uložená zákonem
právní p.
služební p-i
vyživovací p.
zanedbat p.
povinný
být povinen
p-é ručení neofic.
p-é zdravotní pojištění
povolání
nemoci z p.
výkon p.
povolení
odejmout p.
patřičné p.
p. k (domovní) prohlídce
p. k pobytu
p. k uzavření manželství
p. k vycestování n. vycestovat
p. ke vstupu
p. nosit zbraň

чинóвник для особл‡вих дорýчень
на підстáві дорýчення, за дорýченням
уповновáжений
уповновáжений на керівн‡цтво
доруч‡ти, -учý, -ýчиш комý що, довíрити, -рю, -риш
комý що, уповновáжити, -жу, -жиш когó на що,
поклáсти, -адý, -адéш на кóго що
поклáсти здíйснення контрóлю чогó
ve spoj.
вíрчі грáмоти
доручáти, -áю, -áєш, довір©ти, -©ю, -©єш комý що,
уповновáжувати, -ую, -уєш когó на що, покладáти,
-áю, -áєш на кóго що
обóв’язок, -зку, m, пов‡нність, -ості, ž
алімéнтний обóв’язок, обóв’язок сплáчувати
алімéнти
військóвий обóв’язок
податкóвий обóв’язок
викóнувати обóв’язок
мáти обóв’язок
громад©нський обóв’язок
обóв’язок повідóмити про …
обóв’язок оплáти
вважáти своḯм обóв’язком, вважáти за свій
обóв’язок
обóв’язок роз’©снення прав осóбам, якí берýть ýчасть
у спрáві
обóв’язок докáзування
обóв’язок, зумóвлений закóном
юрид‡чний обóв’язок
службóві обóв’язки
обóв’язок утр‡мувати, обóв’язок по утр‡манню n.
щóдо утр‡мання, алімéнтний обóв’язок
ухил©тися від обóв’язку n. від обóв’язків
1. зобов’©заний, пов‡нен;
2. обов’язкóвий
бýти зобов’©заним
обов’язкóве страхувáння цивíльної відповідáльності
влáсників трáнспортних зáсобів
обов’язкóве мед‡чне страхувáння
профéсія, -ї, ž, фах, -у, m, спеціáльність, -ості, ž
професíйні захвóрювання
робóта за фáхом n. спеціáльністю
1. (proces) дóзвіл, -олу, m;
2. (dokument) дóзвіл, -олу, m, дóвідка, -и, ž
відібрáти n. відн©ти дóзвіл
відповíдний дóзвіл
дóзвіл на óбшук (житлá чи íншого володíння осóби)
дóзвіл на проживáння n. перебувáння
дóзвіл на уклáдення шл¤бу
дóзвіл на в‡їзд
перéпустка
дóзвіл нос‡ти збрóю
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p. opustit území státu
p. vyvíjet činnost
pracovní p.
s p-ím soudu
vydat p.
výjezdní p.
vývozní p.
zvláštní p.
рozastavení
p. činnosti
p. provozování živnosti
p. výkonu rozhodnutí
pozbýt
p. občanství
p. platnosti
p. účinnosti
pozemek
právo používat cizí p.
pozemkový
p-é knihy
p-é právo
p. fond
poznávací
p. řízení
státní p. značka (do r. 2001)
pozorovatel
mezinárodní p.
pozůstalost
rozdělení p-i
zanechat p.
pozůstalý subst. adjekt.
pozvání
na základě p.
požádat
p. o azyl
p. o milost
p. o pas
p. o pomoc
p. o povolení
p. o prominutí trestu
p. o půjčku
p. o rozvod
požadavek
klást si p-y
odůvodněný p.

дóзвіл на в‡їзд з теритóрії держáви
дóзвіл на здíйснення ді©льності, дóзвіл займáтися
ді©льністю
дóзвіл на працевлаштувáння
за дóзволом сýду
в‡дати дóзвіл n. дóвідку
дóзвіл на в‡їзд; виїзнá вíза
дóзвіл на в‡везення n. в‡віз
спеціáльний дóзвіл
прип‡нення, -я, s, затр‡мання, -я, s
прип‡нення ді©льності
прип‡нення підприêмницької ді©льності
зуп‡нення в‡конáння рíшення
втрáтити, -áчу, -áтиш що, позбýтися, -ýдуся, -дешся
чогó, збýтися, -ýдуся, -дешся чогó
в‡йти з громад©нства
втрáтити ч‡нність n. с‡лу, стáти недíйсним
втрáтити ч‡нність
земл©, -í, ž, діл©нка, -и, ž
земéльний сервітýт
земéльний, поземéльний
поземéльні кн‡ги
земéльне прáво
земéльний фонд
пізнавáльний, розпізнавáльний
процéс ідентифікáції
нoмерн‡й знак трáнспортного зáсобу, реєстрацíйний
нoмерн‡й знак
спостерігáч, - á, m
міжнарóдний спостерігáч
спáдщина, -и, ž, спáдок, -дку, m
розпóділ спáдщини
залиш‡ти (у) спáдщину
член род‡ни помéрлого
запрóшення, -я, s
на підстáві запрóшення
попрос‡ти, -ошý, -óсиш когó про що, звернýтися
з прохáнням про що
звернýтися з прохáнням про притýлок, попрос‡ти
притýлку
звернýтися з прохáнням про пом‡лування, попрос‡ти
про пом‡лування
подáти n. написáти за©ву про в‡дачу пáспорта
звернýтися з прохáнням про допомóгу, попрос‡ти
про допомóгу
попрос‡ти про дóзвіл n. дóзволу, зaпитáти дóзволу
попрос‡ти про звíльнення від покарáння
подáти за©ву про n. на пóзику, звернýтися
з прохáнням про надáнн© пóзики
подáти за©ву про розлýчення
вимóга, -и, ž
стáвити n. висувáти вимóги
обґрунтóвана вимóга
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oprávněný p.
p. na přizvání znalce
p. úhrady škod
p-y, které je potřebné splnit pro platnost
právního úkonu
p-y zákona
předkládat p.
přehnané p-y
splnit p-y
požadovat
p. náhradu škody
p. objasnění okolností
požár∗ (viz příloha)
požární∗ (viz příloha)
požitky (funkční)
požívání
p. alkoholu
p. omamných látek
požívat
p. důvěry
p. ochrany
p. (poslanecké) imunity
práce
dětská p.
hodinová p.
námezdní p.
nastoupení do p.
obecně prospěšné p.
ochrana p.
p. na černo
p. přesčas
propuštění z p.
příležitostná p.
úkolová p.
veřejně prospěšné p.
pracovat
p. na plný úvazek
p. na půl úvazku
p. na základě smlouvy
pracoviště
pracovněprávní
p. vztahy
pracovní
p. cesta
p. povolení

закóнна вимóга
вимóга про залýчення експéрта
вимóга n. претéнзія щóдо компенсáції зб‡тків n.
шкóди
вимóги, додéржання n. дотр‡мання як‡х є
необхíдним для дíйсності правоч‡ну
вимóги закóну
вимагáти, стáвити вимóги, пред’явл©ти претéнзії
надмíрні вимóги
задовольн‡ти n. в‡конати вимóги
вимагáти, -áю, -áєш що від кóго
вимагáти відшкодувáння n. компенсáцію зб‡тків n.
шкóди; вимагáти винагорóду n. винагорóдження
шкóди
вимагáти по©снення обстáвин
посадóві пíльги
споживáння, -я, s, вживáння, -я, s
споживáння алкогóлю
вживáння одурмáнюючих зáсобів
кор‡стувáтися, -‡стýюся, -‡стýєшся
кор‡стувáтися довíрою
охорон©тися, перебувáти під зáхистом, користувáтися
зáхистом
мáти (депутáтський) імунітéт; кор‡стувáтися прáвом
(депутáтської) недоторкáнності осóби
робóта, -и, ž, прáця, -і, ž
дит©ча прáця
погод‡нна робóта
нáймана робóта, робóта за нáймом
в‡хід на робóту
громáдські робóти, безоплáтні суспíльно кор‡сні
робóти
охорóна прáці
робóта без офіцíйного дóзволу
надурóчна робóта
звíльнення з робóти
непостíйна робóта
відр©дна робóта
оплáчувані громáдські робóти, оплáчувані суспíльно
кор‡сні робóти
працювáти, -¤ю, -¤єш
працювáти на пóвну стáвку
працювáти на півстáвки
працювáти на підстáві дóговóру, працювáти на
договíрній оснóві
мíсце робóти
ve spoj.
трудовí правовіднóсини
робóчий; трудов‡й
(службóве) відр©дження
дóзвіл на працевлаштувáння
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p. právo
p. síla
p. smlouva
p. úraz
pracovník
odpovědný p.
příležitostný p.
praktiky, pl.
korupční p.
policejní p.
sexuální p.
prarodiče
pravidlo
p-a chování
p-a silničního provozu
právně
p. irelevantní
právní
p. akt
p. cestou
p. důvod
p. moc
p. následky
p. nástupce
p. norma
p. odpovědnost
p. pomoc v čem
p. poradce
p. poradna
p. předpis
p. rámec
p. řád
p. služby
p. statut
p. subjektivita
p. systém
p. úkony
p. věda
p. vědomí
p. význam
p. vztahy
p. zajištění
p. zakotvení
p. zástupce
rušit p. vztahy
zakládat p. vztahy
právnický
p-á osoba
p-é vzdělání
právník
podnikový p.
p. firmy

трудовé прáво
робóча с‡ла
трудов‡й дóговíр
трудовé калíцтво
працівн‡к, -á, m, співробíтник, -a, m
відповідáльний працівн‡к
тимчасóвий працівн‡к
махінáції, -ій, pl., інтр‡ги, -‡г, pl.
корупцíйні дíяння; правопорýшення, пов’©зані
з корýпцією
поліцéйські махінáції, махінáції полíції
дíї сексуáльного харáктеру
прабатьк‡, -íв, pl.
прáвило, -а, s
прáвила поведíнки
прáвила дорóжнього рýху
юрид‡чнo
як‡й не мáє юрид‡чного знáчення
юрид‡чний, правов‡й
правов‡й акт, юрид‡чний акт
судов‡м пор©дком, чéрез суд, посерéдництвом сýду
юрид‡чна підстáва
правовá с‡ла
правовí нáслідки
правонастýпник
нóрма прáва, правовá нóрма
юрид‡чна відповідáльність
правовá n. юрид‡чна допомóга в чóму
юрид‡чний консультáнт
юрид‡чна консультáція
нормат‡вно-правов‡й акт
правовí рáмки
правопор©док
юрид‡чні пóслуги
правов‡й стáтус
правосуб’єкт‡вність
правовá систéма
правоч‡ни, юрид‡чні дíї, правовí n. юрид‡чні áкти
правознáвство
правосвідóмість
юрид‡чне знáчення
правовіднóсини
правовé забезпéчення
юрид‡чне закрíплення
адвокáт, представн‡к, юрискóнсульт
переривáти правовіднóсини
ствóрювати правовіднóсини
юрид‡чний
юрид‡чна осóба
юрид‡чна освíта
юр‡ст, -a, m, правн‡к, -á, m
юрискóнсульт підприêмства
юрискóнсульт фíрми
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právo
autorská p-a
civilní p.
dědické p.
domáhat se svých práv
hlasovací p.
hmotné p.
hospodářské p.
humanitární p.
mezinárodní p.
občanské p.
občanské p. procesní
obchodní p.
odvolací p.
ohrožení p-a
ochrana práv občanа
porušení p-a (delikt)
pozbýt p.
pozemkové p.
p. na obhajobu
p. na tlumočníka
p. posledního slova
p. veta
p. vlastnit majetek
p. závěrečného návrhu
procesní p.
předkupní p.
přednostní p.
přirozené p.
přiznat p-a komu
rodinné p.
rovná p-a
rovnost práv procesních stran
shromažďovací p.
soukromé p.
správní p.
trestní p.
trestní p. procesní
uplatnění p-a v soudním řízení
uplatnit p.
ústavní p.
užívací p.
veřejné p.
volební p.
zachovávat si p.
základní občanská p-a
zánik p-a
zástavní p.
zbavit koho p-a
žalobní p.
pravomoc

