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L
labilita
labilní
l. nervový stav
l. psychikа
latence
latentní
l. kriminalita
l. trestná činnost
latentnost
látka∗ (viz příloha)
lavice
l. obžalovaných
svědecká l.
leasing
koupit si co na l.
vzít co na l.
získat na l.
ustanovení o l-u
leasingový
l-á činnost
l-á smlouva
l-á společnost
l-é splátky
l. prodej
léčba
nastoupit protialkoholickou l-u
léčebna
protialkoholická l.
psychiatrická l.
léčení
podrobit se l.
uložit ochranné l.
ústavní ochranné l.
legalita
legalizace
l. listin
l. nemanželského dítěte
l. výnosů z trestné činnosti
legalizovat

l. opis dokladu

лабíльність, -ості, ž
лабíльний
нервóва неврівновáженість
неврівновáжена пс‡хіка
латéнтність, -ості, ž
латéнтний, прихóваний
латéнтна n. прихóвана злоч‡нність
латéнтна n. прихóвана злоч‡нність
латéнтність, -ості, ž
лáва, -и, ž
лáва підсýдних
лáва свíдків
лíзинг, -у, m
куп‡ти що в лíзинг
вз©ти що в лíзинг
придбáти в лíзинг
полóження про лíзинг
лíзинговий
лíзингова ді©льність
дóговíр лíзингу
лíзингове товар‡ство
лíзингові платежí
лíзингова систéма прóдажу
лікувáння, -я, s
почáти n. розпочáти антиалкогóльне лікувáння
лікáрня, -і, ž, лікувáльний зáклад
наркологíчний диспансéр
психіатр‡чний зáклад, психіатр‡чна лікáрня,
психіатр‡чний стаціонáр
лікувáння, -я, s
пройт‡ курс лікувáння
застосувáти примусóві зáходи мед‡чного харáктеру,
застосувáти примусóве лікувáння
примусóве лікувáння в спеціáльних лікувáльних
зáкладах
легáльність, -ості, ž
1. засвíдчення, -я, s;
2. легалізáція, -ї, ž
засвíдчення докумéнтів
узакóнення позашл¤бної дит‡ни
легалізáція n. відмивáння дохóдів, одéржаних
злоч‡нним шл©хóм
1. засвíдчувати, -ую, -уєш / засвíдчити, -чу, -чиш,
посвíдчувати, -ую, -уєш / посвíдчити, -чу, -чиш,
neofic. завір©ти, -©ю, -©єш / завíрити, -рю, -риш;
2. легалізувáти, -ýю, -ýєш, узакóнювати, -юю, -юєш
/ узакóнити, -ню, -ниш
засвíдчувати / засвíдчити n. посвíдчувати /
посвíдчити кóпію докумéнта
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l. skutečný stav věcí
legálně
legální
l. činnost
l. obchod
l. postup
legálnost
legislativa
platná l.
legislativně
legislativní
l. činnost
l. komise
l. moc
legitimace
členská l.
předložit l-i
legitimita
legitimní
l. dítě
l. manželka
l. manželství
l. prodej
legitimovat

l. cestujícího
l. nemanželské dítě
legitimovat se
lékař
obvodní l.
ošetřující l.
posudkový l.
soudní l.
lékařský
l-á pomoc
l-á prohlídka
l-é ohledání mrtvoly
l-é ošetření
l-é tajemství
l. posudek
lékařství
soudní l.
lež
detektor lži
usvědčit ze lži koho
vědomá l.
lhát

