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B
balík
b. cenných papírů
b. ekonomických zákonů
b. návrhů
být analyzován v b-u
cenný b.
banka
centrální b.
Česká národní b. (ČNB)
dát na účet do b-y
hypoteční b.
mít peníze v b-ce
nadnárodní b.
otevřít si účet v b-ce
ústřední b.
vyzvednout peníze z b-y
zkrachovalá b.
bankéř
bankéřský
bankomat
vybrat peníze z b-u
bankovka
b. v nominální hodnotě…
b-y různých hodnot
falešné b-y
neplatná b.
padělání b-ek se trestá
padělat b-y
platit v b-ách
stáhnout b-y z oběhu
bankovní
b. příkaz
B. rada České národní banky
b. služby
b. spojení
b. transakce
b. účet
b. úrok
b. úvěr
b. výpis (z účtu)
bankrot
fiktivní b.
ohlásit b.
skrytý b.

1. пакýнок, -у, m, пос‡лка, -и, ž;
2. publ. пакéт, -а, m
пакéт цíнних папéрів
пакéт економíчних закóнів
пакéт пропоз‡цій
розглядáтися у пакéті
цíнна пос‡лка, пос‡лка з оголóшеною цíнністю
банк, -у, m
центрáльний банк, neofic. банк бáнків
Чéський націонáльний банк
поклáсти на бáнківський рахýнок
іпотéчний банк
зберігáти грóші в бáнку
транснаціонáльний банк
відкр‡ти рахýнок у бáнку
центрáльний банк
зн©ти грóші в бáнку
збанкрутóваний банк
банкíр, -а, m
банкíрський
банкомáт, -а, m
зн©ти грóші в банкомáті
банкнóта, -и, ž, куп¤ра, -и, ž
банкнóта n. куп¤ра номінáлом у…,
банкнóта n. куп¤ра номінáльною вáртістю…
банкнóти рíзного номінáлу,
банкнóти рíзної номінáльної вáртості
фальш‡ві n. підрóблені банкнóти n. куп¤ри
недíйсна банкнóта, недíйсна куп¤ра
підрóбка грошов‡х знáків переслíдується закóном
підробл©ти / підроб‡ти n. фальсифікувáти банкнóти
n. куп¤ри
плат‡ти банкнóтами n. куп¤рами
в‡лучити банкнóти n. куп¤ри з óбігу
бáнківський, бáнковий
бáнківське дорýчення
Бáнкiвська рáда Чéського Націонáльного бáнку
бáнківські пóслуги
1. бáнківські реквіз‡ти;
2. міжбáнківський зв’язóк
бáнківська трансáкція, бáнківський перéказ
бáнківський рахýнок
бáнківський процéнт
бáнківський кред‡т
в‡тяг з бáнківського рахýнку
банкрýтство, -а, s, крах, -у, m
фікт‡вне банкрýтство
оголос‡ти себé банкрýтом, оголос‡ти про (своê)
банкрýтство
прихóване банкрýтство
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udělat b.
úmyslný b.
způsobit b.
bankrotář
bankrotovat
bankrotový
b-á situace
bankrotující
b. podnik
bariéra
celní b.
informační b.
barter
barterový
b-á dohoda
b. obchod
běh
b. odvolací lhůty
berní zast.
b. úřad
bezbrannost
zneužití b-i poškozené
bezbranný proti komu, čemu
b-á osoba
bezcelní (nepodléhající clu)
b. pásmo
bezdomovec
bezdůvodně
bezdůvodný
b-é podezření
b-é zadržení podezřelého
bezhotovostní
b. peněžní oběh
b. platební styk
bezmocnost
stav b-i
bezmocný
bezpečnost
b. a ochrana zdraví při práci
vnější b. státu
bezpečnostní
b. agentura
B. informační služba (BIS)
b. opatření
b. orgány
B. rada státu
bezpečný
bezplatný

