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vada вáда, -и, ž, дефéкт, -у, m, недóлік, -у, m
duševní v. психíчний рóзлад
neodstranitelná v. (v obchodních vztazích) недóлік, як‡й не мóжна n. 

неможл‡во усýнути
podstatná v. істóтний недóлік 
tělesná v. фіз‡чна вáда
v. výrobku недóлік в‡робу, бракóваний в‡ріб
vadný бракóваний, дефéктний, з вáдою
v-é procesní úkony помилкóві процесуáльні дíї
v-é zboží товáр з недóліками, бракóваний товáр
v. důkaz х‡бний дóказ
válečný воêнний, військóвий
v. korespondent військóвий кореспондéнт, військкóр
v. stav воêнний стан
v. zajatec військовополонéний
v. zločin воêнний злóчин
válka війнá, -‡, ž
občanská v. громад©нська війнá
studená v. přen. холóдна війнá
vyhlášení v-y оголóшення війн‡
vypovědět v-u оголос‡ти війнý
valorizace індексáція, -ї, ž
v. sociálních dávek індексáція соціáльної допомóги
valorizační íндексний
valorizovaný індексóваний
valorizovat індексувáти, -ýю, -ýєш
v. důchody індексувáти пéнсії
valuta вал¤та, -и, ž
dovoz v-t ввéзення n. ввіз вал¤ти
vývoz v-t в‡віз вал¤ти
valutový вал¤тний
vandal вандáл, -a, m
vandalismus вандалíзм, -у, m, вáрварство, -а, s
vandalský вандáльський, вáрварський
vandalství вандалíзм, -у, m, вáрварство, -а, s
varování∗ (viz příloha)
varovat∗ (viz příloha)
varovný∗ (viz příloha)
vázaný блокóваний
v. vklad блокóваний вклад
vázat 1. (slibem, podmínkami) зв’©зувати, -ую, -уєш; 

2. (prodej) práv., ekon. блокувáти, -ýю, -ýєш
být vázán slibem бýти зв’©заним обіц©нкою
být vázán ústavou a zákony керувáтися конститýцією та закóнaми
soud je vázán návrhem суд зобов’©заний вз©ти до увáги пропоз‡цію
žádost není vázána lhůtou подáча за©ви n. клопотáння не обмéжується стрóком
vazba взятт© під вáрту, ув’©знення, -я, s
být ve v-ě бýти n. перебувáти під вáртою
držet ve v-ě na základě zatykače тримáти під вáртою на підстáві накáзу про арéшт n. 

óрдеру на арéшт

v
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důvody v-y підстáви для взятт© під вáрту
koluzní v. ув’©знення (, зумóвлене обґрунтóваним 

побóюванням, що обвинувáчений мóже впливáти на 
свíдків, співобвинувáчених і т. д.)

propustit z v-y звільн‡ти з-під вáрти
předběžná v. поперéднє ув’©знення
trvání v-y строк перебувáння під вáртою 
útěková v. взятт© під вáрту (у зв’язкý з обґрунтóваними 

побóюваннями щóдо втéчі абó ух‡лення від слíдства 
та сýду)

uvalit v-u na koho вз©ти під вáрту когó
v. se započítává ode dne… взятт© під вáрту обч‡слюється з дня…
vydávací v. взятт© під вáрту для (подáльшої) екстрад‡ції,  

взятт© під вáрту для передáчі інозéмців
vyhošťovací v. взятт© під вáрту перед в‡дворенням
vzetí do v-y взятт© під вáрту
vzít do v-y вз©ти під вáрту когó
vazebně stíhaný ув’©знений, заарештóваний
vazební ve spoj.
v. důvod підстáва для взятт© під вáрту n. для ув’©знення
v. věznice слíдчий ізол©тор (СІЗО), устанóва поперéднього 

ув’©знення
vdaná замíжня, одрýжена
být v. za koho бýти у шл¤бі n. одрýженою з ким, бýти зáмужем 

за ким
vdát se za koho в‡йти зáміж за кóго, одруж‡тися, -ужýся, -ýжишся 

з ким, вз©ти шлюб з ким
vdova вдовá, -‡, ž
vdovec вдівéць, -вц©, m
vdovský вдов‡н
v. důchod пéнсія в рáзі втрáти годувáльника
věc 1. річ, рéчі, ž; 

2. спрáва, -и, ž, дíло, -а, s
dát v. do zástavy віддáти річ у застáву, застáвити річ
mít v držbě v. володíти рíччю; володíти рíччю, не бýдучи її 

влáсником
mluvit k věci говор‡ти по сýті
nabývání v-i набутт© правá влáсності на річ
nemovitá v. нерухóмість
občanskoprávní v. цивíльна спрáва
odevzdat nalezenou v. na policii здáти знáйдену річ полíції
postoupení v-i rozhodci передáча спрáви (на в‡рішення) арбíтру n. 

третéйському cуддí
posuzovaná v. спрáва, що розглядáється
poškozování cizí v-i пошкóдження чужóї рéчі
projednání v-i рóзгляд спрáви
propadnutí v-i конфіскáція рéчі
předložit v. k rozhodnutí nadřízenému 

soudu
передáти спрáву на рóзгляд вищесто©щому сýду

přisvojení si cizí v-i привлáснення n. присвóєння чужóї рéчі
rozsouzená v. в‡рішена спрáва
služební v. службóва спрáва
trestní řízení ve v-i… кримiнáльна спрáва про…
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Věc: (v dopise) Про:
v. doličná речов‡й дóказ
v. osobní potřeby предмéт особ‡стого користувáння 
vlastník v-i влáсник рéчі
vrátit v. k došetření повернýти спрáву на додаткóве розслíдування
vydražená v. річ, кýплена з аукціóну n. на аукціóні
zástava v-i застáва рéчі
zcizení v-i привлáснення n. присвóєння рéчі
zmocnění se cizí v-i заволодíння чужóю рíччю
zničení v-i зн‡щення рéчі
věcný 1. матеріáльний, речов‡й; 

2. суттêвий 
nalezení v-ých důkazů в‡явлення речов‡х дóказів
v-é návrhy суттêві пропоз‡ції
v. důkaz речов‡й дóказ
zajištění v-ých důkazů забезпéчення n. (операт‡вне) закрíплення речов‡х 

дóказів
zkoumání v-ých důkazů дослíдження n. анáліз речов‡х дóказів
zničení v-ých důkazů зн‡щення речов‡х дóказів
vedení 1. керівн‡цтво, -а, s, начáльство, -а, s; 

2. адміністрáція, -ї, ž; 
3. вéдення, -я, s

v. podniku керівн‡цтво n. адміністрáція підприêмства 
v. soudního řízení вéдення судоч‡нства n. судовóго процéсу
v. školy дирéкція n. адміністрáція шкóли
v. účtu вéдення рахýнку
v. vyšetřování вéдення слíдства n. розслíдування
vědomě завíдомо, свідóмо, ©вно
v. nepravdivé údaje завíдомо неправд‡ві відóмості n. дáні
vědomí 1. свідóмість, -ості, ž; 

2. (viny) усвідóмлення, -я, s
brát na v. брáти до вíдома, бýти свідóмим 
dát na v. довест‡ до вíдома, повідомл©ти, сповіщáти
v. odpovědnosti усвідóмлення відповідáльності
vědomý свідóмий, ©вний
jsem si vědom toho, že… я свідóмий тогó, що; я усвідóмлюю, що…
vedoucí керівн‡й, головн‡й, провідн‡й
v. pracovník керівн‡й працівн‡к
v. redaktor головн‡й редáктор
vedoucí subst. adjekt. завíдувач, -a, m, начáльник, -a, m, керівн‡к, -á, m, 

головá, -‡, ž чогó, завíдуючий чим
v. katedry завíдувач кáфедри, завíдуючий кáфедрою
v. konzulárního jednatelství керівн‡к кóнсульського агéнства
v. oddělení завíдувач віддíлення, завíдуючий віддíленням
v. organizační složky керівн‡к організацíйного підрóзділу
v. stavby начáльник будівн‡цтва
věk вік, -у, m
dosáhnout v-u padesáti let досягт‡ п’ятдесятирíчного вíку n. п’ятдесят‡ рóків
produktivní v. продукт‡вний вік
v pokročilém v-u у пох‡лому вíці
ve věku od… do… let у вíці від… до… рóків
v. pro uzavření manželství шл¤бний вік
v. stanovený zákonem вік, встанóвлений n. передбáчений закóном



284

věkový віков‡й
v-á hranice pro nárok na starobní důchod вік, встанóвлений для признáчення пéнсії за вíком
v. rozdíl віковá різни́ця, різн‡ця у вíці
velezrada держáвна зрáда 
velezrádce держáвний злоч‡нець
velvyslanec посóл, -слá, m
mimořádný a zplnomocněný v. České 

republiky
Надзвичáйний і Повновáжний Посóл Чéської 
Рéспубліки

velvyslanectví посóльство, -а, s
zřizovat v. заснóвувати посóльство
věnovat дарувáти, -ýю, -ýєш, подарувáти, -ýю, -ýєш
verdikt верд‡кт, -у, m
soudní v. судов‡й верд‡кт, верд‡кт сýду
souhlasit s v-em погóдитися з верд‡ктом
zprošťující v. випрáвдувальний верд‡кт
verifikace верифікáція, -ї, ž, перевíрка, -и, ž
v. elektronického podpisu перевíрка електрóннoго (цифровóго) пíдпису
verifikovat посвíдчувати, -ую, -уєш / посвíдчити, -чу, -чиш, 

засвíдчувати, -ую, -уєш / засвíдчити, -чу, -чиш,  
завíрювати, -юю, -юєш / завір©ти, -©ю, -©єш, 
верифікувáти, -ýю, -ýєш

v. listinu посвíдчувати / посвíдчити n. засвíдчувати / 
засвíдчити докумéнт

věrnost вíрність, -ості, ž
porušovat manželskou v. порýшувати подрýжню вíрність
přísahat v. присягáти вíрність
věrný 1. вíрний, вíдданий;

2. прáвильний, вíрний, тóчний
v. překlad прáвильний n. вíрний n. тóчний перéклад
věrohodnost достовíрність, -ості, ž, вірогíдність, -ості, ž
v. důkazu достовíрність дóказу
zeslabit v. послáбити достовíрність
věrohodný достовíрний, вірогíдний
v-á svědecká výpověď достовíрні показáння свíдків n. свíдка
verze вéрсія, -ї, ž
kriminalistická v. криміналіст‡чна вéрсія
pátrací v. операт‡вно-розшукóва вéрсія
prověřování vyšetřovacích v-í перевíрка слíдчих вéрсій
vyšetřovací v. слíдча вéрсія
vytyčení vyšetřovacích v-í в‡сунення слíдчих вéрсій 
veřejně публíчно, прил¤дно, відкр‡то
projednávat věc v. розглядáти спрáву на відкр‡тому засíданні
v. prospěšné práce оплáчувані громáдські робóти, оплáчувані суспíльно 

