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M
mafián
mafiánský
m-á skupina
mafiánství
mafie
domácí m.
m. obchodující s drogami
zahraniční m.
magistrát
magistrátní
m. vyhláška
machinace
bytové m.
nezákonné m.
provádět m.
zapletený do m-í
majetek
být majetkem koho
m. nabytý manželi během manželství
m. zatížený hypotékou
movitý m.
nemovitý m.
opuštěný m.
osobní m.
rodový m.
soukromý m.
státní m.
svěřený m.
škoda na m-u
zabavený m. dlužníka
zastavený m.
zcizený m.
zprivatizovaný m.
majetkový
m-á škoda
m-á trestná činnost
m-é poměry
m-é právo
m-é přiznání
m-é sankce
m-é vztahy
m. delikt
majitel
být m-em
jediný m.
m. cenných papírů

мафіóзі, neskl., m
мафіóзний
мафіóзна грýпа
мафіóзність, -ості, ž
мáфія, -ї, ž
вітчизн©на мáфія
наркомáфія
закордóнна мáфія
(ČR) магістрáт, -у, m, муніципалітéт, -у, m;
(Ukrajina) міськá рáда, міськрáда, -и, ž
магістрáтський, муніципáльний
постанóва магістрáту
махінáція, -ї, ž
махінáції n. афéри з кварт‡рами
незакóнні n. протизакóнні махінáції
займáтися махінáціями, hov. шахраювáти,
hov. махлювáти
вплýтаний у махінáції
майнó, -á, s, влáсність, -ості, ž
бýти влáсністю n. у влáсності когó
майнó, набýте n. пр‡дбане подрýжжям за час шл¤бу
майнó, обт©жене іпотéкою
рухóме майнó
нерухóме майнó
безхаз©йне майнó; майнó, якé не мáє влáсника абó
влáсник якóго невідóмий; майнó, якé опин‡лося без
влáсника абó влáсник невідóмий
особ‡сте майнó
родóве майнó
привáтне майнó
держáвне майнó
дорýчене n. довíрене майнó
майновá шкóда
сконфіскóване майнó боржникá
застáвлене майнó
привлáснене майнó
приватизóване майнó
майнов‡й; матеріáльний
матеріáльна шкóда
злоч‡нність у сфéрі влáсності, майновá злоч‡нність
майновí стосýнки
майновé прáво
декларáція про майнó та дохóди
майновí сáнкції
майновí віднóсини
майнов‡й злóчин
влáсник, -a, m, госпóдар, -я, m
бýти влáсником
єд‡ний влáсник
влáсник цíнних папéрів
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m. domu
oprávněný m.
původní m.
maloobchod
maloobchodní
m. prodej
maloobchodník
managеment
m. akciové společnosti
manažer
manažerský
mandát
maniak
manko
pokladní m.
uhradit m.
manžel
poškozený m.
pozůstalý m.
zákonitý m.
manželé
majetkové vztahy mezi m-i
prohlášení jednoho z m-ů za mrtvého
rozvedení m.
manželka
manželský
být ve stavu m-ém
být ve vztahu m-ém
m-á práva a povinnosti
m-á smlouva
m-é děti
m. pár
m. svazek
manželství
akt uzavření m.
bezdětné m.
Kolikáté m. uzavíráte?
krátkodobé m.
m. je zapsáno, tj. uzavřeno na matrice
m. z lásky
m. z vypočítavosti
m. zaniká smrtí jednoho z manželů
m. zrušené na návrh jednoho z manželů
monogamní m.
neplatnost m.
nesetrvávání v jiném m.
opakovaná m.
platně uzavřené m.
polygamní m.

