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K
kancelář
advokátní k.
detektivní k.
informační k.
k. notáře
K. prezidenta republiky
k-e firmy
soudní k.
kapesní
k. krádež
k. zloděj
kapitál
základní k. (činí)
základní k. je rozvržen do… akcií
kapitola
k. rozpočtu
kapsář
kárný
k-á komise
k-é řízení
k. postih
karta
evidenční k.
kreditní k. je akceptována v mnoha
zemích
osobní k.
padělaná kreditní k.
platební k.
přihlašovací k. k pobytu
úvěrová k.
zelená k. (auto)
zneužití platební k-y
kartel
kartelový
k-á dohoda
kartotéka
k. stop
kasace
kasační
k. řízení
k. soud
k. stížnost
k. usnesení
katastr
k. nemovitostí
pozemkový k.
katastrální
K. úřad

бюрó, neskl., s, óфіс, -a, m, канцел©рія, -ї, ž
адвокáтська контóра
детект‡вне бюрó
довідкóве бюрó
нотаріáльна контóра
Канцел©рія Президéнта Респýбліки
óфіси фíрми
судовá канцел©рія
кишенькóвий
кишенькóва крадíжка
кишенькóвий злóдій
капітáл, -у, m
статýтний фонд n. капітáл (станóвить)
статýтний фонд розподíлений на… акцій
рóзділ, -у, m, главá, -‡, ž
статт© бюджéту
кишенькóвий злóдій
дисциплінáрний, карáльний
дисциплінáрна комíсія
рóзгляд дисциплінáрної спрáви, дисциплінáрне
провáдження
дисциплінáрне покарáння
кáрта, -и, ž, кáртка, -и, ž
облікóва кáртка
кред‡тна кáртка, дíйсна в багатьóх краḯнах
(персонáльна) облікóва кáртка
підрóблена кред‡тна кáртка
платíжна n. бáнківська кáртка
талóн n. бланк для реєстрáції мíсця перебувáння
кред‡тна кáртка
пóліс обов’язкóвого міжнарóдного страхувáння
зловживáння платíжною n. бáнківською кáрткою
картéль, -і, ž і -ю, m
картéльний
картéльна угóда
картотéка, -и, ž
слідотéка
касáція, -ї, ž, (podávají účastníci procesu) касацíйна
скáрга, (podává státní zástupce) касацíйне подáнн©
касацíйний
касацíйне провáдження
касацíйний суд
касацíйна скáрга
касацíйна постанóва, касацíйне рíшення
кадáстр, -у, m
кадáстр нерухóмості
земéльний n. поземéльний кадáстр
кадáстровий
Держáвний земéльний кадáстр
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k. území
kategorie
k. pachatelů trestných činů
zařazení trestných činů do k.
kauce
k. ve výši…
propustit koho na k-i
složit k-i
kauční
kauza
figurovat v k-e
soudní k.
kázeň
dodržovat k.
porušování pracovní k-ě
pracovní k.
kázeňsky
k. trestat
kázeňský
k. přestupek
klást
k. důraz na co
k. fyzický odpor
k. otázky
k. podmínky
k. si požadavky
k. za vinu komu co
kličky
právní k. publ.
kniha
hlavní k. úč.
k. manželství

k. narození
k. pohledávek
k. registrovaného partnerství
k. úmrtí
k. zadržených a zajištěných
matriční k-y (matriky)
pozemková k.

кадáстрова зóна
категóрія, -ї, ž
категóрія осíб, якí вчин‡ли злóчин
віднéсення злóчинів до пéвної класифікaцíйної
категóрії
(грошовá) застáва, -и, ž
застáва у рóзмірі…
звільн‡ти когó під застáву
внест‡ застáву
гарантíйний
спрáва, -и, ž, дíло, -а, s
фігурýвáти n. проход‡ти у спрáві
судовá спрáва
дисциплíна, -и, ž
додéржуватися n. дотр‡муватися дисциплíни,
додéржувати n. дотр‡мувати дисциплíну n.