прáво, -а, s
áвторське прáво
цивíльне прáво
спадкóве прáво
домагáтися своḯх прав
прáво брáти ýчасть у голосувáнні,
(volby) прáво обирáти
матеріáльне прáво
господáрське прáво
гуманітáрне прáво
міжнарóдне прáво
цивíльне прáво
цивíльне процесуáльне прáво
комерцíйне прáво, торговéльне прáво
прáво оскáрження
зáмах n. посягáння на прáво
зáхист прав громад©нина
правопорýшення
лиш‡тися прáва
земéльне прáво
прáво на зáхист
прáво кор‡стувáтися пóслугами перекладачá
прáво на остáннє слóво
прáво вéто
прáво влáсності
прáво на закл¤чну пропоз‡цію
процесуáльне прáво
привілéєве прáво на придбáння чогó
першочергóве прáво
прирóдне прáво
надáти прав комý
сімéйне прáво
рíвні правá
рíвність прав сторíн у судовóму рóзгляді
прáво збóрів
привáтне прáво
адміністрат‡вне прáво
кримiнáльне прáво
кримiнáльно-процесуáльне прáво
в‡користання n. реалізáція прáва в судоч‡нстві
в‡користати прáво
конституцíйне прáво
прáво користувáння
публíчне прáво
в‡борче прáво, прáво обирáти та бýти óбраним
зберегт‡ прáво за собóю
основнí правá громад©нина
прип‡нення прáва
прáво застáви
позбáвити когó прáва
прáво на пóзов
повновáження, -я, s, компетéнція, -ї, ž,
правомóчність, -ості, ž, юрисд‡кція, -ї, ž
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mimořádná p.
omezená p.
p. a příslušnost soudu ve věcech
občanskoprávních
patřící do p-i koho
pověřovat p-emi koho
p. soudu
p. veřejného činitele
překročit své p-i
přenést p.
rozhodovací p.
rozsah p-í
soudní p.
spadat do p-i koho
výlučná p.
pravomocný
p-é rozhodnutí soudu
pravost
ověřit p. podpisů
p. listiny
pravý
p-é jméno
p. doklad
praxe
advokátní p.
vykonávat advokátní p-i
zakázat výkon advokátní p.
preambule
p. zákona
precedenční
p. případ
precedens
presumpce
p. neviny
prevence
p. trestné činnostі
preventivní
p. opatření
p. působení policie proti kriminalitě
prezident
policejní p.
p. republiky
prezidium
Policejní p. Policie ČR
privatizace
privilegium

виняткóві повновáження, виняткóва компетéнція n.
правомóчність
обмéжені повновáження, обмéжена компетéнція n.
правомóчність
підвíдомчість і підсýдність цивíльних справ сýду
підвíдомчий, підлéглий, підпорядкóваний комý
надавáти повновáження n. повновáжень комý
судовá юрисд‡кція
повновáження службóвої n. посадóвої осóби
перев‡щити влáду абó службóві повновáження
передáти повновáження
компетéнція приймáти рíшення
мéжі повновáжень n. компетéнції
судовá юрисд‡кція
вхóдити до компетéнції когó
в‡ключні повновáження, в‡ключна компетéнція n.
правомóчність
як‡й набрáв ч‡нності
судовé рíшення, що набрáло закóнної с‡ли
спрáвжність, -ості, ž
посвíдчити n. засвíдчити спрáвжність пíдписів
спрáвжність докумéнта
спрáвжній, непідрóблений
спрáвжнє прíзвище
спрáвжній n. несфальсифікóваний докумéнт
прáктикa, -и, ž
адвокáтська прáктикa, адвокáтська ді©льність
займáтися адвокáтською прáктикою n. ді©льністю
позбáвити прáва займáтися адвокáтською ді©льністю
преáмбула, -и, ž
вступнá част‡на n. преáмбула закóну
прецедéнтний
прецедéнт
прецедéнт, -у, m
презýмпція, -ї, ž
презýмпція нев‡нності
профілáктика, -и, ž, запобігáння, -я, s, запобíжні
зáходи, превéнція, -ї, ž
профілáктика злоч‡нності
профілакт‡чний, запобíжний, превент‡вний
превент‡вні зáходи
зáходи полíції з профілáктики злоч‡нності,
профілакт‡чні n. превент‡вні зáходи полíції прóти
злоч‡нності
президéнт, -a, m
президéнт полíції
Президéнт респýбліки
през‡дія, -ї, ž
През‡дія Полíції ЧР
приватизáція, -ї, ž
привілéй, -ю, m
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probace
probační
p. dohled
p. úředník
proces
arbitrážní p.
civilní p.
neveřejný p.
průběh soudního p-u
soudní p.
správní p.
trestní p.
procesněprávní
p. vztahy
procesní
p. lhůta
p. právo
p. strany
p. úkony
proclení
neměl nic k p.
p. zboží
proclít
proclívat
prodat
p. na černo
prodávající subst. adjekt.
prodej
pouliční p.
p. kradených automobilů
p. v dražbě
p. zabaveného majetku dlužníka
soudní p. zabavených movitých věcí
splátkový p.
prodejce
prodlení
bez p. informovat konzulární úřad
úroky z p.
z důvodu p. kupující odstoupil od
smlouvy
prodloužení
p. doby platnosti
p. lhůty
p. právního závazku

покарáння з випрóбуванням і нáглядом, умóвнодострокóве звíльнення з нáглядом, пробáція, -ï, ž
пробацíйний
пробацíйний нáгляд
пробацíйний нагл©дáч
процéс, -у, m
арбітрáжний процéс
цивíльний процéс
закр‡тий процéс
хід судовóго процéсу
судов‡й процéс
адміністрат‡вний процéс
кримiнáльний процéс
процесуáльно-правов‡й
процесуáльно-правовí віднóсини
процесуáльний
процесуáльний строк
процесуáльне прáво
стóрони процéсу
процесуáльні дíї
оподаткувáння, -я, s, обклáдення м‡том
у ньóго не булó нічóго, що підлягáло б
оподаткувáнню n. обклáденню м‡том
оподаткувáння товáрів, обклáдення товáрів м‡том
обклáсти м‡том
обкладáти м‡том
продáти, -áм, -ас‡
продáти з-під пол‡
продавéць, -вц©, m
прóдаж, -у, m
лоткóва торгíвля, торгíвля з лоткíв
прóдаж вкрáдених автомобíлів
прóдаж з аукціóну, neofic. прóдаж з молоткá
прóдаж конфіскóваного майнá боржникá
прóдаж конфіскóваного рухóмого майнá згíдно
з рíшенням сýду
прóдаж у кред‡т, прóдаж з розстрóченням платежý,
прóдаж у розстрóчку n. на в‡плат
продавéць, -вц©, m, торгóвець, -вця, m
прострóчення, -я, s
негáйно n. не гáючи чáсу, n. не зволікáючи,
інформувáти кóнсульство
процéнти n. відсóтки за прострóчення
у зв’язкý з прострóченням покупéць відмóвився від
дóговóру
продóвження, -я, s, відстрóчення, -я, s, відстрóчка,
-и, ž
продóвження (стрóку) ч‡нності, продóвження
тéрміну n. стрóку дíї чогó
відстрóчення, відстрóчка
відстрóчення n. відстрóчка виконáння правовóго
зобов’©зання
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p. promlčecí doby
p. vazby
prodloužený
p. termín splatnosti
prodloužit
prohibice
prohibiční
p. norma
prohlásit
místopřísežně p.
p. do protokolu
p. jednání za trestné
p. konkurz na majetek dlužníka
p. manželství za neplatné
p. na svou čest
p. smlouvu za neplatnou
p. za mrtvého
p. za nezpůsobilého k právním úkonům
p. za nezvěstného
prohlášení
čestné p. (o pravosti údajů)
dovozní p.
místo p. vstupu do registrovaného
partnerství
místopřísežné p.
p. o dlouhodobém pobytu pojištěnce
v cizině
p. osoby za duševně chorou
p. před smrtí
p. vstupu do manželství
soudní p. fyzické osoby za mrtvou
souhlasné p.
učinit p.
ústní p.
prohlašovatel
prohledat
p. byt
p. zatčeného
prohledávat
prohlídka
celní p.
domovní p. bez povolení

продóвження стрóку дáвності, продóвження стрóків
дáвності
продóвження стрóку взятт© під вáрту
продóвжений, відстрóчений
продóвжений строк оплáти, відстрóчена оплáта
продóвжити, -жу, -жиш, відстрóчити, -чу, -чиш
заборóна торгíвлі спиртн‡ми напóями,
hov. сух‡й закóн
заборóнний
заборóнна нóрма
заяв‡ти, -явл¤, -©виш про що, оголос‡ти, -ошý,
-óсиш що, про що
офіцíйно заяв‡ти
заяв‡ти до протокóлу, зроб‡ти за©ву для зáпису
у протокóл
в‡знати дíї злóчином
оголос‡ти почáток процедýри банкрýтства на
майнó боржникá, оголос‡ти почáток ліквідацíйної
процедýри на майнó боржникá
оголос‡ти шлюб недíйсним
офіцíйно заяв‡ти
оголос‡ти дóговíр недíйсним, оголос‡ти угóду
недíйсною; (mezinárodní) денонсувáти дóговíр
оголос‡ти помéрлим
в‡знати недієздáтним
в‡знати безвíсно відсýтнім
за©ва, -и, ž, оголóшення, -я, s, проголóшення, -я, s,
декларáція, -ї, ž
власнорýчне засвíдчення (достовíрності дáних)
íмпортна n. ввізнá декларáція
мíсце реєстрáції цивíльного партнéрства
власнорýчне засвíдчення, офіцíйна за©ва
за©ва про довгострокóве перебувáння застрахóваного
за кордóном
оголóшення осóби психíчно хвóрою
предсмéртна за©ва
публíчне оголóшення про вступ до шл¤бу
оголóшення осóби помéрлою в судовóму пор©дку
за©ва про згóду
зроб‡ти за©ву, заяв‡ти
ýсна за©ва
за©вник, -a, m
обшукáти, -áю, -áєш, зроб‡ти óбшук
обшукáти кварт‡ру, зроб‡ти óбшук кварт‡ри
обшукáти затр‡маного n. заарештóваного
обшýкувати, -ую, -уєш, роб‡ти óбшук
1. óгляд, -у, m, перевíрка, -и, ž;
2. контрóль, -ю, m;
3. óбшук, -у, m
м‡тний контрóль
óбшук житлá чи íншого володíння осóби без óрдера,
незакóнний óбшук житлá чи íншого володíння осóби,
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lékařská p.
list o p-ce mrtvého
nařídit p.
osobní p.
p. dokladů
p. místa činu
p. mrtvoly
p. těla (vyšetřovací úkon spočívající
v prohlídce těla člověka lékařem)
p. zadrženého
provést p-u
tajná p.
vizuální p.
zběžná p.
рrojednání
neveřejné p. věci
postoupit věc k p.
p. odvolání
p. věci
p. věci v nepřítomnosti
předběžné p. obžaloby
soudní p.
stanovit p. případu
veřejné p. věci
projednat
p. odvolání
p. soudně
p. žalobu
projednávat
p. body programu
p. návrh zákona
p. případ
p. věc
prokázat
p. alibi
p. potvrzením nebo prohlášením
p. své příjmy
p. vinu obžalovaného
vina nebyla prokázána
prokázat se čím
p. potvrzením
prokazatelný
p. nárok

