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D

daň
d. z lihu a lihovin
d. z motorových vozidel (do r. 1974)
d. z nemovitosti
d. z obratu (do r. 1993)
d. z pozemků
d. z převodu nemovitostí
d. z přidané hodnoty (DPH)
d. z příjmu fyzických osob
d. z příjmu právnických osob
d. z tabákových výrobků
darovací d.
dědická d.
domovní d.
důchodová d.
majetková d.
milionářská d. publ.
místní d-ě a poplatky
neplatič d-í
odpočet d-ě
odvádět d.
osobní d.
osvobodit koho, co od d-í
plátce d-ě
platit d-ě
podíl d-í na hrubém domácím produktu
přímá d.
silniční d.
splatnost d-ě
spotřební d.
srážet d-ě
strhávat d-ě
úlevy na d-ích
vybírat d-ě
vyhýbat se placení d-í
vymáhat d-ě
vyměřit d.
vypočítat d-ě
základ d-ě
zavedení d-ě
zkrácení d-ě

подáток, -тку, m
акц‡зний збір на спирт
подáток з влáсників трáнспортних зáсобів
(та íнших самохíдних маш‡н і механíзмів);
neofic. автомобíльний подáток
подáток на нерухóме майнó
подáток з оборóту
земéльний подáток
подáток з перевéдення нерухóмого майнá n.
нерухóмості
подáток на дóдану вáртість (ПДВ)
подáток на дохóди n. з дохóдів фіз‡чних осíб,
(do r. 2004) прибуткóвий подáток з громад©н
подáток на прибýток підприêмств
акц‡зний збір на тютюнóві в‡роби
подáток на дарувáння
подáток на спáдок
подáток на житлó
прибуткóвий подáток
майнов‡й подáток
податкóве “гальмó”
місцéві подáтки і збóри
неплáтник подáтків
відрахувáння n. в‡рахування подáтків
плат‡ти подáтки
особóвий подáток
звільн‡ти когó, що від подáтків
плáтник подáтків, податкíвець
сплáчувати подáтки
чáстка подáтків у валовóму внýтрішньому продýкті
прям‡й подáток
подáток на трáнспортні зáсоби, якí використóвуються
для підприêмницької ді©льності
строк оплáти подáтку
подáток на окрéмі товáри споживáння
відрахóвувати подáтки
відрахóвувати подáтки
податкóві пíльги
стягáти n. справл©ти подáтки
ухил©тися від сплáти подáтків
стягáти n. справл©ти подáтки
в‡значити n. встанов‡ти рóзмір подáтку
нарахувáти подáтки
податкóва бáза
ввéдення подáтку
(nezákonnými prostředky) ух‡лення від сплáти
подáтку;
(zákonnými prostředky) ун‡кнення від сплáти подáтку;
зан‡ження сýми податкóвого зобов’©зання
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danit zříd.
daňový
d-á amnestie
d-á exekuce
d-á povinnost
d-á regulace
d-á soustava
d-é odvody
d-é prázdniny
d-é přiznání
d-é řízení
d-é zatížení
d-é zvýhodnění
d. nedoplatek
d. podvodník
d. poplatek
d. poplatník
d. přestupek
d. ráj
d. systém
d. únik
d. úřad
d. výměr
d. výnos
d. základ
d. zákon
dar
příjemce d-u
dárce
darovací
d. daň
d. listina
d. smlouva
darování
d. na dobročinné účely
d. pro případ úmrtí
darovat
d. movitý majetek
dát
d. do evidence
d. do protokolu
d. do zápisu
d. do zástavy
d. plnou moc komu k čemu
d. souhlas k čemu
data, pl.
osobní d.
spolehlivost dat
datovaný
d-á směnka
datum

обкладáти подáтком
податкóвий
податкóва амнíстія, звíльнення від подáтків
податкóве (примусóве) ст©гнення
податкóве зобов’©зання
податкóве регулювáння
податкóва систéма
податкóві відрахувáння
податкóві “канíкули”
податкóва декларáція
механíзм справл©ння подáтків
оподаткувáння
пільговé оподаткувáння
податкóві недóїмки, недоплáта подáтку
податкóвий шахрáй n. обмáнщик, правопорýшник
у сфéрі оподаткувáння
податкóвий збір
плáтник подáтків, податкíвець
адміністрат‡вне правопорýшення у сфéрі
оподаткувáння, простýпок у сфéрі оподаткувáння
офшóрні зóни, податкóва гáвань
податкóва систéма
ун‡кнення від сплáти подáтків, податкóва лазíвка
податкóва устанóва
платíжне податкóве повідóмлення
прибýтки від податкóвих платежíв
податкóва бáза
Податкóвий закóн
дарýнок, -нкa, m
обдарóвуваний
дарувáльник, -a, m
дáрчий
подáток на дарувáння
дáрчий лист n. докумéнт
дóговíр дарувáння
дарувáння, -я, s
добродíйне n. доброч‡нне n. благодíйне дарувáння
дарувáння на в‡падок смéрті
дарувáти, -ýю, -ýєш
дарувáти рухóме майнó
дáти, дам, дас‡, дасть, дамó, дастé, дадýть
постáвити n. вз©ти n. прийн©ти на óблік
внест‡ до протокóлу
внест‡ до протокóлу
передáти у застáву, дáти в n. під застáву, застáвити
в‡дати довíреність комý на що
дáти згóду на що
дáні, -их, pl.
особóві дáні
достовíрність n. вірогíдність дáних
датóваний
дáто-вéксель
дáта, -и, ž
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d. přijetí žádosti
d. splatnosti faktury
d. splatnosti úroků
d. vstupu smlouvy v platnost
d. vystavení faktury
opatření pоzdějším d-em
uvedení data vystavení šeku
dávat
d. určitou pravomoc
dávka
d-y důchodového pojištění
d-y sociální péče
nárok na d-y
osvobodit od d-ek
peněžité d-y
poskytnutí d-y
vyplácet d-y nemocenského pojištění
dbát
d. směrnic
d. svých povinností
de facto lat.
de iure n. jure lat.
uznat de iure
dealer
drogový d.
dealerský
dealerství
dědění
d. v linii přímé
d. ze zákona
d. ze závěti
dědic
d. ze zákona
d. ze závěti
jediný d.
náhradní d.
neopomenutelný d.
přímý d.
sestupní d.
univerzální d.
ustanovit d-em koho
zákonný d.
závětní d.
dědický
d-á daň
d-á nezpůsobilost
d-á smlouva

дáта прийнятт© за©ви n. клопотáння
строк оплáти фактýри
дáта в‡плати процéнтів
дáта набутт© n. набранн© дóговóром ч‡нності, дáта
встýпу дóговóру в с‡лу n. в дíю
дáта в‡дачі n. складáння рахýнку-фактýри n. фактýри
датувáння пізнíшою дáтою
навéдення дáти в‡дачі чéку
давáти, да¤, даêш
надавáти пéвні повновáження n. пéвних повновáжень
1. (odváděná částka) подáток, -тку, m, збір, збóру, m;
2. (sociální) грошовá допомóга;
3. пóрція, -ї, ž, дóза, -и, ž, нóрма, -и, ž
пéнсія
допомóга з фóнду соціáльного забезпéчення
прáво на грошовý допомóгу
звільн‡ти від подáтків
грошовá допомóга
надáнн© грошовóї n. матеріáльної допомóги
виплáчувати допомóгу по тимчасóвій
непрацездáтності n. з тимчасóвої непрацездáтності
увáжно стáвитися до чóго, звертáти увáгу на що
дотр‡муватися інстрýкцій n. прáвил
старáнно викóнувати своḯ обóв’язки
де-фáкто
де-¤ре
в‡знати де-¤ре
д‡лер, -a, m, комерцíйний агéнт
д‡лер наркóтиків
д‡лерський
д‡лерство, -я, s
спадкувáння, -я, s, спадкоêмство, -а, n
спадкувáння спадкоêмцями пéршої чéрги
спадкувáння за закóном
спадкувáння за заповíтом
спадкоêмець, -я, m
спадкоêмець за закóном
спадкоêмець за заповíтом
єд‡ний спадкоêмець
підпризнáчений спадкоêмець
спадкоêмець, як‡й мáє прáво на обов’язкóву чáстку
у спáдщині
спадкоêмець пéршої чéрги
спадкоêмець у низхіднóму n. спаднóму пор©дку
(спадкоêмець дрýгої, трéтьої,… чéрги)
універсáльний спадкоêмець
признáч‡ти спадкоêмцем когó
закóнний спадкоêмець
спадкоêмець за заповíтом
спадкóвий
спадкóвий подáток
усýнення від прáва на спадкувáння
спадкóвий дóговíр
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d-á žaloba
d-é právo
d-é skupiny
d. nárok
d. podíl
popírat d-é právo jiného dědice
dědictví
d. po matce
d. po otci
d. po rodičích
d. připadne státu
likvidace d.
nabýt d.
odmítnout d.
přechod d. na dědice
sporné d.
správce d.
zanechat d.
získat d-ím
dědičný
d. majetek
dědit
d. majetek
d. po rodičích
d. ze závěti
deficit
d. platební bilance
d. zboží
rozpočtový d.
deficitní
d. hospodářství
d. podnik
definice
d. pojmu trestný čin
definitivní
rozhodnout s d. platností
deflace
statistická d.
deflační
d. politika
deflorace
pokoušet se o d-i nezletilé
defraudace
daňová d.
d. peněz
defraudant
defraudovat
d. státní peníze
dekartelizace
deklarace

