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A
a dato lat.
abdikace
a. prezidenta
absence
a. na schůzi valné hromady
a. v zaměstnání
neomluvená a.
ad acta lat.
založit ad acta
ad hoc lat.
ad notato lat.
administrativa

a. prezidenta
vést a-u
administrativní
a. dohled
a. poplatek
a. pracovník
a. přestupek
a. řízení
adopce
fiktivní a.
příkaz k a-i
řízení ve věci a.
soudní a.
tajemství a.
zrušení a.
adoptant
adoptivní
a. dítě
a. rodič
adoptovaný
a-é dítě
adoptovat

від зазнáченого в докумéнті дня
відстáвка, -и, ž, зрéчення від посáди, зрéчення від
сáну, zast. абдикáція, -ї, ž
відстáвка президéнта
відсýтність, -ості, ž, не©вка, -и, ž
відсýтність на загáльних збóрах, не©вка на загáльні
збóри
не©вка n. нев‡хід на робóту
прогýл без повáжних прич‡н
відклáсти до справ n. у спрáву n. в архíв
здáти до архíву n. в архíв, підш‡ти до спрáви
ад хок, для дáного в‡падку, спеціáльно
примíтка, -и, ž
1. (orgány) адміністрáція, -ї, ž, адміністрат‡вний
апарáт, адміністрат‡вно-господáрський апарáт;
2. (řízení podniku) адміністрат‡вне управлíння,
адміністрат‡вно-господáрське управлíння,
адміністрат‡вне керівн‡цтво, адміністрат‡вногосподáрське керівн‡цтво;
3. (administrativní záležitosti) адмініструвáння, -я, s,
діловóдство, -а, s
адміністрáція президéнта
займáтися діловóдством; завíдувати адміністрат‡вною
част‡ною, завíдувати адміністрат‡вно-господáрською
част‡ною; адмініструвáти
адміністрат‡вний, адміністрат‡вногосподáрський, адміністрат‡вно-управлíнський
адміністрат‡вний нáгляд
адміністрат‡вний збір
адміністрат‡вний працівн‡к, працівн‡к
адміністрат‡вного апарáту
адміністрат‡вне правопорýшення, простýпок
провáдження в спрáвах про адміністрат‡вні
правопорýшення
усинóвлення, -я, s, (dívky) neofic. удочeрíння, -я, s
фікт‡вне усинóвлення
накáз про усинóвлення
спрáва про усинóвлення
судовé усинóвлення
таємн‡ця усинóвлення
скасувáння усинóвлення
усинóвлювач, -а, m
усинóвлений, neofic. прийóмний
усинóвлена дит‡на
усинóвлювач
усинóвлений, neofic. прийóмний
усинóвлена дит‡на
усинов‡ти, -овл¤, -в‡ш / усиновл©ти, -©ю, -©єш,
(dívku) neofic. удочер‡ти, -р¤, -р‡ш / удочер©ти,
-©ю, -©єш

18
adresa
a. bydliště
a. do zaměstnání
a. odesílatele
a. příjemce
a. trvalého bydliště
domácí a.
doručovací a.
emailová a.
nepravá a.
nesprávná a.
neúplná a.
oficiální a.
poslat na a-u
přechodná a.
skutečná a.
soukromá a.
stálá a. neofic.
úřední a.
uvést a-u
webová a.
zmýlit se v a-e
zpáteční a.
adresant
adresát
a. neznámý
adresovaný
adresovat
a. požadavky komu
a. stížnost úřadu
advokacie
advokát
a. ex offo
a. odpůrce
а. v občanskoprávním řízení (zástupce)
a. v trestním řízení (obhájce)
dělat komu a-a
přidělit a-a
soukromý a.
ustanovit komu a-a
advokátní
a. kancelář
a. komora
a. poradna
a. tajemství
a. zkouška