незакóнний óбшук у житлí чи íншому володíнні
осóби
мед‡чний óгляд
протокóл про óгляд трýпа
в‡дати розпор©дження щóдо óбшуку n. перевíрки n.
контрóлю
óбшук осóби
перевíрка докумéнтів
óгляд мíсця подíї, óгляд мíсця вч‡нення злóчину
óгляд трýпа
óгляд тíла (живóї) осóби, освíдування
óбшук затр‡маного
провест‡ n. здійсн‡ти óгляд n. перевíрку n. контрóль
секрéтний óбшук n. óгляд
візуáльний óгляд
побíжний óгляд
рóзгляд, -у, m, слýхання, -я, s, обговóрення, -я, s
рóзгляд спрáви в закр‡тому судовóму засíданні n.
закр‡тому засíданні сýду
передáти спрáву на рóзгляд
рóзгляд спрáви про апел©цію
рóзгляд спрáви
заóчний рóзгляд спрáви
(ČR) поперéдній рóзгляд обвинувáльного в‡сновку;
(Ukrajina) поперéдній рóзгляд спрáви (суддéю)
судов‡й рóзгляд
признáч‡ти спрáву до рóзгляду n. слýхання
рóзгляд спрáви у відкр‡тому судовóму засíданні n.
відкр‡тому засíданні сýду
розгл©нути, -ну, -неш, обговор‡ти, -ор¤, -óриш
розгл©нути апел©цію
розгл©нути в судí
розгл©нути пóзов
розглядáти, -áю, -áєш , обговóрювати, -юю, -юєш
обговóрювати полóження прогрáми
обговóрювати законопроéкт
розглядáти спрáву
розглядáти спрáву
1. довест‡, -едý, -едéш, доказáти, -ажý, -áжеш,
встанов‡ти, -овл¤, -óвиш;
2. (službu) надáти, -áм, -ас‡
доказáти áлібі
підтвéрдити дóвідкою абó за©вою
пред’яв‡ти n. надáти n. предстáвити докумéнти щóдо
своḯх прибýтків
довест‡ n. доказáти винý обвинувáченого
винý не булó довéдено
пред’яв‡ти, -явл¤, -©виш, показáти, -ажý, -áжеш,
подáти, -áм, -ас‡ що
пред’яв‡ти n. показáти дóвідку
очев‡дний, ©вний, в‡димий
очев‡дна вимóга
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prokurátor
prokuratura
prokurista
prolongace
p. smlouvy
prolongovat
promeškání
promeškat
p. procesní lhůty
p. zaplacení účtů
prominout
p. podmínku
p. pokutu
p. trest komu
prominutí
podmíněné p. trestu
p. zákonných podmínek
p. zmeškané lhůty
promlčecí
běh p. doby
počátek běhu p. doby
promeškání p. doby
p. doba
přerušení p. doby
uplynutí p. doby
promlčení
p. trestního stíhání
p. výkonu trestu
p. žaloby
přerušením p. začíná běžet nová
promlčecí doba
promlčet
pohledávka věřitele je promlčena
pronájem
dát do p-u
pronajímat
pronajímatel
pronásledování
p. pachatele podle čerstvých stop publ.
pronásledovat
p. pro rasu, národnost
propadlý
p. majetek

прокурóр, -a, m
прокуратýра, -и, ž
прокур‡ст, -a, m
продóвження стрóку n. тéрміну дíї,
пролонгáція, -ї, ž
пролонгáція дóговóру
продóвжити строк n. тéрмін дíї,
пролонгувáти, -ýю, -ýєш
1. ekon. прострóчення, -я, s;
2. прóпуск, -у, m, пропýщення, -я, s
1. ekon. прострóчити, -чу, -чиш;
2. пропуст‡ти, -ущý, -ýстиш
пропуст‡ти процесуáльні стрóки
прострóчити оплáту рахýнків
звільн‡ти, -н¤, -ниш від чóго, прост‡ти, -ощý,
-óстиш, в‡бачити, -чу, -чиш, пробáчити, -чу, -чиш
звільн‡ти від умóви
звільн‡ти від штрáфу
звільн‡ти від покарáння когó, зн©ти покарáння з кóго
звíльнення, -я, s, в‡бачення, -я, s, пробáчення, -я, s
умóвно-дострокóве звíльнення від покарáння
звíльнення від закóнних умóв
дóзвіл на що, незважáючи на строк, як‡й закінч‡вся
ve spoj.
перéбіг (стрóку n. стрóків) дáвності
почáток перéбігу (стрóку n. стрóків) дáвності
прóпуск n. пропýщення стрóку n. стрóків дáвності
(trestní proces) стрoк n. стрóки дáвності,
(civilní proces) строк n. стрóки (позóвної) дáвності
переривáння перéбігу (стрóку) дáвності
закíнчення стрóку n. стрóків дáвності
строк n. стрóки дáвності, дáвність, -ості, ž
звíльнення від кримiнáльної відповідáльності
у зв’язкý із закíнченням стрóку n. стрóків дáвності
звíльнення від кримiнáльної відповідáльності
у зв’язкý із закíнченням стрóку n. стрóків дáвності
позóвна дáвність
зуп‡ненням дáвності починáється нов‡й строк
дáвності
закр‡ти за дáвністю, fin. погас‡ти за дáвністю
вимóгу кредитóра погáшено за дáвністю
найм, -у, m, орéнда, -и, ž
передáти в найм n. орéнду
передáти в найм n. орéнду
наймодáвець, -вця, m, орендодáвець, -вця, m
переслíдування, -я, s
переслíдування осóби, якá вчин‡ла злóчин, по свíжих
слідáх; переслíдування злоч‡нця по свíжих слідáх
переслíдувати, -ую, -уєш
дискримінувáти у зв’язкý з рáсовою, націонáльною
приналéжністю
конфіскóваний
конфіскóване майнó
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propadnout
majetek propadl státu
propadnutí
p. majetku (jako trest za spáchání
trestného činu)
propouštění
hromadné p.
propouštět
p. na svobodu
propustit

p. na amnestii
p. na kauci
p. na svobodu
p. po složení kauce
p. z práce
p. z vazby
p. z vězení
propuštění
podmíněné p. z výkonu trestu odnětí
svobody
požádat o p.
p. obviněného pro nedostatek důkazů
p. z dosavadního státního občanství
p. z ochranného léčení
propuštěný
podmíněně p-á osoba
propuštěný subst. adjekt.
podmíněně p.
prosadit
p. návrh zákona
prospěch
(být) ku p-u
(s úmyslem) získat majetkový p.
ve p. obžalovaného
prostituce
dětská p.
nutit k p-i
provozování p.
provozovat p-i
zadržet nezletilé za provozování p.
prostituovat
prostitutka
pouliční p.

конфіскувáти, -ýю, -ýєш; перейт‡ n. надійт‡
у влáсність
майнó булó сконфіскóвано держáвою; майнó
перейшлó у влáсність n. розпор©дження держáви
конфіскáція, -ї, ž
конфіскáція майнá (як покарáння за злóчин)
звíльнення, -я, s
мáсове звíльнення
1. звільн©ти, -©ю, -©єш;
2. випускáти, -áю, -áєш, (від)пускáти, -áю, -áєш,
3. пропускáти, -áю, -áєш
звільн©ти (на вóлю)
1. звільн‡ти, -н¤, -ниш;
2. в‡пустити, -ущу, -устиш, (від)пуст‡ти, -ущý,
-ýстиш,
3. пропуст‡ти, -ущý, -ýстиш
звільн‡ти за амнíстією
звільн‡ти під застáву
звільн‡ти (на вóлю)
звільн‡ти пíсля внéсення застáви
звільн‡ти з робóти
звільн‡ти з-під вáрти
звільн‡ти з в’язн‡ці
звíльнення, -я, s
умóвно-дострокóве звíльнення
(úředník) подáти у відстáвку
звíльнення обвинувáченого у зв’язкý з відсýтністю
дóказів
в‡хід з (поперéднього) громад©нства
прип‡нення примусóвого лікувáння
звíльнений
умóвно звíльнена осóба
subst. adjekt. звíльнений
умóвно звíльнений
провест‡ в житт©, реалізувáти, -ýю, -ýєш
провест‡ законопроéкт
кóристь, -і, ž, в‡года, -и, ž
(бýти n. піт‡) на кóристь
(з намíром) здобýти майновý в‡году
на кóристь підсýдного
проститýція, -ї, ž
дит©ча проститýція
примýшувати до зан©ття проститýцією,
примýшувати займáтися проститýцією
зан©ття проститýцією
займáтися проститýцією
затр‡мати малолíтніх n. неповнолíтніх у зв’язкý із
(зан©ттям) проститýцією
займáтися проститýцією
проститýтка, -и, ž
вýлична проститýтка
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prostředek
donucovací p-у
dopravní p.
důkazní p.
mimosoudní p-y
napadení rozsudku opravným p-em
omamný p.
opravný p.
právní p-y
sdělovací p-y
z vlastních p-ů
zajištění p-ů k pobytu
zůstat bez p-ů
prostředí
rodinné p.
ztížené a zdraví škodlivé pracovní p.
životní p.
prostředník
vykonávat funkci p-a
prošetřit
prošetřovat
protahovat
úmyslně p. řízení
protekce
protekcionářství
protekční
protest
kasační p.
podat p.
protialkoholní
p. léčebna
protidrogový
p-á policie neofic.
p-á politika
protiprávní
protiprávnost
protistrana
protiteroristický
p-é komando
p. oddíl
protiústavní
protizákonnost
protizákonný
p-é rozhodnutí
protokol
dát do p-u
dodatkový p.
jednací p.