кор‡сні робóти 
veřejnost 1. товар‡ство, -а, s, громáда, -и, ž; 

2. громáдськість, -ості, ž
proces s vyloučením v-i закр‡тий процéс
působit na širokou v. впливáти n. здíйснювати вплив на ширóку 

громáдськість
v. soudního jednání глáсність судовóго рóзгляду
veřejný 1. публíчний, прил¤дний, відкр‡тий; 

2. громáдський
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na v-ém jednání soudu на відкр‡тому судовóму засíданні,  
на відкр‡тому засíданні сýду

průzkum v-ého mínění óпит громáдської дýмки
v-á dražba публíчний аукціóн
v-á soutěž тéндер, кóнкурс
v-é hlasování відкр‡те голосувáння
v-é líčení відкр‡те засíдання
v-é zájmy громáдські інтерéси
v. činitel службóва n. посадóва осóба
v. pořádek громáдський пор©док
výkon v-é funkce в‡конáння n. обіймáння держáвної посáди
věřitel кредитóр, -a, m, позикодáвець, -вця, m, 

виконáвець, -вця, m
hypoteční v. іпотéчний кредитóр
zajištěný v. забезпéчений кредитóр
zástavní v. заставодержáтель
zvýhodnit jiného v-e надáти перевáгу íншому кредитóру
věřitelský кредитóрський
v-á schůze збóри кредитóрів
v. výbor комітéт кредитóрів
vést 1. вест‡, ведý, ведéш; 

2. вест‡, ведý, ведéш, керувáти, -ýю, -ýєш, 
очóлювати, -юю, -юєш

v. evidenci trestných činů вест‡ óблік злóчинів
v. jednání вест‡ переговóри
v. podnik керувáти підприêмством, очóлювати  

підприêмство
v. protokol вест‡ протокóл
v. trestní řízení вест‡ кримiнáльну спрáву
v. výslech вест‡ дóпит
v. vyšetřování вест‡ слíдство n. розслíдування
věstník вíсник, -a, m, бюлетéнь, -я, m
Obchodní v. Торгóвий вíсник
Úřední v. Evropské unie Офіцíйний вíсник Європéйського Со¤зу
veto вéто, neskl., s
právo v-a прáво вéто
suspenzivní v. суспенз‡вне n. відкладáльне вéто
vyslovit v. proti čemu наклáсти вéто на що
vetovat накладáти / наклáсти вéто на що
v. usnesení накладáти / наклáсти вéто на постанóву n. ухвáлу n. 

рíшення
v. zákon накладáти / наклáсти вéто на закóн
většina бíльшість, -ості, ž, бíльша част‡на
dvoutřetinová v. кваліфікóвана бíльшість
kvalifikovaná v. кваліфікóвана бíльшість
nadpoloviční v. абсол¤тна бíльшість
zvolit v-ou hlasů обрáти бíльшістю голосíв
většinový мажоритáрний
v. volební systém мажоритáрна в‡борча систéма
vězeň в’©зень, -зня, m, subst. adjekt. ув’©знений
držet v-ě ve vězení тримáти ув’©знених у в’язн‡ці n. тюрмí
uprchlý v. збíглий в’©зень n. ув’©знений
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vězení 1. в’язн‡ця, -і, ž, тюрмá, -‡, ž; 
2. позбáвлення вóлі, ув’©знення, -я, s, арéшт, -у, m

bуl odsouzen k třem letům v. йогó засýджено n. засуд‡ли на три рóки позбáвлення 
вóлі

být propuštěn z v. бýти звíльненим iз в’язн‡ці n. тюрм‡
být ve v. бýти n. перебувáти у в’язн‡ці n. тюрмí
domácí v. домáшній арéшт
doživotní v. довíчне ув’©знення
odpykávat si trest ve v. відбувáти покарáння у в’язн‡ці
utéci z v. втект‡ з в’язн‡ці n. тюрм‡
vsadit do v. посад‡ти у в’язн‡цю n. тюрмý
zavřít do v. посад‡ти у в’язн‡цю n. тюрмý
vězeňský в’язн‡чний, тюрéмний, арештáнтський
v-á cela примíщення кáмерного т‡пу (ПКТ),  

neofic. тюрéмна кáмера
v-á vzpoura бунт ув’©знених
v-é zařízení кримiнáльно-виконáвча устанóва, пенітенціáрна 

устанóва 
v. dozorce тюрéмний нагл©дáч
vězeňství пенітенціáрна систéма
věznice práv. устанóва в‡конáння покарáнь,  

кримiнáльно-виконáвча устанóва;  
в’язн‡ця, -і, ž, тюрмá, -‡, ž

přeřadit z jednoho typu v. do jiného перевест‡ n. переміст‡ти з одногó т‡пу  
кримiнáльно-виконáвчої устанóви в íнший n. до 
íншого, перевест‡ n. переміст‡ти з одногó т‡пу 
в’язн‡ці в íнший n. до íншого

vazební v. слíдчий ізол©тор (СІЗО), устанóва поперéднього 
ув’©знення

v. pro mladistvé виховнí колóнії
v. s dohledem виправнí колóнії мінімáльного рíвня безпéки 

з полéгшеними умóвами тримáння
v. s dozorem виправнí колóнії мінімáльного рíвня безпéки 

з загáльн‡ми умóвами тримáння
v. s ostrahou виправнí колóнії серéднього рíвня безпéки
v. se zvýšenou ostrahou виправнí колóнії максимáльного рíвня безпéки
věznit тримáти в ув’©зненні n. у в’язн‡ці n. y тюрмí n.  

під арéштом
nezákonně v. незакóнно тримáти в ув’©зненні
vicekonzul віце-кóнсул, -a, m
viceprezident віце-президéнт, -a, m
videopirátství відеопірáтство, -а, s
vidimace посвíдчення, -я, s, засвíдчення, -я, s; 

neofic. завíрення, -я, s
vina винá, -‡, ž, в‡нність, -ості, ž, винувáтість, -ості, ž
brát na sebe v-u брáти на сéбе винý
dávat v-u komu za co обвинувáчувати когó в чóму
dokázat v-u obžalovaného довест‡ винý n. в‡нність обвинувáченого
klást za v-u komu co обвинувáтити когó в чóму
mít v-u na čem бýти в‡нним у чóму
popírat v-u заперéчувати винý
přiznat svoji v-u зізнáтися у винí
rozhodovat otázku v-y вирíшувати питáння про винý n. в‡нність
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svalit v-u na koho склáсти n. звал‡ти винý на кóго
v. byla na obou stranách в‡нні бул‡ об‡дві стóрони
v. nebyla prokázána винý n. в‡нність не булó довéдено 
výrok o v-ě в‡рок про в‡нність 
z vaší v-y з Вáшої вин‡
zprostit v-y koho зн©ти винý з кóго
viník subst. adjekt. в‡нний, винувáтець, -тця, m
trestní stíhání v-a прит©гнення в‡нного до кримiнáльної 

відповідáльності
usvědčení v-a викритт© n. в‡явлення в‡нного
v-ci jsou trestáni в‡нні підлягáють покарáнню
vinit koho z čeho винувáтити, -áчу, -áтиш, вин‡ти, -н¤, -н‡ш когó 

в чóму
v. ze způsobení dopravní nehody вин‡ти n. винувáтити у сприч‡ненні  

дорóжньо-трáнспортної пригóди (ДТП)
vinný čím в‡нний у чóму, винувáтий у чóму
cítit se vinen почувáти себé в‡нним
uznání obžalovaného v-m визнáння підсýдного в‡нним
vízový вíзовий
v. styk вíзовий реж‡м
vízum вíза, -и, ž
hromadné v. груповá вíза
jednotné Schengenské v. єд‡на шенгéнська вíза
krátkodobé v. короткострокóва вíза
letištní průjezdní v. аеропóртна транз‡тна вíза
národní dlouhodobé v. націонáльнa довгострокóва вíза
odmítnout vydat v. відмóвити у в‡дачі n. в офóрмленні вíзи
průjezdní v. транз‡тна вíза
tranzitní v. транз‡тна вíза
udělit v. do pasu постáвити вíзу в пáспорт
v. s omezenou vstupní platností вíза з обмéженою територіáльною дíєю
vjezd na v. в’їзд за вíзою
vstupní v. в’їзнá вíза
výjezdní v. виїзнá вíза
zpětné v. виїзнá вíза
vklad 1. (peněžní) вклад, -у, m; 

2. (účastnický podíl) внéсок, -ску, m
akcionářský v. акціонéрний внéсок
netermínovaný v. безстрокóвий n. безтермінóвий вклад
pojištění v-ů страхувáння вклáдів
splacený v. в‡плачений вклад
termínovaný v. строков‡й n. термінóвий вклад
uložit v. (peníze) внест‡ вклад
úvěrové v-y кред‡тні вклáди
v. na jméno іменн‡й вклад
v. na účet вклад на рахýнок
vkládat вкладáти, -áю, -áєш, внóсити, -óшу, -óсиш, клáсти, 

-адý, -адéш що в що
v. úspory do banky вкладáти заощáдження в банк
vkladatel вклáдник, -a, m
vkladní ощáдний
uložit peníze na v. knížku внест‡ n. вклáсти грóші на ощáдну кн‡жку
v. knížka na jméno іменнá ощáдна кн‡жка, іменнá ощадкн‡жка 
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vkladový ощáдний
v-é účty депоз‡тні n. ощáдні рахýнки
vláda 1. ýряд, -у, m; 

2. влáда, -и, ž
členové v-y персонáльний склад ýряду
předseda v-y прем’êр-мінíстр
sestavit v-u сформувáти ýряд
ujmout se v-y 1. вз©ти влáду у своḯ рýки; 

2. (prezident) приступ‡ти до в‡конання своḯх 
обóв’язків

uvést do úřadu novou v-u признáч‡ти нов‡й ýряд 
Vláda České republiky Уряд Чéської Респýбліки
Vláda Ukrajiny Кабінéт Мінíстрів Украḯни, Кабмíн Украḯни, КМ 