дисциплíни
порýшення трудовóї дисциплíни
трудовá дисциплíна
у дисциплінáрному пор©дку
накладáти дисциплінáрне ст©гнення n. покарáння
дисциплінáрний
дисциплінáрне правопорýшення, дисциплінáрний
простýпок
стáвити, -влю, -виш, клáсти, -дý, -дéш
підкрéслювати що
чин‡ти фіз‡чний óпір
стáвити n. задавáти питáння
стáвити n. висувáти умóви
стáвити n. висувáти вимóги n. вимóгу
стáвити за винý комý що
казуḯстика, -и, ž
юрид‡чна казуḯстика
кн‡га, -и, ž
úč. головнá кн‡га
(ČR) кн‡га реєстрáції шл¤бів, кн‡га реєстрáції áктів
про шлюб (уклáдення, розірвáння та недíйсність
шл¤бу, оголóшення фіз‡чної осóби помéрлою);
(Ukrajina – zápisy o uzavření sňatku a rozvodu
manželství vedeny ve dvou různých knihách) кн‡га
реєстрáції шл¤бів, кн‡га реєстрáції áктів про шлюб;
кн‡га реєстрáції розірвáнь шл¤бів, кн‡га реєстрáції
áктів про розірвáння шл¤бів
кн‡га реєстрáції нарóджень, кн‡га реєстрáції áктів
про нарóдження
журнáл реєстрáції платíжних вимóг, кн‡га óбліку
дебітóрів
кн‡га реєстрáції цивíльного партнéрства
кн‡га реєстрáції смертéй, кн‡га реєстрáції áктів про
смерть
журнáл реєстрáції затр‡маних осíб
кн‡ги зáписів áктів цивíльного стáну
кн‡га реєстрáції землекористувáння, поземéльна кн‡га
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účetní k.
zápisová k.
knihovat
knížka
mít peníze na k-ce
servisní k.
spořitelní k.
ukládat peníze na k-u
vkladní k. na doručitele
záruční k.
kód
bezpečnostní k.
čárový k.
k. banky
kodex
k. mezinárodního práva
trestní k.
kodifikace
k. mezinárodního práva
kodifikační
kodifikovat
k. trestní právo
kolaudace
k. stavby
kolaudační
vydat na stavbu k. rozhodnutí
kolaudovat (stavbu)
kolek
kolkování
kolkovaný
k. papír
kolkovat

k. žádost
kolkovné
kolkový
k-á známka
komisař
evropský k.

бухгáлтерська кн‡га
журнáл реєстрáції засíдань
1. рráv. зап‡сувати n. занóсити в поземéльну кн‡гу
n. до поземéльної кн‡ги;
2. úč. занóсити в кн‡ги n. до книг
кн‡жка, -и, ž
зберігáти n. тримáти грóші на ощадкн‡жці
сéрвісна кн‡жка
ощáдна (вклáдна) кн‡жка, ощадкн‡жка
клáсти грóші на кн‡жку
ощáдна (вклáдна) кн‡жка на пред’явникá,
ощадкн‡жка на пред’явникá
кн‡жка гарантíйного ремóнту
код, -у, m
код зáхисту, захисн‡й код
штрих-код краḯни-виробникá товáру
бáнківський ідентифікацíйний код (БІК)
кóдекс, -у, m
кóдекс міжнарóдного прáва
кримiнáльний кóдекс
кодифікáція, -ї, ž
кодифікáція міжнарóдного прáва
кодифікацíйний
кодифікувáти, -ýю, -ýєш
кодифікувáти кримiнáльне прáво
прийнятт© чогó, приймáння чогó
ввéдення n. прийнятт© в експлуатáцію будівéльного
об’êкта
приймáльний
в‡дати дóзвіл на експлуатáцію будівéльного об’êкта
приймáти n. прийн©ти (будівéльний об’êкт
в експлуатáцію)
гéрбова мáрка, мáрка гéрбового збóру;
(alkohol, tabákové výrobky) акц‡зна мáрка, мáрка
акц‡зного збóру
оплáта мáрками гéрбового збóру;
оплáта акц‡зним збóром
оплáчений мáрками гéрбового збóру;
оплáчений мáрками акц‡зного збóру
гéрбовий папíр
оплáчувати мáрками гéрбового збóру,
наклéювати гéрбову мáрку;
(alkohol, tabákové výrobky) оплáчувати акц‡зним
збóром, наклéювати акц‡зну мáрку
наклéювати гéрбову мáрку на письмóву за©ву n.
