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jazyk мóва, -и, ž
mateřský j. рíдна мóва
ovládat j. володíти мóвою
vypovídat v mateřském j-ce давáти показáння рíдною мóвою
jednací ve spoj.
j. číslo 1. (spisu) нóмер спрáви;

2. вхідн‡й нóмер; 
3. вихідн‡й нóмер

j. řád реглáмент
j. síň зáл n. зáла судовóго засíдання, зал сýду; зал засíдань
jednání 1. дíя, -ї, ž, дíяння, -я, s; 

2. поведíнка, -и, ž, повóдження, -я, s;
3. переговóри, -ів, jen v pl.

amorální j. аморáльна n. неморáльна поведíнка
být v j. soudu знахóдитися на рóзгляді в судí, 

знахóдитися на рóзгляді сýду 
delikventní j. асоціáльна n. деліквéнтна поведíнка
dopustit se j. pro společnost 

nebezpečného
вчин‡ти суспíльно небезпéчні дíяння

j. soudu s vyloučením veřejnosti закр‡тий судов‡й рóзгляд, закр‡те судовé засíдання, 
закр‡те засíдання сýду;  
publ. судовé засíдання за закр‡тими двер‡ма,  
publ. судовé засíдання при закр‡тих двéрях

j. soudu ve věci рóзгляд n. слýхання сýду щóдо спрáви
j. v dobré víře (bona fide) пóм‡лка, здíйснена не(на)вм‡сно n. не(на)вм‡сне
pokračovat v j. продóвжувати / продóвжити переговóри
přerušit j. перервáти переговóри
řídit soudní j. (ústně) вест‡ рóзгляд n. слýхання сýду (в ýсній фóрмі)
soudní j. рóзгляд сýду, засíдання сýду, судовé засíдання, 

слýхання сýду
trestné j. кримiнáльне дíяння (дíя абó безді©льність)
účastnit se j. u soudu брáти ýчасть у рóзгляді n. слýханні сýду
úmyslné j. ум‡сні n. свідóмі дíї
úřední j. офіцíйні переговóри
zaviněné j. дíї, сприч‡нені ким
zkrácené j. (týká se legislativního procesu) скорóчений законодáвчий процéс
způsob j. (za právnickou osobu) спóсіб представн‡цтва 
jednat 1. дíяти, дíю, дíєш; 

2. повóдитися, -джуся, -дишся; стáвитися, -влюся, 
-вишся, 
3. вест‡ переговóри, обговóрювати, -рюю, -рюєш

j. na vlastní riziko дíяти на свій страх і риск, дíяти на свій (влáсний) 
риск n. р‡зик

j. neoprávněně дíяти неправомíрно
j. nezákonně дíяти незакóнно
j. o uzavření smlouvy вест‡ переговóри про уклáдення дóговóру
j. podvodně дíяти обмáнним шл©хóм n. шл©хóм обмáну n.  

по-шахрáйському n. по-шахрáйськи
j. proti předpisům дíяти прóти прáвил n. не за прáвилами
j. protiprávně дíяти незакóнно n. протизакóнно
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j. s klienty вест‡ переговóри з кліêнтами
j. sám a svým jménem дíяти самостíйно і від свогó íмені
j. soudní cestou дíяти в судовóму пор©дку
j. úmyslně дíяти ум‡сно n. з нáміром
j. za zavřenými dveřmi вест‡ переговóри за закр‡тими двер‡ма n. при 

закр‡тих двéрях
j. ze zištných pohnutek дíяти з кор‡сливих мот‡вів
jednatel 1. представн‡к, -á, m;

2. агéнт, -а, m 
j. společnosti s r. o. офіцíйний представн‡к ТОВ (товар‡ства з 

обмéженою відповідáльністю)
obchodní j. комерцíйний n. торгóвий n. торговéльний 

представн‡к фíрми
jednatelství агéнтство, -а, s
konzulární j. кóнсульське агéнтство
jednotka 1. один‡ця, -і, ž;