Украḯни
ztratit v-u втрáтити влáду
vládní урядóвий
v. koalice урядóва коалíція
v. usnesení постанóва ýряду
vlajka прáпор, -a, m, ст©г, -a, m
státní v. держáвний прáпор
vztyčit v-u підн©ти прáпор
vlast батьківщ‡на, -и, ž, вітч‡зна, -и, ž 
vlastizrada держáвна зрáда
vlastizrádce держáвний злоч‡нець
vlastní влáсний, свій, рíдний
v. matka рíдна мáти
v. náklady ekon. собівáртість
vytisknout na v. náklady надрукувáти влáсним кóштом n. за свій кошт
vlastnický майнов‡й, влáсницький
v-é právo прáво влáсності
v-é vztahy майновí стосýнки
v. podíl пайов‡й внéсок
vlastnictví влáсність, -ості, ž
družstevní v. кооперат‡вна влáсність
mít majetek v osobním v. мáти майнó в особ‡стій влáсності
nabytí v. k nemovité věci набутт© влáсності на нерухóме майнó
podílové v. пайовá влáсність
pozemkové v. прáво влáсності на зéмлю (земéльну діл©нку)
soukromé v. привáтна влáсність
státní v. держáвна влáсність
v. půdy прáво влáсності на зéмлю (земéльну діл©нку)
výlučné v. в‡ключна влáсність
vlastník влáсник, -a, m, володíлець, -льця, m
drobní v-ci cenných papírů дрібнí влáсники цíнних папéрів
soukromý v. привáтний влáсник
v. půdy землевлáсник
vlastnit co бýти влáсником чогó, володíти чим
neoprávněně v. zbraň незакóнно володíти збрóєю
v. majetek бýти влáсником майнá, володíти майнóм
vlastnoručně власнорýчно
v. podepsaná listina власнорýчно підп‡саний докумéнт
vloupání незакóнне прон‡кнення куд‡; 

neofic. злом, -у, m
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krádež v-ím крадíжка, поêднана з прон‡кненням (у житлó, íнше 
примíщення чи схóвище) 

nástroje sloužící k v. знар©ддя незакóнного прон‡кнення (у житлó, íнше 
примíщення чи схóвище)

neúspěšné v. невдáла спрóба незакóнного прон‡кнення (у житлó, 
íнше примíщення чи схóвище); 
neofic. невдáла спрóба злóму

pachatel v. злоч‡нець, як‡й незакóнно прон‡кнув (у житлó, íнше 
примíщення чи схóвище); 
neofic. злóмник

poškozený v-ím пошкóджений від n. в результáті незакóнного 
прон‡кнення (у житлó, íнше примíщення чи схóвище)

předstírané v. симульóване незакóнне прон‡кнення (у житлó, íнше 
примíщення чи схóвище)

v. do bytu крадíжка (, поêднана) з прон‡кненням у житлó n. 
кварт‡ру

vloupat se прон‡кнути, -ну, -неш куд‡, expr. влом‡тися,  
-мл¤ся, -мишся, expr. вдéртися, -рýся, -рéшся

v. do auta незакóнно прон‡кнути в автомобíль
vložit вклáсти, -адý, -адéш, внест‡, -сý, -сéш що в що
vměšování втручáння, -я, s
v. se do cizích záležitostí втручáння в чужí спрáви
vměšovat se втручáтися, -áюся, -áєшся, вмíшуватися, -уюся, 

-уєшся, мішáтися, -áюся, -áєшся в що
vniknout прон‡кнути, -ну, -неш
násilně v. do domu нас‡льно прон‡кнути у житлó n. у дім
vniknutí прон‡кнення, -я, s
neoprávněné v. do bytu незакóнне прон‡кнення у житлó n. кварт‡ру
vodotisk водян‡й знак, філігрáнь, -і, ž
vodoznak водян‡й знак, філігрáнь, -і, ž
voják subst. adjekt. військóвий, військовослужбóвець,  

-я, m
najatý v. нáйманий військовослужбóвець
profesionální v. професíйний військóвий,  

військовослужбóвець-контрáктник, кáдровий 
військóвий

v. z povolání професíйний військóвий,  
військовослужбóвець-контрáктник, кáдровий 
військóвий

v. základní služby громад©нин, як‡й прохóдить строковý військóву 
слýжбу

vojenský військóвий
v-á jednotka військóва част‡на
v-á knížka військóвий квитóк
v. pozorovatel військóвий спостерігáч
volat 1. кричáти, -чý, -ч‡ш; 

2. кл‡кати, -‡чу, -‡чеш, звáти, звý, звéш; 
3. викликáти, -áю, -áєш

v. k odpovědnosti притягáти до відповідáльності
v. pohotovost викликáти швидкý (мед‡чну) допомóгу
volba в‡бір, -ору, m
svobodná v. partnera вíльний в‡бір партнéра
v. členů představenstva обрáння члéнів правлíння
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v. místa pobytu в‡бір мíсця проживáння
v. státního občanství в‡бір громад©нства
volby в‡бори, -ів, pl.
jít na v. йт‡ на в‡бори
předčasné v. дострокóві в‡бори
přímé v. прямí в‡бори
uspořádání v-eb провéдення в‡борів
v. do místních orgánů в‡бори в місцéві óргани n. до місцéвих óрганів
v. do zastupitelstev в‡бори в представн‡цькі óргани n. до 

представн‡цьких óрганів
vyhlásit v. признáч‡ти в‡бори
vypsat v. признáч‡ти в‡бори
zvítězit ve v-ách перемогт‡ на в‡борах
volební в‡борчий
aktivní v. právo акт‡вне в‡борче прáво
pasivní v. právo пас‡вне в‡борче прáво
v. komise в‡борча комíсія
v. lístek в‡борчий бюлетéнь
v. období строк в‡борчих повновáжень
v. obvod в‡борчий óкруг
v. okrsek в‡борча дільн‡ця
v. řád пор©док в‡борів
v. seznam в‡борчий сп‡сок
v. urna в‡борча ýрна
volič в‡борець, -рця, m
seznamy oprávněných v-ů сп‡ски в‡борців, якí мáють прáво брáти ýчасть 

у в‡борах
zaregistrovaný v. зареєстрóваний в‡борець
volit обирáти, -áю, -áєш, вибирáти, -áю, -áєш
právo v. a být volen прáво обирáти і бýти óбраним
v. za poslancе обирáти депутáтом
volno вíльний час, звíльнення від робóти
den pracovního v-a неробóчий день
náhradní v. надáнн© дня відпоч‡нку n. відгýлу
neplacené pracovní v. вихідн‡й день без зберéження заробíтної плáти, 

неоплáчуваний вихідн‡й день
placené pracovní v. вихідн‡й день із зберéженням заробíтної плáти, 

оплáчуваний вихідн‡й день
vozidlo∗ (viz příloha)
vrácení повéрнення, -я, s
v. majetku původním vlastníkům повéрнення майнá пéрвíсним влáсникам
v. věci soudu prvního stupně повéрнення спрáви судý пéршої інстáнції
v. žaloby повéрнення пóзову
vrah вб‡вця, -і, m i ž
brutální v. жорстóкий вб‡вця
nájemný v. нáйманий n. професíйний вб‡вця, publ. кíлер
skutečný v. реáльний вб‡вця
v. dítěte дітовб‡вця
vrátit повернýти, -нý, -неш, вернýти, -нý, -неш,  

віддáти, -áм, -ас‡
v. dluh повернýти n. віддáти борг
vražda вб‡вство, -а, s
brutální v. жорстóке n. брутáльне вб‡вство
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justiční v. стрáта нев‡нного за в‡роком сýду, смéртна кáра 
чéрез пóм‡лку сýду

loupežná v. вб‡вство (, вч‡нене) з кор‡сливих мот‡вів
nájemná v. вб‡вство (, вч‡нене) на замóвлення
obžalovat z v-y обвинувáтити у вб‡встві
prokázaná v. довéдене вб‡вство
spáchat v-u вчин‡ти вб‡вство
úkladná v. ум‡сне вб‡вство
v. dítěte дітовб‡вство
v. jedem вб‡вство за допомóгою отрýти 
v. maskovaná jako sebevražda вб‡вство, замаскóване під самогýбство
v. na objednávku вб‡вство (, вч‡нене) на замóвлення
v. novorozeného dítěte matkou вб‡вство мáтір’ю своêї новонарóдженої дит‡ни
v. spáchaná při překročení mezí nutné 

obrany
вб‡вство, вч‡нене при перев‡щенні меж необхíдної 
оборóни

v. spáchaná ve stavu nepříčetnosti вб‡вство, вч‡нене в стáні неосýдності
v. spojená se znásilněním вб‡вство, поêднане із зґвалтувáнням
v. za polehčujících okolností вб‡вство за обстáвин, що пом’©кшують покарáння
v. za přitěžujících okolností вб‡вство за обстáвин, що обт©жують покарáння
v. ze žárlivosti вб‡вство з рéвнощів
vraždit вбивáти, -áю, -áєш
vražedkyně вб‡вця, -і, ž
vražedný смертонóсний
v-á zbraň смертонóсна збрóя
v. nástroj знар©ддя вб‡вства, смертонóсне знар©ддя
v. úmysl ýмисел n. нáмір вб‡ти
vsadit вк‡нути, -ну, -неш, посад‡ти, -аджý, -áдиш
v. do vězení посад‡ти n. вк‡нути в тюрмý n. у в’язн‡цю
vstoupit вступ‡ти, -упл¤, -ýпиш
v. do manželství вступ‡ти у шлюб
v. v platnost набýти n. набрáти ч‡нності, вступ‡ти в с‡лу n. 

в дíю
vstup вхід, -óду, m, вступ, -у, m, ввéдення, -я, s
v. cizího státního přísluš níka na území 

České republiky
вступ інозéмного громад©нина на теритóрію Чéської 
Респýбліки

v. do likvidace почáток ліквідáції
v. na trh вхóдження на р‡нок
v. smlouvy v platnost набутт© n. набранн© дóговóром ч‡нності, вступ 

дóговóру в с‡лу n. в дíю
v. vojsk ввéдення військ
vsuvka встáвка, -и, ž
v. do textu встáвка в текст n. до тéксту
vůle вóля, -і, ž, бажáння, -я, s
poslední v. заповíт
projev v. волев‡явлення
proti v-i obviněného прóти вóлі обвинувáченого
vykonavatel poslední v. виконáвець заповíту
výběr 1. в‡бір, -ору, m, відбíр, -óру, m, підбíр, -óру, m, 

добíр, -óру, m; 
2. в‡бір, -ору, m, асортимéнт, -у, m; 
3. (peněz) знятт©, -©, s

velký v. zboží ширóкий n. вел‡кий асортимéнт n. в‡бір товáрів 
v. části vkladu знятт© част‡ни вклáду 
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v. hotovosti z účtu знятт© готíвки з рахýнку
v. kandidáta do funkce soudce в‡бір кандидáта на посáду суддí
v. peněz z bankomatu знятт© грóшей у банкомáті
v. vkladu в‡лучення вклáду
v. zaměstnanců відбíр n. підбíр працівникíв
výběrčí збирáч, -á, m
v. daní a poplatků збирáч подáтків і збóрів
vybírat 1. ст©гувати, -ую, -уєш, справл©ти, -©ю, -©єш; 

2. збирáти, -áю, -áєш що в кóго брáти, берý, берéш; 
3. вибирáти, -áю, -áєш 

v. clo ст©гувати n. справл©ти м‡то
v. daně ст©гувати n. справл©ти подáтки
v. peníze z účtu знімáти грóші з рахýнку
v. pokutu ст©гувати штраф
v. poplatky ст©гувати збóри
výbor комітéт, -у, m, рáда, -и, ž
organizační v. організацíйний комітéт, оргкомітéт
petiční v. петицíйний комітéт
ústavněprávní v. конституцíйно-правов‡й комітéт,  