письмóве клопотáння
гéрбовий збір; акц‡зний збір
гéрбовий; акц‡зний
гéрбова мáрка, мáрка гéрбового збóру;
акц‡зна мáрка, мáрка акц‡зного збóру
комісáр, уповновáжений
європéйський комісáр, єврокомісáр, комісáр
Європéйського Со¤зу, комісáр ЄС
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k. Evropské unie
k. OSN pro uprchlíky
policejní k.
komise
akreditační k.
Evropská k. (EK)
finanční k.
jmenovat k-i
kárná k.
K. pro cenné papíry
k. pro pracovní spory
lékařská posudková k. (LPK)
likvidační k.
přestupková k.
revizní k.
rozhodčí k.
správní k.
Státní volební k.
ustavit k-i
vyšetřovací k.
komora
advokátní k.
Hospodářská k. ČR
K. daňových poradců ČR
k-y Parlamentu ČR
notářská k.
obchodní k.
živnostenská k.
kompenzace
k. způsobené škody
poskytnout k-i
kompenzační
k. dohoda
kompenzovat
ztráty mají být kompenzovány
kompetence
být v k-i koho
dělba k-í státních orgánů
náležet do čí k.
patřit do čí k.
spadat do k.
zasahovat do čí k.
kompetentní k čemu
komplic
kompromis
přistoupit na k.
ujednat k.
kompromisní
k. dohoda

комісáр Європéйського Со¤зу, комісáр ЄС,
европéйський комісáр, єврокомісáр
комісáр ООН у спрáвах бíженців
комісáр полíції, поліцéйський комісáр
комíсія, -ї, ž
акредитацíйна комíсія
Європéйська Комíсія (ЄК), Єврокомíсія
фінáнсова комíсія
признáч‡ти комíсію
дисциплінáрна комíсія
Комíсія з цíнних папéрів
комíсія по трудов‡х спóрах (КТС)
лíкарсько-трудовá експéртна комíсія (ЛТЕК)
ліквідацíйна комíсія
комíсія для рóзгляду справ про адміністрат‡вні
правопорýшення
ревізíйна комíсія
арбітрáжна комíсія
адміністрат‡вна комíсія
Держáвна в‡борча комíсія;
(Ukrajina) Центрáльна в‡борча комíсія
створ‡ти комíсію
слíдча комíсія
корпорáція, -ї, ž, палáта, -и, ž, асоціáція, -ї, ž
палáта адвокáтів, адвокáтська палáта
Економíчна палáта ЧР
Асоціáція податкóвих консультáнтів ЧР
палáти Парлáменту ЧР
нотаріáльна палáта
торгóво-промислóва палáта
асоціáція n. спíлка промислóвців і підприêмців
компенсáція, -ї, ž, відшкодувáння, -я, s
відшкодувáння зáвданих зб‡тків n. зáвданої шкóди
компенсувáти
компенсацíйний
компенсацíйна угóда
компенсувáти, -ýю, -ýєш
втрáти підлягáють відшкодувáнню
компетéнція, -ї, ž převážně v sg., компетéнтність,
-ості, ž
бýти в (мéжах) компетéнції когó
розпóділ компетéнції держáвних óрганів
налéжати n. вхóдити до чиêї компетéнції
налéжати n. вхóдити до чиêї компетéнції
налéжати n. вхóдити до чиêї компетéнції
втручáтися в чи¤ компетéнцію
компетéнтний у чóму
співучáсник у злóчині
компромíс, -у, m
піт‡ на компромíс
прийт‡ до компромíсної згóди
компромíсний
компромíсна угóда
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kompromitace
kompromitovat
kompromitovat se
kompromitující
k. materiál
konání
k. trestního řízení
konat
k. přípravné řízení
k. svou povinnost
koncese
dát k-i
povolit k-i
udělení k.
zrušit k-i
koncesní
k. listina
koncesovat
k. živnost
koncipient
advokátní k.
notářský k.
konečný
k-á lhůta
k. termín
rozsudek je k.