адрéса, -и, ž
адрéса мíсця проживáння
адрéса мíсця робóти, cлужбóва адрéса
адрéса відпрáвника
адрéса одéржувача
адрéса постíйного мíсця проживáння, адрéса проп‡ски
домáшня адрéса
адрéса для дорýчення поштóвих надхóджень
адрéса е-пóшти
фальш‡ва адрéса
непрáвильна адрéса
непóвна адрéса
офіцíйна адрéса
надіслáти на адрéсу
тимчасóва адрéса
дíйсна адрéса
домáшня адрéса
постíйна адрéса
службóва адрéса
зазнáч‡ти адрéсу
адрéса сáйту, адрéса в Інтернéті
помил‡тися адрéсою
зворóтна адрéса
aдресáнт, -а, m‚ відпрáвник, -а, m
адресáт‚ -а, m, одéржувач, -а, m
адресáт n. одéржувач в‡був,
мíсце проживáння адресáта n. одéржувача невідóме
адресóваний
1. (opatřit adresou) адресувáти, -ýю, -ýєш, посилáти,
-áю, -áєш, надсилáти, -áю, -áєш;
2. přen. адресувáти, -ýю, -ýєш
адресувáти вимóги n. прохáння комý
адресувáти n. надсилáти скáргу устанóві
адвокатýра, -и, ž
адвокáт, -а, m
адвокáт, признáчений судóм
адвокáт відповідачá
адвокáт n. захисн‡к у цивíльних n. цивíльноправов‡х спрáвах
адвокáт n. захисн‡к у кримiнáльних спрáвах
викóнувати фýнкцію адвокáта n. захисникá для кóго
признáч‡ти адвокáтa n. захисникá
привáтний адвокáт
признáч‡ти комý адвокáтa n. захисникá
адвокáтський
адвокáтська фíрма
палáта адвокáтів
юрид‡чна консультáцiя
адвокáтська таємн‡ця
кваліфікацíйний íспит для отр‡мання свідóцтва
про прáво на занятт© адвокáтською ді©льністю;
кваліфікацíйний íспит на здобутт© прáва займáтися
адвокáтською ді©льністю
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afekt
jednat v a-u
spáchat vraždu v a-u
aféra
korupční a.
politická a.
úplatkářská a.
agent
a. cizí rozvědky
a. vykonává obchodní činnost za provizi
a. zabývající se prodejem cenných papírů
dovozní a.
prodejní a.
realitní a.
agentura
bezpečnostní a.
cestovní a.
detektivní a.
dopravní a.
pojišťovací a.
překladatelská a.
realitní a.
reklamní a.
tisková a.
zpravodajská a.
akademie
a. věd
obchodní a.
policejní a.
vojenská a.
akce
a. na podporu koho, čeho
diplomatická a.
diskriminační a.
dobročinná a.
donucovací a.
nepovolená a.
podniknout a-i
policejní a.
politická a.
prezentační a.
prodejní a.
protestní a.
teroristická a.
uspořádat a-i

афéкт, -у, m
дíяти в стáні афéкту
вчин‡ти вб‡вство в стáні афéкту
афéра, -и, ž, скандáльна спрáва, скандáльна істóрія,
скандáл, -у, m
скандáл, пов’©заний з корýпцією
політ‡чний скандáл
скандáл, пов’©заний з хабáрництвом
1. агéнт, -а, m;
2. (zástupce, jednatel) представн‡к, -á, m, мáклер, -a,
m, брóкер, -a, m
агéнт інозéмної рóзвідки
агéнт займáється комерцíйною n. торгóвою n.
торговéльною ді©льністю за комісíйні
агéнт з прóдажу цíнних папéрів
агéнт з íмпорту
агéнт з прóдажу
ріêлтер, агéнт з нерухóмості
агéнтство‚-а, s, представн‡цтво‚-а, s, слýжба‚ -и, ž,
віддíлення, -я, s
охорóнне агéнтство, охорóнна слýжба
турист‡чне агéнтство n. бюрó
детект‡вне агéнтство
трáнспортне агéнтство
страховé агéнтство
бюрó перéкладiв, перекладáцьке агéнтство
агéнтство нерухóмості
реклáмне агéнтство
інформацíйне агéнтство
інформацíйне агéнтство
1. акадéмія, -ї, ž;
2. уч‡лище, -а, s
акадéмія наýк
комерцíйне уч‡лище
поліцéйська акадéмія, акадéмія полíції
військóва акадéмія
1. акт, -у, m, áкція, -ї, s, дíя, -ї, s;
2. оперáція, -ї, ž;
3. зáхід, -оду, m
áкція на підтр‡мку когó, чогó
дипломат‡чна áкція
дискримінацíйні дíї
благодíйна áкція, благодíйний зáхід
примусóві дíї
заборóнені зáходи, заборóнена áкція
здійсн‡ти зáходи, вж‡ти зáходи n. зáходів
поліцéйський зáхід, поліцéйська áкція
політ‡чна áкція
презентáція
кампáнія з прóдажу
áкція протéсту
терорист‡чний акт, терáкт
провест‡ áкцію n. зáхід
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vojenská a.
vyhlazovací a.
akceptovat
a. podmínky smlouvy
a. směnku
akceschopný
akcie
a. mohou znít na jméno nebo na majitele
a. na jméno
a. na majitele
držet a.
nákup a-í na trhu
prodávat a. na černém trhu
prodávat a. pod cenou
zaměstnanecké a.
akcionář
majoritní a.
akcionářský
akciový
a-á společnost (a. s.), akciovka hov.
a-é trhy
aklamace
hlasování se děje a-í
akreditiv
akreditovat
akt
a. bezpráví
a. nejvyšší právní síly
a. nekalé soutěže
a. uzavření manželství
a. vydaný na základě zákona
a-y, které zachycují trestné procesní
úkony
legislativní a.
násilný a.
normativní právní a.
notářský a.
pohlavní a.
právní a.
úřední a.
zákonodárný a.
akta, pl.
nahlédnout do akt
soudní a.
alibi
dokázat a.
dokonalé a.
má alibi
nepopiratelné a.