комітéт з конституцíйного законодáвства 
ústřední v. центрáльний комітéт
výkonný v. виконáвчий комітéт, виконкóм
vyšetřovací v. слíдчий комітéт
vybrat 1. стягнýти, -нý, -неш, стягт‡, -гнý, -гнеш, 

спрáвити, -влю, -виш; 
2. зібрáти, зберý, зберéш що в кóго, вз©ти, візьмý, 
вíзьмеш; 
3. в‡брати, -берý, -береш

v. peníze z bankomatu зн©ти грóші в банкомáті 
vyčíslení порахувáння, -я, s, перерахувáння, -я, s, 

підрахувáння, -я, s, перелíчення, -я, s
v. škod підрахувáння n. нарахувáння зб‡тків
vyčíslit порахувáти, -ýю, -ýєш, перерахувáти, -ýю, -ýєш, 

підрахувáти, -ýю, -ýєш
v. výši zisků a ztrát підрахувáти рóзмір прибýтків і зб‡тків
vyčlenit в‡ділити, -ілю, -ілиш
v. peněžní prostředky z rozpočtu в‡ділити кóшти з бюджéту
výdaj, zprav. pl. в‡трати, -ат, pl., видáтки, -ів, pl.
běžné v-e потóчні в‡трати n. видáтки
cestovní v-e в‡трати n. видáтки на відр©дження 
finanční v-e грошовí в‡трати
mimořádné v-e надзвичáйні в‡трати
překročení v-ů перев‡щення в‡трат n. видáтків
uhradit v-e покр‡ти в‡трати n. видáтки
vedlejší v-e побíчні в‡трати
v-e z rodinného rozpočtu в‡трати з род‡нного бюджéту
vydání 1. видáння, -я, s, в‡пуск, -у, m; 

2. в‡дача, -і, ž
3. в‡трати, -ат, pl.

dobrovolné v. hledané věci добровíльна здáча рéчі, що розшýкується
nejnovější v. zákona остáння редáкція закóну
v. akcií в‡пуск áкцій
v. nařízení в‡дача постанóви n. розпор©дження



293

v. občanského průkazu в‡дача пáспорта громад©нина Чéської Респýбліки, 
в‡дача внýтрішнього пáспорта

v. osoby do ciziny k trestnímu stíhání 
nebo k výkonu trestu

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

v. peněz do oběhu в‡пуск грóшей в óбіг
v. potvrzení в‡дача дóвідки
v. rozkazu в‡дача накáзу n. розпор©дження
v. zákona опублікувáння закóну
vydat 1. в‡дати, -ам, -аси; 

2. в‡пустити, -ущу, -устиш, опублікувáти, -ýю, 
-ýєш

vydán dne в‡дано (datum)
v. cenné papíry в‡пустити цíнні папéри
v. exekuční titul в‡дати виконáвчий лист
v. nařízení в‡дати розпор©дження n. накáз n. постанóву n. 

ухвáлу
v. pachatele в‡дати осóбу, якá вчин‡ла злóчин; в‡дати злоч‡нця
v. text nové ústavy опублікувáти текст новóї конститýції
v. usnesení в‡дати постанóву n. ухвáлу
v. vízum в‡дати вíзу
v. vyhlášku в‡дати полóження
v. zatykač na koho в‡дати накáз про арéшт когó, в‡дати óрдер на арéшт 

когó
vydávat se видавáти себé
v. za jinou osobu видавáти себé за íншу осóбу
vydědění позбáвлення прáва на спадкувáння
vydědit позбáвити прáва на спадкувáння
zůstavitel může své potomky v. спадкодáвець мóже позбáвити своḯх нащáдків прáва 

на спадкувáння
výdělek заробíток, -тку, m
maximální v. максимáльний заробíток
měsíční čistý v. мíсячний заробíток з відрахувáннями 
měsíční hrubý v. мíсячний заробíток без відрахувáнь
průměrný v. cерéдній заробíток
ušlý v. втрáчена заробíтна плáта, втрáчений заробíток 
vedlejší v. додаткóвий заробíток
vyděrač рекет‡р, -a, m, шантаж‡ст, -a, m, вимагáч, -á, m 
vyděračský рекет‡рський, шантáжний, шантаж‡стський, 

вимагáцький
v-á činnost рекет‡рська ді©льність
vyděračství рéкет, -у, m, шантáж, -ý, m, вимагáння, -я, s
organizované v. організóваний рéкет
vydírání рéкет, -у, m, шантáж, -ý, m, вимагáння, -я, s
bezohledné v. жорстóкий рéкет
dopustit se v. шантажувáти, займáтися рéкетом n. шантажéм
trestný čin v. рéкет
vydíraný шантажóваний
vydírat шантажувáти, -ýю, -ýєш когó
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v. pod pohrůžkou zabití шантажувáти під загрóзою вб‡вства
v. podnikatele шантажувáти підприêмців
vydražený кýплений з аукціóну n. на аукціóні
vydražit продáти з аукціóну n. на аукціóні,  

neofic. продáти з молоткá
vydražitel покупéць на аукціóні
vydržení набутт© прáва влáсності на підстáві 

довгострокóвого використáння 
vyhlásit оголос‡ти, -ошý, -óсиш, в‡голосити, -ошу, -осиш, 

проголос‡ти, -ошý, -óсиш, обнарóдувати, -ую, -уєш, 
опублікувáти, -ýю, -ýєш

v. celostátní pátrání оголос‡ти загальнодержáвний рóзшук
v. stávku оголос‡ти стрáйк
v. úředně оголос‡ти офіцíйно
v. vítěze konkurzu оголос‡ти n. назвáти перемóжця кóнкурсу 
v. výsledky referenda оголос‡ти результáти реферéндуму
v. zákon обнарóдувати n. опублікувáти закóн
vyhlášení оголóшення, -я, s, в‡голошення, -я, s, 

проголóшення, -я, s
v. konkurzu оголóшення кóнкурсу на що
v. rozsudku проголóшення в‡року n. рíшення
v. soudního rozhodnutí проголóшення судовóго рíшення
v. války оголóшення війн‡
vyhláška 1. оголóшення, -я, s, повідóмлення, -я, s, 

оповíщення, -я, s; 
2. (úřední nařízení) полóження, -я, s

na základě v-y на підстáві постанóви n. полóження
prováděcí v. розпор©дчий докумéнт, по©снювальна зап‡ска
v. Ministerstva spravedlnosti постанóва Міністéрства юст‡ції
v. na úřední tabuli повідóмлення n. оголóшення на дóшці оголóшень
výhoda в‡года, -и, ž, перевáга, -и, ž, пíльга, -и, ž
poskytnout mimořádné v-y надáти виняткóві пíльги
sociální v-y соціáльні пíльги
získat neoprávněnou v-u одéржати незакóнну в‡году
vyhodnocení оцíнка, -и, ž
provést v. дáти оцíнку
v. podmínek оцíнка умóв
vyhodnotit оцін‡ти, -ін¤, -íниш, дáти оцíнку
v. důkazy дáти оцíнку дóказів
vyhostit в‡дворити, -рю, -риш
v. cizince z území Evropské unie в‡дворити інозéмця з теритóрії n. за мéжі 

Європéйського Со¤зу
vyhoštění в‡дворення, -я, s, депортáція, -и, ž
vydat rozhodnutí o správním v. z území 

ČR dnem… n. s platností do…
(ČR) в‡дати рíшення про адміністрат‡вну 
депортáцію n. про в‡дворення з теритóрії ЧР  
з… n. до… рóку; 
(Ukrajina) заборóнено в’ḯзд в Украḯну стрóком до…

v. diplomata в‡дворення дипломáта
v. osoby bez státního občanství в‡дворення n. депортáція осóби без громад©нства
vyhotovení 1. офóрмлення, -я, s; 

2. примíрник, -a, m, екземпл©р, -a, m
správnost v. прáвильність офóрмлення 
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zaslat dokument ve dvojím v. надіслáти докумéнт у двох примíрниках n. 
екземпл©рах

vyhotovit склáсти, -адý, -адéш, офóрмити, -млю, -миш, 
в‡писати, -ишу, -ишеш

v. dokument dvojmo офóрмити докумéнт у двох примíрниках n. 
екземпл©рах

v. fakturu в‡писати n. склáсти рахýнок-фактýру 
vyhovět в‡конати, -аю, -аєш, задовольн‡ти, -н¤, -н‡ш що
Vaší žádosti nebylo vyhověno Вáша за©ва булá відх‡лена, Вáше клопотáння булó 

відх‡лено, Вáшу за©ву булó відх‡лено
v. poptávce задовольн‡ти пóпит
v. stížnosti задовольн‡ти скáргу
výhrada застерéження, -я, s
mít v-y (з)роб‡ти застерéження до чóго, щóдо чóго, прóти 

чóго
vyslovit souhlas s v-ami в‡словити згóду із застерéженнями 
vyhradit забронювáти, -¤ю, -¤єш, закріп‡ти, -пл¤, -íп‡ш 
veškerá práva vyhrazena усí правá зберéжено
vyhradit si домóвитися, -влюся, -вишся про що, зроб‡ти 

застерéження щóдо чóго
v. si právo залиш‡ти за собóю прáво
výhradní монопóльний
v. právo в‡ключне n. монопóльне прáво, монопóлія
vyhrazené (stupeň utajení) для службóвого користувáння
vyhrožování погрóза, -и, ž, загрóза, -и, ž 
v. vraždou погрóза вб‡вством
vyhrožovat гроз‡ти, -ожý, -оз‡ш, погрóжувати, -ую, -уєш, 

загрóжувати, -ую, -уєш комý, що
v. usmrcením погрóжувати n. загрóжувати вб‡вством
výhrůžka погрóза, -и, ž, загрóза, -и, ž
bezprávná v. незакóнна погрóза n. загрóза
donucovat v-ou вимагáти під погрóзою n. загрóзою
výhružný погрóзливий, загрóзливий
v. dopis погрóзливий n. загрóзливий лист
vyhýbání se čemu ух‡лення, -я, s від чóго
v. výkonu trestu ух‡лення від відбувáння покарáння
v. zaplacení pokuty ух‡лення від сплáти штрáфу
vyhýbat se čemu ухил©тися, -©юся, -©єшся від чóго, уникáти, -áю, 

-áєш чогó
v. plnění povinností ухил©тися від в‡конáння обóв’язків
v. řízení před soudem ухил©тися від судоч‡нства
v. výpovědi ухил©тися від показáнь
výchova виховáння, -я, s, вихóвування, -я, s
dbát o v-u dítěte po stránce citové, 

rozumové a mravní
піклувáтися про емоцíйний, розумóвий і морáльний 
рóзвиток дит‡ни

ochranná v. примусóві зáходи виховнóго харáктеру
střídavá v. поперемíнне виховáння дит‡ни обомá батькáми
svěření dítěte do v-y передáча дит‡ни на виховáння
ústavní v. dítěte виховáння дит‡ни у дит©чому соціáльно-виховнóму 