s k-ou platností
konfiskace
k. majetku
podléhat k-i
konfiskát
konfiskátor
konfiskovat
konflikt
dostat se do k-u se zákonem
došlo ke k-u
k., který vedl ke spáchání sebevraždy
oblast válečného k-u
ozbrojený k.
právní k.
vyvolávat k-y
konfrontace
k. mezi svědkem a obviněným
procesní postup při k-i
provést k-i
konfrontovat

компрометáція, -ї, ž
компрометувáти, -ýю, -ýєш, скомпрометувáти,
-ýю, -ýєш
компрометувáти, -ýю, -ýєш себé,
скомпрометувáти, -ýю, -ýєш себé,
скомпрометувáтися, -ýюся, -ýєшся
компрометýючий
компрометýючий матеріáл, hov. компромáт
здíйснення, -я, s, проведення, -я, s
здíйснення кримінáльного судоч‡нства n. провáдження
викóнувати, -ую, -уєш, провóдити, -джу, -диш,
здíйснювати, -юю, -юєш
здíйснювати n. провóдити досудовé слíдство
викóнувати свій обóв’язок
різнóвид торгóвого патéнту
в‡дати торгóвий патéнт
в‡дати торгóвий патéнт
в‡дача торгóвого патéнту
анулювáти торгóвий патéнт
ve spoj.
торгóвий патéнт
патентувáти, -ýю, -ýєш
патентувáти підприêмницьку ді©льність
ve spoj.
кандидáт на посáду адвокáта
кандидáт на посáду нотáріуса
1. кінцéвий, остáнній;
2. остатóчний
остáнній строк n. тéрмін
остáнній строк n. тéрмін
в‡рок є остатóчний n. остатóчним, рíшення є
остатóчне n. остатóчним
остатóчно
конфіскáція, -ї, ž
конфіскáція майнá
підлягáти конфіскáції
конфіскóване майнó
осóба, якá конфіскýє (майнó); конфіскáтор, -a, m
конфіскувáти, -ýю, -ýєш
конфлíкт, -у, m
вступ‡ти в конфлíкт із закóном
стáвся n. відбýвся конфлíкт
конфлíкт, як‡й призвíв до самогýбства
óбласть військóвого конфлíкту
збрóйний конфлíкт
юрид‡чний конфлíкт
викликáти конфлíкти
óчна стáвка; конфронтáція, -ї, ž
óчна стáвка свíдка з обвинувáченим
процесуáльний пор©док óчної стáвки
провест‡ óчну стáвку
1. (obžalovaného se svědky) провóдити / провест‡
óчну стáвку когó з ким;
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k. svědky
konkurence
nedovolená k.
nekalá k.
obstát v k-i
odstranění k.
potlačení zahraniční k.
volná k.
konkurenceschopnost
k. na světovém trhu
konkurenceschopný
konkurenční
k. boj
k. podnik
k. skupiny
vytvoření k-ího prostředí
konkurent
konkurovat
konkurz
k. na místo…
prohlásit k. na majetek dlužníka
přihláška do k-u
účastnit se k-u
veřejný k.
výběr na základě k-u
vypsat k.
konkurzní
být v k-ím řízení
k. podstata
k. řízení na místo…
správce k. podstaty
zahájit k. řízení
konto
běžné k.
obstavené k.
osobní k.
otevřít k.
převést na k.
připsat na k. komu
zahraniční k.
zrušit k.