пóзов у зв’язкý зі спадкувáнням n. спáдщиною
спадкóве прáво
чéрги спадкоêмців
прáво на спадкувáння
чáстка у спáдщині
заперéчувати спадкóве прáво íншого спадкоêмця
спáдщина, -и, ž, спадкувáння, -я, s
спáдщина від мáтері
спáдщина від бáтька
спáдщина від батькíв
спáдщина зал‡шиться держáві
ліквідáція спáдщини
успадкувáти
відмóвитися від прийнятт© спáдщини
перехíд спáдщини до спадкоêмців
спíрна спáдщина
осóба, якá управл©є спáдщиною
залиш‡ти спáдщину
одéржати у спáдщину
спадкóвий, спадкоêмний
спадкóве майнó
успадкóвувати, -ую, -уєш, спадкувáти, -ýю, -ýєш,
одéржувати в спáдщину
успадкóвувати n. одéржувати в спáдщину майнó
успадкóвувати від батькíв
успадкóвувати за заповíтом
дефіц‡т, -у, m
дефіц‡т платíжного балáнсу
товáрний дефіц‡т
бюджéтний дефіц‡т
дефіц‡тний, збиткóвий
дефіц‡тна n. нерентáбельна еконóміка
збиткóве підприêмство
дефінíція, -ї, ž, в‡значення, -я, s
дефінíція n. в‡значення пон©ття “злóчин”
остатóчний, дефініт‡вний
прийн©ти остатóчне рíшення, в‡рішити остатóчно n.
дефініт‡вно
дефл©ція, -ї, ž
статист‡чна дефл©ція
дефляцíйний
дефляцíйна полíтика
дефлорáція, -ї, ž
здійсн‡ти спрóбу дефлорáції малолíтньої,
здійсн‡ти спрóбу дефлорáції неповнолíтньої
розтрáта, -и, ž
податкóва розтрáта
розтрáта грóшей
розтрáтник, -a, m
розтрáчувати, -ую, -уєш / розтрачáти, -áю, -áєш
розтрáчувати / розтрачáти держáвні грóші
декартелізáція, -ї, ž
декларáція, -ї, ž, проголóшення, -я, s
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celní d.
devizová d.
dovozní d.
vládní d.
Všeobecná d. lidských práv
vyplnit celní d-i
vývozní d.
deklarant
deklarování
d. zboží a dopravních prostředků
deklarovat

d. zásady ve smlouvě
d. zboží
dekret
d. na byt
d. prezidenta republiky
jmenovací d.
delikt
administrativní d.
celní d.
daňové d-y
d-y mladistvých
disciplinární d.
dopustit se d-u
finanční d.
hospodářský d.
majetkový d.
občanskoprávní d.
předcházet d-ům
soukromoprávní d.
správní d.
delikvence
d. mládeže
delikvent
mladistvý d.
pohnání d-a k trestní odpovědnosti
délka
d. lhůty
d. pobytu na jednom místě

м‡тна декларáція
(podává fyzická osoba) вал¤тна декларáція;
(podává právnická osoba) декларáція вал¤тного
контрóлю
íмпортна n. ввізнá декларáція
розпор©дження ýряду
Загáльна декларáція прав люд‡ни
запóвнити м‡тну декларáцію
вивізнá декларáція
декларáнт, -a, m
декларувáння, -я, s
декларувáння товáрів і трáнспортних зáсобів
1. (zásilku v celním prohlášení) декларувáти, -ýю,
-ýєш, заявл©ти / заяв‡ти в м‡тній декларáції про
що;
2. (cíle, zásady) декларувáти, -ýю, -ýєш,
проголóшувати, -ую, -уєш / проголос‡ти, -ошý,
-óсиш, оголóшувати, -ую, -уєш / оголос‡ти, -ошý,
-óсиш
декларувáти пр‡нципи в дóговóрі
декларувáти товáри
1. декрéт, -у, m;
2. накáз, -у, m, розпор©дження, -я, s
óрдер на отр‡мання житлá
декрéт Президéнта респýбліки
накáз про признáчення (на посáду)
правопорýшення, -я, s, zříd. делíкт, -у, m
адміністрат‡вне правопорýшення
м‡тне правопорýшення
податкóві правопорýшення
правопорýшення неповнолíтніх
дисциплінáрне правопорýшення
вчин‡ти правопорýшення
фінáнсове правопорýшення
економíчне правопорýшення
майновé правопорýшення
цивíльно-правовé правопорýшення
запобігáти правопорýшенням
приватноправовé правопорýшення
адміністрат‡вне правопорýшення
злоч‡нність, -ості, ž, zříd. деліквéнтність, -ості, ž
злоч‡нність мóлоді
(v právu) правопорýшник, -a, m, (v kriminologii)
осóба з соціáльним відх‡ленням поведíнки
(злоч‡нець та ін.); zříd. деліквéнт, -a, m
неповнолíтній правопорýшник
прит©гнення правопорýшника до кримiнáльної
відповідáльності
1. (časová) строк, -у, m, тривáлість, -ості, ž,
тривáння, -я, s, час, -у, m;
2. довжинá, -‡, ž
тривáння стрóку
строк перебувáння на однóму мíсці
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d. promlčecí doby
d. trestu
d. zaměstnání
demise
d. vlády
podat d-i
demonstrace
d. povolená úřady
protestní d.
demonstrovat

den
bankovní d.
burzovní d.
d., kdy zasedá soud
d. odeslání
d. podání žádosti je dnem zahájení řízení
o žádosti
d. pracovního klidu
d. splatnosti
d. vynesení odsuzujícího rozsudku
dnem podpisu
inventurní d.
k dnešnímu dni
k tomuto dni
ke dni uzavření smlouvy
ode dne podpisu smlouvy
odklad dne splatnosti
poslední d. dodací lhůty
úřední d.
vydán dne…
zúčtovací d.
deponent
deponování
d. nákladů
d. směnky
deponovaný
d-á směnka
deponovat
d. na účet
deportace
d. civilního obyvatelstva
deportovaný
deportovat
depozit, řidč.
depozitář

строк дáвності
строк покарáння
трудов‡й стаж
відстáвка, -и, ž
відстáвка ýряду
подáти у відстáвку
демонстрáція, -ї, ž
дозвóлена демонстрáція
демонстрáція протéсту
1. (proti komu, čemu) маніфестувáти, -ýю, -ýєш,
брáти / вз©ти ýчасть у демонстрáції;
2. (co) демонструвáти, -ýю, -ýєш, виявл©ти, -©ю,
-©єш / в‡явити, -влю, -виш, проявл©ти, -©ю, -©єш /
прояв‡ти, -явл¤, -©виш;
3. (výrobek) демонструвáти, -ýю, -ýєш
день, дня, m
бáнківський день
біржов‡й день
день засíдання сýду
день відпрáвки n. відпрáвлення
день подáнн© n. подáчі за©ви n. клопотáння є днем
почáтку рóзгляду за©ви n. клопотáння
неробóчий день
день оплáти n. платежý
день в‡несення обвинувáльного в‡року
з n. від дня пíдпису
день переóбліку
з n. від сьогóднішнього дня
до зазнáченого n. вкáзаного стрóку
на день уклáдення дóговóру
з n. від дня підписáння дóговóру
відстрóчення n. відстрóчка оплáти n. платежý
остáнній день стрóку n. тéрміну постáвки n.
постачáння
прийóмний день
в‡дано… (datum)
розрахункóвий день
депонéнт, -a, m
депонувáння, -я, s
депонувáння кóштів
депонувáння вéкселя
депонóваний
депонóваний вéксель
депонувáти, -ýю, -ýєш, внóсити / внест‡ на n.
у депоз‡т
депонувáти на рахýнок
депортáція, -ї, ž, висилáння, -я, s
депортáція цивíльного насéлення
депортóваний
депортувáти, -ýю, -ýєш, висилáти, -áю, -áєш /
в‡слати, -шлю, -шлеш
депоз‡т, -у, m
депозитáрій, -ю, m
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bankovní d.
d. cenných papírů
depozitní
d. banka
depozitor
depozitum
notářské d.
ukládat d-a do peněžních ústavů
detektiv
policejní d.
soukromý d.
detektivní
d. kancelář
devalvace
skrytá d.
zjevná d.
devalvační
devalvovat
d. měnu
deviza zprav. pl.
platit v d-ách
devizový
d-á rezerva
d-á směnka
d. spekulant
d. trh
d. účet
volná d-á směnitelnost
dílo
právo nakládat s d-em
smlouva o d.
diplom
nostrifikovaný d.
vysokoškolský d.
diplomat
diplomatický
díra
d. v ochranném systému přen.
d. v zákoně přen.
disciplinární
d. řízení
diskriminace
d. v hospodářské soutěži
provádět d-i
rasová d.
diskriminační