зáкладі
výchovný виховн‡й
v-é prostředky виховнí зáходи, зáходи виховáння
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v-é zařízení виховн‡й зáклад, виховнá устанóва
v. vliv na odsouzeného виховн‡й вплив на засýдженого
vyjádření 1. в‡сновок, -вку, m, вíдгук, -у, m, вíдзив, -у, m; 

2. в‡словлення, -я, s, вислóвлювання, -я, s, дýмка, 
-и, ž

dát komu co k v. дáти на вíдзив комý що
dát v. k čemu в‡словити дýмкy щóдо чóго, стосóвно чóго
odborná v. (z oboru kriminalistiky) в‡сновок експéрта (в гáлузі криміналíстики)
v. odborníka в‡сновок експéрта
v. stran вислóвлювання сторíн
v. třetích osob вислóвлювання трéтіх осíб
v. účastníků soudního řízení вислóвлювання n. дýмка учáсників судовóго 

рóзгляду
vyžádat si odborné v. вимагáти в‡сновок експéрта
vyjádřit в‡словити, -влю, -виш
v. svůj názor в‡словити дýмку
v. svůj postoj k věci в‡словити влáсну поз‡цію n. дýмку щóдо спрáви, 

сформулювáти сво¤ поз‡цію
vyjádřit se в‡словитися, -влюся, -вишся, в‡словити дýмку, 

відгукнýтися, -нýся, -нéшся про кóго, що, 
відізвáтися, -вýся, -вéшся про кóго, що

v. ke všem skutečnostem в‡словитися щóдо всіх обстáвин n. фáктів
vyjednavač посерéдник, -a, m, парламентáр, -©, m, 

парламентéр, -a, m
vyjednávání переговóри, -ів, pl.
vyjednávat co домовл©тися, -©юся, -©єшся, вест‡ переговóри 

з ким про що, щóдо чóго
v. podmínky smlouvy домовл©тися про умóви n. щóдо умóв дóговóру
výjimka в‡няток, -тку, m
s v-ou čl. 2 за в‡нятком ст. 2
v. ze zákona в‡няток із закóну
zákonná v. в‡няток, встанóвлений закóном n. статýтом
výkaz звіт, -у, m, вíдомість, -ості, ž
měsíční v-y мíсячні звíти
účetní v. бухгáлтерський звіт
v. zisků a ztrát звіт про прибýтки та зб‡тки 
vykázání в‡селення, -я, s; в‡сланн©, -©, s, в‡силка, -и, ž
v. z bytu в‡селення з кварт‡ри
v. ze soudní síně в‡далення n. в‡ведення із зáлу n. зáли судовóго 

засíдання
vykázat 1. в‡ставити, -влю, -виш, в‡селити, -лю, -лиш, 

в‡гнати, -жену, -женеш; 
2. показáти, -ажý, -áжеш, в‡значити, -чу, -чиш, 
продемонструвáти, -ýю, -ýєш

v. čistý zisk в‡значити ч‡стий прибýток
v. rušitele pořádku ze soudní síně в‡далити n. в‡вести порýшникa пор©дку із зáлу n. 

зáли судовóго засíдання 
v. výši ztrát в‡значити рóзмір n. сýму зб‡тків
v. ztrátu в‡значити зб‡тки
výkaznictví звíтність, -ості, ž
vykazovaný звíтний
v-é výdaje звíтні в‡трати; в‡трати, вкáзані у звíті
výkazový звíтний
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v-é období звíтний періóд
výklad тлумáчення, -я, s
podávat v. zákonů тлумáчити закóни
v. smlouvy тлумáчення дóговóру n. угóди
vykládat 1. тлумáчити, -чу, -чиш, по©снювати, -юю, -юєш;

2. розповідáти, -áю, -áєш
v. pojmy trestního zákona подавáти n. навóдити тлумáчення пон©ть 

кримiнáльного закóну 
vyklidit оч‡стити, -‡щу, -‡стиш, звільн‡ти, -н¤, -ниш
v. byt звільн‡ти кварт‡ру
výkon 1. в‡конáння, -я, s, в‡робіток, -у, m

2. процедýра, -и, ž; 
3. відбувáння, -я, s

osobní v. індивідуáльний в‡робіток
promlčení v-u trestu звíльнення від кримiнáльної відповідáльності 

у зв’язкý із закíнченням стрóку n. стрóків дáвності
průměrný v. dělníka za směnu серéдній в‡робіток робітникá за змíну n. прóтягом 

змíни
úřední v. службóвий акт
v. funkce člena výboru в‡конáння фýнкції n. фýнкцій n. обóв’язків члéна 

комітéту
v. funkce je nezastupitelný особ‡сте в‡конáння фýнкції n. фýнкцій
v. práva здíйснення прáва 
v. rozsudku в‡конáння в‡року n. рíшення
v. soudní moci здíйснення судоч‡нства 
v. soudnictví (ve věcech 

občanskoprávních)
здíйснення правосýддя (у цивíльних спрáвах)

v. (soudních) rozhodnutí в‡конáння (судов‡х) рíшень
v. spravedlnosti здíйснення правосýддя; здíйснення справедл‡вості
v. trestu відбувáння покарáння
v. usnesení soudu в‡конáння ухвáли n. постанóви n. рíшення сýду
v. vojenské služby прохóдження військóвої слýжби
vykonání в‡конáння, -я, s
v. rozsudku в‡конáння в‡року n. рíшення
vykonat зроб‡ти, -обл¤, -óбиш, вчин‡ти, -н¤, -ниш, 

провест‡, -едý, -едéш, в‡конати, -аю, -аєш, 
здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш 

v. prohlídku bytu провест‡ n. здійсн‡ти óбшук кварт‡ри n. у кварт‡рі
v. rozsudek в‡конати в‡рок n. рíшення
vykonatelnost в‡конáння, -я, s, викóнуваність, -ості, ž
v. rozhodnutí викóнуваність рíшення
vykonávání в‡конáння, -я, s
v. obecně prospěšných prací в‡конáння громáдських робíт, в‡конáння 

безоплáтних суспíльно кор‡сних робíт
vykonávat викóнувати, -ую, -уєш, здíйснювати, -юю, -юєш, 

займáти, -áю, -áєш
v. dozor здíйснювати нáгляд n. дóгляд за ким, чим
v. funkci обіймáти посáду
v. řádně své povinnosti налéжно викóнувати своḯ обóв’язки
v. trest doživotního vězení відбувáти довíчне ув’©знення
v. základní vojenskou službu прохóдити строковý військóву слýжбу, перебувáти на 

строковíй військóвій слýжбі
vykonavatel виконáвець, -вця, m, викóнувач, -a, m
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soudní v. судов‡й виконáвець
v. poslední vůle виконáвець заповíту
výkonný виконáвчий
v. orgán óрган виконáвчої влáди
v. ředitel виконáвчий дирéктор
v. výbor виконáвчий комітéт, виконкóм
vykradač грабíжник, -a, m, викрадáч, -á, m
vykradení пограбувáння, -я, s, обкрадáння, -я, s
v. banky пограбувáння бáнку
vykrást пограбувáти, -ýю, -ýєш, обкрáсти, -áду, -áдеш, 

обікрáсти, -áду, -áдеш
v. obchod пограбувáти магаз‡н
v. pokladnu пограбувáти кáсу
výkup в‡куп, -у, m
v. pozemku в‡куп земéльної діл©нки
výkupné в‡куп, -у, m, вíдкуп, -у, m
požadovat v. od koho вимагáти в‡куп у кóго
vylíčení в‡клад, -у, m, óпис, -у, m 
v. skutečností в‡клад n. óпис обстáвин n. фáктів 
v. skutkové podstaty в‡клад n. óпис склáду злóчину
vylíčit в‡класти, -аду, -адеш, описáти, -ишý, -‡шеш, 

зобраз‡ти, -ажý, -аз‡ш
v. okolnosti případu в‡класти n. описáти обстáвини в‡падку n. спрáви
výlohy в‡трати, -ат, pl., видáтки, -ів
soudní v. судовí в‡трати
v. spojené s trestním řízením в‡трати, пов’©зані з провáдженням у кримінáльній 

спрáві
vyloučení відвíд, -óду, m, в‡ключення, -я, s
soudní jednání s v-ím 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 

v. obhájce відвíд захисникá
v. soudního vykonavatele відвíд судовóго виконáвця
v. společníka ze společnosti в‡ключення учáсника з товар‡ства
v. znalce відвíд експéрта
vyloučený 1. відвéдений; 

2. в‡ключений, в‡лучений
v. soudce відвéдений cудд©
vyloučit 1. відвест‡, -едý, -едéш; 

2. в‡ключити, -чу, -чиш, в‡лучити, -чу, -чиш
omyl je vyloučen пóм‡лка в‡ключена n. виключáється
v. věc k samostatnému projednání в‡ділити спрáву в окрéме провáдження
výslovně vyloučeno категор‡чно в‡ключено n. виключáється
vyloupení пограбувáння, -я, s
vyloupit пограбувáти, -ýю, -ýєш, обікрáсти, -áду, -áдеш
v. byt пограбувáти кварт‡ру
vyložit поясн‡ти, -ясн¤, -©сн‡ш, в‡класти, -аду, -адеш, 

в‡тлумачити, -чу, -чиш
v. zákon в‡тлумачити закóн
výlučně в‡ключно, лишé, тíльки
rozhoduje v. soud рíшення приймáє лишé n. в‡ключно суд, рíшення 

приймáється лишé n. в‡ключно судóм
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výlučný в‡ключний, виняткóвий, монопóльний
v-á příslušnost soudu в‡ключна підсýдність
v-é postavení виняткóва поз‡ція
v-é právo в‡ключне n. монопóльне прáво
vymáhání вимагáння, -я, s, ст©гнення, -я, s
exekuční v. примусóве ст©гнення
soudní v. судовé ст©гнення
v. dluhu вимагáння бóргу
v. pohledávek вимагáння заборгóваності n. боргíв
v. pokuty вимагáння штрáфу
v. úplatku вимагáння хабарá
v. výživného вимагáння n. ст©гнення кóштів на утр‡мання n. 