2. (dokumenty) порíвнювати, -юю, -юєш / порівн©ти,
-©ю, -©єш, зіставл©ти, -©ю, -©єш / зістáвити, -влю,
-виш
провóдити / провест‡ óчну стáвку між свíдками
конкурéнція, -ї, ž
недозвóлена конкурéнція
нечéсна конкурéнція
в‡тримати конкурéнцію
усýнення конкурéнції
подáвлення зóвнішньої конкурéнції
вíльна конкурéнція
конкурентоспромóжність, -ості, ž
конкурентоспромóжність на світовóму р‡нку
конкурентоспромóжний
конкурéнтний, конкурýючий
конкурéнтний бій
конкурýюче підприêмство
конкурýючі грýпи
ствóрення конкурéнтного середóвища
конкурéнт, -a, m
конкурувáти, -ýю, -ýєш
1. (výběrové řízení) кóнкурс, -у, m;
2. процедýра банкрýтства, ліквідацíйна процедýра
кóнкурс на посáду…
оголос‡ти почáток процедýри банкрýтства на
майнó боржникá, оголос‡ти почáток ліквідацíйної
процедýри на майнó боржникá
за©ва про ýчасть у кóнкурсі
брáти ýчасть у кóнкурсі, бýти учáсником кóнкурсу
відкр‡тий кóнкурс
в‡бір на кóнкурсній оснóві
оголос‡ти кóнкурс на що
1. (na obsazení funkce) кóнкурсний;
2. ліквідацíйний
перебувáти у процедýрі банкрýтства, перебувáти
в ліквідацíйній процедýрі, перебувáти у стáдії
банкрýтства
ліквідацíйна мáса
кóнкурс на посáду…
арбітрáжний керýючий, ліквідáтор, розпор©дник
майнá, керýючий санáцією боржникá
розпочáти процедýри банкрýтства, розпочáти
ліквідацíйні процедýри
рахýнок, -а, m, кóнто, neskl., s
потóчний рахýнок
блокóваний рахýнок; рахýнок, на як‡й наклáдено
арешт
особóвий рахýнок
відкр‡ти рахýнок
перевест‡ на рахýнок
записáти на рахýнок комý
рахýнок у закордóнному бáнку
закр‡ти рахýнок
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zůstatek na k-ě
kontrakt
uzavřít k.
kontrola
být pod k-ou
celní k.
cenová k.
daňová k.
k. čerpání devizových prostředků
k. dokladů
k. kvality
k. nad dodržováním požadavků
k. provádění ustanovení
k. zákonodárnými orgány
k. zavazadel
mít pod k-ou
pasová k.
podléhat k-e
provádět k-u
průběžná k.
zjednodušená celní k.
kontrolní
k. kód
k. komise
k. orgán
kontrolovat
k. dodržování předpisů
k. doklady
k. na celnici koho, co
konvence
celní k.
Evropská k. lidských práv
konzul
generální k.
hodnost k-a
honorární k.
konzulární
dvoustranné k. úmluvy
k. jednatelství
k. oddělení (při velvyslanectví)
k. právo
k. sňatek
k. úřad
k. zástupce
k. zastupitelství
konzulát
generální k.
honorární k.
kopie
k. dokumentu

зáлишок на рахýнку
контрáкт, -у, m
уклáсти n. склáсти контрáкт
контрóль, -ю, m, перевíрка, -и, ž
знахóдитися під контрóлем
м‡тний контрóль, м‡тна перевíрка
контрóль цін
податкóвий контрóль
контрóль використáння вал¤тних фóндів
перевíрка докумéнтів
контрóль ©кості
контрóль за додéржанням вимóг
контрóль за в‡конáнням полóження
контрóль законодáвчими óрганами
óгляд багажý
тримáти під контрóлем, контролювáти
пáспортний контрóль, перевíрка паспортíв
підлягáти контрóлю
здíйснювати контрóль, контролювáти
регул©рний n. системат‡чний n. постíйний контрóль
спрóщений м‡тний контрóль
контрóльний, перевíрочний
контрóльний n. перевíрочний код
контрóльна комíсія
контрóльний óрган
контролювáти, -¤ю, -¤єш, перевір©ти, -©ю, -©єш
контролювáти додéржання n. дотр‡мання прáвил n.
інстрýкцій
перевір©ти докумéнти
перевір©ти на м‡тниці когó, що
1. (dokument) конвéнція, -ї, ž;
2. зв‡чай, -ю, m, прáвило, -a, m, умóвність, -ості, ž
м‡тна конвéнція
Європéйська конвéнція про зáхист прав люд‡ни
і основн‡х свобóд
кóнсул, -a, m
генерáльний кóнсул
званн© кóнсула
почéсний кóнсул
кóнсульський
двосторóнні кóнсульські угóди n. конвéнції
кóнсульське агéнтство
кóнсульский відділ
кóнсульське прáво
шлюб, уклáдений у відповíдному кóнсульстві
кóнсульство
кóнсульська посадóва осóба
кóнсульске представн‡цтво
кóнсульство, -а, s
генерáльне кóнсульство
почéсне кóнсульство
кóпія, -ї, ž
кóпія докумéнта
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notářsky ověřit k-і
pořídit k-i
přesná k.
udělat k-i
kopírovat
korumpovaný
korumpovat
korupce
k. státních úředníků
k. v podnikání
rozmáhající se k.