бáнківський депозитáрій
депозитáрій цíнних папéрів
депоз‡тний
депоз‡тний банк
депонéнт, -a, m, депоз‡тор, -a, m
депоз‡т, -у, m
депоз‡т нотаріáльної контóри
внóсити депоз‡ти у фінáнсові устанóви
детект‡в, -a, m
поліцéйський детект‡в
привáтний детект‡в
детект‡вний
детект‡вне бюрó
девальвáція, -ї, ž
прихóвана девальвáція
відкр‡та девальвáція
девальвацíйний
провóдити / провест‡ девальвáцію,
дeвальвувáти, -ýю, -ýєш
провóдити / провест‡ девальвáцію вал¤ти,
дeвальвувáти вал¤ту
(měna cizího státu) вал¤та, -и, ž,
peněž. девíзи, девíз, pl.
плат‡ти вал¤тою
вал¤тний, девíзний
вал¤тний резéрв
вал¤тний вéксель
вал¤тник, спекул©нт вал¤тою
р‡нок вал¤т, вал¤тний р‡нок
вал¤тний рахýнок
вíльна конвертóваність вал¤ти
1. твір, -óру, m, в‡твір, -ору, m;
2. спрáва, -и, ž, робóта, -и, ž
прáво використóвувати твір на свій рóзсуд
дóговíр про n. на в‡конáння (пéвної n. рáзової)
робóти, дóговíр підр©ду
диплóм, -a, m
нострифікóваний диплóм
диплóм про в‡щу освíту
дипломáт, -a, m
дипломат‡чний
прогáлина, -и, ž, прóпуск, -у, m
přen. прогáлина у систéмі зáхисту
přen. прогáлина у закóні
дисциплінáрний
перевíрка в адміністрат‡вному пор©дку,
внýтрішня n. внýтрішньо-вíдомча перевíрка
дискримінáція, -ї, ž
дискримінáція в гáлузі економíчної конкурéнцiї n.
економíчного змагáння
здíйснювати дискримінáцію
рáсова дискримінáція
дискримінацíйний
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d. politika
diskriminovat
disponent
d. banky
d. majetkem
d. nákladů
disponování
d. majetkem
d. vkladem podle závěti
nezákonné d. čím
disponovat
d. kapitálem
d. majetkem
d. vkladní knížkou
dispozice
d. klienta
dočasná d.
rozpočtová d.
distribuce
distribuovat
d. zboží
distributor
distributorský
d-é firmy
dítě
adoptivní d.
děti z druhého manželství
d. je v pěstounské péči
d. narozené mimo manželství
manželské d.
mentálně postižené d.
mimomanželské d.
nemanželské d.
nevlastní d.
nezletilé d.
obchodování s nezletilými dětmi
odložit d.
opustit d.
osvojené d.
podvrhnout d.
svěřit d. do výchovy
tělesně postižené děti
zjištění původu d-te

дискримінацíйна полíтика
дискримінувáти, -ýю, -ýєш, піддавáти / піддáти
дискримінáції
розпор©дник, -a, m, диспонéнт, -a, m
розпор©дник n. диспонéнт бáнку
розпор©дник n. диспонéнт n. управ‡тель майнá
розпор©дник n. диспонéнт кóштів
розпор©дження, -я, s
розпор©дження майнóм
розпор©дження вклáдом за заповíтом
незакóнне розпор©дження чим
розпоряджáтися, -áюся, -áєшся чим,
мáти у своêму розпор©дженні що
розпоряджáтися капітáлом
розпоряджáтися майнóм
розпоряджáтися ощáдною кн‡жкою
1. (pokyny, směrnice) розпор©дження, -я, s,
вказíвка, -и, ž;
2. (struktura právní normy) диспоз‡ція, -ї, ž
вказíвка кліêнта
тимчасóве розпор©дження
бюджéтне розпор©дження
дистрибýція, -ї, ž
розподіл©ти, -©ю, -©єш / розподіл‡ти, -іл¤,-íлиш
розподіл©ти / розподіл‡ти товáри
дистриб’¤тор, -a, m
дистриб’¤торський
дистриб’¤торські фíрми
дит‡на, -и, ž, neofic. дит©, -©ти, s
усинóвлена дит‡на
дíти від дрýгого шл¤бу
дит‡на знахóдиться під патронáтом
дит‡на, батьк‡ якóї не перебувáють у шл¤бі між
собóю
дит‡на, нарóджена у шл¤бі
дит‡на з вáдами розумóвого рóзвитку,
дит‡на з порýшенням інтелéкту
дит‡на, батьк‡ якóї не перебувáють у шл¤бі між собóю
дит‡на, батьк‡ якóї не перебувáють у шл¤бі між
собóю; дит‡на, нарóджена пóза шл¤бом,
позашл¤бна n. незакóнно нарóджена дит‡на
нерíдна дит‡на
малолíтня дит‡на, неповнолíтня дит‡на
торгíвля малолíтніми (дíтьми),
торгíвля неповнолíтніми (дíтьми)
пок‡нути дит‡ну
пок‡нути дит‡ну
усинóвлена дит‡на
підк‡нути дит‡ну
передати дит‡ну на виховáння
дíти з фіз‡чними вáдами,
дíти з вáдами фіз‡чною рóзвитку
з’ясувáння похóдження дит‡ни
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dividenda
brát d-y
opční d.
vyplácení dividend
výše d-y připadající na každou akcii
dividendový
d-é krytí
d-é srážky
dluh
brát na d.
daňový d.
dlouhodobý d.
nedobytný d.
nezajištěný d.
promlčený d.
splatit d.
splatný d.
sporný d.
státní d.
vnitřní d.
zahraniční d.
zajištěný d.
dluhopis
majitel d-u
státní d-y
vydávat d-y
vyměnit d-y za akcie
dlužit
dlužní
d. úpis
dlužník
daňový d.
d. je povinen (věřiteli) platit úroky
d. na základě soudního rozhodnutí
exekuce na d-a
insolventní d.
věřitel přenechává d-ovi věci podle druhu
dlužný
být dlužen
d-á částka
d-á mzda
doba
během d-y platnosti
d. odnětí svobody
d. provádění úkonů
d. spáchání trestného činu

дивідéнд, -у, m, zprav. pl.
отр‡мувати дивідéнди
опцíйний дивідéнд
в‡плати дивідéндів
рóзмір дивідéндів на кóжну áкцію
дивідéндний
дивідéндне покритт©
дивідéндні відрахувáння
борг, -у, m
боргувáти, брáти у борг
податкóвий борг, податкóвa недóїмка
довгострокóвий n. довготермінóвий борг
безнадíйний борг
незабезпéчений борг
протермінóваний борг
погас‡ти n. сплат‡ти борг
борг, як‡й підлягáє cплáті;
борг, як‡й підлягáє погáшенню
спíрний борг
держáвний борг
внýтрішній борг
зóвнішній борг
забезпéчений борг
борговé зобов’©зання, облігáція, -ї, ž
влáсник борговóго зобов’©зання
держáвні борговí зобов’©зання, держáвні облігáції
випускáти борговí зобов’©зання
обмін©ти борговí зобов’©зання на áкції
бýти в‡нний, боргувáти, -ýю, -ýєш
боргов‡й
борговá розп‡ска
1. боржн‡к, -á, m;
2. (u půjčky) позичáльник, -a, m
податкóвий боржн‡к
боржн‡к n. позичáльник, зобов’©заний сплáчувати
(кредитóрові) процéнти
боржн‡к за рíшенням сýду
примусóве ст©гнення з боржникá
неплатоспромóжний боржн‡к
кредитóр передаê позичáльникові рéчі, в‡значені
пéвними ознáками
zprav. ve jmenném tvaru ve spoj.
бýти в‡нний комý що
сýма, вз©та у пóзику; поз‡чена сýма
нев‡плачена заробíтна плáта
1. práv. строк, -у, m;
2. час, -у, m, добá, -‡, ž;
3. тривáння, -я, s ; добá, -‡, ž
прóтягом стрóку ч‡нності, прóтягом тéрмінy n.
стрóку дíї чогó
строк позбáвлення вóлі
час в‡конáння дій
час вч‡нення злóчину
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d. trvání pracovního poměru
d. výkonu trestu
kratší pracovní d.
mimopracovní d.
na d-u neurčitou
na d-u určitou
pracovní d.
prolongovat d-u platnosti dokladu
promlčecí d.
promlčecí d. začíná běžet od spáchání
trestného činu
uplynutí promlčecí d-y
záruční d.
zkrácená pracovní d.
zkušební d. (při přijetí do zaměstnání)
zkušební d. (trestní právo)
doběhnout
lhůta již doběhla
dobročinný
darování na d-é účely
d-á nadace
dobropis
dodací
d. list
d. smlouva
dodat
d. potvrzení k žádosti
dodatečný
dodatek
d. k závěti
d. ke smlouvě
dodavatel
d. zbraní
hlavní d.
dodávka
d. zboží
neúplná d.
dodržování
d. pravidel
d. právních norem
d. veřejného pořádku
dodržovat