алімéнтів
vymáhat вимагáти, -áю, -áєш, стягáти, -áю, -áєш, ст©гувати, 

-ую, -уєш
v. dluh soudní cestou вимагáти борг посерéдництвом сýду n. судов‡м 

шл©хóм 
v. na klientovі вимагáти від кліêнта
v. soudní výlohy ст©гувати судовí в‡трати
vymahatel вимагáч, -á, m
v. dluhu вимагáч бóргу
výmaz в‡креслення, -я, s, погáшення, -я, s
v. obchodní společnosti z obchodního 

rejstříku
(ČR) зáпис про прип‡нення ді©льності комерцíйного 
товар‡ства до Комерцíйного реêстру;
(Ukrajina) зáпис про прип‡нення ді©льності 
господáрського товар‡ства до Єд‡ного держáвного 
реêстру (юрид‡чних осíб і фіз‡чних  
осíб-підприêмців)

výměr 1. рóзмір, -у, m, загáльна сýма; 
2. рíшення, -я, s, постанóва, -и, ž

exekuční v. виконáвчий лист
v. Ministerstva financí постанóва Міністéрства фінáнсів
v. poplatku рóзмір n. загáльна сýма збóру
výměra рóзмір, -у, m, загáльна сýма
peněžitý trest ve v-ře od… do… грошов‡й штраф у рóзмірі від… до…
v. trestu мíра покарáння 
vyměření признáчення, -я, s, в‡значення, -я, s, 

встанóвлення, -я, s
v. cla в‡значення n. встанóвлення рóзміру м‡та
v. mírnějšího trestu признáчення більш м’якóго покарáння
vyměřit признáч‡ти, -áчý, -áчиш, в‡значити, -чу, -чиш, 

встанов‡ти, -овл¤, -óвиш
v. clo в‡значити n. встанов‡ти рóзмір м‡та 
v. daň в‡значити n. встанов‡ти рóзмір подáтку
v. důchod признáч‡ти пéнсію, в‡значити n. встанов‡ти рóзмір 

пéнсії
v. pokutu в‡значити n. встанов‡ти рóзмір штрáфу, наклáсти 

штраф 
v. pozemek розмежувáти (земéльну) діл©нку
v. trest признáч‡ти покарáння, в‡значити мíру покарáння 
vymezit в‡значити, -чу, -чиш, встанов‡ти, -овл¤, -óвиш, 

окрéслити, -лю, -лиш
v. povinnosti в‡значити обóв’язки
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v. pravomoc в‡значити повновáження n. компетéнцію n. 
правомóчність

v. působnost встанов‡ти n. в‡значити компетéнцію
vymožení вимагáння, -я, s
v. částky ve výši… вимагáння сýми у рóзмірі… 
výňatek ур‡вок, -вкa, m, в‡тяг, -у, m
v-y ze zákona в‡тяг із закóну
vynesení в‡несення, -я, s, ухвáлення, -я, s
v. odsuzujícího rozsudku в‡несення обвинувáчувального в‡року
v. rozhodnutí ve věci в‡несення рíшення у спрáві
v. rozsudku o odnětí svobody в‡несення в‡року про позбáвлення вóлі
vynést в‡нести, -су, -сеш, ухвал‡ти, -ал¤, -áлиш
v. rozsudek в‡нести в‡рок n. рíшення
výnos 1. постанóва, -и, ž, акт, -a, m, ухвáла, -и, ž,  

декрéт, -у, m; 
2. прибýток, -тку, m, дохíд, -óду, m

vládní v. постанóва ýряду
v. z prodeje прибýток від прóдажу
zvýšení v-ů підв‡щення дохóдів n. прибýтків
vynutit в‡мусити, -ушу, -усиш когó на що, до чóго, змýсити, 

-ýшу, -ýсиш когó до чóго, примýсити, -ýшу, -ýсиш 
когó до чóго

v. doznání na kom примýсити когó зізнáтися у чóму
vynutitelnost примусóвість, -ості, ž
vypátrat в‡слідити, -джу, -диш, в‡стежити, -жу, -жиш, 

в‡явити, -влю, -виш
v. pachatele в‡явити осóбу, якá вчин‡ла злóчин; в‡явити 

злоч‡нця
výpis в‡пис, -у, m, в‡писка, -и, ž, в‡тяг, -у, m, дóвідка, -и, ž
ověřený v. посвíдчений n. засвíдчений в‡пис n. в‡тяг, 

посвíдчена n. засвíдчена в‡писка
v. z bankovního účtu в‡тяг з бáнківського рахýнку
v. z evidence obyvatel дóвідка n. в‡писка з óбліку насéлення
v. z matriky дóвідка n. в‡писка з кн‡ги реєстрáції áктів 

цивíльногo стáну
v. z Rejstříku trestů (ČR) в‡тяг з Pеêстру покарáнь n. суд‡мостей; 

(Ukrajina) дóвідка про несуд‡мість
v. ze soudního spisu в‡пис n. в‡тяг з матеріáлів спрáви
vyplácet 1. виплáчувати, -ую, -уєш, плат‡ти, -ачý, -áтиш; 

2. оплáчувати, -ую, -уєш
v. provizi виплáчувати комісíйні
v. směnku оплáчувати вéксель
v. úroky z peněžní částky виплáчувати процéнти n. відсóтки з грошовóї сýми
výplata 1. (výdělek) заробíтна плáта, hov. зарплáта, -и, ž; 

2. в‡плата, -и, ž, в‡дача, -і, ž
měsíční v. мíсячна заробíтна плáта, заробíтна плáта за мíсяць 
příkaz k v-ě накáз n. розпор©дження про в‡плату
v. dávky nemocenského pojištění в‡плата допомóги по тимчасóвій непрацездáтності
v. mzdy в‡плата заробíтної плáти
vyplatit 1. в‡платити, -aчу, -aтиш; 

2. оплат‡ти, -ачý, -áтиш
v. dluh погас‡ти n. сплат‡ти борг
v. peněžní částku в‡платити грошовý сýму
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vyplnit 1. запóвнити, -ню, -ниш; 
2. в‡конати, -аю, -аєш

v. formulář запóвнити бланк n. формул©р
v. přihlášku запóвнити за©ву; 

(na konferenci) запóвнити за©вку 
v. rozkaz в‡конати накáз n. розпор©дження
výpočet нарахувáння, -я, s, розрахýнок, -нку, m, 

в‡рахування, -я, s, підрахýнок, -нку, m
v. darovací daně нарахувáння подáтку на дарувáння
v. mzdy нарахувáння заробíтної плáти
v. odstupného нарахувáння відступнóго
v. přepravného нарахувáння плáти за перевéзення n. 

транспортувáння
vypočítat нарахувáти, -ýю, -ýєш, в‡рахувати, -ую, -уєш, 

обч‡слити, -лю, -лиш, розрахувáти, -ýю, -ýєш
v. důchod обч‡слити n. нарахувáти пéнсію
v. úroky нарахувáти процéнти
výpomoc допомóга, -и, ž
jednorázová peněžitá v. одноразóва грошовá допомóга
v. v nouzi допомóга в нестáтках
vypořádání розрахувáння, -я, s, розпóділ, -у, m
v. dědictví дóговíр про розпóділ спáдщини
v. s věřiteli розрахувáння з кредитóрами
v. společného jmění manželů розпóділ спíльної сумíсної влáсності подрýжжя
vypořádat (dědictví) розподіл‡ти (спáдщину)
vypořádat se розрахувáтися, -ýюся, -ýєшся, розплат‡тися,  

-ачýся, -áтишся
finančně se v. s kým розрахувáтися n. розплат‡тися з ким
výpověď 1. показáння, -я, s, свíдчення, -я, s; 

2. звíльнення, -я, s, відмóва, -и, ž
dát v. z pracovního poměru komu звільн‡ти з робóти когó
dostat v. бýти звíльненим, одéржати повідóмлення про 

звíльнення
křivá v. завíдомо неправд‡ві показáння
nepřesnost v-i нетóчність n. перекрýчення показáнь
odepřít v. відмóвитися давáти показáння 
protokolovaná v. показáння, занéсені до протокóлу
rozporuplná v. суперéчливі показáння
soudní v. z bytu рíшення сýду про в‡селення з кварт‡ри
svědecká v. показáння свíдків n. свíдка
učinění v-i дáча n. давáння показáнь
vynucená v. показáння примýшуванням
v. obviněného показáння обвинувáченого
v. poškozeného показáння потерпíлого
v. smlouvy розірвáння дóговóру
v-i svědků показáння свíдків
vypovědět 1. дáти показáння, показáти, -ажý, -áжеш; 

2. розірвáти, -вý, -вéш що з ким; 
3. в‡слати, -шлю, -шлеш, депортувáти, -ýю, -ýєш

v. nájemníka z bytu в‡селити квартиронаймачá з кварт‡ри
v. plnou moc скасувáти довíреність
v. smlouvu розірвáти дóговíр
v. úvěr закр‡ти кред‡т
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v. válku оголос‡ти війнý
výpovědní ve spoj.
v. lhůta строк між поперéдженням про звíльнення 

і звíльненням
vypovězení розірвáння, -я, s; скасувáння, -я, s
v. mezinárodní smlouvy денонсáція міжнарóдного дóговóру
vypovídat 1. давáти показáння, покáзувати, -ую, -уєш, 

свíдчити, -чу, -чиш; 
2. розривáти, -áю, -áєш що з ким;
3. висилáти, -áю, -áєш, депортувáти, -ýю, -ýєш

v. jako svědek давáти показáння як свíдок
v. pod přísahou давáти показáння під прис©гою
v. pravdu давáти правд‡ві показáння
v. u soudu давáти показáння в судí 
vyprovokovat спровокувáти, -ýю, -ýєш що, когó на що
v. konflikt спровокувáти конфлíкт
vypsat 1. в‡писати, -ишу, -ишеш; 

2. признáч‡ти, -áчý, -áчиш
v. konkurz оголос‡ти кóнкурс на що
v. volby признáч‡ти n. оголос‡ти в‡бори
vypůjčitel користувáч, -á, m (пóзички)
výpůjčka (věci) пóзичка, -и, ž 
výrok в‡рок, -у, m, постанóва, -и, ž, ухвáла, -и, ž, 
rozhodčí v. постанóва третéйськогó суддí
v. komise постанóва n. ухвáла комíсії
v. soudu в‡рок сýду
výrokový резолют‡вний 
v-á část rozsudku резолют‡вна част‡на в‡року 
vyrovnání компенсáція, -ї, ž, розрахýнок, -нку, m; 

(dluhu) сплáта, -и, ž, погáшення, -я, s
mimosoudní v. позасудовé в‡рішення n. врегулювáння спóру
vzájemné v. взаєморозрахýнки
zákon o konkurzu a v. Закóн «Про банкрýтство»
vyrovnat 1. покр‡ти, -‡ю, -‡єш, компенсувáти, -ýю, -ýєш; 

2. сплат‡ти, -ачý, -áтиш
v. dluhy погас‡ти n. сплат‡ти борг‡
v. ztráty покр‡ти n. компенсувáти зб‡тки
vyrovnat se розрахувáтися, -ýюся, -ýєшся, розплат‡тися,  

-ачýся, -áтишся
v. s věřitelem розрахувáтися з кредитóром n. позикодáвцем
vyrozumění повідóмлення, -я, s, сповíщення, -я, s, оповíщення, 

-я, s
v. osob zúčastněných na řízení повідóмлення всіх учáсників процéсу
vyrozumět повідóмити, -млю, -миш когó про що, сповіст‡ти, 

-іщý, -іст‡ш когó про що, дáти знáти комý про що
v. svědka o datu soudního jednání повідóмити n. сповіст‡ти свíдка про дáту судовóго 