útvar odhalování k.
korupční
k. aféra
koupě
k. za hotové
koupit
k. na černo
k. na dluh
k. na splátky
k. pod cenou
k. se slevou
kradený
k-é vozidlo
krádež
bytová k.
dopustit se k-e
drobná k.
fingovat k.
kapesní k.
k. malého rozsahu
k. spáchaná organizovanou skupinou
k. vloupáním
k. vzácných předmětů
pojištěný proti k-i
přistihnout při k-i
spáchat k.
krach
skončit k-em
udělat k.
kraj
krajní
k. nebezpečí
k. nouze
krajský
k-á správa
k. soud
krást
krátkodobý

нотаріáльно посвíдчити n. засвíдчити кóпію
зроб‡ти кóпію чогó, з чóго
тóчна кóпія
зроб‡ти кóпію чогó, з чóго
копіювáти, -¤ю, -¤єш, роб‡ти кóпію, ксéрити,
-рю, -риш, ксерокопіювáти, -¤ю, -¤єш
корумпóваний
підкупóвувати, -ую, -уєш / підкупáти, -áю, -áєш
корýпція, -ї, ž, хабáрництво, -а, s, пíдкуп, -у, m
корýпція n. хабáрництво n. пíдкуп держáвних
службóвців
корýпція n. хабáрництво n. пíдкуп у бíзнесі
корýпція, що збíльшується
вíдділ по боротьбí з корýпцією
корупцíйний, корупт‡вний
афéра, пов’©зана з корýпцією
купíвля, -і, ž
купíвля за готíвку n. готíвкою
куп‡ти, -пл¤, -пиш
куп‡ти з-під пол‡
куп‡ти у борг
куп‡ти у кред‡т n. з розстрóченням платежý n.
у розстрóчку n. на в‡плат
куп‡ти н‡жче вáртості
куп‡ти зі зн‡жкою
крáдений
крáдений автомобíль
крадíжка, -и, ž
кварт‡рна крадíжка
вчин‡ти крадíжку
дрібнá крадíжка
інсценувáти крадíжку
кишенькóва крадíжка
дрібнá крадíжка
крадíжка, вч‡нена організóваною грýпою
крадíжка, поêднана з прон‡кненням куд‡
крадíжка цíнних предмéтів
застрахóваний від крадíжки
піймáти n. спіймáти на крадíжці
вчин‡ти крадíжку
1. крах, -у, m;
2. банкрýтство, -а, s
закінч‡тися крáхом n. банкрýтством
збанкрутувáти
(územní správní celek) óбласть, -і, ž, край, -ю, m
крáйній, гран‡чний
крáйня небезпéка
крáйня необхíдність
обласн‡й, крайов‡й
обласнé управлíння
обласн‡й суд
крáсти, -áду, -áдеш що у кóго
короткотермінóвий, короткострокóвий
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k-á směnka
k-é vklady
k. pronájem bytu
k. úvěr
kredit
kreditní
k. karta
kriminalista
kriminalistický
kriminalistika
kriminalita
boj s k-ou
dětská k.
hospodářská k.
latentní k.
nárůst k-y
skrytá k.
skupinová k.
kriminálka hov.
kriminální
k. čin
k. policie
k. případ
prověrka k. minulosti
kriminálník hov.
kriminogenní (vyvolávající zločinnost)
k. prostředí
k. situace
kriminolog
kriminologický
k-é metody
kriminologie
krutost
krutý
k-é zacházení s dětmi
k. trest
krýt
k. dluh
k. viníka
krytí
dividendové k.
k. měny zbožím
k. ztrát
křivda
spáchat k-u na kom
stala se mu k.
křivdit komu
křivopřísežnictví
dopustit se k.

