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řád 1. прáвила, -ил, pl., розпор©док, -у, m, кóдекс, -у, m; 
2. (uspořádání) лад, -у, m;
3. (vyznamenání) óрден, -а, m

dodržovat ubytovací ř. додéржуватися n. дотр‡муватися прáвил 
проживáння, додéржувати n. дотр‡мувати прáвила 
проживáння

domovní ř. прáвила внýтрішнього розпор©дку 
jednací ř. пор©док дéнний, реглáмент
jednací ř. Poslanecké směmovny ČR реглáмент Парлáменту ЧР
jízdní ř. рóзклад n. грáфік рýху чогó
letový ř. рóзклад рýху літакíв
mravní ř. морáльний кóдекс
notářský ř. нотаріáльний статýт
občanský soudní ř. Цивíльний процесуáльний кóдекс
pracovní ř. прáвила внýтрішнього трудовóго розпор©дку, 

внýтрішній трудов‡й розпор©док
slavnostně udělit ř. уроч‡сто вруч‡ти óрден
správní ř. (ČR) Адміністрат‡вно-процесуáльний кóдекс, 

(Ukrajina) Кóдекс адміністрат‡вного судоч‡нства
trestní ř. Кримiнáльно-процесуáльний кóдекс
vězeňský ř. прáвила внýтрішнього розпор©дку устанóв 

в‡конáння покарáнь
vnitřní ř. прáвила внýтрішньóго розпор©дку, внýтрішній 

розпор©док
vojenský ř. військóвий статýт
volební ř. полóження про в‡бори
řeč 1. мóва, -и, ž; 

2. мóвлення, -я, s; 
3. розмóва, -и, ž; 
4. промóва, -и, ž, в‡ступ, -у, m

jednací ř. робóча мóва, мóва переговóрів
mateřská ř. рíдна мóва
závěrečná ř. obžalovaného остáннє слóво підсýдного
závěrečná ř. státního zástupce, 

poškozeného, obhájce obžalovaného
закл¤чна промóва прокурóра, потерпíлого, 
захисникá підсýдного

ředitel дирéктор, -a, m
podnikový ř. дирéктор підприïмства
ř. věznice начáльник устанóви в‡конáння покарáнь n. 

кримінáльно-виконáвчої устанóви
výkonný ř. виконáвчий дирéктор
ředitelství дирéкція, -ї, ž, управлíння, -я, s
generální ř. генерáльне n. центрáльне управлíння
Generální ř. cel Центрáльне м‡тне управлíння 
Okresní ř. Policie ČR Райóнне управлíння Полíції ЧР
řešení розв’язáння, -я, s, рíшення, -я, s
smírné ř. sporu м‡рне розв’язáння спóру
řidičský водíйський
ř. průkaz посвíдчення воді©
zkouška k získání ř-ého průkazu екзáмен на одéржання n. отр‡мання посвíдчення 

воді©

ř



223

řídit 1. (podnik) керувáти, -ýю, -ýєш чим, управл©ти,  
-©ю, -©єш чим, (dopravu) регулювáти, -¤ю, -¤єш що, 
(schůzi) вест‡, ведý, ведéш що; 
2. (co podle čeho) керувáти, -ýю, -ýєш чим у чóму, 
дотр‡муватися, -уюся, -уєшся чогó; 
3. (koho, co) вод‡ти, -оджý, -óдиш що, керувáти, -ýю, 
-ýєш ким, чим, управл©ти, -©ю, -©єш ким, чим

předseda soudního senátu řídí jednání головýючий керýє судов‡м засíданням
řídit se керувáтися, -ýюcя, -ýєшcя чим, дотр‡муватися, 

-уюся, -уєшся чогó
ř. smlouvou керувáтися дóговóром
ř. ustanoveními obchodního zákoníku (ČR) дотр‡муватися вимóг n. полóжень 

Комерцíйного кóдексу, 
(Ukrajina) дотр‡муватися вимóг n. полóжень 
Господáрського кóдексу