узакóнити n. легалізувáти існýючий стан речéй
закóнно, легáльно
закóнний, легáльний
закóнна ді©льність
легáльна торгíвля n. угóда n. оперáція
легáльні n. закóнні дíї
легáльність, -ості, ž
законодáвство, -а, s
ч‡нне законодáвство
законодáвчим шл©хóм, в законодáвчому пор©дку
законодáвчий
законодáвча ді©льність
законодáвча комíсія
законодáвча влáда
посвíдчення осóби
члéнський квитóк
пред’яв‡ти n. показáти посвíдчення осóби
легіт‡мність, -ості, ž, закóнність, -ості, ž
легіт‡мний, закóнний
закóнно нарóджена n. закóнна дит‡на
закóнна друж‡на
закóнний шлюб
закóнний прóдаж
1. легітимізувáти, -ýю, -ýєш, легітимувáти, -ýю,
-ýєш;
2. уповновáжувати, -ую, -уєш / уповновáжити, -жу,
-жиш
перевір©ти / перевíрити n. переглядáти / перегл©нути
докумéнти пасаж‡ра n. у пасаж‡ра
узакóнити / узакóнювати позашл¤бну дит‡ну
пред’явл©ти / пред’яв‡ти n. показáти / покáзувати
(своḯ) докумéнти
лíкар, -я, m
дільн‡чий лíкар
лíкар-курáтор; лíкар, як‡й безпосерéдньо провóдить
курс лікувáння хвóрого
лíкар-експéрт
судов‡й лíкар
мед‡чний, лíкарський
мед‡чна допомóга
мед‡чний óгляд
мед‡чний óгляд трýпа
мед‡чна допомóга
лíкарська таємн‡ця
в‡сновок лíкаря
медиц‡на, -и, ž
судовá медиц‡на
непрáвда, -и, ž, hov. брехн©, -í, ž
детéктор брехнí
в‡крити n. в‡явити брехн¤ чи¤
свідóма непрáвда
говор‡ти непрáвду, hov. брехáти, -ешý, -éшеш
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l. u výslechu
lhůta
dodací l.
dodatečná l.
l. běží od…
l. k předložení šeku
l. nutná k obdržení občanství
l. platnosti plné moci
l. podání stížnosti
l. podmíněného odsouzení
l. pro odvolání
l. pro podání žádosti o výživné
l. projednání případu
l. splnění závazku
l. uložení trestu
l. vypršela
obnovit běh promlčecí l-y
odvolací l.
procesní l-y
prodloužit l-u
prolongovat l-u
prominutí l-y
promlčecí l.
prošlá l. k podání námitek
soudcovské l-y
stanovená l.
v nejkratší l-ě
vazební l.
vypršení l-y
začíná běžet nová l.
zákonná l.
zkrácená promlčecí l.
zkušební l. (trestní právo)
zmeškat l-u platby
zrušení smlouvy před stanovenou l-ou
licence
držitel l.
mající l-i
odejmout l-i komu
platná l.
udělení l. na co
udělovat l-i
výlučná l.
vývozní l.
licencovat
licenční
l. smlouva
licitátor