d. podmínky

строк тривáлості трудов‡х віднóсин
строк відбувáння покарáння (позбáвлення вóлі)
непóвний робóчий час
неробóчий n. позаробóчий час
на нев‡значений строк, безстроков‡й
на в‡значений строк
робóчий час
продóвжувати / продóвжити тéрмін n. строк дíї
докумéнта
(trestní právo) строк n. стрóки дáвності, (občanské
právo) строк n. стрóки позовнóї дáвності
обч‡слення (стрóку n. стрóків) дáвності починáється
з дня вч‡нення злóчину
закíнчення стрóку n. стрóків дáвності
гарантíйний строк
скорóчений робóчий час
cтрок випрóбування n. випрóбувальний cтрок (при
прийняттí на робóту)
іспитóвий строк
закінч‡тися, -інчýся, -інч‡шся, кінч‡тися, -чýся,
-ч‡шся, скінч‡тися, -чýся, -ч‡шся
строк закíнч‡вся
благодíйний, добродíйний, доброч‡нний,
благодíйне n. добродíйне n. доброч‡нне дарувáння
благодíйний n. добродíйний n. доброч‡нний фонд
зáпис у кред‡т рахýнку, зáпис за кред‡том
рахýнку
ve spoj.
накладнá, докумéнт про постáвку n. постачáння
дóговíр постáвки n. постачáння
додáти, -áм, -ас‡
додáти n. приклáсти дóвідку до за©ви n. клопотáння
додаткóвий
додáток, -тка, m, допóвнення, -я, s
додáток n. допóвнення до заповíту
додáток n. допóвнення до дóговóру
постачáльник, -a, m
постачáльник збрóї
генерáльний постачáльник
постáвка, -и, ž, постачáння, -я, s
постáвка n. постачáння товáрів n. товáру
недопостáвка
додéржання, -я, s, дотр‡мання, -я, s
додéржання n. дотр‡мання прáвил
додéржання n. дотр‡мання правов‡х норм
додéржання n. дотр‡мання громáдського пор©дку
дотр‡мувати, -ую, -уєш що, чогó , додéржувати,
-ую, -уєш що, чогó , дотр‡муватися, -уюся,
-уєшся чогó, додéржуватися, -уюся, -уєшся чогó;
викóнувати, -ую, -уєш що
додéржуватися n. дотр‡муватися умóв, додéржувати
n. дотр‡мувати умóви n. умóв, викóнувати умóви
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d. pracovní kázeň
d. zákony
d. závazky
dohled
být bez d-u
být pod d-em
celní d.
d. nad bezpečností silničního provozu
d. nad dodržováním veřejného pořádku
d. státního zástupce
mít d. nad kým
ochranný d.
probační d.
soudní d.
správní d.
stanovit d. nad nezletilým
zvýšený d.
dohledání
provádět d.
dohlížet
d. na dodržování zákonů
dohnat
d. k sebevraždě
dohoda
barterová d.
celní d.
d. o ceně
d. o hmotné odpovědnosti
d. o náhradě škody
d. o pracovní činnosti
d. o provedení práce
d. o rozvázání pracovního poměru
d. o úhradě zdravotního pojištění
d. o vypořádání dědictví
d. o vzájemném vyrovnání pohledávek
d. o zaplacení alimentů
dosáhnout d-y
dospět k d-ě
hospodářská d.

додéржувати n. дотр‡мувати трудовý дисциплíну
n. трудовóї дисциплíни, додéржуватися n.
дотр‡муватися трудовóї дисциплíни
додéржуватися n. дотр‡муватися закóнів,
додéржувати n. дотр‡мувати закóни n. закóнів
додéржуватися n. дотр‡муватися обóв’язків,
додéржувати n. дотр‡мувати обóв’язки n. обóв’язків
нáгляд, -у, m, дóгляд, -у, m за ким, чим
бýти без нáгляду, (dítě) бýти без дóгляду
бýти n. перебувáти під нáглядом,
(dítě) бýти n. перебувáти під дóглядом когó
м‡тний нáгляд
нáгляд за безпéкою дорóжнього рýху
нáгляд за додéржанням n. дотр‡манням громáдського
пор©дку
нáгляд прокурóра
здíйснювати нáгляд за ким n. контрóль над ким,
стéжити n. наглядáти за ким
охорóнний нáгляд
пробацíйний нáгляд
нáгляд сýду
адміністрат‡вний нáгляд
встанов‡ти дóгляд за малолíтнім, встанов‡ти дóгляд
за неповнолíтнім
пос‡лений нáгляд
додаткóве розшýкування
провóдити додаткóве розшýкування
наглядáти, -áю, -áєш, (dítě) доглядáти, -áю, -áєш
наглядáти за додéржанням n. дотр‡манням закóнів
довест‡, -едý, -едéш до чóго, привест‡, -едý, -едéш
до чóго
довест‡ до самогýбства
1. (dokument) угóда, -и, ž, дóговíр, -óру, m;
2. (ústní) домóвленість, -ості, ž
бáртерна угóда
м‡тна угóда
дóговíр про цінý
дóговíр про матеріáльну відповідáльність
угóда про компенсáцію n. відшкодувáння зб‡тків n.
шкóди
трудов‡й дóговíр на n. про в‡конáння пéвної робóти
трудов‡й дóговíр на n. про в‡конáння пéвної
робóти (якá тривáє максимáльно 150 год‡н
прóтягом рóку)
угóда про розірвáння трудовóго дóговóру
дóговíр про компенсáцію мед‡чного страхувáння
дóговíр про розпóділ спáдщини
клíринговий дóговíр
угóда про сплáту алімéнтів
досягт‡ домóвленості n. угóди з ким
досягт‡ домóвленості n. угóди з ким
економíчна угóда
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kartelové d-y
obchodní d.
platební d.
řešit spory d-ou
účinnost d-y
uzavřít d-u
v d-ě
vyhotovení d-y
dohodnout
d. smlouvu
d. účel poskytnutí půjčky
dokázat
d. alibi
d. nevinu
d. obvinění
d. před soudem
d. zavinění
dokazatelnost
dokazatelný
d-á verze
dokazování (důkazní řízení)
d. na základě přímých důkazů
d. nepřímými důkazy
d. v trestním řízení
d. viny
provádět d.
soudní d.
dokazovat
d. svoji nevinu
d. co u soudu
doklad
cestovní d-y
d. o pojištění
d. o registrovaném partnerství
d. o zaplacení pojistného
d. ověřující totožnost osoby
d. totožnosti
d-y k žádosti
falešný d.
matriční d.
odnětí d-u
originál d-u
osobní d-y
ověřený d.
padělaný d.
písemný d.
platební d.
platný d.

картéльні угóди
комерцíйна n. торгóва n. торговéльна угóда,
комерцíйний n. торгóвий n. торговéльний дóговíр n.
контрáкт
платíжна угóда
вирíшувати суперéчки угóдою
ч‡нність дóговóру
уклáсти дóговíр
за домóвленістю з ким
офóрмлення дóговóру
домóвитися, -влюся, -вишся, договор‡тися, -ор¤ся,
-óришся, умóвитися, -влюся, -вишся про що
уклáсти дóговíр
домóвитися про метý n. щóдо мет‡ надáнн© пóзики
доказáти, -ажý, -áжеш, довест‡, -едý, -едéш
доказáти n. довест‡ áлібі
довест‡ нев‡нність
доказáти n. довест‡ обвинувáчення
доказáти n. довест‡ пéред судóм
довест‡ винý
доказóвість, -ості, ž
доказóвий
доказóва вéрсія
докáзування, -я, s
докáзування на підстáві прям‡х дóказів
докáзування непрям‡ми дóказами
докáзування в кримiнáльному судоч‡нстві
докáзування в‡нності
докáзувати
судовé докáзування
докáзувати, -ую, -уєш, довóдити, -джу, -диш
довóдити сво¤ нев‡нність
докáзувати n. довóдити що пéред судóм
докумéнт, -a, m
докумéнти для в‡їзду за кордóн (пáспорт
громад©нина для в‡їзду за кордóн, внýтрішній
пáспорт – v ČR k cestám do EU)
страхов‡й докумéнт
свідóцтво про реєстрáцію цивíльного партнéрства
докумéнт про оплáту страховóго внéску
докумéнт, ідентифікýючий осóбу
посвíдчення осóби
докумéнти, якí дода¤ться до за©ви n. клопотáння
фальш‡вий n. підрóблений докумéнт
докумéнти про реєстрáцію áктів цивíльного стáну
в‡лучення n. в‡їмка докумéнта
оригінáл докумéнта
особóві докумéнти
посвíдчений n. засвíдчений докумéнт
підрóблений n. фальш‡вий докумéнт
письмóвий докумéнт
платíжний докумéнт
дíйсний докумéнт
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podvržený d.
právní d.
pravý d.
předložit d-y
účetní d.
úřední d.
výdajový (pokladní) d.
zkoumání d-ů
dokladový
d. materiál
dokonaný
d. trestný čin
dokonat
dokončit
d. vyšetřování
dokument
právně závazný d.
právní d.
tajný d.
vyhotovit d. dvojmo
dokumentace
oddělení d.
souborné zpracování d.
spisová d.
dokumentační
d. materiál
dokumentární
d. materiál
d. přesnost
dokumentování
postup při d. informací
dokumentovat
fotograficky d. místo činu
doložit
d. argumenty
d. doklady
d. rodným listem
doložka
d. nejvyšších výhod
d. VIDI
penalizační d.
prolongační d.
schvalovací d.
tlumočnická d.
výjezdní d.