влáсник дóму, домовлáсник
закóнний влáсник
пéрвíсний влáсник, кол‡шній влáсник
роздрібнá торгíвля
роздрібн‡й
роздрібн‡й прóдаж
роздрібн‡й торгóвець
мéнеджмент, -у, m
мéнеджмент акціонéрного товар‡ства
мéнеджер, -a, m
мéнеджерський
1. (plná moc) повновáження, -я, s;
2. (poslanecký) мандáт, -a, m
мані©к, -a, m
мáнко, neskl., s, недостáча, -і, ž
недостáча в кáсових сýмах
сплат‡ти n. в‡платити недостáчу
чоловíк, -a, m
потерпíлий чоловíк, потерпíла друж‡на
вдівéць n. вдовéць, вдовá
закóнний чоловíк, закóнна друж‡на
подрýжжя, -я, s
майновí віднóсини між подрýжжям
оголóшення помéрлим одногó з подрýжжя
розлýчене подрýжжя
друж‡на, -и, ž
подрýжній, шл¤бний
перебувáти у шл¤бі, бýти одрýженим, бýти
замíжньою
перебувáти n. бýти у подрýжніх віднóсинах
шл¤бні правá й обóв’язки
шл¤бний дóговíр
дíти, нарóджені у шл¤бі; закóнно нарóджені дíти
подрýжня пáра
шлюб, одрýження
шлюб, -у, m, одрýження, -я, s
акт уклáдення шл¤бу
бездíтний шлюб
Як‡й раз укладáєте шлюб?
В як‡й раз вступáєте до шл¤бу n. в шлюб?
короткочáсний шлюб
шлюб, зареєстрóваний у РАЦСі n. (dříve) ЗАГСі
шлюб з n. по любóві n. за кохáнням
шлюб з розрахýнку
шлюб закíнчується внáслідок смéрті одногó
з подрýжжя
шлюб, розíрваний за бажáнням одногó з подрýжжя
моногáмний шлюб
недíйсність шл¤бу
неперебувáння в íншому шл¤бі
повтóрні шл¤би
закóнний n. дíйсний шлюб
полігáмний шлюб
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povolení k uzavření m.
právní způsobilost k uzavření m.
prohlásit m. za neplatné
rozvedené m.
rozvést m.
rozvod m.
rozvrácené m.
rozvracet m.
smíšené m.
trvání m.
uzavření m. církevní formou
uzavřít m. v občanské formě
v prvním m. měl za manželku…
vstoupit do m.
vznik platného m.
z m. se žádné děti nenarodily
zachování m.
zánik m.
zápis o uzavření m. do matriky
zdánlivé m.
zrušení m. rozvodem
žít v m.
maření
m. výkonu trestu
mařit
m. výkon úředního rozhodnutí
m. vyšetřování případu
m. zahájení trestního stíhání
materiál
m-y je možné použít jako důkaz
m-y uvedené v bodech…
přikládat spisový m. týkající se obžaloby
usvědčující m.
materiální
m. škoda
mateřský
m-á dovolená
m-á péče
m. jazyk
mateřství
peněžitá pomoc v m.
mateřština
právo jednat před soudem ve své m-ě
matka
adoptivní m.

дóзвіл на уклáдення шл¤бу
шл¤бна дієздáтність, дієздáтність для уклáдення
шл¤бу
в‡знати шлюб недíйсним
розíрваний шлюб
розірвáти шлюб
розірвáння шл¤бу
шлюб, як‡й розпáвся
розривáти шлюб
змíшаний шлюб
тривáлість шл¤бу
уклáдення церкóвного шл¤бу
уклáсти цивíльний шлюб
у пéршому шл¤бі він був одрýжений з…
вступ‡ти до шл¤бу n. в шлюб
в‡никнення дíйсного шл¤бу
шлюб був бездíтний n. бездíтним, у шл¤бі не бул‡
нарóджені дíти, у шл¤бі дíти не народ‡лися
зберéження шл¤бу
прип‡нення шл¤бу
áктовий зáпис про шлюб, реєстрáція шл¤бу
у©вний шлюб
розірвáння шл¤бу
перебувáти в шл¤бі
ух‡лення, -я, s
ух‡лення від в‡конáння покарáння
перешкоджáти, -áю, -áєш; ухил©тися, -©юся,
-©єшся
ухил©тися від в‡конáння офіцíйного рíшення
перешкоджáти розслíдуванню спрáви
перешкоджáти прит©гненню до кримiнáльної
відповідáльності; перешкоджáти порýшенню
кримiнáльної спрáви
матеріáл, -у, m
матеріáли мóжуть служ‡ти дóказом, матеріáли
мóжна в‡користати як дóказ
матеріáли, навéдені n. зазнáчені в пýнктах…
додавáти докумéнти спрáви, якí стосýються
обвинувáчення
викривáльний n. обвинувáчувальний матеріáл
матеріáльний
матеріáльні зб‡тки, матеріáльна шкóда
матер‡нський
декрéтна відпýстка
матер‡нська опíка
рíдна мóва
матер‡нство, -а, s
допомóга у зв’язкý з вагíтністю та полóгами
рíдна мóва
прáво використóвувати в судí рíдну мóву
мáти, -ері, ž
práv. jen mužský rod усинóвлювач; hov. назвáна мáти,
усинов‡телька
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m. nemanželského dítěte
m. s mnoha dětmi
m. samoživitelka
neprovdaná m.
nevlastní m.
péče o m-u a dítě
svobodná m.
vlastní m.
matkovražda
matriční
m. doklad
m. kniha
m. úřad
m. zápis (o narození, uzavření
manželství, smrti)
matrika

m. manželství

m. narození
m. přidělovaní rodného čísla (RČ)
m. registrovaného partnerství
m. úmrtí
matriky (matriční knihy)
nahlížení do m-k
provedení opravy jména pravopisně
nesprávně zapsaného v m-ce
Referát m-k a státního občanství
záznam v m-ce
matrikář
měna
cizí m.
pevná m.
tuzemská m.