1. зáхід, -оду, m; зáсіб, -обу, m;
2. (peníze) кóшти, -ів, zprav. pl.
примусóві зáходи
трáнспортний зáсіб, дорóжньо-трáнспортний зáсіб
(ДТЗ)
зáсіб докáзування, доказóвий зáсіб
позасудовí зáходи
оскáрження рíшення
одурмáнюючий зáсіб
різнóвид оскáрження, зáсіб судовóго зáхисту
(апел©ція, касáція)
юрид‡чні зáходи
зáсоби мáсової інформáції, мас-мéдіa
влáсним n. своḯм кóштом, на влáсні n. своḯ кóшти
забезпéчення кóштів для проживáння n. перебувáння
залиш‡тися без кóштів
середóвище, -а, s
сімéйне n. род‡нне середóвище
неспри©тливі та шкідл‡ві умóви прáці
довкíлля, навкóлишнє середóвище
посерéдник, -a, m
виступáти посерéдником
розслíдувати, -ую, -уєш, перевíрити, -рю, -риш
розслíдувати, -ую, -уєш, перевір©ти, -©ю, -©єш
(časově) затягáти, -áю, -áєш, зат©гувати, -ую, -уєш,
ум‡сно n. навм‡сно зат©гувати спрáву n. судоч‡нство
протéкція, -ї, ž
протекціонíзм, -у, m
протекцíйний
протéст, -у, m
касацíйний протéст
заяв‡ти n. подáти протéст прóти чóго, опротестувáти
що
антиалкогóльний
наркологíчний диспансéр
ve spoj.
полíція по боротьбí з наркóтиками
антинаркот‡чна полíтика
незакóнний, протизакóнний
незакóнність, -ості, ž, протизакóнність, -ості, ž
дрýга сторонá, супрот‡вна сторонá
антитерорист‡чний
вíдділ боротьб‡ з терор‡змом
вíдділ боротьб‡ з терор‡змом
антиконституцíйний
незакóнність, -ості, ž, протизакóнність, -ості, ž
незакóнний, протизакóнний
незакóнне рíшення
протокóл, -у, m; акт, -a, m
внест‡ до протокóлу
додаткóвий протокóл
протокóл засíдання
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likvidační p.
pitevní p.
p. místa činu
p. o dopravní nehodě
p. o jednání soudu
p. o konfiskaci
p. o kontrole
p. o ohledání těla
p. o provedení (osobní) prohlídky
p. o předání věci
p. o škodách
p. o vydání věci
p. o výslechu (svědků)
p. o zadržení
přečíst p. nahlas
předávací p.
přejímací p.
přidat co do p-u
sepsat p.
vyhotovení p-u
vypracovat p.
zapisovat co do p-u
závěrečná část p-u
protokolace
p. v řízení
protokolární
p. zápis
protokolovat
prováděcí
p. nařízení
p. vyhláška
provádění
p. vyšetřování
provádět
p. důkazy
p. expertizu
p. identifikaci
p. konfrontaci
p. prohlídku
provdaná
provedení
p. notářského úkonu
p. prohlídky
p. vyšetřování
způsob p. ohledání

протокóл n. акт про ліквідáцію, протокóл n. акт
ліквідáції
протокóл n. акт рóзтину
протокóл з мíсця подíї n. з мíсця вч‡нення злóчину
протокóл n. акт про дорóжньо-трáнспортну пригóду
(ДТП)
протокóл судовóго засíдання
протокóл n. акт про конфіскáцію, протокóл n. акт
конфіскáції
акт перевíрки
протокóл óгляду трýпа
протокóл про провéдення óбшуку (осóби)
(о dokumentu) акт передáчі n. про передáчу спрáви,
(о předmětu) акт передáчі n. про передáчу рéчі
акт про зб‡тки n. шкóду
(о dokumentu) акт в‡дачі n. про в‡дачу спрáви,
(о předmětu) акт в‡дачі n. про в‡дачу рéчі
протокóл дóпиту (свíдків)
акт затр‡мання
прочитáти протокóл вгóлос
акт передáчі-прийнятт©, акт приймáння-передáчі
акт приймáння-передáчі, акт передáчі-прийнятт©
додáти що до протокóлу n. áкта
склáсти протокóл n. акт
складáння протокóлу n. áкта
склáсти протокóл n. акт
внóсити що до протокóлу
закл¤чна част‡на протокóлу
вéдення протокóлу, протоколювáнння, -я, s
вéдення протокóлу судовóго рóзгляду n. засíдання,
протоколювáння судовóго рóзгляду n. засíдання
протокóльний
протокóльний зáпис
вест‡ протокóл, протоколювáти, -¤ю, -¤єш
ve spoj.
розпор©дчий докумéнт, вказíвка
розпор©дчий докумéнт, по©снювальна зап‡ска
провéдення, -я, s
провéдення розслíдування
провóдити, -джу, -диш, здíйснювати, -юю, -юєш,
реалізувáти, -ýю, -ýєш
докáзувати, здíйснювати докáзування
провóдити n. здíйснювати експерт‡зу
провóдити n. здíйснювати ідентифікáцію
провóдити óчну стáвку n. конфронтáцію
здíйснювати óбшук n. óгляд
замíжня, одрýжена
здíйснення, -я, s, в‡конáння, -я, s, провéдення, -я, s
в‡конáння нотаріáльної дíї
здíйснення óбшуку
провéдення розслíдування
пор©док провéдення óгляду
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provést
p. kontrolu
p. pitvu
p. výslech
p. výtržnost
provinění
рrovozování
neoprávněné p. podnikatelské činnosti
p. prostituce
p. výherních hracích přístrojů
p. žіvnosti
prozkoumat
p. věcné důkazy
prozradit
p. tajné informace
p. údaje
prozrazení
nebezpečí p.
p. státního tajemství
průběh
nerušený p. procesních úkonů
p. soudního jednání
v p-u výslechu
v p-u vyšetřování
průkaz
občanský p. (ČR)
osobní p.
p. o pobytu rodinného příslušníka občana
EU
p. (odborné) způsobilosti
p. oprávnění k pobytu osoby požívající
doplňkové ochrany
p. totožnosti
p. ZTP
p. ZTP/P
předložit p.
řidičský p.
služební p.
technický p. (velký)
úřední p.
úschova občanského p-u při
dlouhodobém pobytu v zahraničí
zbrojní p.
průkaznost
průkazný
p. materiál
průtah
p. soudního projednávání věci

провест‡, -едý, -едéш, здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш,
реалізувáти, -ýю, -ýєш
здійсн‡ти контрóль
провест‡ n. здійсн‡ти судóво-мед‡чний рóзтин трýпа
провест‡ n. здійсн‡ти дóпит
скандáлити, безч‡нствувати
злóчин, вч‡ненний неповнолíтнім
здíйснення, -я, s, виконáння, -я, s,
експлуатáція, -ї, ž
незакóнне здíйснення підприêмницької ді©льності
занятт© проститýцією
експлуатáція грáльних пр‡строїв n. автомáтів
здíйснення підприêмницької ді©льності
розгл©нути, -ну, -неш, в‡вчити, -чу, -чиш,
проаналізувáти, -ýю, -ýєш
в‡вчити n. проаналізувáти n. дослід‡ти речовí дóкази
розголос‡ти, -ошý, -óсиш, в‡дати, -ам, -аси,
в‡казати, -ажу, -ажеш
розголос‡ти конфіденцíйну n. секрéтну інформáцію
розголос‡ти дáні
розголóшення, -я, s, в‡дача, -і, ž
небезпéка розголóшення
розголóшення держáвної таємн‡ці
хід, хóду, m, перéбіг, -у, m
безперéрвний хід n. перéбіг процесуáльних дій
хід судовóго засíдання n. судовóго рóзгляду
прóтягом дóпиту
прóтягом слíдства n. розслíдування
посвíдчення, -я, s, пáспорт, -a, m
пáспорт громад©нина (Чéської Респýбліки),
внýтрішній пáспорт
посвíдчення осóби
дóзвіл на проживáння члéна сім’ḯ громад©нина ЄС
посвíдчення про кваліфікáцію
дóзвіл на перебувáння осóби, якá знахóдиться під
додаткóвою охорóною
посвíдчення осóби
посвíдчення інвалíда
посвíдчення інвалíда з провідникóм
пред’яв‡ти посвíдчення n. пáспорт
посвíдчення воді©
службóве посвíдчення
технíчний пáспорт (трáнспортного зáсобу)
офіцíйний докумéнт, службóве посвíдчення
зберігáння пáспорта громад©нина n. внýтрішнього
пáспорта прóтягом тривáлого перебувáння за кордóном
дóзвіл на зберігáння і носíння збрóї
доказóвість, -ості, ž, перекóнливість, -ості, ž
доказóвий, перекóнливий
доказóвий матеріáл
зволікáння, -я, s, зат©гування, -я, s
зволікáння судовóго рóзгляду спрáви
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průvodka
celní p.
prvopis
pře
rozvodová p.
soudní p.
vést při s kým
přečin (do r. 1990, nově účinnost od
2010)
dopustit se p-u
předání
p. obviněného soudu
předat
p. k projednání
p. případ jinému orgánu
p. věc k projednání u soudu
p. záležitost soudu
předávkování
předběžný
p-á dohoda
p-á ústní domluva
p-á vazba
p-é projednání obžaloby
p-é zatčení
předcházení
p. kriminalitě
předcházet
p. spáchání trestného činu
předkládat
p. důkazy
p. ke schválení
p. požadavky
p. průkaz
předložení
p. exekučního titulu
předložit
p. doklady o původu peněz
p. doklady od vozidla a řidičský průkaz
p. důkazy
p. jako důkaz
p. k identifikaci
p. k nahlédnutí
p. k ověření
p. k posouzení co

1. накладнá, -óї, ž;
2. (poštovní) супровíдний поштóвий бланк
товáрно-трáнспортна накладнá (фóрма І – ТН),
супровíдн‡й докумéнт на перевéзення вантажíв
оригінáл, -у, m
судовá спрáва, процéс, -у, m
спрáва про розлýчення, шлюборозлýчний процéс
судовá спрáва, судов‡й процéс
суд‡тися з ким
злóчин чéрез необерéжність чи ум‡сний злóчин, за
яки́й закóном передбáчена найв‡ща мíра покарáння
до 3 рóків;
obecně пров‡на, -‡, ž, простýпок, -пку, m
вчин‡ти простýпок, провин‡тися
передáча, -і, ž
передáча обвинувáченого до сýду
передáти, -áм, -ас‡
передáти на рóзгляд
передáти спрáву íншому óргану
передáти спрáву на рóзгляд сýду
передáти спрáву в суд
передозувáння, -я, s
поперéдній, досудов‡й
поперéдній дóговíр
поперéдня ýсна домóвленість
поперéднє ув’©знення
(ČR) поперéдній рóзгляд обвинувáльного в‡сновку;
(Ukrajina) поперéдній рóзгляд спрáви (суддéю)
поперéднє затр‡мання
запобігáння, -я, s, превéнція, -ї, ž
запобігáння злоч‡нності
запобігáти, -áю, -áєш чомý
запобігáти вч‡ненню злóчину
подавáти, -да¤, -даêш, навóдити, -джу, -диш
подавáти n. навóдити дóкази
винóсити на затвéрдження
висувáти n. стáвити вимóги
пред’явл©ти посвíдчення n. пáспорт
пред’©влення, -я, s, навéдення, -я, s
пред’©влення виконáвчого листá
пред’яв‡ти, -явл¤, -©виш, предстáвити, -влю, -виш,
подáти, -áм, -ас‡, показáти, -ажý, -áжеш
пред’яв‡ти докумéнти про джерелó похóдження
грóшей
пред’яв‡ти докумéнти на маш‡ну та посвíдчення
воді©
подáти n. предстáвити дóкази
подáти n. предстáвити як дóказ чогó
пред’яв‡ти для ідентифікáції
пред’яв‡ти для ознайóмлення n. перéгляду
пред’яв‡ти для посвíдчення n. засвíдчення
в‡нести n. предстáвити n. постáвити що на
обговóрення n. на рóзгляд
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p. (listinu) k podpisu
p. na vyžádání
p. potvrzení
p. požadavky
p. průkaz
p. věc soudu
p. žalobní návrh
p. žalobu soudu
předmět
hledaný p.
konfiskace p-ů
p. jednání
p. soudního sporu
p. útoku
p. zástavy
přednést
p. věc soudu
předpis
bezpečnostní p-y
celní p-y
daňové p-y
dodržovat dopravní p-y
interní p.
platné p-y
podle p-ů
právní p-y
protipožární p-y
prováděcí p-y
řídit se p-y
služební p-y
vnitrorezortní p-y
předpojatost
p. soudu
předpojatý
předpoklad
chybný p.
mít p-y k výkonu povolání
podle původních p-ů
p. vzniku práva na co
vycházet z p-u, že…
vytvářet p-y pro co
předpokládat co