підрóблений n. сфальшóваний n. (с)фальсифікóваний
докумéнт
юрид‡чний n. правов‡й докумéнт
спрáвжній докумéнт
пред’яв‡ти докумéнти
бухгáлтерський докумéнт
офіцíйний докумéнт
видаткóвий (кáсовий) óрдер
перевíрка n. перéгляд докумéнтів
факт‡чний
факт‡чний матеріáл
завéршений, здíйснений
закíнчений злóчин
заверш‡ти, -шý, -ш‡ш, доверш‡ти, -шý, -ш‡ш,
здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш
закінч‡ти, -інчý, -інч‡ш, кінч‡ти, -чý, -ч‡ш,
скінч‡ти, -чý, -ч‡ш
закінч‡ти слíдство n. розслíдування
докумéнт, -a, m
юрид‡чно зобов’©зуючий докумéнт
юрид‡чний n. правов‡й докумéнт
секрéтний докумéнт
склáсти докумéнт у двох примíрниках n. екземпл©рах
документáція, -ї, ž
вíдділ документáції
комплéктна n. пóвна підготóвка документáції
документáція справ
документáльний
документáльний матеріáл
документáльний
документáльний матеріáл
документáльна тóчність
документувáння, -я, s
процéс документувáння інформáції
документувáти, -ýю, -ýєш
фотографíчно документувáти мíсце подíї n. мíсце
вч‡нення злóчину
допóвнити, -ню, -ниш, додáти, -áм, -ас‡,
підкріп‡ти, -іпл¤, -íпиш
підкріп‡ти фáктами
допóвнити n. додáти докумéнти
підкріп‡ти свідóцтвом про нарóдження
1. додáток, -ткa, m; додаткóва статт©,
додаткóве полóження;
2. примíтка, -и, ž, клáузула, -и, ž
реж‡м найв‡щого спри©ння
візувáння
примíтка про штраф
примíтка щóдо продóвження стрóку n. тéрміну
(ствéрджувальна) клáузула
перекладáцький додáток, перекладáцька клáузула,
додáток n. клáузула перекладачá
дóзвіл в‡їхати за кордóн, виїзнá вíза
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domácnost
obstarávat společnou d.
žít ve společné d-i po dobu jednoho roku
domáhání se čeho
nezákonné d. čeho
domáhat se čeho
d. náhrady škod
d. svých práv
domluva
učinit po vzájemné d-ě
domněnka
chybná d.
nevyvratitelná d.
vyvrátit d-u
zákonná d.
domoci se
d. náhrady škody
d. soudně
d. svých práv
domov
dětský d.
lidé bez d-a
domovní
d. daň
d. prohlídka
d. řád
donašeč
donášet na koho
donucení
d. dlužníka platit
d. k protizákonnému jednání
jednat z d.
donucovací
d. opatření
d. prostředky
donucování
d. k doznání
donucovat

домáшнє господáрство
вест‡ спíльне домáшнє господáрство
проживáти одніêю сім’êю прóтягом одногó рóку
домагáння, -я, s
незакóнне n. протизакóнне домагáння чогó
домагáтися, -áюся, -áєшся чогó, добивáтися, -áюся,
-áєшся чогó
домагáтися n. добивáтися відшкодувáння n.
компенсáції зб‡тків n. шкóди
домагáтися n. добивáтися своḯх прав
домóвленість, -ості, ž, умóва, -и, ž, угóда, -и, ž
зроб‡ти за взаêмною домóвленістю n. умóвою n.
угóдою
(na základě neúplných údajů) припýщення, -я, s,
гіпóтеза, -и, ž; (pravděpodobnost) здóгад, -у, m;
(výsledek úvah) дóмисел, -слу, m
помилкóве припýщення, помилкóва гіпóтеза
неспростóвне n. ©вне n. незаперéчне припýщення,
неспростóвна n. ©вна n. незаперéчна гіпóтеза
спростувáти припýщення n. гіпóтезу
закóнне припýщення
домогт‡ся, -ожýся, -óжешся, доб‡тися, -б’¤ся,
-б’êшся, досягт‡, -сягнý, -©гнеш, досягнýти, -сягнý,
-©гнеш чогó, здобýти, -ýду, -деш, добýти, -ýду, -деш
домогт‡ся n. доб‡тися відшкодувáння n. компенсáції
зб‡тків n. шкóди
домогт‡ся n. доб‡тися у судовóму пор©дку
домогт‡ся n. доб‡тися своḯх прав
1. домíвка, -и, ž;
2. буд‡нок, -нку, m, дім, дóму, m
дит©чий буд‡нок, дитбуд‡нок
бездóмні л¤ди
домóвий
подáток на житлó
óбшук у житлí чи íншому володíнні (конкрéтної
осóби), óбшук житлá чи íншого володíння
(конкрéтної осóби)
прáвила внýтрішнього розпор©дку
донóщик, -a, m
донóсити, -óшу, -óсиш комý про кóго
примýшування, -я, s, пр‡мус, -у, m
примýшування боржникá плат‡ти
примýшування до незакóнних дій
дíяти під пр‡мусом, дíяти примусóво, дíяти в
примусóвому пор©дку
примусóвий
примусóві зáходи, зáходи пр‡мусу
примусóві зáходи, зáходи пр‡мусу
примýшування, -я, s, пр‡мус, -у, m
примýшування зізнáтися
примýшувати, -ую, -уєш когó до чóго, змýшувати,
- ую, -уєш когó до чóго
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donutit
d. k přiznání
d. k svědecké výpovědi
d. k trestnému činu
d. zaplatit výlohy spojené se soudním
řízením
dopadení
dopadnout koho při čem
d. pachatele na místě činu

d. pachatele při činu
d. koho při lži
doplatek
d. sociálního pojištění
d-y důchodů
dopouštět se
d. chyby
d. násilí
d. trestné činnosti
doprava ∗ (viz příloha)
doprovod
čestný d.
d. delegace
ozbrojený d.
policejní d.
dopustit se čeho
d. bezpráví
d. daňového úniku
d. deliktu
d. křivdy
d. loupeže
d. omylu
d. podvodu
d. pro společnost nebezpečného jednání
d. přestupku
d. trestného činu
d. urážky koho
d. výtržnosti
d. zpronevěry

примýсити, -ýшу, -ýсиш когó до чóго,
змýсити, -ýшу, -ýсиш когó до чóго
примýсити n. змýсити до зізнáння
примýсити n. змýсити давáти свідóцькі показáння
примýсити n. змýсити до злóчину
примýсити n. змýсити заплат‡ти судовí в‡трати
затр‡мання, -я, s
спіймáти, -áю, -áєш когó на чóму
затр‡мати осóбу, якá вчин‡ла злóчин, на мíсці
подíї; затр‡мати осóбу, якá вчин‡ла злóчин на мíсці
вч‡нення злóчину; hov. впіймáти n. спіймáти n.
злов‡ти злоч‡нця на гар©чому
затр‡мати осóбу, якá вчин‡ла злóчин, в момéнт
вч‡нення злóчину, hov. впіймáти n. спіймáти n.
злов‡ти злоч‡нця на гар©чому
в‡крити n. в‡явити брехн¤ чи¤, спіймáти n. злов‡ти
на брехнí когó
доплáта, -и, ž
доплáта до загальнообов’язкóвого держáвного
соціáльного страхувáння
доплáти до пéнсії
(hrubosti, násilí) допускáтися, -áюся, -áєшся чогó,
чин‡ти, -н¤, -ниш що, учин©ти, -©ю, -©єш що
припускáтися пóм‡лки, hov. роб‡ти пóм‡лку
чин‡ти n. допускáти нас‡льство
чин‡ти злоч‡нні дíї
1. сýпровід, -воду, m, супровóдження, -я, s;
2. ескóрт, -у, m, конвóй, -ю, m
почéсний ескóрт
сýпровід n. супровóдження делегáції
озбрóєний ескóрт n. конвóй
поліцéйський ескóрт
(hrubosti, násilí) допуст‡ти, -ущý, -ýстиш, вчин‡ти,
-н¤, -ниш що
допуст‡ти n. вчин‡ти несправедл‡вість щóдо кóго,
допуст‡ти n. вчин‡ти незакóнні дíї щóдо кóго
ухил‡тися від сплáти подáтків
вчин‡ти правопорýшення
завдáти обрáзи n. кр‡вди комý, скр‡вдити когó
вчин‡ти грабíж
припуст‡тися пóм‡лки, hov. зроб‡ти пóм‡лку
вчин‡ти обмáн n. шахрáйство
вчин‡ти суспíльно небезпéчне дíяння
вчин‡ти адміністрат‡вне правопорýшення n.
простýпок
вчин‡ти злóчин
завдáти обрáзи n. кр‡вди комý, обрáзити когó,
скр‡вдити когó
вчин‡ти хулігáнство n. хулігáнські дíї
вчин‡ти розтрáту
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doručení
d. kopie obžaloby
d. předvolání k soudu
náhradní d. písemnosti
osobní d. soudního rozhodnutí
vlastnoručně potvrdit d.
doručenka
na d-u
návratná d.
doručený
doručit
d. do vlastních rukou
d. obsílku k soudu
d. opis rozsudku
d. oznámení
d. proti podpisu
d. předvolání
d. soudní rozhodnutí na podpis
d. soudní zákaz
d. věcné důkazy přímo k soudu
soudně d.
doručování
d. písemností
doručovatel
obsílky se doručují soudními d-i
poštovní d.
soudní d.
dosáhnout čeho

dohody bylo dosaženo
d. předvolání a výslechu svědka
d. určitého věku
d. výsledků
osoba, která dosáhla 16 let
dosažení
d. věku 18 let
dostat
dostal šest měsíců hov.
d. náhradou
d. vízum
d. výpověď (z práce)
odsouzený dostal milost
žádné přiznání z něho nedostali
dostát