збанкрутувáти
ум‡сне банкрýтство
спричин‡ти банкрýтство
банкрýт, -а, m
банкрутувáти, -ýю, -ýєш
ve spoj.
ситуáція банкрýтства
ve spoj.
підприêмство-банкрýт
бар’êр, -а, m
м‡тний бар’êр
інформацíйний бар’êр
бáртер, -у, m
бáртерний
бáртерна угóда
бáртерна оперáція
хід, хóду, m, перéбіг, -у, m
перéбіг стрóку oскáрження,
(správní právo) перéбіг стрóку опротестувáння
податкóвий
податкóва інспéкція
неозбрóєність, -ості, ž, беззáх‡сність, -ості, ž
в‡користáння безпóмічного стáну потерпíлої,
зловживáння безпóмічним стáном потерпíлої
беззáх‡сний пéред ким, чим
беззáх‡сна осóба
безм‡тний
безм‡тна зóна
бездóмний громад©нин
необґрунтóвано, безпідстáвно
безпідстáвний, необґрунтóваний
безпідстáвна n. необґрунтóвана підóзра
безпідстáвне n. необґрунтóване затр‡мання
підóзрюваного
безготівкóвий
безготівкóвий грошов‡й óбіг
безготівкóвий розрахýнок
безпóмічність, -ості, ž
стан безпóмічності
безпóмічний
безпéка, -и, ž, безпéчність, -ості, ž
охорóна прáці та тéхніка безпéки
зóвнішня безпéка держáви
запобíжний, захисн‡й, застерéжний,
як‡й стосýється безпéки
охорóнна фíрма, охорóнне агéнтство
Інформацíйна слýжба безпéки Чéської Респýбліки
(ІСБ), Слýжба безпéки Чéської Респýбліки
зáходи безпéки, запобíжні зáходи
óргани держáвної безпéки
Рáда безпéки держáви
безпéчний
безоплáтний, безплáтний, безкоштóвний
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b-á právní pomoc
b-é užívání majetku
bezpráví
dopustit se na kom b.
spáchat na kom b.
bezprávně
bezprávný
bezprecedentní
beztrestnost
dosavadní b. obviněného
beztrestný
b. čin
bezúhonnost
občanská b.
právní b.
bezúhonný
b-á minulost
b-á osoba
b-á pověst
b-é chování
bezúplatný
b. převod nemovitosti
bigamie
bilance
aktivní b.
b. národního hospodářství
b. příjmů a výdajů
b. zahraničního obchodu
obchodní b.
bilancovat
bilanční
bilaterální
b. dohoda
blok
pokutový b.
politický b.
blokování
b. informací
b. soudního řízení
blokovaný

безоплáтна правовá n. юрид‡чна допомóга
безоплáтне користувáння майнóм,
безоплáтне використáння майнá
1. несправедл‡вість, -ості, ž;
2. безпрáв’я, -я, s, безпрáвність, -ості, ž
допуст‡ти несправедл‡вість n. незакóнні дíї щóдо
кóго
допуст‡ти несправедл‡вість n. незакóнні дíї щóдо
кóго
незакóнно, протизакóнно
1. безпрáвний;
2. незакóнний, протизакóнний
безпрецедéнтний
1. (jsoucí bez trestu) несуд‡мість, -ості, ž,
безкáрність, -ості, ž;
2. (nepodléhající trestu) некáраність, -ості, ž
поперéдня несуд‡мість обвинувáченого
1. (jsoucí bez trestu) несуд‡мий, безкáрний,
без покарáння;
2. (nepodléhající trestu) некáраний
дíяння, якé не підлягáє покарáнню
бездогáнність, -ості, ž
бездогáнність осóби
юрид‡чна n. правовá бездогáнність
бездогáнний
бездогáнне минýле
осóба, якá не мáє суд‡мості;
осóба, якá не булá засýджена
бездогáнна репутáція
бездогáнна поведíнка
безоплáтний, безплáтний, безкоштóвний
безоплáтна передáча n. безоплáтне перевéдення
нерухóмого майнá n. нерухóмості
бігáмія, -ї, ž
балáнс, -у, m
акт‡вний балáнс
балáнс нарóдного господáрства
балáнс дохóдів і видáтків
зовнішньоторговéльний балáнс
торговéльний балáнс
підвóдити балáнс
балáнсовий
двосторóнній
двосторóння угóда
1. (vojenský, politický) блок, -у, m;
2. obch. чек, -а, m, квитáнція, -ї, ž
квитáнція про сплáту n. на оплáту адміністрат‡вного
штрáфу на мíсці вч‡нення правопорýшення
політи́чний блок
блокувáння, -я, s
блокувáння інформáції
блокувáння судовóї спрáви, блокувáння судоч‡нства
блокóваний
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b. účet
blokovat
b. devizové pohledávky
b. pohledávky
boj
b. proti trestné činnosti
b. s mezinárodní kriminalitou
b. s organizovaným zločinem
konkurenční b.
bojkot
b. obchodních styků
b. voleb
vyhlásit b. koho, čeho
bojkotovat koho, co
b. konkurenty
bolestné
odškodnit b.
vymáhat b.
bránit

b. práva
b. projednání
b. provozu
b. území
bránit se proti komu, čemu
b. proti neoprávněnému zásahu
b. proti obžalobě
brutalita
brutálně
brutální
břemeno
daňové b.
důkazní b.
burza
b. cenných papírů
černá b.
devizová b.
komoditní b.
obchodovat na b-e
obchody na b-e cenných papírů