засíдання n. рóзгляду 
vyřadit в‡лучити, -чу, -чиш, в‡ключити, -чу, -чиш,  

зн©ти, знімý, знíмеш
v. vadné zboží забракувáти товáр
v. z evidence зн©ти з óбліку
vyřazovat вилучáти, -áю, -áєш, виключáти, -áю, -áєш, 

знімáти, -áю, -áєш
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vyřídit в‡конати, -аю, -аєш, офóрмити, -млю, -миш
kladně v. žádost задовольн‡ти за©ву n. клопотáння n. прохáння
v. si pas офóрмити пáспорт
v. žádost розгл©нути за©ву n. клопотáння
vyřízení виконáння, -я, s, офóрмлення, -я, s 
záporné v. žádosti відх‡лення n. незадовóлення за©ви n. клопотáння
výsada привілéй, -ю, m, пíльга, -и, ž
diplomatické v-y a imunity дипломат‡чні привілéї та імунітéти
požívat v-ad кор‡стувáтися привілéями n. пíльгами
výsledek результáт, -у, m, нáслідок, -дку, m
v. řízení ve věci результáт спрáви n. провáдження
v-y voleb пíдсумки n. результáти в‡борів
výslech дóпит, -у, m 
důvod zákazu v-u підстáва для заборóни дóпиту
křížový v. перехрéсний дóпит
opakovaný v. повтóрний дóпит
podrobit v-u допитáти когó
policejní v. поліцéйський дóпит
protokol o v-u протокóл дóпиту
provést v. провест‡ дóпит
předvolat k v-u в‡кликати на дóпит
v průběhu v-u прóтягом дóпиту
v. obviněného ve věci vraždy дóпит обвинувáченого у спрáві про вб‡вство
v. svědků дóпит свíдків
způsoby v-u спóсоби дóпиту
vyslechnout 1. в‡слухати, -аю, -аєш; 

2. допитáти, -áю, -áєш
v. jako svědka допитáти як свíдка 
v. obžalovaného допитáти обвинувáченого
v. vyjádření účastníků в‡слухати по©снення сторíн
v. vyjádření všech osob zúčastněných na 

řízení
в‡слухати по©снення всіх учáсників процéсу

vyslechnutý доп‡таний
dříve v-á osoba ранíше доп‡тана осóба
vyslovit 1. в‡словити, -влю, -виш, в‡разити, -ажу, -азиш; 

2. práv. встанов‡ти, -овл¤, -óвиш 
v. dohled nad pachatelem встанов‡ти нáгляд за осóбою, якá вчин‡ла злóчин; 

встанов‡ти нáгляд за злоч‡нцем
v. nedůvěru vládě в‡словити недовíру ýряду
v. souhlas s čím дáти згóду на що, погóдитися з чим
vyslýchající subst. adjekt. осóба, якá провóдить дóпит
vyslýchaný доп‡туваний
vyslýchat доп‡тувати, -ую, -уєш, роб‡ти дóпит
v. svědka pod přísahou доп‡тувати свíдка під прис©гою
v. v trestní věci доп‡тувати y кримінáльній спрáвi
vyspělost зрíлість, -ості, ž
mravní a rozumová v. dítěte морáльна та розумóва зрíлість дит‡ни
v. odpovídající věku зрíлість, якá відповідáє вíку
výstavce ve spoj.
v. šeku чекодáвець 
vystavení в‡дача, -і, ž, офóрмлення, -я, s
v. dokladů в‡дача n. офóрмлення докумéнтів
v. pojistky офóрмлення страховóго пóліса
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v. rodného listu офóрмлення свідóцтва про нарóдження
vystavit в‡дати, -ам, -аси, офóрмити, -млю, -миш
v. fakturu в‡писати n. склáсти рахýнок-фактýру 
v. licenci в‡дати ліцéнзію
v. platební příkaz склáсти платíжне дорýчення
v. plnou moc в‡дати n. офóрмити довíреність
v. potvrzení в‡дати n. офóрмити дóвідку
v. se nebezpečí нараз‡тися на небезпéку
v. směnku офóрмити вéксель
v. účet в‡писати рахýнок
vystěhovalec емігрáнт, -a, m, переселéнець, -нця, m
vystěhovalecký емігрáнтський, переселéнський 
vystěhovalectví емігрáція, -ї, ž, пересéлення, -я, s
vystěhování в‡селення, -я, s
soudní v. судовé в‡селення
v. na základě rozhodnutí soudu в‡селення в судовóму пор©дку, в‡селення на підстáві 

рíшення сýду
v. na základě správního rozhodnutí адміністрат‡вне в‡селення
vystěhovat в‡селити, -лю, -лиш
vystěhovat se (z bytu) в‡селитися, -люся, -лишся, в‡їхати,  

-їду, -їдеш;  
(na venkov) переḯхати, -ḯду, -ḯдеш, пересeл‡тися, 
-л¤ся, -лишся;  
(z vlasti) в‡їхати, -їду, -їдеш, емігрувáти, -ýю, -ýєш

vystoupit 1. в‡йти, -йду, -йдеш, піт‡, підý, пíдеш; 
2. в‡ступити, -уплю, -упиш

v. před soudem в‡ступити в судí n. пéред судóм
v. s návrhem в‡ступити з пропоз‡цією
v. ze společnosti в‡йти з товар‡ства
výstraha застерéження, -я, s, поперéдження, -я, s 
pro v-u як застерéження n. поперéдження
vysvědčení свідóцтво, -а, s, посвíдчення, -я, s
v. o maturitní zkoušce свідóцтво про екзáмен на атестáт зрíлості
v. o právní způsobilosti k uzavření 

manželství
дóвідка про шл¤бну дієздáтність, дóвідка про 
дієздáтність для уклáдення шл¤бу

vysvětlení по©снення, -я, s, роз’©снення, -я, s,  
в‡світлення, -я, s

podání v. подáча по©снення
v. k žalobě по©снення до пóзову
vysvětlit поясн‡ти, -ясн¤, -©сн‡ш, роз’ясн‡ти, -ясн¤,  

-©сн‡ш, в‡світлити, -лю, -лиш
vysvětlivka по©снення, -я, s, примíтка, -и, ž
v-y k dokumentaci по©снення до документáції
vysvětlovat по©снювати, -юю, -юєш, роз’©снювати, -юю, -юєш, 

висвíтлювати, -юю, -юєш
výše рóзмір, -у, m, сýма, -и, ž
ve v-i (200 Kč) у рóзмірі (200 крон)
v. nákladů рóзмір в‡трат
v. penále рóзмір пенí
v. podílu рóзмір пáю 
v. trestu мíра покарáння
v. znalečného (tlumočného) рóзмір грошовóї винагорóди експéрту (перекладачý)
vyšetření óгляд, -у, m, обстéження, -я, s
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podrobit se lékařskému v. пройт‡ мед‡чний óгляд
vyšetřit 1. з’ясувáти, -ýю, -ýєш, встанов‡ти, -овл¤, -óвиш, 

розслíдувати, -ую, -уєш; 
2. обстéжити, -жу, -жиш, обслíдувати, -ую, -уєш, 
огл©нути, -ну, -неш

v. duševní stav obviněného з’ясувáти психíчний стан обвинувáченого
v. trestný čin розслíдувати злóчин
vyšetřovací слíдчий
v. opatření слíдчі зáходи, операт‡вно-розшукóві зáходи
v. orgány óргани дізнáння
v. pokus слíдчий експеримéнт
v. spis слíдча спрáва
v. úkonу слíдчі дíї, операт‡вно-розшукóві дíї
v. verze слíдча вéрсія
vyšetřovačka hov. операт‡вно-розшукóвий вíдділ
vyšetřování слíдство, -а, s, розслíдування, -я, s
být ve v. перебувáти під слíдством
provádět v. вест‡ слíдство n. розслíдування
přerušovat v. припин©ти слíдство n. розслíдування
úřad v. управлíння кáрного рóзшуку, слíдчий підрóзділ 

óрганів внýтрішніх справ
útvar v. слíдчий вíдділ, операт‡вно-розшукóвий вíдділ
v průběhu v. прóтягом слíдства n. розслíдування
v. případu розслíдування спрáви
v. trestných činů розслíдування злóчинів
zahájit v. розпочáти слíдство n. розслíдування
vyšetřovat 1. розслíдувати, -ую, -уєш, з’ясóвувати, -ую, -уєш, 

встанóвлювати, -юю, -юєш; 
2. доп‡тувати, -ую, -уєш

případ se vyšetřuje спрáва знахóдиться на стáдії розслíдування 
vyšetřovatel subst. adjekt. слíдчий,  

(menší procesuální samostatnost) дізнавáч, -á, m
tým v-ů грýпа слíдчих
v. vyšetřující případ pašování drog слíдчий у спрáві за фáктом контрабáнди наркóтиків
v. zahajuje vyšetřování слíдчий розпочинáє слíдство n. розслíдування
vyšetřující слíдчий
výtah резюмé, neskl., s, в‡тяг, -у, m
v. ze soudních spisů в‡тяг з матеріáлів спрáви
výtržnický хулігáнський
výtržnictví хулігáнство, -а, s
dopustit se v. вчин‡ти хулігáнство n. хулігáнські дíї
výtržník хулігáн, -a, m 
výtržnost хулігáнство, -а, s
provádět v-i чин‡ти хулігáнські дíї
vytvořit створ‡ти, -р¤, -риш, утвор‡ти, -р¤, -риш
v. příznivé podmínky створ‡ти спри©тливі умóви
v. zvláštní fondy створ‡ти спеціáльні фóнди
vyúčtování звіт, -у, m, розрахýнок, -нку, m, 
konečné v. остатóчний розрахýнок
provést v. склáсти звіт, провест‡ n. здійсн‡ти розрахýнок
v. zálohy авансóвий звіт
vyúčtovat підрахувáти, -ýю, -ýєш, підвест‡ рахýнок, склáсти 

звіт
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v. doplatek розрахувáтися з ким; підрахувáти доплáту
v. mzdu підрахувáти заробíтну плáту
v. peníze склáсти фінáнсoвий звіт
v. služební cestu склáсти фінáнсoвий звіт про відр©дження
využít 1. в‡користати, -аю, -аєш когó, що, скористáтися, 

-áюся, -áєшся чим, з чóго; 
2. зловж‡ти, -ивý, -ивéш ким, чим

v. přednostní právo в‡користати прáво пріоритéту, скористáтися прáвом 
пріоритéту

v. příležitost в‡користати нагóду, скористáтися нагóдою n. 
з нагóди

využití в‡користання, -я, s, експлуатáція, -ї, ž
účelové v. půdy в‡користання земéль за цільов‡м признáченням
v. dopravních prostředků експлуатáція трáнспортних зáсобів
využívat 1. використóвувати, -ую, -уєш когó, що, 