давáти завíдомо неправд‡ві показáння при дóпиті n.
прóтягом дóпиту
(časový úsek) строк, -у, m,
(určitý časový údaj) тéрмін, -у, m
строк n. тéрмін постáвки n. постачáння
додаткóвий строк n. тéрмін
строк починáється з n. від…
строк n. тéрмін для пред’©влення чéка
строк, необхíдний для отр‡мання громад©нства
строк n. ч‡нність довíреності
строк подáчі n. подáнн© скáрги
іспитóвий строк
строк подáчі n. подáнн© апел©ції
строк подáнн© n. подáчі за©ви n. клопотáння про
ст©гнення алімéнтів
строк рóзгляду спрáви
строк в‡конáння обóв’язку
строк признáчення покарáння
строк закíнч‡вся
віднов‡ти строк n. стрóки дáвності
строк подáнн© n. подáчі апел©ції
процесуáльні стрóки
продóвжити строк
продóвжити строк
дóзвіл на що, незважáючи на закíнчення ранíше
вкáзаного стрóку
строк n. стрóки дáвності
строк для пред’©влення заперéчень закінч‡вся
стрóки, встанóвлені судóм
встанóвлений строк
у найкорóтший строк
строк утр‡мування обвинувáченого під вáртою
закíнчення стрóку
починáється відрахувáння новóго стрóку
строк, передбáчений закóном
скорóчений строк n. скорóчені стрóки дáвності
іспитóвий строк
прострóчити платíж, пропуст‡ти строк платежý
дострокóве розірвáння дóговóру
ліцéнзія, -ї, ž
володíлець ліцéнзії
ліцензóваний, як‡й мáє ліцéнзію
відібрáти ліцéнзію у кóго
дíйсна ліцéнзія
надáнн© ліцéнзії на що
надавáти n. видавáти ліцéнзію
в‡ключна ліцéнзія
éкспортна ліцéнзія, ліцéнзія на éкспорт n. в‡віз
надавáти / надáти n. видавáти / в‡дати ліцéнзію
ліцензíйний
ліцензíйний дóговíр
аукціонíст, -а, m (osoba, která vede aukci)
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líčení
hlavní l.
mimo hlavní l.
neveřejné l.
odvolací l.
soudní l.
veřejné l.
lidský
l-á práva
lichva
lichvář
lichvářský
l. úvěr
lichvářství
likvidace
být v l-i
l. pohledávky
l. právnické osoby
l. společnosti
l. škody
l. trestní činnosti
likvidační
l. řízení
likvidátor
l. výše škody při pojistné události
jmenovat l-a
likvidovat
l. dluhy
l. podnik
linie
pobočná l. příbuzenství
přímá l. příbuzenství
sestupná l. příbuzenství
vzestupná l. příbuzenství
list
dodací l.
domovský l. zast.
evidenční l.
l. vlastnictví
oddací l.
podílový l.
pověřující l.
přepravní l.
rodný l.
úmrtní l.
výuční l.
záruční l.

судов‡й рóзгляд, слýхання спрáви
відкр‡те засíдання сýду,
(stádium trestního řízení) судов‡й рóзгляд
пóза відкр‡тим засíданням сýду
закр‡те засíдання
апеляцíйне засíдання
судов‡й рóзгляд, слýхання спрáви
відкр‡те засíдання сýду
л¤дськ‡й
правá люд‡ни
лихвáрство, -а, s
лихвáр, -©, m
лихвáрський
лихвáрський кред‡т
лихвáрство, -а, s
1. ліквідáція, -ї, ž;
2. krimin. розрахýнок, -нку, m
знахóдитися n. перебувáти n. бýти у стáні ліквідáції
погáшення заборгóваності
прип‡нення юрид‡чної осóби
ліквідáція товар‡ства
ліквідáція шкóди
ліквідáція злоч‡нності
ліквідацíйний
ліквідацíйна спрáва
ліквідáтор, -a, m, оцíнювач, -a, m
оцíнювач рóзміру страхов‡х зб‡тків
признáч‡ти ліквідáтора n. оцíнювача
ліквідувáти, -ýю, -ýєш
погас‡ти борг‡
ліквідувáти підприêмство
лíнія, -ї, ž
непрямá лíнія спорíднення
прямá лíнія спорíднення
нисхіднá лíнія спорíднення
висхіднá лíнія спорíднення
лист, -á, m
накладнá, докумéнт про постáвку n. постачáння
постíйне мíсце проживáння
облікóва кáртка
свідóцтво про прáво влáсності на об’êкти нерухóмого
майнá
свідóцтво про уклáдення шл¤бу, свідóцтво про
одрýження
пайовé свідóцтво
fin. акредит‡в
подорóжній лист
свідóцтво про нарóдження
свідóцтво про смерть
свідóцтво про закíнчення професíйного уч‡лища
гарантíйний талóн
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živnostenský l.

lístek
hlasovací l.
kurzovní l.
podací l.
přihlašovací l. k trvalému pobytu
rybářský l.
volební l.
zavazadlový l.
listina
autentická l.
černá l.
darovací l.
jmenovací l.
koncesní l.
L. lidských práv
matriční l-y
notářská l.
odnětí listin
odvolací l.
padělaná l.
platná l.
podvržená l.
pověřovací l.
právní l.
pravost l-y
prezenční l.
původní l.
reklamační l.
sběrací l.
úřední l.
vyhledávání listin
výplatní l.
zakladatelská l. (ČR – 1 osoba)

zkoumání listin
zřizovací l.
listovní tajemství
litera zákona
lítost
projevit l.
účinná l.
upřímná l.