пред’яв‡ти (докумéнт) для пíдпису, дáти n. подáти
(докумéнт) на пíдпис
пред’яв‡ти на вимóгу
пред’яв‡ти n. показáти дóвідку n. розп‡ску
n. квитáнцію
постáвити n. пред’яв‡ти n. в‡сунути вимóги,
пред’яв‡ти претéнзії
пред’яв‡ти n. показáти посвíдчення n. пáспорт
подáти спрáву на рóзгляд сýду
подáти позóвну за©ву, подáти n. заяв‡ти n.
пред’яв‡ти пóзов
подáти пóзов на рóзгляд сýду, подáти пóзов до сýду
предмéт, -a, m; об’êкт, -a, m
розшýкуваний предмéт n. об’êкт;
предмéт n. об’êкт, як‡й розшýкується
в‡лучення n. в‡їмка n. конфіскáція предмéтів
предмéт n. тéма переговóрів
предмéт судовóго спóру
об’êкт нáпаду
предмéт застáви
пред’яв‡ти, -явл¤, -©виш
подáти спрáву на рóзгляд сýду
прáвило, -a, s, інстрýкція, -ї, ž
прáвила безпéки
м‡тні прáвила
прáвила оподаткувáння
додéржуватися n. дотр‡муватися прáвил дорóжнього
рýху, додéржувати n. дотр‡мувати прáвила
дорóжнього рýху
внýтрішнє розпор©дження
ч‡нні прáвила, ч‡нні інстрýкції
згíдно з прáвилами n. інстрýкціями
нормат‡вно-правовí áкти
протипожéжні інстрýкції
підзáконні áкти, процедýрні прáвила
керувáтися прáвилами n. інстрýкціями
службóві прáвила n. інстрýкції
підвíдомчі розпор©дження
уперéдженість, -ості, ž
уперéдженість сýду
уперéджений
1. передумóва, -и, ž, умóва, -и, ž, підстáва, -и, ž;
2. (do budoucna) передбáчення, -я, s, припýщення,
-я, s
помилкóва передумóва, помилкóве припýщення
мáти передумóви для в‡конáння робóти, мáти
передумóви до в‡конáння трудов‡х фýнкцій за
óбраною профéсією
за поперéдніми припýщеннями n. розрахýнками
умóва n. підстáва для в‡никнення прáва на що
вихóдити з припýщення, що …; припуст‡ти, що…
ствóрювати передумóви для чóго
сподівáтися, -áюся, -áєшся на що
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není důvod p., že…
předseda
p. České advokátní komory
p. představenstva
p. soudního senátu
p. správní rady
p. vlády
předsedající
předsedat
předsednictví
předsednictvo
užší p.
představenstvo
p. akciové společnosti
p. družstva
představitel
předstírání
p. nemoci
předstírat
předvedení
p. delikventa na policii
p. obžalovaného
předvést
p. k soudu
p. koho na oddělení kvůli výslechu
p. obviněného před soud v ozbrojeném
doprovodu
předvídat
p. následky svého jednání
předvolací
p. lístek
předvolání
opakované p. svědků
p. k soudu
soudní p.
úřední p.
předvolaný subst. adjekt.
předvedení p-ého
předvolat
p. (jako) svědka
p. k soudu
p. k výslechu
p. tlumočníka
přecházet
p. do vlastnictví koho
přechod
hraniční p.
ilegální p. přes hranice

немáє підстáв сподівáтися n. припускáти, що…
головá, -‡, ž
головá Чéської палáти адвокáтів n. адвокáтської
палáти
головá правлíння n. през‡дії
головá n. головýючий сýду
головá наглядóвої рáди
прем’êр-мінíстр, головá ýряду
головýючий
головувáти, -ýю, -ýєш, вест‡ засíдання
головувáння, -я, s
през‡дія, -ї, ž
бюрó през‡дії
правлíння, -я, s, през‡дія, -ї, ž
правлíння акціонéрного товар‡ства
правлíння кооперат‡ву
представн‡к, -á, m
симул©ція, -ї, ž
симул©ція хворóби
удавáти, -да¤, -даêш, симулювáти, -¤ю, -¤єш
привíд, -óду, m, примусóве достáвлення
привíд n. примусóве достáвлення правопорýшника
у віддíлення полíції
привíд n. примусóве достáвлення підсýдного
достáвити, -влю, -виш
достáвити в суд
достáвити когó у віддíлення для дóпиту n. на дóпит
достáвити обвинувáченого під конвóєм в суд
передбачáти, -áю, -áєш, завбачáти, -áю, -áєш
передбачáти нáслідки своḯх дій
ve spoj.
в‡клик, повíстка
в‡клик, -у, m, повíстка, -и, ž
повтóрний в‡клик свíдків
судовá повíстка, письмóве повідóмлення про в‡клик
до сýду
судовá повíстка, письмóве повідóмлення про в‡клик
до сýду
офіцíйний в‡клик
в‡кликана осóба
привíд в‡кликаної осóби
в‡кликати, -ичу, -ичеш
в‡кликати (як) свíдка
в‡кликати до сýду n. у суд
в‡кликати на дóпит
в‡кликати перекладачá
перехóдити, -джу, -диш
перехóдити у влáсність когó
перехíд, -óду, m
пункт прóпуску чéрез кордóн
незакóнне перетинáння кордóну, нелегáльний
перехíд кордóну

200
p. obchodního podílu

přechodný
p-é bydliště
p. pobyt
přechovávání
p. dětské pornografie
přechovávat
p. střelnou zbraň
překazit co
p. spáchání trestného činu
překážka
odstranit p-y
procesní p.
p. k výkonu soudního rozhodnutí
překlenout p-y
překlad
doklad opatřený p-em
ověřený p. smlouvy
překladatel
databáze p-ů
určit p-e
překladatelský
p-á agentura
p-é služby
překročení
nedovolené p. státní hranice
p. mezí nutné obrany
p. pravomocí
překročit
p. lhůtu
p. rozpočet
p. rychlost
p. státní hranice
p. zákon
překroucení
p. výpovědi
překrucování
p. zákona
překupnický
překupnictví
zabývat se p-ím
překupník
p. kradeného zboží
překupovat
přelíčení

перехíд чáстки у статýтному капітáлі товар‡ствa
з обмéженою відповідáльністю до спадкоêмця
фіз‡чної осóби абó до правонастýпника юрид‡чної
осóби – учáсника товар‡ствa
тимчасóвий
тимчасóве проживáння
тимчасóве перебувáння
1. незакóнне зберігáння;
2. прихóвування, -я, s, перехóвування, -я, s
незакóнне зберігáння дит©чої порногрáфії
1. незакóнно зберігáти;
2. прихóвувати, -ую, -уєш, перехóвувати, -ую, -уєш
незакóнно зберігáти збрóю, зберігáти збрóю без
передбáченого закóном дóзволу
перешкóдити, -джу, -диш комý в чóму
відвернýти вч‡нення злóчину
перешкóда, -и, ž
усýнути перешкóди
процесуáльна перешкóда
перешкóда для в‡конáння судовóго рíшення
подолáти n. переборóти перешкóди
перéклад, -у, m
докумéнт з перéкладом
посвíдчений n. засвíдчений перéклад дóговóру
перекладáч, -á, m
бáза дáних перекладачíв
признáч‡ти перекладачá
перекладáцький
бюрó перéкладів, перекладáцьке агéнтство
перекладáцькі пóслуги
перев‡щення, -я, s, перехíд, -óду, m
незакóнне перетинáння держáвного кордóну
перев‡щення меж необхíдної оборóни
перев‡щення влáди абó службóвих повновáжень
1. перев‡щити, -щу, -щиш;
2. переступ‡ти, -упл¤, -ýпиш, перейт‡, -йдý, -йдеш
пропуст‡ти строк чогó, прострóчити що
в‡йти за мéжі бюджéту, в‡йти з бюджéту
перев‡щити шв‡дкість
перетнýти держáвний кордóн
порýшити закóн, neofic. переступ‡ти закóн
перекрýчення, -я, s
перекрýчення показáння
перекрýчення, -я, s
перекрýчення закóну
перекупн‡й, перепродáжний
перепрóдаж, -у, m
перекупóвувати, перепродавáти
перекýпник, -a, m, перепрóдувач, -a, m
перекýпник n. перепрóдувач крáденого
перекупóвувати, -ую, -уєш,
перепродавáти, -да¤, -даêш
рóзгляд, -у, m
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p. se koná veřejně
soudní p.
рřenášet
p. odpovědnost na jinou osobu
p. pravomoc na koho
přenechat
přenechávat
p. nájemci nemovitost do nájmu
a užívání
přenést
přepadení
loupežné p.
přepadnout koho
přepis
nejednotnost p-u cizích jmen
přeplatek
daňový p.
přepočet
p. hřivny na korunu
přepočítací
přeprava∗ (viz příloha)
přerušení
nedovolené p. těhotenství
p. běhu promlčecí doby
p. řízení ve věci
přerušit