врýчення, -я, s
врýчення кóпії обвинувáльного в‡сновку
врýчення судовóї повíстки
додаткóвий n. запасн‡й варіáнт врýчення докумéнта
особ‡сте врýчення рíшення сýду
власнорýчно підтвéрдити врýчення
повíстка, -и, ž, розп‡ска, -и, ž, повідóмлення про
врýчення
під розп‡ску
повідóмлення адресáнту про врýчення чогó адресáту,
повідóмлення про врýчення поштóвого відпрáвлення
врýчений
вруч‡ти, -чý, -чиш, достáвити, -влю, -виш
вруч‡ти особ‡сто в рýки
вруч‡ти повíстку n. в‡клик до сýду n. у суд
вруч‡ти кóпію в‡року n. судовóго рíшення n.
рíшення сýду
вруч‡ти повідóмлення
вруч‡ти під розп‡ску
вруч‡ти в‡клик n. повíстку
вруч‡ти рíшення сýду під розп‡ску
вруч‡ти заборóну сýду
вруч‡ти матеріáльні дóкази безпосерéдньо в суд
вруч‡ти в судовóму пор©дку
врýчення, -я, s
врýчення докумéнтів
листонóша, -і, m і ž, кур’ïр, -a, m
повíстки вручáються розс‡льними n. кур’ïрами
листонóша
розс‡льний, кур’ïр
досягт‡, -ягнý, -©гнеш до чóго, чогó, досягнýти,
-ягнý, -©гнеш до чóго, чогó, сягнýти, -нý, -нéш до
чóго, чогó, дійт‡, -йдý, -йдеш до чóго; доб‡тися,
-б’¤ся, -б’êшся чогó
дóговóру булó дос©гнуто
доб‡тися в‡клику та дóпиту свíдка
досягт‡ n. досягнýти пéвного вíку
досягт‡ n. доб‡тися результáтів
осóба, якá досяглá 16 рóків,
neofic. осóба, якíй в‡повнилося 16 рóків
дос©гнення, -я, s
дос©гнення вíку 18 рóків
одéржати, -жу, -жиш, отр‡мати, -аю, -аєш,
hov. він дістáв n. одéржав шість місяцíв
одéржати n. отр‡мати натóмість n. зáмість кóго, чóго,
одéржати n. отр‡мати у в‡гляді компенсáції
одéржати n. отр‡мати вíзу
бýти звíльненим (з робóти), одéржати повідóмлення
про звíльнення (з робóти)
засýдженого пом‡лували
від ньóго не доб‡лися n. з ньóго не в‡тягли жóдного
зізнáння
в‡конати, -аю, -аєш що, здійсн‡ти, -н¤, -ниш що
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neschopnost d. závazku
dostat se
do bytu se dostal zloděj
d. do chládku hov.
d. do léčky
d. do slepé uličky
d. do styku s kým
dostatek
d. důkazů
dostávat se
bankovky se dostávají do oběhu
dostavení se
d. k soudu
nařídit osobní d.
dostavit se
d. jako svědek
d. k soudnímu jednání
d. na předvolání
d. na výzvu
d. osobně
dosvědčit
d. u soudu
svědek dosvědčil
došetření (doplnění vyšetřování)
d. případu
vrátit věc k d.
došetřit
dotace
d. ze státního rozpočtu
poskytnout d-i
účelová d.
získat d-i
dotazník
dotazníkový
d. formulář
dotyčný
d-á osoba
doufat
d. v kladné vyřízení žádosti
dovolací
d. řízení
d. soud
dovolání

нездáтність в‡конати oбóв’язок
потрáпити, -плю, -пиш, попáсти, -адý, -адéш,
дістáтися, -áнуся, -áнешся
у кварт‡ру потрáпив n. дістáвся злóдій
hov. потрáпити n. сíсти за ґрáти
потрáпити в пáстку
потрáпити n. дістáтися у безв‡хідь n. у глух‡й кут
увійт‡ в контáкт з ким
достáтня кíлькість
достáтня кíлькість дóказів
діставáтися, -та¤ся, -таêшся, вхóдити, -джу, -диш
банкнóти вхóдять в óбіг
прибутт©, -©, s, ©вка, -и, ž
©вка до сýду
дáти розпор©дження особ‡сто з’яв‡тися,
дáти розпор©дження про особ‡сту ©вку
з’яв‡тися, -явл¤ся, -©вишся, прибýти, -ýду, -ýдеш,
прийт‡, -йдý, -йдеш, появ‡тися, -явл¤ся, -©вишся
з’яв‡тися n. прибýти як свíдок
з’яв‡тися n. прибýти на судовé засíдання n. засíдання
сýду n. судов‡й рóзгляд
з’яв‡тися n. прибýти за в‡кликом n. на в‡клик
з’яв‡тися n. прибýти за в‡кликом n. на в‡клик
з’яв‡тися n. прибýти особ‡сто
підтвéрдити, -джу, -диш, засвíдчити, -чу, -чиш,
посвíдчити, -чу, -чиш
підтвéрдити n. засвíдчити в судí
свíдок підтвéрдив n. засвíдчив
додаткóве розслíдування, додаткóве слíдство
додаткóве розслíдування спрáви
повернýти спрáву на додаткóве розслíдування
додаткóво розслíдувати
дотáція, -ї, ž
дотáція, в‡ділена з держáвного бюджéту
надáти дотáцію
цільовá дотáція
отр‡мати дотáцію
анкéта, -и, ž, оп‡тувальний лист
анкéтний
анкéтний бланк n. формул©р
(в‡ще)згáданий, (в‡ще)вкáзаний,
(в‡ще)зазнáчений, дáний, цей
(вище)згáдана n. (вище)вкáзана n. (вище)зазнáчена n.
ця осóба
сподівáтися, -вáюся, -áєшся чогó, на що, надíятися,
-íюся, -íєшся на кóго, що
сподівáтися n. надíятися на задовóлення за©ви
n. клопотáння
касацíйний
касацíйне провáдження
касацíйний суд
касацíйна скáрга, касáція, -ї, ž (proti rozhodnutí,
které nabylo právní moci)
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podat d.
zamítnout d.
dovolatel
dovolávat se čeho
d. svých práv
dovolená
d. na zotavenou
mateřská d.
nastoupit d-ou
neplacená d.
placená d.
rodičovská d.
řádná d.
zákonná d.
zdravotní d.
dovolený
d-é podnikání
dovoz
d. z ciziny
nezákonný d.
dovozce
akreditovaný d. vozidel
dovozní
d. cla
d. рovolení
zrušit d. omezení
dovršení
d. osmnáctého roku
doznání
dobrovolné d.
donutit k d.
d. k vraždě
d. obviněného
falešné d.
učinit d.
úplné d.
vynucené d.
doznat
d. svou vinu
doznat se
d. k trestnému činu
d. v plném rozsahu
dozor

подáти касацíйну скáргу n. касáцію
відмóвити в касацíйній скáрзі n. касáції
осóба, якá подаê касáцію
добивáтися, -áюся, -áєшся
добивáтися своḯх прав
відпýстка, -и, ž
відпýстка
відпýстка у зв’язкý з вагíтністю та полóгами,
hov. декрéтна відпýстка
піт‡ у відпýстку
відпýстка без зберéження заробíтної плáти,
неоплáчувана відпýстка;
hov. відпýстка за свій n. за влáсний рахýнок
відпýстка із зберéженням заробíтної плáти,
оплáчувана відпýстка
відпýстка для дóгляду за дит‡ною;
hov. декрéтна відпýстка
черговá відпýстка
черговá відпýстка
відпýстка у зв’язкý з хворóбою
дозвóлений, вíльний; допуст‡мий
закóнне підприêмництво, закóнна підприêмницька
ді©льність
íмпорт, -у, m, ввéзення, -я, s, ввіз, ввóзу, m
íмпорт, ввéзення (із-за кордóну)
незакóнний íмпорт, незакóнне ввéзення
імпортéр, -a, m
акредитóваний імпортéр автомобíлів
íмпортний, ввізн‡й
íмпортні n. ввізнí м‡та
дóзвіл на íмпорт n. ввéзення n. ввіз
скасувáти n. анулювáти íмпортні n. ввізнí обмéження
дос©гнення, -я, s
дос©гнення вісімнáдцяти рóків
зізнáння, -я, s
добровíльне зізнáння
примýсити до зізнáння
зізнáння в уб‡встві
зізнáння обвинувáченого
фальш‡ве n. неправд‡ве зізнáння
зроб‡ти зізнáння
пóвне зізнáння
примусóве (отр‡мання) зізнáння, зізнáння під
пр‡мусом
в‡знати, -аю, -аєш що, признáти, -áю, -áєш що,
зізнáтися, -áюся, -áєшся в чóму
в‡знати сво¤ винý
зізнáтися, -áюся, -áєшся в чóму, в‡знати, -аю, -аєш
що
зізнáтися у злóчині
зізнáтися в пóвному óбсязі
нáгляд, -у, m за ким, чим, (nad dětmi) дóгляд, -у, m за
ким, чим
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bankovní d.
d. nad dodržováním čeho
d. nad výkonem trestu (výkon trestu
s d-em)
d. nad vyšetřováním
d. státního zástupce
ochranný d.
pod (úředním) d-em
policejní d.
právní d.
soudní d.
správní d.
věznice s d-em
vrchní d.
vykonávat d. nad kým
dozorce
vězeňský d.
dozorčí
d. důstojník
d. orgány
d. rada
dozorčí subst. adjekt.
d. útvaru
dožádání
d. vyšetřovatele
na d. soudu
postoupit d. příslušným orgánům
vyřídit d.
doživotí
odsoudit na d.
doživotní
d. trest
odsoudit k d-ímu vězení
dražba
exekuční d.
koupit v d-ě
prodat v d-ě
účastnit se d-y
veřejná d.
dražební
d. síň
d. vyhláška
splnit d. podmínky
dražebník
dražit
droga
brát d-y
distribuce drog
dodavatel drog
konzument drog