військóва оперáція
вин‡щувальна оперáція n. áкція
(návrh) приймáти, -áю, -áєш / прийн©ти, -ймý,
-ймéш когó, що, акцептувáти, -ýю, -ýєш
акцептувáти n. приймáти / прийн©ти умóви дóговóру
акцептувáти n. приймáти / прийн©ти вéксель
дієздáтний
áкція, -ї, ž
áкції мóжуть бýти іменн‡ми абó на пред’©вника
іменнá áкція
áкція на пред’©вника
володíти áкціями
придбанн© áкцій на р‡нку
продавáти áкції на чóрному р‡нку
продавáти áкції н‡жче вáртості
áкції трудовóго колект‡ву
акціонéр, -а, m
мажоритáрний акціонéр
акціонéрний
акціонéрний
акціонéрне товар‡ство (АТ, а.т., а/т)
р‡нки áкцій
відкр‡те голосувáння
голосувáння відбувáється відкр‡то
dipl. акредит‡вна грáмота, вíрча грáмота;
úč. акредит‡в, -a, m
акредитувáти, -ýю, -ýєш
(dokument) акт, -а, m, (proces) акт, -у, m
акт безпрáв’я
акт найв‡щої юрид‡чної с‡ли
акт недобросóвісної конкурéнцiї
акт уклáдення шл¤бу
акт, в‡даний на підстáві закóну
áкти‚ котрí відбивáють кримiнáльно-процесуáльні
зáходи n. дíї
законодáвчий акт
акт нас‡льства
нормат‡вно-правов‡й акт
нотаріáльний акт
статéвий акт
правов‡й акт
офіцíйний акт
законодáвчий акт
докумéнт, -a, m, ділов‡й папíр, спрáва, -и, ž,
акт, -а, m
перегл©нути докумéнт n. ділов‡й папíр n. матеріáли
спрáви
судовá спрáва
áлібі, neskl., s
довест‡ áлібі
безсумнíвне áлібі, hov. залíзне áлібі
у ньóго (є) áлібі
незаперéчне áлібі
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opatřit si a.
pochybné a.
prokázat a.
alimentace
alimentační
a. povinnost
alimenty, pl.
platit a.
vymáhat a.
alkohol
hladina a-u v krvi
propadnout a-u
závislý na a-u
alkoholický
podávání a-ých nápojů mládeži
alkoholik
notorický a.
alkoholismus
amnestie
a. udělená hlavou státu
amnestií
dostat a-i
hromadné udělení a.
mimořádná a.
mít právo udělovat a-i
propustit na a-i
propustit na základě a.
vyhlásit a-i
amnestovat
být amnestován
amortizace
a. směnky
a. úvěrového dluhu
amortizační
amortizovat

a. dluh
a. kapitál
a. pojišťovací smlouvu
analýza
a. důkazů
a. osobnosti vyslýchaného
a. peněžních toků
a. textů psaných rukou
arbitrážní a.