«корóткий» n. короткострокóвий вéксель
короткострокóві n. короткотермінóві вклáди
короткострокóвий найм кварт‡ри
короткотермінóвий n. короткострокóвий кред‡т
кред‡т, -у, m
кред‡тний
кред‡тна кáртка
криміналíст, -a, m
криміналіст‡чний
криміналíстика, -и, ž
злоч‡нність, -ості, ž
боротьбá зі злоч‡нністю n. прóти злоч‡нності
дит©ча злоч‡нність
господáрська n. економíчна злоч‡нність
латéнтна n. прихóвана злоч‡нність
зростáння злоч‡нності
прихóвана n. латéнтна злоч‡нність
груповá злоч‡нність
кáрний рóзшук
кримiнáльний, кáрний
злóчин, злоч‡нні дíї
кáрний рóзшук, (ČR) кримiнáльна полíція,
(Ukrajina) вíдділ кáрного рóзшуку мілíції
кримiнáльна спрáва
перевíрка кримінáльного минýлого
hov. кримiнáльник, -a, m
криміногéнний
криміногéнне середóвище n. отóчення
криміногéнна ситуáція
кримінóлог, -a, m
кримінологíчний
кримінологíчні мéтоди
кримінолóгія, -ї, ž
жорстóкість, -ості, ž, сувóрість, -ості, ž
жорстóкий, сувóрий
жорстóке повóдження з дíтьми
жорстóке n. сувóре покарáння
1. (náklady) покривáти, -áю, -áєш що, оплáчувати,
-ую, -уєш;
2. přen. koho, co покривáти, -áю, -áєш когó, що
погас‡ти n. сплат‡ти борг
покривáти в‡нного n. винувáтця
покритт©, -©, s, оплáта, -и, ž
дивідéндне покритт©
товáрне покритт© вал¤ти
компенсáція втрáт n. шкóди n. зб‡тків
кр‡вда, -и, ž, несправедл‡вість, -ості, ž
скр‡вдити когó
йогó скр‡вдили, йомý завдал‡ кр‡вди
кр‡вдити, -джу, -диш когó, завдавáти кр‡вди комý,
повóдитися несправедл‡во з ким
неправд‡ве свíдчення, фальш‡ве свíдчення
неправд‡во n. фальш‡во свíдчити
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křivopřísežník
křivopřísežný
křivý
k-á výpověď
k-é obvinění
k-é svědectví
k-é tlumočení
k-é udání
k. svědek
křížový
k. výslech
kuplíř
kuplířský
kuplířství
provozovat k.
kupní
k. cena
k. schopnost obyvatelstva
k. síla peněz
k. smlouva
kurátor
sociální k.
kurátorský
k-á péče
kurátorství
kurz
burzovní k.
černý k.
nominální k.
stanovit jednotný k.
úřední k.
kurzovní
kvalifikace
k. trestného činu
kvalifikační
kvalifikovaný
k. trestný čin
kvalifikovat

кривоприс©жник, -a, m
кривоприс©жний
неправд‡вий, непрáвильний
завíдомо неправд‡ві показáння
неправд‡ве обвинувáчення
завíдомо неправд‡ві показáння (свíдка абó
потерпíлого)
(завíдомо) непрáвильний перéклад
завíдомо неправд‡ве повідóмлення про вч‡нення
злóчину, неправд‡вий донóс
neofic. лжесвíдок
перехрéсний
перехрéсний дóпит
звíдник, -a, m
звíдний
звíдництво, -а, s
займáтися звíдництвом
купівéльний, закупівéльний
(за)купівéльна цінá
купівéльна спромóжність насéлення
купівéльна спромóжність грóшей
дóговíр купíвлі-прóдажу
опікýн, -á, m, піклувáльник, -a, m
соціáльний опікýн n. піклувáльник
опікýнський, піклувáльницький
опікýнство, піклувáння
опíкування, -я, s, опікýнство, -а, s, піклувáння, -я, s
курс, -у, m
біржов‡й курс
неофіцíйний курс, курс чóрного р‡нку
номінáльний курс
встанов‡ти єд‡ний курс
офіцíйний курс
курсов‡й
кваліфікáція, -ї, ž
кваліфікáція злóчину
кваліфікацíйний
кваліфікóваний
кваліфікóваний злóчин
кваліфікувáти, -ýю, -ýєш, дáти / давáти
кваліфікáцію n. оцíнку когó, чогó