p. exekuční řízení
p. styky
p. svědecké výpovědi
p. trestní stíhání
přerušovat

p. vyšetřování
přestoupení
p. zákona
přestoupit
p. zákon

судов‡й рóзгляд відбувáється відкр‡то
судов‡й рóзгляд
передавáти, -да¤, -даêш, перенóсити, -óшу,
-óсиш
перекладáти відповідáльність на íншу осóбу
передавáти повновáження n. компетéнцію комý
1. поступ‡тися, -упл¤ся, -ýпишся, віддáти, -áм, -ас‡;
2. передáти, -áм, -ас‡, довíрити, -рю, -риш,
залиш‡ти, -шý, -‡ш‡ш
1. поступáтися, -áюся, -áєшся; віддавáти, -да¤, -даêш;
2. передавáти, -да¤, -даêш, довір©ти, -©ю, -©єш,
залишáти, -áю, -áєш
передавáти наймачéві нерухóмість у найм
і користувáння
передáти, -áм, -ас‡, перенест‡, -сý, -сéш
нáпад, -у, m на кóго, що
розбíйницький n. розбíйний нáпад
напáсти, -адý, -адéш на кóго, що
1. переп‡сування, -я, s;
2. транскр‡пція, -ї, ž, транслітерáція, -ї, ž
розбíжність у транслітерáції іншомóвних прíзвищ
переплáчена сýма
перебíр подáтку
перевéдення, -я, s, перерахýнок, -у, m
перерахýнок гр‡вні у крóну
перерахункóвий
зуп‡нення, -я, s, переривáння, -я, s
незакóнне переривáння вагíтності
переривáння перéбігу (стрóку n. стрóків) дáвності
зуп‡нення спрáви, зуп‡нення провáдження у спрáві
1. (jednání) припин‡ти, -ин¤, -‡ниш, перервáти,
-вý,-вéш;
2. (hovor) перервáти, -вý, -вéш, переб‡ти, -б’¤,
-б’êш, зупин‡ти, -ин¤, -‡ниш;
3. (trať) порýшити, -шу, -шиш, пошкóдити, -джу,
-диш, зіпсувáти, -ýю, -ýєш
зупин‡ти виконáвче провáдження
перервáти n. припин‡ти стосýнки
перервáти дáчу n. давáння показáнь свíдків
n. свíдка
припин‡ти кримiнáльну спрáву
1. (jednání) припин©ти, -©ю, -©єш,
переривáти, -áю, -áєш;
2. (hovor) переривáти, -áю, -áєш,
перебивáти, -áю, -áєш, зупин©ти, -©ю, -©єш;
3. (trať) порýшувати, -ую, -уєш, пошкóджувати,
-ую, -уєш, псувáти, -у¤, -ує́ш
припин©ти розслíдування
порýшення, -я, s
порýшення закóну
порýшити, -шу, -шиш
порýшити закóн
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přestupek
celní p-y
dopravní p.
dopustit se kázeňského p-u
méně závažný p.
projednávat p.
p. proti občanskému soužití
spáchat p.
zákon o p-cích
přestupkový
p. zákon
přesvědčení
z vlastního p.
přesvědčivost
p. svědeckých výpovědí
přešetření
p. případu
přešetřovat
převaděč
převádění
p. uprchlíků přes hranice
převádět

p. podíl společníka
tajně p. cizince přes hranice
převést

p. bezúplatně na nabyvatele
p. byt
p. podíl
převod

bankovní p.
bezhotovostní p.
bezúplatný p. nemovitosti
p. cizí měny

адміністрат‡вне правопорýшення, простýпок,
-пку, m
м‡тні правопорýшення
порýшення прáвил дорóжнього рýху
вчин‡ти дисциплінáрне правопорýшення n.
дисциплінáрний простýпок
малознáчне адміністрат‡вне правопорýшення,
малознáчний простýпок
розглядáти адміністрат‡вне правопорýшення,
розглядáти простýпок
адміністрат‡вне правопорýшення n. простýпок прóти
громáдського пор©дку n. співжитт©
вчин‡ти адміністрат‡вне правопорýшення, вчин‡ти
простýпок
закóн про адміністрат‡вні правопорýшення
ve spoj.
закóн про адміністрат‡вні правопорýшення
переконáння, -я, s
з влáсного переконáння
перекóнливість, -ості, ž
перекóнливість показáнь свíдків n. свíдка
перевíрка, -и, ž
перевíрка спрáви
перевір©ти, -©ю, -©єш
осóба, якá незакóнно переправл©є людéй чéрез
держáвний кордóн
перевíд, -óду, m, перевéдення, -я, s,
перепрáвлення, -я, s
перепрáвлення бíженців чéрез кордóн
1. (koho přes hranice) переправл©ти, -©ю, -©єш;
2. (zaměstnance do jiného oddělení, vojenské jednotky)
переміщáти, -áю, -áєш, перевóдити, -оджý, -óдиш;
3. (majetek) перевóдити, -óджу, -óдиш,
переп‡сувати, -ую, -уєш
перевóдити пай n. чáстку учáсника
тáйно переправл©ти інозéмців чéрез кордóн
1. (koho přes hranice) перепрáвити, -влю, -виш;
2. (zaměstnance do jiného oddělení, vojenské jednotky)
переміст‡ти, -іщý, -іст‡ш;
3. (majetek) перевест‡, -едý, -едéш, переписáти,
-ишý, -‡шеш
відступ‡тися без грошовóї винагорóди на кóристь
набувачá
переписáти кварт‡ру
перевест‡ пай n. чáстку
1. (zaměstnance) перевéдення, -я, s;
2. (majetkový) перевéдення, -я, s, трансфéр, -у, m,
передáча, -i, ž;
3. (peněz) перéказ, -у, m, перекáзування, -я, s
бáнківський перéказ
безготівкóвий перéказ
безоплáтна передáча нерухóмості
перерахувáння інозéмної вал¤ти
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p. dluhu
p. na běžný účet
p. vlastnického práva
převodce
převodní
p. příkaz
převoz
žádost o p. zemřelého
převýchova
p. mladistvých delikventů mimo
nápravně výchovný ústav
p. vězňů
převychovat
p. asociální jedince
převzetí
p. trestní věci
žádat o p. trestního stíhání
převzít
p. moc do svých rukou
p. povinnosti v rozsahu stanoveném
zákonem
přezdívka
přezkoumání
p. rozhodnutí
p. vyneseného rozsudku
přezkoumat
p. rozhodnutí, které nabylo právní moci
přibrání
p. konzultanta
p. třetí osoby k účasti na řízení
příbuzenský
p-á větev
p-é vztahy
příbuzenství
p. sňatkem
p. v řadě přímé
stupeň p.
příbuzný
příbuzný subst. adjekt.
pokrevní p.
p. v přímé vzestupné linii
p. v řadě pobočné
p. v řadě přímé
přímý p.
vzdálený p.
příčetnost

перевéдення бóргу
перéказ на потóчний рахýнок
передáча прáва влáсності
1. осóба, якá передає́ правá влáсності на
нерухóмість;
2. (peněz) переказовідпрáвник, -a, m
ve spoj.
платíжне дорýчення
перевéзення, -я, s, транспортувáння, -я, s
за©ва про перевéзення n. транспортувáння
помéрлого
перевиховáння, -я, s
перевиховáння неповнолíтніх правопорýшників за
мéжами виховнóї колóнії n. cпеціáльної виховнóї
устанóви
перевиховáння ув’©знених n. в’©знів
перевихóвувати, -ую, -уєш
перевихóвувати асоціáльних осíб
прийнятт©, -©, s
прийнятт© кримінáльної спрáви
звернýтися з прохáнням про подáльше провáдження
кримінáльної спрáви, звернýтися з прохáнням про
прийнятт© кримінáльної спрáви до провáдження
прийн©ти, -ймý, -ймеш, одéржати, -жу, -жиш
вз©ти влáду в своḯ рýки
вз©ти на сéбе обóв’язки в óбсязі, встанóвленому
закóном, вз©ти на сéбе обóв’язки в óбсязі згíдно із
закóном
прíзвисько, -а, s
перéгляд, -у, m, перевíрка, -и, ž
перéгляд рíшення
перéгляд в‡несеного в‡року
перегл©нути, -ну, -неш, перевíрити, -рю, -риш
перегл©нути рíшення, що набрáло закóнної с‡ли
залýчення, -я, s
залýчення консультáнта
залýчення трéтьої осóби для ýчасті в процéсі
род‡нний
лíнія спорíднення
род‡нні стосýнки n. зв’язк‡
спорíднення, -я, s, спорíдненість, -ості, ž
спорíднення на підстáві шл¤бу
прямá лíнія спорíднення, спорíднення прямóї лíнії
стýпінь спорíднення
(jazyk) спорíднений
рóдич, -a, m
крóвні рóдичі
рóдич пéршої чéрги n. висхіднóї лíнії
рóдич непрямóї лíнії спорíднення
рóдич прямóї лíнії спорíднення
рóдич прямóї лíнії спорíднення
далéкий рóдич
осýдність, -ості, ž
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zmenšená p.
příčetný
p-á osoba
uznat koho za p-ého
příčina
být p-ou čeho
p. zahájení trestního řízení
p-y trestné činnosti
zavdávat p-u
zjištění příčin
přídavek
p. na dítě
příděl
povinný p. do fondu
p. ze státního rozpočtu
přihlásit
p. k proclení
p. k registraci
p. občana v místě trvalého bydliště
p. se k atentátu
p. se k pobytu (v místě bydliště)
přihláška
p. k pobytu
vyplnit p-u k pobytu
přihlašovací
p. lístek k trvalému pobytu
p. povinnost

p. tiskopis
přihlédnout
p. k okolnostem
přihlédnutí
rozhodnout s p-ím k čemu
příjem z čeho
čistý p.
daň z p-u
hrubý p.
nepřiznat p-y
p-y nezákonného původu

обмéжена осýдність
осýдний
осýдна осóба
в‡знати когó осýдним
1. прич‡на, -и, ž;
2. пр‡від, -оду, m, підстáва, -и, ž
бýти прич‡ною чогó
підстáва для порýшення кримiнáльної спрáви
прич‡ни злоч‡нності
давáти пр‡від для чóго, до чóго
з’ясувáння n. встанóвлення прич‡н
надбáвка, -и, ž, прибáвка, -и, ž
держáвна допомóга сíм’ям з дíтьми
асигнувáння, -я, s, відрахувáння, -я, s
обов’язкóве відрахувáння у фонд
асигнувáння з держáвного бюджéту
записáти, -ишý, -‡шеш, зареєструвáти, -ýю, -ýєш
зареєструвáти для обклáдення м‡том
зареєструвáти
зареєструвáти n. прописáти громад©нина за мíсцем
постíйного проживáння
вз©ти на сéбе відповідáльність за зáмах
зареєструвáтися n. прописáтися (за мíсцем
проживáння та перебувáння)
1. за©ва, -и, ž, за©вка, -и, ž;
2. формул©р, -a, m, бланк, -a, m
талóн n. бланк для реєстрáції мíсця проживáння та
перебувáння, бланк для проп‡ски,
neofic. прописн‡й листóк
запóвнити талóн n. бланк для реєстрáції мíсця
проживáння та перебувáння, запóвнити бланк для
проп‡ски, neofic. запóвнити прописн‡й листóк
ve spoj.
талóн n. бланк для постíйного мíсця проживáння,
бланк для проп‡ски, neofic. прописн‡й листóк
обов’язкóвість реєстрáції за мíсцем проживáння
та перебувáння, обóв’язок зареєструвáтися за
мíсцем проживáння та перебувáння, обов’язкóвість
проп‡ски, обóв’язок прописáтися
бланк талóнів реєстрáції, бланк талóнів
реєстрацíйного óбліку, бланк реєстрáції мíсця
проживáння та перебувáння, бланк для проп‡ски
вз©ти до увáги, врахувáти, -ýю, -ýєш що
вз©ти до увáги n. врахувáти обстáвини
врахувáння, -я, s
прийн©ти рíшення з врахувáнням чогó
прибýток, -тку, m, дохíд, -óду m від чóго
(нарахóвана) заробíтна плáта з відрахувáннями
прибуткóвий подáток
(нарахóвана) заробíтна плáта без відрахувáнь та
утр‡мань
не декларувáти дохóди
дохóди незакóнного похóдження
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p-y z obchodu s drogami
vedlejší p.
příjemce
p. důchodu
p. směnky
p. úplatku
přijímat
p. do stálého pracovního poměru
p. nový zákon
p. úplatky
p. za člena
příjmení
dát komu čí p.
dohoda o p. se bude vztahovat i na děti
dohoda o užívaní p.
dohodnout si p.
dosavadní p.
dřívější p.
nesouhlasí-li p. dítěte a Vaše, uveďte
i p. dítěte
osoba vystupující (ve spisu) pod p-m…
právo manželů na dvojí p.
předchozí p.
p., popřípadě rodné p.
rodné p.
společné p. manželů
zápis p. v mužském tvaru
přijmout
p. k vyřízení
p. proti podpisu
p. rozsudek
p. státní příslušnost
p. za vlastní (dítě)
příjmový
p. (pokladní) doklad
příkaz
cestovní p.
doručit trestní p.
exekuční p.
inkasní p.
na p. vlády
neuposlechnutí p-u