ліцéнзія на здíйснення підприêмницької ді©льності,
ліцéнзія на здíйснення підприêмництва, (obchodní
činnost, služby obyvatelstvu, provozování heren, kasin
a sázkových kanceláří, směnárenská činnost) торгóвий
патéнт
ve spoj.
в‡борчий бюлетéнь
бюлетéнь кýрсів чужозéмних вал¤т
квитáнція про поштóве відпрáвлення
талóн n. бланк для постíйного мíсця проживáння,
бланк для проп‡ски
рибáльський квитóк
в‡борчий бюлетéнь
багáжна квитáнція
докумéнт, -a, m, лист, -á, m, офіцíйний папíр
оригінáльний докумéнт
чóрний сп‡сок
дóговíр дарувáння
накáз про признáчення когó
торгóвий патéнт
Декларáція прав люд‡ни
докумéнти про реєстрáцію áктів цивíльного стáну
нотаріáльний акт
в‡лучення n. в‡їмка докумéнтів
докумéнт про звíльнення з робóти n. посáди
підрóблений n. фальсифікóваний докумéнт
дíйсний докумéнт, ч‡нний докумéнт
підрóблений n. фальсифікóваний докумéнт
вíрча грáмота
юрид‡чний докумéнт
спрáвжність докумéнта
сп‡сок присýтніх
пéрвíсний n. оригінáльний докумéнт
рекламацíйний лист
докумéнт про збір грóшей
офіцíйний докумéнт n. папíр
пóшук докумéнтів
платíжна n. розрахункóво-платíжна вíдомість
устанóвчий докумéнт; (Hospodářský zákoník
Ukrajiny) заснóвницький дóговíр, статýт суб’êкта
господарювáння; (Občanský zákoník Ukrajiny) статýт
товар‡ства, заснóвницький дóговíр, устанóвчий акт
в‡вчення n. дослíдження докумéнтів
устанóвчий докумéнт
таємн‡ця листувáння
бýква закóну
1. práv. каятт©, -©, s;
2. (nad kým, s kým) жаль, -ю, m, співчутт©, -©, s до
кóго
розкáятися, в‡словити каятт©; в‡словити співчутт©
дійовé каятт©
щ‡ре каятт©
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litovat
l. svých činů
loupež
bankovní l.
dopustit se l-e
l. s použitím násilí
l. s přіtěžujícími okolnostmi
l. s těžkou újmou na zdraví
l. se zbraní
spáchání trestného činu l-e ve skupině
loupežný
l-á vražda
l-é přepadení
loupit
lupič
banda l-ů
ozbrojený l.
lupičství
lustrace
provést l-i osoby
lživý
l-é pomluvy
l-é tvrzení

1. кáятися, кáюся, кáєшся;
2. жалкувáти, -ýю, -ýєш
в‡словити жаль з пр‡воду своḯх вч‡нків
грабíж, -бежý, m
грабíж бáнку
вчин‡ти грабíж
грабíж із застосувáнням нас‡льництва
грабíж за (на©вності) обстáвин, що обт©жують що
грабíж з тяжк‡ми нáслідками для здорóв’я
розбíй
вч‡нення грабежý грýпою осíб
розбíйницький, розбíйний, грабíжницький,
грабíжний
вб‡вство з метóю грабежý
розбíй
чин‡ти розбíй
грабíжник, -a, m, банд‡т, -a, m
бáнда грабíжників
озбрóєний грабíжник
бандит‡зм, -у, m, грабíж, -бежý, m, розбíй, -бóю, m
люстрáція, -ї, ž
провест‡ люстрáцію осóби
неправд‡вий, hov. брехл‡вий
завíдомо неправд‡ві в‡гадки, неправд‡ві нáклепи,
наклéпницькі в‡гадки
неправд‡ве твéрдження