бáнківський нáгляд
нáгляд за додéржанням n. дотр‡манням чогó
нáгляд за відбувáнням покарáння
нáгляд за слíдством n. розслíдуванням
нáгляд прокурóра
запобíжний нáгляд
під (адміністрат‡вним) нáглядом
поліцéйський нáгляд
правов‡й нáгляд
судов‡й нáгляд
адміністрат‡вний нáгляд
виправнí колóнії мінімáльного рíвня безпéки
з загáльними умóвами тримáння
найв‡щий нáгляд
здíйснювати нáгляд n. дóгляд над ким
нагл©дáч, -©дачá, m
тюрéмний нагл©дáч
1. контрóльний;
2. чергов‡й
чергов‡й офіцéр
контрóльні óргани
(контрóльно-)ревізíйна комíсія
subst. adjekt. чергов‡й
чергов‡й част‡ни
клопотáння, -я, s, вимóга, -и, ž, за©ва, -и, ž
вимóга слíдчого
на вимóгу сýду
передáти клопотáння n. вимóгу n. за©ву відповíдним
n. компетéнтним óрганам
задовольн‡ти клопотáння n. вимóгу n. за©ву
довíчне позбáвлення вóлі, довíчне ув’©знення
засуд‡ти до довíчного позбáвлення вóлі
довíчний
довíчне позбáвлення вóлі
засуд‡ти до довíчного позбáвлення вóлі
аукціóн, -у, m
екзекуцíйний аукціóн
куп‡ти на аукціóні
продáти з аукціóну n. на аукціóнi
брáти ýчасть в аукціóні
публíчний аукціóн
аукціóнний
зал провéдення аукціóнів, зал провéдення торгíв
оголóшення про аукціóн
в‡конати аукціóнні умóви, в‡конати умóви аукціóну
аукціонíст, -а, m
продавáти з аукціóну n. на аукціóні
наркóтик, -у, m
вживáти наркóтики
збут наркот‡чних зáсобів
постачáльник наркóтиків
споживáч наркóтиків
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legalizovat d-y
měkké d-y
náchylnost k d-ám
obchodník s d-ami
obchodování s d-ami
obsahující d-y
odepřít si d-y
prodejce drog
propadnout d-ám
překupník drog
syntetická d.
trh s d-ami
tvrdé d-y
účinek d-y
užívání drog
užívat d-y
uživatel drog
vdechování d-y
drogový
d-á mafie
d-á závislost
d-é opojení
d. dealer
d. gang publ.
druh1
d. práce
d. zbraně
d-y trestných činů
d-y trestů
metodika vyšetřování jednotlivých d-ů
trestných činů
druh2
druhopis
družka
družstevní
d. byt
družstvo
bytové d.
držba
být v d-ě
doba d-y
dočasná d.
doživotní d.
d. majetku
d. věci
mít v d-ě věc
neomezená d.
neoprávněná d.
oprávněná d.

легалізувáти / легалізóвувати n. узакóнити /
узакóнювати наркóтики
легкí наркóтики
сх‡льність до наркóтиків
торгóвець наркóтиками
наркобíзнес, торгíвля наркóтиками
як‡й n. що мíстить у собí наркот‡чні речов‡ни
не вживáти наркóтиків, утр‡матися від наркóтиків
розповс¤джувач наркóтиків
стáти наркомáном
перекýпник n. перепрóдувач наркóтиків,
hov. менджýн
синтет‡чний наркóтик
наркор‡нок
с‡льні наркóтики
дíя наркóтику
вживáння наркóтиків
вживáти наркóтики
наркомáн
інгал©ція наркóтику
наркот‡чний
наркомáфія
наркот‡чна залéжність, наркомáнія
наркот‡чне сп’янíння
д‡лер наркóтиків
publ. наркобáнда
вид, -у, m, тип, -у, m, різнóвид, -у, m
різнóвид робóти
вид n. тип n. різнóвид збрóї
в‡ди злóчинів
в‡ди покарáнь
метóдика розслíдування окрéмих в‡дів злóчинів
чоловíк, як‡й перебувáє в незареєстрóваному
шл¤бі
1. дублікáт, -a, m;
2. кóпія, -ї, ž
жíнка, якá перебувáє в незареєстрóваному шл¤бі
кооперат‡вний
кооперат‡вна кварт‡ра
кооперат‡в, -у, m
житлóво-будівéльний n. житлов‡й кооперат‡в
володíння, -я, s
знахóдитися у володíнні
строк володíння
тимчасóве володíння
довíчне володíння
володíння майнóм
володíння рíччю
володíти рíччю
необмéжене володíння
незакóнне володíння
закóнне володíння
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skutečná d.
držení
d. (osoby jako) rukojmí
d. věci
nedovolené d. zbraně
nezákonné d. majetku
protizákonné d. ve vazbě
držet
být držen ve vazbě
d. jako rukojmí
d. ochrannou ruku nad kým
d. v tajnosti
d. ve vazbě
d. ve vězení
držet se
d. předpisů
d. v mezích zákona
d. zákona
držitel
d. autorských práv
d. cizího majetku
d. investičních kuponů
d. obligace
d. platného cestovního pasu
d. směnky
d. státního dluhopisu
d. věci
d. zbraně
důchod
částečný invalidní d.
dílčí d.
doživotní d.
d. za výsluhu let
invalidní d.
národní d.
nárok na d.
odchod do d-u
odnětí d-u
pobírat d.
přiznání d-u
sirotčí d.
starobní d.
vdovecký d.
vdovský d.
výměra d-u
výplata d-u poukazem na účet
vypočítat d.
výše d-u
důchodový

дíйсне володíння
володíння, -я, s
тримáння (осóби як) зарýчника
володíння рíччю
незакóнне користувáння збрóєю
незакóнне володíння майнóм
незакóнне тримáння під вáртою
тримáти, -áю, -áєш, держáти, держý, дéрж‡ш
знахóдитися під вáртою
тримáти n. держáти зарýчником
заступáтися за кóго, захищáти когó, оборон©ти когó
тримáти n. зберігáти n. держáти в секрéті n. таємни́ці
тримáти під вáртою
тримáти у в’язн‡ці
додéржуватися, -уюся, -уєшся,
дотр‡муватися, -уюся, -уєшся
додéржуватися n. дотр‡муватися прáвил
держáтися n. тримáтися в мéжах закóну
додéржуватися n. дотр‡муватися закóну
володíлець, -льця, m, влáсник, -a, m
володíлець áвторських прав
володíлець чужóго майнá
володíлець інвестицíйних купóнів
володíлець облігáції
влáсник дíйсного пáспорта для в‡їзду за кордóн
володíлець вéкселя
володíлець держáвної облігáції n. держáвного
борговóго зобов’©зання
володíлець рéчі
влáсник збрóї
1. пéнсія, -ї, ž;
2. дохíд, -хóду, m, прибýток, -тку, m; рéнта, -и, ž
часткóва інвалíдна пéнсія
часткóва пéнсія
довíчна пéнсія
пéнсія за в‡слугу рóків
пéнсія по інвалíдності
націонáльний дохíд n. прибýток
прáво на пéнсію
в‡хід на пéнсію
позбáвлення прáва на пéнсію
отр‡мувати n.одéржувати пéнсію
признáчення пéнсії
пéнсія в рáзі втрáти годувáльника
пéнсія за вíком
пéнсія в рáзі втрáти годувáльника
пéнсія в рáзі втрáти годувáльника
в‡значення рóзміру пéнсії
в‡плата пéнсії перéказом на рахунóк
нарахувáти пéнсію
рóзмір пéнсії
1. пенсíйний;
2. прибуткóвий
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d-á daň
d-é pojištění
důkaz
brát d. v úvahu
doložit d-y ke spisu
dostatečný d.
d. krevní zkouškou
d. neviny
d. o vině
d. výslechem stran
d-y, které dosvědčují účast na trestném
činu
d-y ve věci (o přestupku)
existence závažných d-ů pro zahájení
řízení
hodnocení d-ů
chybný d.
jasný d.
jednoznačný d.
listinný d.
nalezení d-ů
námitky proti d-ům
neklamný d.
nepravdivý d.
nepřesvědčivý d.
nepřímý d.
nesporný d.
nevyvratitelný d.
nezvratný d.
obstarávat d-y
obviňující d-y
odhalení d-ů
odůvodněný d.
odvozené d-y
opatřit d-y
opírat se o d-y
ospravedlňující d-y
pádný d.
písemné d-y
podat d.
podpůrný d.
podstatný d.
posuzovat d-y
provádět d-y
prvotní d-y
předkládat d-y
přesvědčivý d.
přezkoumání d-ů
přiložení d-ů ke spisu
přímý d.
přípustnost d-ů