дохóди від наркобíзнесу
додаткóвий прибýток
одéржувач, -a, m
одéржувач пéнсії
акцептáнт вéкселя
хабароодéржувач
1. приймáти, -áю, -áєш;
2. (zboží, dar) брáти, берý, берéш
приймáти на постíйну робóту
приймáти нов‡й закóн
приймáти n. брáти хабарí
приймáти в члéни
прíзвище, -а s
давáти комý прíзвище когó
домóвленість про в‡користання прíзвища бýде
стосувáтися такóж дітéй, домóвленість щóдо
прíзвища бýде стосувáтися такóж дітéй
домóвленість про в‡користання прíзвища,
домóвленість щóдо прíзвища
домóвитися щóдо прíзвища
поперéднє прíзвище
поперéднє прíзвище
якщó у дит‡ни й у Вас рíзні прíзвища, наведíть тáкóж
прíзвище дит‡ни; якщó не співпадáють прíзвища
дит‡ни і Вáше, наведíть тáкóж прíзвище дит‡ни
осóба, якá фігурýє n. прохóдить (у спрáві) під
прíзвищем…
прáво подрýжжя на подвíйне прíзвище
поперéднє прíзвище
прíзвище абó прíзвище при нарóдженні, прíзвище абó
дівóче n. дошл¤бне n. пéрвíсне прíзвище
прíзвище при нарóдженні, урóджена / урóджений,
дівóче n. дошл¤бне n. пéрвíсне прíзвище
спíльне прíзвище подрýжжя
зáпис прíзвища у фóрмі чоловíчого рóду
1. прийн©ти, -ймý, -ймеш;
2. (nabídku) дáти згóду на що;
3. вз©ти, візьмý, вíзьмеш
прийн©ти для в‡конáння
прийн©ти прóти пíдпису
прийн©ти в‡рок n. рíшення
прийн©ти громад©нство
усинов‡ти; (dívku) neofic. удочер‡ти
прибуткóвий
прибуткóвий (кáсовий) óрдер
постанóва, -и, ž, розпор©дження, -я, s, óрдер, -a, m,
voj. накáз, -у, m
накáз про відр©дження
вруч‡ти судовé розпор©дження n. судовý постанóву
виконáвчий лист
інкáсове дорýчення
за накáзом ýряду
нев‡конáння накáзу
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písemný p.
platební p.
pokladní p.
převodní p.
p. k domovní prohlídce
p. k osobní prohlídce
p. k předvedení obviněného
p. k výkonu rozhodnutí
p. k zadržení
p. k zatčení dlužníka na základě soudního
rozhodnutí
p. majitele účtu
p. soudce
soudní p.
splnění služebního p-u
trestní p.
vydat p.
z p-u prezidenta
přikázaný
přikázat
příkazce
příkazník
příloha
p-ou žádosti jsou tyto doklady

přinucení
p. k pohlavnímu styku
přinutit
p. k výpovědi
případ
posuzovaný p.
pracovník, který zpracovává p.
pro daný p.
projednávaný soudní p.
p. hodný zvláštního zřetele
p. úmrtí
p. úplatkářství
p. vraždy
p-y rozkrádání
soudní p.
v krajním p-ě
ve výjimečných p-ech
vrátit p. k došetření

óрдер
платíжне дорýчення
кáсовий óрдер
платíжне дорýчення
постанóва про n. сáнкція на óбшук у житлí чи íншому
володíнні (конкрéтної осóби)
постанóва про óбшук осóби
накáз про привíд обвинувáченого, накáз про
примусóве достáвлення обвинувáченого
виконáвчий лист
накáз n. розпор©дження про затр‡мання
постанóва про арéшт боржникá на підстáві судовóго
рíшення n. рíшення сýду
розпор©дження n. дорýчення влáсника рахýнку
розпор©дження суддí
постанóва сýду, судовá постанóва, судов‡й накáз,
накáз сýду, судовé розпор©дження
в‡конáння службóвого накáзу
судовé рíшення скорóченої фóрми кримінáльного
провáдження n. судоч‡нства
в‡дати постанóву, дáти розпор©дження, в‡дати
óрдер, (в‡)дати накáз
за розпор©дженням президéнта
накáзаний
наказáти, -ажý, -áжеш, дáти накáз n.
розпор©дження
obch. комітéнт, -a, m
комісіонéр, -a, m
додáток, -ткa, m
додáтком до за©ви n. клопотáння є настýпні
докумéнти, настýпні докумéнти є додáтком до за©ви
n. клопотáння, до за©ви n. клопотáння дода¤ться
настýпні докумéнти
примýшування, -я, s, пр‡мус, -у, m
примýшування до встýпу в статéвий зв’язóк
примýсити, -ýшу, -ýсиш, змýсити, -ýшу, -ýсиш
примýсити до дáчі n. давáння показáнь, примýсити
давáти показáння
1. (soudní) спрáва, -и, ž;
2. в‡падок, -дку, m
спрáва, якá розглядáється
співробíтник, як‡й ведé спрáву
для дáного в‡падку
спрáва, якá розглядáється в сýді
в‡падок, гíдний особл‡вої увáги
смертéльний в‡падок
спрáва про хабáрництво; в‡падок хабáрництвa
спрáва про вб‡вство; в‡падок вб‡вствa
в‡падки розкрадáння
судовá спрáва
у крáйньому рáзі, на крáйній в‡падок
у виняткóвих n. надзвичáйних в‡падках
повернýти спрáву на додаткóве розслíдування

207
vzhledem k závažnosti p-u
připadnout komu
vysoký post připadne komu publ.
zabavený majetek připadl státu
přípis
p. soudu
připisovat

p. na účet
p. příjmy z úroku komu k dobru
p. vklady
příplatek
připojištění
penzijní p. se státním příspěvkem
připojit
p. ke stížnosti plnou moc
připomínka
přiložit ke spisu p-y k protokolu
p. k dokumentaci
vznést p-y k protokolu soudního zasedání
příprava
p. hlavního líčení
p. jednání ve věci
p. trestného činu
připravit

p. o práva
p. o život
p. zákon
přípravný
p-é řízení
p-é úkony
připravovat
připsat

p. komu k dobru
p. úroky
přípustný

беруч‡ до увáги серйóзність спрáви
перейт‡ у влáсність когó, дістáтися, -áнуся,
-áнешся комý
висóкий пост n. висóка посáда дістáнеться комý
конфіскóване майнó перейшлó у влáсність держáви
прип‡ска, -и, ž, додáток-по©снення, додáток, -ткa,
m, по©снення, -я, s
додáток-по©снення сýду
1. (jméno do seznamu) прип‡сувати, -ую, -уєш;
2. (částku na účet) зап‡сувати, -ую, -уєш, віднóсити
на рахýнок;
3. (co komu, na koho, majetek) зап‡сувати, -ую, -уєш
що на кóго, відп‡сувати, -ую, -уєш що комý
зап‡сувати n. віднóсити грóші на рахýнок
зап‡сувати нарахóвані процéнтні дохóди на чий
рахýнок
нарахóвувати внéски
доплáта, -и, ž, надбáвка, -и, ž
додаткóве страхувáння
додаткóве пенсíйне страхувáння з держáвною
допомóгою
додáти, -áм, -ас‡
додáти до скáрги довíреність
заувáження, -я, s
додáти заувáження щóдо n. до протокóлу спрáви
заувáження щóдо n. до документáції
внóсити заувáження щóдо n. до протокóлу судовóго
засíдання
підготóвка, -и, ž
підготóвка спрáви до відкр‡того судовóго засíдання
підготóвка спрáви до рóзгляду сýду n. судовóго
рóзгляду
готувáння до злóчину
1. підготувáти, -ýю, -ýєш, підготóвити, -влю, -виш
що;
2. позбáвити, -влю, -виш когó чогó, забрáти, -берý,
-берéш, відібрáти, -дберý, -дберéш у кóго що
позбáвити прав
позбáвити житт© когó
підготувáти закóн
підготóвчий
досудовé слíдство
підготóвчі дíї
готувáти, -ýю, -ýєш, готóвити, -влю, -виш,
підготовл©ти, -©ю, -©єш
1. (jméno do seznamu) приписáти, -ишý, -‡шеш;
2. (částku na účet) записáти, -ишý, -‡шеш, віднест‡
на рахýнок;
3. (co komu, na koho, majetek) записáти, -ишý, -‡шеш,
відписáти, -ишý, -‡шеш
записáти на чий рахýнок
нарахувáти процéнти
допуст‡мий, припуст‡мий, дозвóлений
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proti tomuto usnesení není stížnost p-á
p. důkaz
přirážka
cenová p.
přísaha
být pod p-ou
porušit p-u
složení p-y
složit p-u
vypovídat pod p-ou
vzít pod p-u
přísahat
p. věrnost
přísedící subst. adjekt. (soudce)
přísežný
p-á formule
p-é svědectví
p. znalec
příslib
p. udělení státního občanství
veřejný p.
příslušenství
byt s p-ím
p. bytu
p. pohledávky
příslušet
oprávněné osobě přísluší peněžní náhrada
provádění důkazů přísluší správnímu
orgánu
příslušník
cizí státní p.
p. policie
p. soukromé bezpečnostní služby
rodinný p.
státní p. ČR
příslušnost
bez státní p-i
mimořádná p. soudu
místní p. (podnikatelských subjektů)
místní soudní p.
p. k soudu (soudní kompetence)
p. pro vyšetřování

зазнáчене рíшення не підлягáє оскáрженню
допуст‡мий дóказ
надбáвка, -и, ž, нацíнка, -и, ž
надбáвка до цін‡, торгóва нацíнка
прис©га, -и, ž, кл©тва, -и, ž
бýти під прис©гою
порýшити прис©гу n. кл©тву
прийнятт© прис©ги, присягáння
присягнýти, присягт‡, дáти n. склáсти прис©гу
давáти показáння під прис©гою
привест‡ до прис©ги когó, прийн©ти прис©гу у кóго,
від кóго
присягáти, -áю, -áєш, давáти n. складáти прис©гу
давáти прис©гу вíрності, присягáти (на) вíрність
засідáтель, -я, m
ve spoj.
фóрмула прис©ги
свíдчення під прис©гою
експéрт під прис©гою; експéрт, як‡й дав прис©гу;
експéрт, як‡й присягнýв
обіц©нка, -и, ž
обіц©нка про наданн© громад©нства
публíчна обіц©нка
вигóди, -íд, pl., зрýчності, -ей, pl
кварт‡ра з вигóдами n. зі зрýчностями
íнші примíщення та плóщі, якí є складовóю част‡ною
кварт‡ри n. якí признáчені для використáння рáзом
з кварт‡рою
процéнти за прострóчення тéрміну сплáти,
договíрний штраф n. договíрні сáнкції та в‡трати,
пов’©зані зі ст©гненням бóргу
налéжати, -жу, -жиш
грошовá компенсáція налéжить уповновáженій осóбі,
уповновáженій осóбі налéжить грошовá компенсáція
докáзування вхóдить у компетéнцію
адміністрат‡вного óргану
член, -a, m
інозéмний громад©нин
поліцéйський
охорóнник
член род‡ни
громад©нин ЧР
1. налéжність, -ості, ž, приналéжність, -ості, ž;
2. громад©нство, -а, s;
3. práv. підсýдність, -ості, ž
без громад©нства
надзвичáйна підсýдність
(fyzická osoba) мíсце підприêмницької ді©льності,
(právnická osoba) юрид‡чна адрéса,
місцезнахóдження, мíсце знахóдження фíрми
територіáльна підсýдність
підсýдність
підслíдність
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rezortní p.
státní p.
územní p.
věcná p. soudu
výlučná p.
příslušný
justiční orgán p. pro…
provést p-á opatření
věcně p. správní orgán
přísnost
p. trestu
přísný
uložit p-ější trest
přisoudit
p. odpovídající částku ve prospěch
navrhovatele
přispět
p. k objasnění trestného činu
p. na úhradu společných potřeb rodiny
příspěvek

