
250

šek чек, -a, m
cestovní š. дорóжній n. тур‡стський чек
еurošek єврочéк
indosamentní š. óрдерний чек
nabyvatel š-u чекодержáтель
nekrytý š. чек без покритт©, незабезпéчений чек 
platit š-em плат‡ти чéком
platný š. дíйсний чек
propadlý š. прострóчений чек
proplatit š. оплат‡ти чек
š. k zúčtování розрахункóвий чек
š. na doručitele чек на пред’явникá
š. na jméno іменн‡й чек
výstavce š-u чекодáвець
vystavený š. в‡писаний чек
šekový чéковий
š-á platba платíж чéком
šetření розслíдування, -я, s, дослíдження, -я, s
předběžné š. поперéднє розслíдування
psychologické š. психологíчне обстéження
soudní š. судовé розслíдування
statistické š. статист‡чне дослíдження
v souvislosti s š-ím trestného činu vraždy у зв’язкý з розслíдуванням вб‡вства
šetřit розслíдувати, -ую, -уєш
š. stížnosti občanů розслíдувати скáрги громад©н
šidit обмáнювати, -юю, -юєш, обрахóвувати, -ую, -уєш
š. na ceně обрахóвувати
š. na míře обмíрювати
š. na váze обвáжувати
š. zákazníky обмáнювати n. обрахóвувати покупцíв
šikana publ. дідівщ‡на, -и, ž, пр‡чíпка, -и, ž, зáчіпка, -и, ž, 

чіпл©ння, -я, s; 
(v armádě) нестатýтні стосýнки, publ. дідівщ‡на, -и, ž

šikanování publ. дідівщ‡на, -и, ž, чіпл©ння, -я, s, 
тероризувáння, -я, s

šikanovat чіпл©тися, -©юся, -©єшся до кóго, прискíпуватися, 
-уюся, -уєшся до кóго, присíкуватися, -уюся, -уєшся 
до кóго, тирáнити, -ню, -ниш кóго, тероризувáти, 
-ýю, -ýєш когó 

š. podřízené чіпл©тися n. прискíпуватися n. присíкуватися до 
підлéглих

šíření розповс¤дження, -я, s, пош‡рення, -я, s, 
пош‡рювання, -я, s

š. nepravdivých informací a zpráv пош‡рення n. розповс¤дження неправд‡вих 
відóмостей

š. pohlavní nemoci розповс¤дження n. пош‡рeння венер‡чних хворóб
š. poplašné zprávy (ČR) пош‡рювання завíдомо неправд‡вого 

повідóмлення;

Š
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(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)

šířit пош‡рювати, -юю, -юєш, ш‡рити, -рю, -риш, 
розповс¤джувати, -ую, -уєш 

š. pomluvy пош‡рювати n. розповс¤джувати чутк‡ n. 
наклéпницькі відóмості

šizení обмáнювання, -я, s
š. na míře обмíрювання
š. na váze обвáжування
škoda шкóда, -и, ž, зб‡тки, -ів, pl., zříd. зб‡ток, -тку, m
hmotná š. матеріáльна шкóда, матеріáльні зб‡тки n. втрáти
majetková š. майновí зб‡тки, майновá шкóда
morální š. морáльна шкóда
náhrada š-y відшкодувáння n. компенсáція шкóди n. зб‡тків
nahradit skutečnou š-u відшкодувáти n. компенсувáти реáльні зб‡тки 
nahradit způsobenou š-u відшкодувáти зáвдані зб‡тки, компенсувáти зáвдану 

шкóду
nikoli malá š. (nejméně 25 000 Kč) вел‡ка шкóда
nikoli nepatrná š. (nejméně 5 000 Kč) мінімáльно вел‡ка шкóда
odhad š-y встанóвлення n. в‡значення рóзміру зб‡тків n. 

шкóди, оцíнка зб‡тків n. шкóди
pojištění proti š-ám způsobeným 

živelními pohromami
страхувáння на в‡падок стихíйного л‡ха

rozsah š-y рóзмір зб‡тків n. шкóди
š. na majetku майновí зб‡тки
š. velkého rozsahu  

(nejméně 5 000 000 Kč)
шкóда в особл‡во вел‡кому рóзмірі,  
шкóда в особл‡во вел‡ких рóзмірах

š. většího rozsahu (nejméně 50 000 Kč) достáтньо вел‡ка шкóда 
š. způsobená dopravní nehodou зб‡тки від дорóжньо-трáнспортної пригóди (ДТП)
š. způsobená požárem зб‡тки, сприч‡нені пожéжею
úhrada š-y покритт© зб‡тків n. шкóди
utrpět š-u зазнáти шкóди n. зб‡тків n. втрáти n. втрáт
větší š. (nejméně 50 000 Kč) достáтньо вел‡ка шкóда 
vyčíslení škod обч‡слення зб‡тків n. шкóди n. втрáт
značná š. (nejméně 500 000 Kč) шкóда у вел‡кому рóзмірі, шкóда у вел‡ких рóзмірах 
způsobit š-u заподíяти шкóду, завдáти зб‡тків n. шкóди
škodit завдавáти шкóди, шкóдити, -джу, -диш
škodlivost шкідл‡вість, -ості, ž, небезпéчність, -ості, ž
š. drog шкідл‡вість наркóтиків
škodlivý шкідл‡вий, небезпéчний
š-é následky шкідл‡ві нáслідки
š. vliv шкідл‡вий n. небáжаний вплив
zdraví š. шкідл‡вий для здорóв’я
škola шкóла, -и, ž, навчáльний зáклад, уч‡лище, -а, s
církevní š. шкóла, якý заснувáла та фінансýє цéрква
internátní š. шкóла-інтернáт
střední odborná š. професíйно-технíчна шкóла, (Ukrajina) тéхнікум
střední průmyslová š. професíйно-технíчна шкóла, (Ukrajina) тéхнікум
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střední š. серéдній навчáльний зáклад
vysoká š. в‡щий навчáльний зáклад
základní š. (ČR – 9 let) загальноосвíтній зáклад І–ІІ стýпеня;  

(1. stupeň ZŠ) початкóва шкóла,
(2. stupeň ZŠ) основнá шкóла;
(Ukrajina) серéдня загальноосвíтня шкóла, 
загальноосвíтній зáклад І–ІІ стýпеня

škrtnout в‡креслити, -лю, -лиш
nehodící se škrtněte непотрíбне в‡креслити
š. z evidence зн©ти з óбліку
špion шпигýн, -á, m
špionáž шпигýнство, -а, s, шпіонáж, -у, m
průmyslová š. промислóве шпигýнство, промислóвий шпіонáж
vojenská š. військóве шпигýнство, військóвий шпіонáж
špionážní шпигýнський
štěnice publ. (prvek odposlouchávacího 

zařízení)
hov. жучóк, -чкá, m 