забезпéчити собí áлібі
сумнíвне áлібі
довест‡ áлібі
обóв’язок сплáчувати алімéнти
алімéнтний
алімéнтний обóв’язок, обóв’язок сплáчувати
алімéнти
алімéнти, -ів, pl.
сплáчувати алімéнти
ст©гувати алімéнти
алкогóль, -ю, m
рíвень алкогóлю в крóві
стáти алкогóліком; hov. сп‡тися
залéжний від алкогóлю
алкогóльний, спиртн‡й
наливáння алкогóльних напóїв осóбам, якí не досягл‡
18 рóків
алкогóлік, -а, m
хронíчний алкогóлік
алкоголíзм, -у, m
амнíстія, -ї, ž
амнíстія від глав‡ держáви
шл©хóм амнíстії
звільн‡тися за амнíстію, потрáпити під амнíстію
мáсова амнíстія
виняткóва амнíстія
мáти прáво амністувáти, мáти прáво звільн©ти за
амнíстією
звільн‡ти за амнíстією‚ амністувáти
звільн‡ти за амнíстією‚ амністувáти
оголóшувати амнíстію
амністувáти, -ýю, -ýєш, звільн©ти / звільн‡ти за
амнíстією
бýти звíльненим за амнíстією
1. práv. анулювáння, -я, s, анул©ція, -ї, ž;
2. ekon. амортизáція, -ї, ž, погáшення, -я, s
анулювáння n. ануля́ція вéкселя
погáшення бóргу за кред‡т
амортизацíйний
1. práv. анулювáти, -¤ю, -¤єш, визнавáти /
в‡знати недíйсним;
2. ekon. амортизувáти, -ýю, -ýєш, погашáти, -áю,
-áєш / погас‡ти, -ашý, -áсиш
погашáти / погас‡ти борг, (postupné splácení)
амортизувáти борг
амортизувáти n. погашáти / погас‡ти капітáл
анулювáти страхов‡й дóговíр
анáліз, -у, m
анáліз дóказів
анáліз особ‡стості доп‡туваного
анáліз грошов‡х потóків
графологíчний анáліз
арбітрáжний анáліз
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provést a-u
analyzovat
anonym
anonymita
zachovávat a-u
anonymní
a. oznámení
a. udání
antidumping i antidamping
antidumpingový i antidampingový
antiinflační
a. opatření
antimonopolní
A. úřad Ukrajiny
a. zákonodárství
anuita
anulace i anulování
a. licence
a. rozsudku
a. smlouvy
anulovat
a. dluh
a. pojistku
a. rozhodnutí soudu
aparát
administrativní a.
donucovací a.
soudní a.
správní a.
státní a.
vládní a.
apatrid (osoba bez státní příslušnosti)
apelace (proti rozsudku)
apelační
apelovat na koho
a. na soud
a. na svědky
aplikace
a. právních předpisů
aplikovat
a. normy správního práva
apostila
ověření listiny a-ou
arbitr
a. rozhoduje ve věci sám

провест‡ анáліз, проаналізувáти
аналізувáти, -ýю, -ýєш
1. (neznámý původce) анонíм, -а, m;
2. (dopis) анонíм, -а, m, анонíмний лист,
hov. анонíмка, -и, ž
анонíмність, -ості, ž
зберігáти анонíмність
анонíмний
анонíмне повідóмлення, анонíмна за©ва, анонíмний
донóс
анонíмне повідóмлення, анонíмна за©ва, анонíмний
донóс
антидéмпінг, -у, m
антидéмпінговий
антиінфляцíйний
антиінфляцíйні зáходи, зáходи прóти інфл©ції
антимонопóльний
Антимонопóльний комітéт Украḯни
антимонопóльне законодáвство
ануїтéт, -у, m
анулювáння, -я, s, анул©ція,-ї, ž, скасувáння, -я, s
скасувáння n. анулювáння ліцéнзії
скасувáння в‡року
скасувáння n. анулювáння дóговóру n. угóди
анулювáти, -¤ю, -¤єш, скасóвувати, -ую, -уєш /
скасувáти, -ýю, -ýєш
погас‡ти борг
скасóвувати / скасувáти n. анулювáти страхов‡й
дóговíр n. пóліс
скасóвувати / скасувáти рíшення сýду
(úřad, orgán) апарáт, -у, m
адміністрат‡вний апарáт
примусóвий апарáт
судов‡й апарáт
адміністрат‡вний апарáт
держáвний апарáт
урядóвий апарáт
апатр‡д, -а, m
апел©ція, -ї, ž
апеляцíйний
апелювáти, -¤ю, -¤єш до кóго
апелювáти до сýду
апелювáти до свíдків
застосувáння, -я, s
застосувáння правов‡х норм
застосóвувати, -ую, -уєш / застосувáти, -ýю, -ýєш
застосóвувати / застосувáти нóрми адміністрат‡вного
прáва
апост‡ль, -я, m
посвíдчення n. засвíдчення докумéнта апост‡лем
арбíтр, -а, m
арбíтр приймáє n. винóсить рíшення у спрáві
самостíйно
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arbitráž
devizová a.
mezinárodní obchodní a.
projednávat věc před a-í
státní a.
arbitrážní
a. doložka
a. poplatek
a. řízení
a. smír
a. smlouva
a. soud
argument
přesvědčivý a.
uvádět a-y pro a proti
argumentace
správná a.
argumentovat
věcně а.
asociace
a. podnikatelů
a. výrobců
asociační
asociální
a. chování
a. živly
atentát
pokus o a.
připravit a. na koho
spáchat a. na koho
atentátník
audiopirátství
audit
bankovní a.
povinný a.
vnější a.
vnitřní a.
výsledek a-u
auditor
Komora a-ů
auditorský
hloubková a-á kontrola
aukce
dát do a.
koupit v а-i
prodat v a-i
aukcionář
aukční
a. síň
a. trh
autenticita