členské p-y
dostávat p-y
jednorázový p.
nárok na p.
p. na výživu dítěte
p. při ztrátě živitele
p. v nezaměstnanosti
p-y na sociální pojištění
rodičovský p.
přistěhovalec
přistěhovalecký
přistěhovalectví
přistihnout
p. při činu
p. při lži
přistoupit

p. k obhajobě
p. k úmluvě

підвíдомчість
громад©нство
територіáльна підсýдність
предмéтна підсýдність
в‡ключна підсýдність
1. налéжний, приналéжний, прип‡саний;
2. компетéнтний, відповíдний
óрган правосýддя, компетéнтний для…
здійсн‡ти відповíдні n. компетéнтні зáходи,
вж‡ти відповíдні n. компетéнтні зáходи,
вж‡ти відповíдних n. компетéнтних зáходів
підвíдомчий адміністрат‡вний óрган
сувóрість, -ості, ž
сувóрість покарáння
сувóрий
признáчити більш сувóре покарáння
присуд‡ти, -уджý, -ýдиш
присуд‡ти відповíдну сýму на кóристь поз‡вачá
1. допомогт‡, -ожý, -óжеш, надáти допомóгу n.
підтр‡мку; спри©ти, -©ю, -©єш;
2. допомогт‡ матеріáльно, дáти кóшти
спри©ти розкритт¤ злóчину, допомогт‡ у розкриттí
злóчину
давáти кóшти на покритт© спíльних потрéб сім’ḯ
1. (peněžitý) допомóга, -и, ž, відрахувáння, -я, s,
внéсок, -ску, m;
2. (k čemu) вклад, -у, m, внéсок, -ску, m у що;
3. (do časopisu, diskuse) статт©, -í, ž, в‡ступ, -у, m
члéнські внéски
отр‡мувати n. одéржувати допомóгу
одноразóва грошовá допомóга
прáво на допомóгу
допомóга cíм’ям з дíтьми
допомóга у зв’язкý з втрáтою годувáльника
допомóга на в‡падок безробíття
збір на обов’язкóве соціáльне страхувáння
допомóга по дóгляду за дит‡ною
переселéнець, -нця, m; (z ciziny) іммігрáнт, -a, m
(úřad) імміграцíйний, (kvóta) іммігрáнтський
іммігрáція, -ї, ž
застáти, -áну, -áнеш когó за чим, піймáти, -áю, -áєш,
впіймáти, -áю, -áєш, спіймáти, -áю, -áєш, злов‡ти,
-вл¤, -виш когó на чóму
піймáти n. спіймáти на мíсці (вч‡нення) злóчину
піймáти n. спіймáти на брехнí
1. приступ‡ти, -упл¤, -ýпиш, підступ‡ти, -упл¤,
-ýпиш, підійт‡, -йдý, -йдеш до кóго, чóго;
2. приєднáтися, -áюся, -áєшся, пристáти, -áну,
-áнеш до чóго;
3. погóдитися, -джуся, -дишся з чим
приступ‡ти до зáхисту, розпочáти зáхист
приєднáтися n. пристáти до угóди n. конвéнції
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p. na všechny požadavky
přístup
nepovolаným osobám p. zakázán
volný p. k informacím
přisvojení
p. si cizí věci
přisvojit si
přitěžovat
p. obžalovanému
přitěžující
p. okolnosti
přítomnost
osobní p. navrhovatеle a odpůrce
v p-i svědka
přítomný
p. při podpisu
přivést
p. do neštěstí
p. na mizinu
p. na stopu
přivlastnění
p. majetku
přivlastnit si
přiznání
daňové p.
p. nepodložené důkazy
p. statusu uprchlíka
p. viny
vlastnoručně podepsané p.
žádné p. z něho nedostali publ.
přiznat

p. důchod
p. komu nárok na co
p. právo
p. státní občanství
p. své příjmy
p. svou chybu
přiznat se
p. k vině
p. ke spáchání trestného činu

погóдитися з усімá вимóгами
1. прáво вхóду, дóступ, -у, m, пр‡ступ, -у, m;
2. підхíд, -óду, m
сторóннім вхід заборóнено
вíльний дóступ до інформáції
привлáснення, -я, s, присвóєння, -я, s
незакóнне привлáснення чужóго майнá, незакóнне
заволодíння чуж‡м майнóм
привлáснити, -ню, -ниш, присвóїти, -óю, -óїш
погíршувати n. обт©жувати станóвище когó чим
збíльшувати винý обвинувáченого, обт©жувати
станóвище обвинувáченого
ve spoj.
обстáвини, що обт©жують покарáння
присýтність, -ості, ž
особ‡ста присýтність поз‡вачá та відповідачá
у присýтності свíдка, при свíдкові
присýтній
присýтній при пíдпису
привест‡, -едý, -едéш
призвест‡ до нещáстя
розор‡ти, довест‡ до зл‡днів
навест‡ на слід
привлáснення, -я, s, присвóєння, -я, s
привлáснення майнá, заволодíння майнóм
привлáснити, -ню, -ниш, присвóїти, -óю, -óїш
1. (pachatelе) зізнáння, -я, s;
2. (důchodu) признáння, -я, s;
3. (dokument) декларáція, -ї, ž
податкóва декларáція
зізнáння, непідтвéрджене дóказами
признáння стáтусу бíженця
зізнáння вин‡
власнорýчно підп‡сане зізнáння
жóдного зізнáння від ньóго не доб‡лися n. з ньóго не
в‡тягли
1. (pravdu) в‡знати, -аю, -аєш, hov. признáти, -áю,
-áєш;
2. (právo komu) признáти, -áю, -áєш, надáти, -áм,
-ас‡, дáти, дам, дас‡, признáчити, -чу, -чиш;
3. (příjmy) декларувáти, -ýю, -ýєш, в‡значити, -чу,
-чиш, заяв‡ти, -явл¤, -©виш про що;
4. (zásluhy) в‡знати, -аю, -аєш що за ким
признáчити пéнсію
в‡знати чиḯ претéнзії на що
признáти n. в‡знати прáво
надáти n. дáти громад©нство
декларувáти своḯ дохóди, заяв‡ти про дохóди
в‡знати n. признáти сво¤ пóм‡лку
зізнáтися, -áюся, -áєшся, признавáтися, -на¤ся,
-наêшся в чóму, в‡знати, -аю, -аєш що
зізнáтися (у винí)
зізнáтися у вч‡ненні злóчину
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přiznávat

příživnický
příživnictví
příživník
psychiatrický
p-é ochranné léčení
psychiatrie
psychický
p-á porucha
p. nátlak
psychika
narušená p.
psychopat
publikace
nezákonné rozšiřování pornografických
p-í
půjčit komu co
p. peníze na úroky
půjčit si co u koho
půjčitel
půjčka
bezúročná p.
hypoteční p.
opční p.
poskytnutí p-y
splácení p-y
splatit p-u
získat p-u
působení
p. jedu
výchovné p. na nezletilého
působit
p. škodu
p. výchovně
působnost
časová, teritoriální p. trestních zákonů
p. soudu
p. zákona
spadat do p-i koho
zahrnout do p-i
zpětná p. zákona

1. (pravdu) визнавáти, -на¤, -наêш,
hov. признавáти, -на¤, -наêш;
2. (právo komu) признавáти, -на¤, -наêш, надавáти,
-да¤, -даêш, давáти, да¤, даêш, призначáти, -áю, -áєш;
3. (příjmy) декларувáти, -ýю, -ýєш, визначáти, -áю,
-áєш, заявл©ти, -©ю, -©єш про що;
4. (zásluhy) визнавáти, -на¤, -наêш що за ким
паразит‡чний
дармоḯдство, -а, s
параз‡т, -a, m, дармоḯд, -a, m
психіатр‡чний
психіатр‡чне примусóве лікувáння
психіатрíя, -ї, ž
психíчний
психíчний рóзлад
психíчний нáтиск
пс‡хіка, -и, ž
підíрвана n. розлáднана пс‡хіка
психопáт, -a, m
1. (kniha) видáння, -я, s, публікáція, -ї, ž;
2. (proces) видáння, -я, s, опублікувáння, -я, s
незакóнне розповс¤дження порнографíчних
публікáцій
поз‡чити, -чу, -чиш комý що
поз‡чити n. дáти грóші комý під процéнти
поз‡чити, -чу, -чиш у кóго що
позичкодáвець, -вця, m
пóзика, -и, ž
безпроцéнтна пóзика
іпотéчна пóзика
опційна пóзика, пóзика з опціóном
надáнн© пóзики
сплáчування n. виплáчування пóзики
погас‡ти пóзику
отр‡мати пóзику
1. вплив, -у, m;
2. дíя, -ї, ž, ді©льність, -ості, ž
дíя отрýти
виховн‡й вплив на малолíтнього,
виховн‡й вплив на неповнолíтнього
1. завдавáти, -да¤, -даêш, чин‡ти, -н¤, -ниш,
роб‡ти, -обл¤, -óбиш;
2. впливáти, -áю, -áєш, дíяти, дíю, дíєш
заподíювати шкóду, завдавáти шкóди
дíяти виховн‡ми мéтодами
1. компетéнція, -ї, ž, сфéра ді©льності;
2. дíя, -ї, ž
дíя кримінáльних закóнів у чáсі, прóстóрі
компетéнція сýду
дíя закóну
вхóдити до компетéнції когó
налéжати до компетéнції
зворóтна с‡ла закóну
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pustit
p. na svobodu (z vězení)
původ
označení p-u výrobku
p. drog
původce
p. zločinu
pyroman
pyromanie
pyrotechnikа
pytláctví
dopouštět se p.
pytlačit
pytlák

пуст‡ти, -ущý, -ýстиш, в‡пустити, -ущу, -устиш
звільн‡ти з в’язн‡ці
похóдження, -я, s
в‡значення похóдження в‡робу
похóдження наркóтиків
організáтор, -a, m, ініціáтор, -a, m
організáтор злóчину
палíй, -©, m, підпáлювач, -a, m
піромáнія, -ї, ž
піротéхніка, -и, ž
незакóнне полювáння
займáтися незакóнним полювáнням
займáтися незакóнним полювáнням
бранконьêр, -a, m, осóба, якá займáється
незакóнним полювáнням