блокóваний рахýнок
блокувáти, -ýю, -ýєш
блокувáти вал¤тну заборгóваність,
блокувáти (дебітóрську) заборгóваність
боротьбá, -‡, ž, бій, бóю, m
боротьбá із злоч‡нністю
боротьбá з міжнарóдною злоч‡нністю
боротьбá з організóваною злоч‡нністю
конкурéнтна боротьбá
бойкóт, -у, m, бойкотувáння, -я, s
бойкóт n. бойкотувáння торговéльних віднóсин
бойкóт n. бойкотувáння в‡борів
оголос‡ти бойкóт комý, чомý, прóти кóго, чóго,
бойкотувáти когó, що
бойкотувáти, -ýю, -ýєш когó, що, оголóшувати
бойкóт комý, чомý, прóти кóго, чóго
бойкотувáти конкурéнтів
компенсáція n. відшкодувáння зáвданої шкóди
здорóв’ю; відшкодувáння n. компенсáція зáвданих
фіз‡чних страждáнь
здійсн‡ти компенсáцію зáвданої шкóди здорóв’ю;
здійсн‡ти відшкодувáння зáвданих фіз‡чних
страждáнь
вимагáти відшкодувáння n. компенсáцію зáвданої
шкóди здорóв’ю; вимагáти компенсáцію зáвданих
фіз‡чних страждáнь
1. (koho, co) захищáти, -áю, -áєш, оборон©ти, -©ю,
-©єш когó, що від кóго, чóго
2. (komu, čemu) перешкоджáти, -áю, -áєш комý
в чóму, чомý, заборон©ти, -©ю, -©єш комý що
захищáти правá
перешкоджáти рóзгляду n. обговóренню
перешкоджáти рýху
захищáти n. оборон©ти теритóрію
захищáтися, -©юся, -©єшся, оборон©тися, -©юся,
-©єшся від кóго, чóго
захищáтися n. оборон©тися від незакóнного
втручáння
захищáтися від обвинувáчення
брутáльність, -ості, ž
брутáльно
брутáльний
1. тягáр, -©, m;
2. обóв’язок, -зку, m
податкóвий тягáр
обóв’язок докáзування
бíржа, -и, ž
фóндова бíржа, бíржа цíнних папéрів
чóрна бíржа
вал¤тна бíржа
товáрна бíржа
торгувáти на бíржі
торговí оперáції на фóндовій бíржі
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burzovní
bydlet
b. odděleně (manželé)
b. společně (manželé)
bydliště
neznámé b.
přechodné b.
trvalé b.
v místě b.
byrokracie
byt
b. 1. kategorie
b. s příslušenstvím
b. v osobním vlastnictví
bytem
družstevní b.
násilně vniknout do b-u
oprávněný nájemce b-u
připravit o b. koho
služební b.
bytový
b-é družstvo
b-é machinace
byznys
nelegální b.
byznysmen

біржов‡й
ж‡ти, живý, живéш
ж‡ти окрéмо
ж‡ти рáзом
мíсце проживáння
невідóме мíсце проживáння
тимчасóве мíсце проживáння
постíйне мíсце проживáння
у мíсці проживáння
бюрократ‡зм, -у, m
кварт‡ра, и, ž
кварт‡ра пéршої категóрії
кварт‡ра з в‡годами
кварт‡ра в привáтній влáсності,
приватизóвана кварт‡ра
мéшкати n. проживáти за адрéсою; адрéса
(проживáння)
кооперат‡вна кварт‡ра
нас‡льно прон‡кнути у кварт‡ру
закóнний квартиронаймáч
позбáвити кварт‡ри когó
службóва кварт‡ра
кварт‡рний, житлов‡й
житлóво-будівéльний n. житлов‡й кооперат‡в
кварт‡рні махінáції
бíзнес, -у, m
нелегáльний n. підпíльний бíзнес
бізнесмéн, -а, m, підприêмець, -я, m