арбітрáж, -у, m
вал¤тний арбітрáж
міжнарóдний комерцíйний n. торгóвий арбітрáж
розглядáти спрáву в арбітрáжі
держáвний арбітрáж
арбітрáжний
арбітрáжний додáток
арбітрáжний збір
арбітрáжне провáдження, арбітрáжний процéс,
арбітрáжна спрáва
арбітрáжнe прим‡рення
арбітрáжна угóда
арбітрáжний суд
аргумéнт, -у, m
перекóнливий аргумéнт
навóдити аргумéнти за і прóти
аргументáція, -ї, ž, аргументувáння, -я, s
прáвильна аргументáція
аргументувáти, -ýю, -ýєш
аргументувáти по сýті
асоціáція, -ї, ž, об’êднання, -я, s
асоціáція підприêмців
об’êднання виробникíв
асоційóваний
асоціáльний, антигромáдський
асоціáльнa n. антигромáдськa поведíнка
асоціáльні n. антигромáдські елемéнти
зáмах, -у, m
спрóба зáмаху
підготувáти зáмах на кóго
вчин‡ти зáмах на кóго
терор‡ст, -а, m, учáсник зáмаху
аудіопірáтство, -а, s
ауд‡т, -у, m
бáнківський ауд‡т
обов’язкóвий ауд‡т
зóвнішній ауд‡т
внýтрішній ауд‡т
ауд‡торський в‡сновок
ауд‡тор, -а, m
Асоціáція ауд‡торів
ауд‡торський
фундаментáльна ауд‡торська перевíрка
аукціóн, -у, m
в‡ставити на аукціóн, передáти на прóдаж n. для
прóдажу з аукціóну
куп‡ти n. придбáти з аукціóну n. на аукціóні
продáти з аукціóну n. на аукціóні
аукціонéр, -а, m
aукціóнний
зал провéдення аукціóнів, зал провéдення торгíв
aукціóнний р‡нок
автент‡чність, -ості, ž
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zaručit a-u dokumentů
autorský
a-á odměna
a-á smlouva
a-é osvědčení
a-é právo
a. honorář
a. výtisk
avízo
a. k platbě
a. k výběru
avіzovaný
avizovat
azyl
diplomatický a.
politický a.
poskytnout a.
právo na a.
prozatímní a.
udělení a-u
žádat o a. koho
žadatel o a.
azylant
povolení k pobytu a-a
azylový
a. dům

гарантувáти автент‡чність докумéнтів
áвторський
áвторська винагорóда
áвторський дóговíр
áвторське свідóцтво
áвторське прáво
áвторський гонорáр
áвторський примíрник
авíзо, neskl., s, повідóмлення бáнку
авíзо n. повідóмлення бáнку про оплáту
авíзо n. повідóмлення бáнку про в‡плату
авізóваний
авізувáти, -ýю, -ýєш
притýлок, -лку, m
дипломат‡чний притýлок
політ‡чний притýлок
надáти притýлок
прáво на притýлок
тимчасóвий притýлок
надáнн© притýлку
прос‡ти притýлку в кóго
прохáч притýлку; осóба‚ котрá звертáється за
надáнн©м притýлку
осóба, котрíй булó нáдано притýлок
дóзвіл на проживáння осóби, котрíй булó нáдано
притýлок
ve spoj.
притýлок для бíженців