прибуткóвий подáток
пенсíйне страхувáння
дóказ, -у, m
брáти дóказ до увáги
додáти дóкази до спрáви
достáтній дóказ
анáліз крóві як дóказ
дóказ нев‡нності
дóказ в‡нності n. вин‡
дóказ, отр‡маний у хóді n. процéсі n. результáті
дóпиту сторíн
дóкази, якí свíдчать про ýчасть у злóчині
дóкази у спрáві (про адміністрат‡вне
правопорýшення n. простýпок)
на©вність достáтньо серйóзних дóказів для
порýшення кримiнáльної спрáви
оцíнка дóказів
х‡бний n. помилкóвий дóказ
очев‡дний дóказ
однознáчний дóказ
докумéнти як дóказ, дóказ у в‡гляді докумéнтів
в‡явлення дóказів
заперéчення прóти дóказів
перекóнливий дóказ
неправд‡вий дóказ
неперекóнливий дóказ
непрям‡й n. побíчний дóказ
незаперéчний дóказ
неспростóвний n. ©вний дóказ
неспростóвний n. незаперéчний дóказ
здобувáти дóкази
обвинувáчувальні дóкази
в‡явлення дóказів
обґрунтóваний дóказ
похіднí дóкази
зібрáти дóкази
спирáтися на дóкази, використóвувати дóкази
випрáвдувальні дóкази
вагóмий n. перекóнливий дóказ
письмóві дóкази
подáти n. дáти n. навест‡ дóказ
додаткóвий дóказ
суттêвий дóказ
оцíнювати дóкази
докáзувати
пéрвíсні дóкази
подавáти n. навóдити дóкази
перекóнливий дóказ
перевíрка дóказів
приєднáння дóказів до спрáви
прям‡й дóказ
припуст‡мість n. допуст‡мість дóказів
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původní d.
relativnost d-ů
shromažďování d-ů
soudní d.
svědecký d.
tíha d-ů
usvědčující d-y
uvést d.
věcný d.
vyhledávat d-y
vyžádat d-y z vlastní iniciativy
zajištění d-ů
závažnost d-ů
získat d.
zkoumání d-ů
důkazní
d. břemeno
d. materiál
d. nouze
d. povinnost
d. právo
d. prostředky
úkony mají d. hodnotu
dumping i damping
dumpingový i dampingový
prodávat za d-é ceny
duplikát
ověřit d.
vydání d-u exekučního titulu
zhotovení d-u
důsledek
d-y jednání
smrt může nastat v d-u nehody
vyvodit d-y
důstojník∗ (viz příloha)
důstojnost
ponižovat lidskou d.
duševní
d. choroba
d. porucha
d. vlastnictví
d. způsobilost
důtka
dát d-u komu
d. s výstrahou
kázeňská d.
udělit d-u komu
důvěra
d. v soud
linka d-y
mít d-u ke komu

перв‡нний дóказ
релят‡вність n. віднóсність дóказів
збирáння дóказів
судов‡й дóказ
дóказ свíдка
вагóмість дóказів
викривáльні n. обвинувáчувальні дóкази
подáти n. навест‡ дóкази
речов‡й дóказ
шукáти дóкази
витрéбувати дóкази з влáсної ініціат‡ви
забезпéчення n. (операт‡вне) закрíплення дóказів
серйóзність дóказів
здобýти дóказ
дослíдження n. анáліз n. в‡вчення дóказів
доказóвий
обóв’язок докáзування
доказóвий матеріáл
недостáтність дóказів
обóв’язок докáзування
доказóве прáво
зáсоби докáзування, доказóвi зáсоби
дíї мóжуть бýти в‡користані як дóкази
дéмпінг, -у, m
дéмпінговий
продавáти за дéмпінгові цíни
дублікáт, -a, m
посвíдчити n. засвíдчити дублікáт
в‡дача дублікáта виконáвчого листá
в‡готовлення дублікáта
нáслідок, -дку, m
нáслідки дій n. поведíнки
смерть мóже настáти внáслідок нещáсного в‡падку
1. зроб‡ти відповíдні в‡сновки з чóго,
2. здійсн‡ти відповíдні зáходи, вж‡ти відповíдні
зáходи n. відповíдних зáходів щóдо чóго
гíдність, -ості, ž
прин‡жувати л¤дськý гíдність
душéвний, психíчний
психíчна хворóба, психíчне захвóрювання
психíчний n. душéвний рóзлад
інтелектуáльна влáсність
психíчна здáтність
догáна, -и, ž
оголос‡ти догáну комý
догáна з поперéдженням
дисциплінáрна догáна
оголос‡ти догáну комý
довíра, -и, ž, довíр’я, -я, s
довíра до сýду
телефóн довíри
довір©ти комý, мáти довíру до кóго
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vyslovit d-u vládě
zklamat d-u
zneužití d-y
důvěrný
d-á informace
důvěrné
důvěryhodnost
d. svědka
důvěryhodný
d. pramen
důvod
bez dostatečného d-u
bez d-u
být d-em pro zahájení trestního stíhání
dovolací d.
d. dovolání
d. pro podání žaloby
d. pro zahájení řízení
d. k zatčení
d. obvinění
d. podjatosti
d. rozvodu
d. řízení odpadl
d. vylučující trestnost
d. zadržení
d. zamítnutí žaloby
d-y pominuly
d-y pro nařízení expertizy
d-y zániku pracovní smlouvy
d-y zmatečnosti
oprávněný d.
právní d.
skutkový d.
uvádět pádné d-y
vazební d-y
z bezpečnostních d-ů
z finančních d-ů
z jakého d-u
z rodinných d-ů
z technických d-ů
z toho d-u, že…
z vážných d-ů
závažné d-y nedostavení se k soudu
ze zdravotních d-ů
zrušovací d.
žalobní d-y
důvodný
d-á obava
d-é podezření

в‡словити довíру ýряду
обманýти довíру когó
зловживáння довíрою
секрéтний, таêмний, конфіденцíйний
cекрéтна n. конфіденцíйна інформáція
(stupeň utajení) таêмно
вірогíдність, -ості, ž, достовíрність, -ості, ž
свíдок, як‡й заслугóвує довíри n. на довíру
вірогíдний, достовíрний, вáртий довíри
вірогíдне n. достовíрне джерелó
підстáва, -и, ž, прич‡на, -и, ž, пр‡від, -оду, m
необґрунтóвано, без достáтніх підстáв n. прич‡н
безпідстáвно, без прич‡ни
бýти підстáвою для прит©гнення до кримiнáльної
відповідáльності
підстáва для подáчі касацíйної скáрги n. касáції
підстáва для подáчі касацíйної скáрги n. касáції
підстáва n. прич‡на для пред’©влення n. за©влення
пóзову, підстáва n. прич‡на для подáнн© позóвної
за©ви
підстáва для порýшення спрáви
підстáва для затр‡мання n. арéшту
підстáва обвинувáчення
підстáва необ’єкт‡вності й уперéдженості
підстáва розірвáння шл¤бу
підстáва для порýшення спрáви відпáла
підстáва, якá виключáє кáраність
підстáва затр‡мання
підстáва (для) відмóви пóзову
підстáви перестáли існувáти
підстáви для признáчення експерт‡зи
підстáви анулювáння n. прип‡нення n. розірвáння
трудовóго дóговóру
підстáви касацíйного оскáрження
закóнна підстáва
юрид‡чна підстáва
факт‡чна підстáва
навóдити вагóмі n. перекóнливі прич‡ни
підстáви для взятт© під вáрту
з міркувáнь безпéки
з матеріáльних міркувáнь
на підстáві чогó, з якóї прич‡ни
у зв’язкý з сімéйними n. род‡нними обстáвинами
з технíчних прич‡н
на підстáві тогó, що…; у зв’язкý з тим, що…
з повáжних прич‡н
повáжні прич‡ни не©вки в судовé засíдання
з óгляду на стан здорóв’я
прич‡на скасувáння n. анулювáння
підстáви для пóзову n. подáнн© позóвної за©ви
обґрунтóваний
обґрунтóване побóювання
обґрунтóвана підóзра
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dvojí
d. manželství
d. (státní) občanství
d. zdanění
osoba s d-ím občanstvím
dvojmo
vyhotovit smlouvu d.
dvojstranný i dvoustranný
d-á dohoda
d-á smlouva
d-ý právní úkon

подвíйний
бігáмія
подвíйне громад©нство
подвíйне оподаткувáння
біпатр‡д, осóба з подвíйним громад©нством
у двох примíрниках, у двох екземпл©рах
в‡готовити дóговíр n. контрáкт у двох примíрниках
n. екземпл©рах
двосторóнній
двосторóння угóда, двосторóнній дóговíр
двосторóнній дóговíр n. контрáкт, двосторóння угóда
двосторóнній правоч‡н