2. підрóзділ, -у, m, част‡на, -и, ž
j. zvláštního určení спецпідрóзділ, загíн особл‡вого признáчення
měnová j. грошовá один‡ця
peněžní j. грошовá один‡ця
policejní j. підрóзділ полíції
speciální j. спеціáльний підрóзділ, спецпідрóзділ
zásahová j. грýпа затр‡мання
jistit гарантувáти, -ýю, -ýєш
j. půjčku bytem či jinou nemovitostí забезпéчити повéрнення отр‡маної пóзики застáвою 

n. об’êктом застáви
jistota 1. (faktu) достовíрність, -ості, ž; 

2. гарáнтія, -ї, ž; 
3. (v chování) в/упéвненість, -ості, ž,  
(postavení) пéвність, -ості, ž; 
4. безпéка, -и, ž, (domu) безпéчність, -ості, ž 

právní j. правовá гарáнтія
sociální j-y соціáльні гарáнтії
jmění влáсність, -ості, ž, майнó, -á, m
kmenové j. státního podniku майнó держáвного підприêмства
společné j. manželů спíльна сумíсна влáсність подрýжжя
správa j. управлíння майнóм
základní j. obchodní společnosti dříve статýтний фонд господáрського товар‡ства, 

статýтний фонд комерцíйного товар‡ства
jméno 1. ім’©, íмені, s, прíзвище, -a, s

2. нáзва, -и, ž, найменувáння, -я, s
jednat pod cizím j-em виступáти під чуж‡м ім’©м
jednat jménem дíяти від íмені
j-em republiky soud rozhodl (ČR) постанов‡ти в‡рок ім’©м n. íменем Респýбліки;

(Ukrajina) постанов‡ти в‡рок ім’©м n. íменем 
Украḯни n. держáви

j-em zákona ім’©м закóну
j. žadatele ім’© та прíзвище за©вника
kazit komu dobré j. зіпсувáти комý репутáцію n. дóбре ім’©
krycí j. прíзвисько
křestní j. ім’©
obchodní j. akciové společnosti фíрмове n. комерцíйне найменувáння акціонéрного 

товар‡ства
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pod falešným j-em під чуж‡м ім’©м
zfalšování jmen фальсифікáція прíзвищ
znít na j. бýти офóрмлений на прíзвище
žít pod cizím j-em ж‡ти під чуж‡м ім’©м
jmenovací ve spoj.
j. dekret накáз про признáчення
jmenovaný 1. (zmíněný) згáданий, зазнáчений; 

2. (do funkce) признáчений
dále j. нижчезгáданий, нижчезазнáчений
j-á osoba згáдана n. зазнáчена осóба
j. krajským soudem признáчений обласн‡м судóм
níže j. нижчезгáданий, нижчезазнáчений
shora j. вищезгáданий, вищезазнáчений
výše j. вищезгáданий, вищезазнáчений
jmenovat 1. (nazývat) називáти, -áю, -áєш, згáдувати, -ую, 

-уєш; 
2. (koho čím) призначáти, -áю, -áєш / признáч‡ти, 
-áчý, -áчиш когó чим, призначáти / признáч‡ти на 
посáду когó

j. soudce do funkce призначáти / признáч‡ти судд¤ на посáду
j. zástupce призначáти / признáч‡ти представникá, призначáти / 

признáч‡ти застýпника
judikát судовé рíшення
judikatura 1. правосýддя, -я, s, юст‡ція, -ї, ž, юриспрудéнція, 

-ї, ž; 
2. сукýпність судов‡х рíшень

jurisdikce юрисд‡кція, -ї, ž
soudní j. судовá юрисд‡кція
správní j. адміністрат‡вна юрисд‡кція
trestní j. кримiнáльна юрисд‡кція
jurisdikční юрисдикцíйний
justice юст‡ція, -ї, ž, правосýддя, -я, s
justiční судов‡й
j. omyl судовá пóм‡лка, пóм‡лка сýду
j. orgán судов‡й óрган
j. stráž судовá охорóна
j. vražda стрáта нев‡нного за в‡роком сýду, стрáта нев‡нного 

чéрез пóм‡лку сýду 