ř. zákony додéржуватися n. додéржувати закóнів, дотр‡мувати 
закóни, дотр‡муватися закóнів

řízení 1. (jednání, vyřizování) провáдження, -я, s,  
процéс, -у, m, спрáва, -и, ž; 
2. (řídící orgány) керівн‡цтво, -а, s

arbitrážní ř. арбітрáжне провáдження, арбітрáж
blokové ř. наклáдення штрáфу на мíсці вч‡нення n. скóєння 

(адміністрат‡вного) правопорýшення
celní ř. м‡тні процедýри
dědické ř. рóзгляд спрáви про спадкувáння, спрáва про 

спадкувáння
důkazní ř. (процéс n. процедýра) докáзування
exekuční ř. спрáва про примусóве в‡конáння
insolvenční ř. (účinnost od 2010) процедýра банкрýтства, ліквідацíйна процедýра
konkurzní ř. 1. (na funkci) кóнкурс на посáду…; 

2. (na majetek dlužníka) процедýра банкрýтства, 
ліквідацíйна процедýра

občanské soudní ř. цивíльна спрáва, цивíльне провáдження n. 
судоч‡нство, цивíльний процéс

občanskoprávní ř. цивíльна спрáва, цивíльне судоч‡нство, цивíльний 
процéс

obnova ř. na základě nově zjištěných 
skutečností

віднóвлення спрáви за новов‡явленими обстáвинами

odvolací ř. апеляцíйне провáдження
opatrovnické ř. провáдження у спрáвах опíки n. піклувáння
opravné ř. апеляцíйне n. касацíйне провáдження 
pokračovat v zahájeném soudním ř. продóвжувати розпочáте судоч‡нство
poznávací ř. процéс ідентифікáції, пред’©влення для впізнанн© 

(осóби абó предмéтів)
přípravné ř. досудовé слíдство
rozkazní ř. наказнé провáдження
rozvodové ř. спрáва про розірвáння шл¤бу, процéс розірвáння 

шл¤бу
ř. akciové společnosti управлíння акціонéрним товар‡ством
ř. dopravy регулювáння трáнспорту
ř. o dědictví спрáва про спадкувáння
ř. o náhradě škody спрáва про відшкодувáння зб‡тків
ř. o rozvodu manželství спрáва про розірвáння шл¤бу
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ř. o určení otcovství спрáва про визнáння батькíвства; 
(po smrti otce) спрáва про встанóвлення фáкту 
батькíвства за рíшенням сýду

ř. o žádosti рóзгляд за©ви n. клопотáння
ř. proti nepřítomným заóчне судоч‡нство, заóчна спрáва
ř. před soudem druhé instance спрáва пéред судóм n. в судí дрýгої інстáнції
ř. ve věci… спрáва про n. у зв’язкý з …
ř. ve věci přestupku спрáва про адміністрат‡вне правопорýшення, спрáва 

про простýпок 
ř. vozidla pod vlivem alkoholu керувáння трáнспортним зáсобом у стáні 

(алкогóльного) сп’янíння
smírčí ř. миров‡й процéс
soudní ř. судовá спрáва
státní ř. (ekonomiky) держáвне регулювáння (еконóміки)
trestní ř. кримiнáльна спрáва, кримiнáльне судоч‡нство, 

провáдження у кримiнáльній спрáві 
trestní ř. proti mladistvým провáдження в спрáвах (про злóчини) неповнолíтніх
úřední ř. адміністрат‡вна спрáва
v rámci (trestního) ř. у мéжах (кримінáльного) судоч‡нства
vedení ř. вéдення процéсу n. спрáви
výběrové ř. тéндер, кóнкурс
vykonávací ř. в‡конáння в‡року
vyrovnací ř. мировá угóда
zahájit ř. порýшити спрáву 
zastavit ř. ve věci припин‡ти n. закр‡ти провáдження в спрáві 
zrušit výběrové ř. скасувáти n. анулювáти тéндер n. кóнкурс, 

скасувáти провéдення тéндеру