кор‡стувáтися, -ýюся, -ýєшся чим, з чóго; 
2. (důvěru) зловживáти, -áю, -áєш ким, чим

v. přírodní zdroje використóвувати прирóдні ресýрси, кор‡стувáтися 
прирóдними ресýрсами

vyvedení в‡ведення, -я, s
v. svědka в‡ведення свíдка
vyvést в‡вести, -еду, -едеш
v. svědka ze soudní místnosti в‡вести свíдка з зáлу сýду n. із зáлу судовóго 

засíдання
vyvlastnění відчýження, -я, s, експропріáція, -і, ž
v. bez náhrady відчýження без відшкодувáння n. компенсáції
vyvlastnit відчýжити, -ýжу, -ýжиш, експропріювáти, -¤ю, 

-¤єш
v. majetek відчýжити n. експропріювáти майнó, позбáвити 

влáсника майнá
vyvolat 1. оголос‡ти, -ошý, -óсиш, в‡крикнути, -ну, -неш; 

2. в‡кликати, -ичу, -ичеш, спричин‡ти, -ин¤,  
-‡ниш, порóджувати, -ую, -уєш

v. jméno svědka оголос‡ти ім’© та прíзвище свíдка
v. následky спричин‡ти n. в‡кликати нáслідки
v. obavy в‡кликати n. спричин‡ти побóювання
v. rozpory в‡кликати незгóди n. розбíжностi n. суперéчностi
v. rvačku в‡кликати бíйку
v. válku розв’язáти війнý
vyvolávání викликáння, -я, s, провокувáння, -я, s
v. rasové nenávisti зáклики до рáсової ворожнéчі
vývoz в‡віз, -озу, m, éкспорт, -у, m
dumpingový v. дéмпінговий в‡віз n. éкспорт
v. kapitálu в‡віз n. éкспорт капітáлу
zpětný v. реéкспорт
vývozce експортéр, -a, m
vуvození в‡ведення, -я, s
v. důsledků вжитт© n. прийнятт© відповíдних зáходів 
vyvozovat вивóдити, -джу, -диш, роб‡ти в‡сновок
v. závěry підвóдити пíдсумки, підсумóвувати
vyvrácení спростувáння, -я, s
v. důkazů спростувáння дóказів
vyvrátit спростувáти, -ýю, -ýєш
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v. obvinění спростувáти обвинувáчення
vyznamenání 1. нагорóда, -и, ž, відзнáка, -и, ž; 

2. óрден, -у, m, відзнáка, -и, ž
udělit v. нагород‡ти óрденом
vyznamenat відзнáч‡ти, -áчý, -áчиш, нагород‡ти, -оджý, -óдиш
vyznání віросповідáння, -я, s, віровизнáння, -я, s
být bez v. не сповíдувати жóдної релíгії
svoboda v. свобóда віросповідáння
vyzradit в‡дати, -ам, -аси, в‡казати, -ажу, -ажеш, відкр‡ти, 

-‡ю, -‡єш, розкр‡ти, -‡ю, -‡єш когó, що
v. státní tajemství розголос‡ти держáвну таємн‡цю
vyzrazení в‡дача, -і, ž, розголóшення, -я, s, відкритт©, -©, s, 

розкритт©, -©, s
výzva в‡клик, -у, m, зáклик, -у, m, звéрнення, -я, s
nedostavit se na v-u k soudu не з’яв‡тися за в‡кликом до сýду n. у суд
opakovaná v. policie повтóрний в‡клик полíції
v. k voličům звéрнення до в‡борців
vyzvat koho k čemu в‡кликати, -ичу, -ичеш когó на що, закл‡кати, 

-‡чу, -‡чеш когó до чóго
vyzvědačství шпигýнство, -а, s
vyzývat koho k čemu викликáти, -áю, -áєш когó на що, закликáти, -áю, 

-áєш когó до чóго
v. svědka, aby vypovídal o tom, co je mu 

známo ve věci
закликáти свíдка давáти показáння про те, що йомý 
відóмо про спрáву

vyžádání вимагáння, -я, s, прохáння, -я, s
na v. за вимóгою, на прохáння 
v. obviněného z ciziny прохáння про передáчу обвинувáченого з-за кордóну
vyžádat вимагáти, -áю, -áєш, попрос‡ти, -ошý, -óсиш
v. doklady k nahlédnutí вимагáти докумéнти для перéгляду n. перевíрки
v. písemné důkazy (osoba) витрéбувати письмóві дóкази; 

(soud) вимагáти письмóві дóкази
v. si soudní cestou вимагáти в судовóму пор©дку
v. si spis вимагáти n. попрос‡ти матеріáли спрáви
výživa утр‡мання, -я, s
přispívat na v-u (dětí) давáти кóшти на утр‡мання (дітéй)
zanedbání povinné v-y ух‡лення від сплáти алімéнтів n. кóштів на 

утр‡мання
výživné алімéнти, -ів, pl., кóшти на утр‡мання
nárok rozvedeného manžela na v. прáво розлýченого чоловíка n. розлýченої друж‡ни 

на утр‡мання
neplacení v-ého ум‡сне ух‡лення від сплáти алімéнтів n. кóштів на 

утр‡мання
platit v. плат‡ти алімéнти, надавáти кóшти на утр‡мання
výše v-ého рóзмір алімéнтів n. кóштів на утр‡мання
vyživovací алімéнтний
úmyslné vyhýbání se v. povinnosti ум‡сне ух‡лення від обóв’язку утр‡мувати, ум‡сне 

ух‡лення від обóв’язку по утр‡манню n. щóдо 
утр‡мання, ум‡сне ух‡лення від сплáти алімéнтів 
на утр‡мання, ум‡сне ух‡лення від алімéнтного 
обóв’язку

v. povinnost обóв’язок утр‡мувати, обóв’язок по утр‡манню n. 
щóдо утр‡мання, алімéнтний обóв’язок

vyživovat утр‡мувати, -ую, -уєш
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vzájemný взаêмний
v-é plnění závazku взаêмне в‡конáння зобов’©зання
v. návrh odpůrce зустрíчний пóзов відповідачá
vzbudit в‡кликати, -ичу, -ичеш; пробуд‡ти, -уджý, -ýдиш
v. důvěru в‡кликати довíру
v. obavy в‡кликати n. спричин‡ти побóювання
v. podezření в‡кликати підóзру
v. pochybnost в‡кликати сýмнiви
vzdát se čeho відмóвитися, -влюся, -вишся від чóго, відступ‡тися, 

-упл¤ся, -ýпишся від чóго, поступ‡тися, -упл¤ся, 
-ýпишся чим

v. dědictví відмóвитися від спáдщини
v. nároku na co відмóвитися від прáва на що
v. občanství відмóвитися від громад©нства
v. se práva na odvolání відмóвитися від прáва на оскáрження
vzdělání освíта, -и, ž
nejvyšší dosažené v. найв‡ща отр‡мана освíта
odborné v. професíйна освíта
střední v. s maturitou пóвна (загáльна) серéдня освíта
vysokoškolské v. в‡ща освíта
základní v. (ČR – 9 let) початкóва освíта 
získat v. отр‡мати n. здобýти освíту
vzdělávací освíтній
v. zařízení навчáльний зáклад
vzetí взятт©, -©, s, постáвлення, -я, s 
v. do evidence взятт© n. постáвлення n. прийнятт© на óблік
v. do vazby na základě soudního příkazu взятт© під вáрту за накáзом сýду
vzhled в‡гляд, -у, m, зóвнішність, -ості, ž
vnější v. pachatele зóвнішній в‡гляд злоч‡нця 
vzít вз©ти, візьмý, вíзьмеш, прийн©ти, -ймý, -ймéш
v. do vazby вз©ти під вáрту, заарештувáти
v. koho jako rukojmí вз©ти когó зарýчником n. як зарýчника
v. na sebe závazek вз©ти n. поклáсти на сéбе обóв’язок
v. se na úřadě hov. зареєструвáтися у РАЦСі, зареєструвáти шлюб 

у РАЦСі 
v. si život заподíяти собí смерть
v. vinu na sebe вз©ти винý на сéбе
v. zřetel nač брáти до увáги що, врахувáти що
v. žalobu zpět відмóвитися від пóзову
vznést в‡сунути, -ну, -неш, подáти, -áм, -ас‡
v. námitky заперéчити що, в‡словити заперéчення прóти чóго, 

віднóсно чóго, щóдо чóго
v. nárok претендувáти на що, пред’яв‡ти вимóги n. претéнзії 

на що
v. návrh внест‡ пропоз‡цію
v. obvinění proti komu обвинувáтити когó, в‡сунути обвинувáчення прóти 

кóго
v. obžalobu в‡сунути обвинувáчення прóти кóго, обвинувáтити 

когó
v. požadavek в‡сунути вимóгу
v. stížnost подáти скáргу
v. žádost подáти за©ву, заяв‡ти n. подáти клопотáння
vznik в‡никнення, -я, s, зарóдження, -я, s, по©ва, -и, ž
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v. jednatelského oprávnění в‡никнення n. по©ва правомóчності бýти офіцíйним 
представникóм когó, чогó

v. manželství реєстрáція шл¤бу
v. pracovního poměru в‡никнення трудов‡х віднóсин
v. právnické osoby в‡никнення юрид‡чної осóби
v. vlastnického práva в‡никнення прáва влáсності
vznikat виникáти, -áю, -áєш, зарóджуватися, -уюся, -уєшся, 

з’явл©тися, -©юся, -©єшся
vzniknout в‡никнути, -ну, -неш, зарóдитися, -иться, 

з’яв‡тися, -явл¤ся, -©вишся
vzor пр‡клад, -у, m, зразóк, -зкá, m, взірéць, -рц©, m
podpisový v. зразóк пíдпису
vzpírat se чин‡ти óпір, опирáтися, -áюся, -áєшся комý, чомý
v. zadržení чин‡ти óпір затр‡манню
vztah зв’язóк, -зкý, m, віднóсини, -ин, pl., стосýнки, -ів, pl.
citový v. емоцíйні стосýнки
majetkové v-y майновí віднóсини
občanskoprávní v-y цивíльно-правовí віднóсини
osobní v-y особ‡сті стосýнки n. віднóсини
pracovněprávní v-y трудовí правовіднóсини
právní v. правовіднóсини
rodinněprávní v-y cімéйні віднóсини, врегульóвані законодáвством
vzájemný v. взаємостосýнки, взаємозв’язк‡
vznik právního v-u в‡никнення правовіднóсин
změna právního v-u змíна правовіднóсин
vztahovat se na koho, co стосувáтися, -ýюся, -ýєшся когó, чогó, до кóго, чóго, 

торкáтися, -áюся, -áєшся когó, чогó, до кóго, чóго, 
мáти віднóшення до кóго, чóго, віднóситися,  
-óшуся, -óсишся до кóго, чóго, пош‡рюватися,  
-юється на кóго, що

rodičovská práva a povinnosti se vztahují 
také na osvojitele

бáтьківські правá й обóв’язки стосýються тáкóж 
усинóвлювачів

v. na delikty пош‡рюватися на правопорýшення