мáти позашл¤бної n. незакóнно нарóдженої дит‡ни,
мáти дит‡ни, нарóдженої пóза шл¤бом
багатодíтна мáти
одинóка мáти, мáти-одинóчка
одинóка мáти, мáти-одинóчка
мáчуха, назвáна мáти
охорóна матер‡нства і дит‡нства
одинóка мáти, мáти-одинóчка
рíдна мáти
матеревб‡вство, -а, s
метр‡чний
докумéнти про реєстрáцію áктів цивíльного стáну
кн‡га реєстрáції áктів цивíльного стáну
держáвний óрган реєстрáції áктів цивíльного стáну
(РАЦС), (dříve) ЗАГС (зáпис áктів громад©нського
стáну)
áктовий зáпис (про нарóдження, про шлюб, про
смерть)
1. (instituce) вíдділ реєстрáції áктів цивíльного
стáну (РАЦС), (dříve) вíдділ зáписів áктів
громад©нського стáну (ЗАГС);
2. (kniha) кн‡га реєстрáції áктів цивíльного стáну
(РАЦС),
(dříve) кн‡га зáписів áктів громад©нського стáну
(ЗАГС)
(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
кн‡га реєстрáції (присвóєння) ідентифікацíйного
нóмера фіз‡чної осóби
кн‡га реєстрáції цивíльного партнéрства
кн‡га реєстрáції смертéй, кн‡га реєстрáції áктів про
смерть
кн‡ги реєстрáції áктів цивíльного стáну
перéгляд книг реєстрáції áктів цивíльного стáну
в‡правлення íмені n. прíзвища, непрáвильно
зап‡саного у кн‡зі реєстрáції áктів цивíльного стáну
Вíдділ реєстрáції áктів цивíльного стáну та
громад©нства
áктовий зáпис
працівн‡к вíдділу реєстрáції áктів цивíльного
стáну
вал¤та, -и, ž
інозéмна вал¤та
стабíльна n. твердá вал¤та
вітчизн©на вал¤та
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tvrdá m.
zahraniční m.
měnit
m. bydliště
m. jméno
m. peníze
m. rozhodnutí představenstva advokátní
komory
měnový
Mezinárodní m. fond
menšina
příslušet k etnické m-ě
meritum
m. správního řízení
městský
m-é zastupitelství
m. soud
mez
m-e trestní sazby
překročit m-e oprávnění
v m-ích nutné obrany
v m-ích zákona
v určitých m-ích
mezera v zákoně
mezinárodní
milost
dostat m.
právo udělit m.
udělеní m-i
udělit m. komu
žádat o m.
žádost o m.
mimořádný
m-á opatření
m-á událost
m-á valná hromada
m. opravný prostředek
m. případ
m. význam
za m-ých okolností
mimosmluvní
m. závazek
mimosoudní
m. vyrovnání
mince
cizí m.
falešné m.
kovová m.
vyřazené m.
ministerstvo

твердá вал¤та
інозéмна вал¤та
мін©ти, -©ю, -©єш, змíнювати, -юю, -юєш
мін©ти n. змíнювати мíсце проживáння
мін©ти n. змíнювати прíзвище
мін©ти грóші
мін©ти n. змíнювати рíшення правлíння адвокáтської
палáти n. палáти адвокáтів
грошов‡й, вал¤тний
Міжнарóдний вал¤тний фонд
менш‡на, -и, ž, мéншість, -ості, ž
налéжати до націонáльної менш‡ни n. нацменш‡ни
суть, -і, ž, сýтність, -ості, ž
суть n. сýтність адміністрат‡вного процéсу
міськ‡й
(ČR) магістрáт, муніципалітéт;
(Ukrajina) міськá рáда, міськрáда
міськ‡й суд
межá, -í, ž, гран‡ця, -і, ž
мéжі покарáння
в‡йти за мéжі своḯх повновáжень, перев‡щити своḯ
повновáження, в‡йти за мéжі своêї компетéнції
у мéжах необхíдної оборóни
у мéжах закóну
у пéвних мéжах
прогáлина в закóні
міжнарóдний
пом‡лування, -я, s, (dokument) акт про
пом‡лування
пом‡лувати когó
прáво пом‡лування
пом‡лування
пом‡лувати когó
прос‡ти (про) пом‡лування
клопотáння про пом‡лування
надзвичáйний, виняткóвий
надзвичáйні зáходи
надзвичáйна n. виняткóва подíя
позачергóві загáльні збóри
касáція
надзвичáйний в‡падок
надзвичáйне знáчення
за надзвичáйних обстáвин
позадоговíрний
позадоговíрний обóв’язок
позасудов‡й
позасудовá компенсáція
монéта, -и, ž, práv. металéва монéта
інозéмна монéта
фальш‡ві n. підрóблені монéти
металéва монéта
в‡лучені монéти
міністéрство, -а, s
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M. dopravy a spojů
M. financí

M. informatiky
M. kultury
M. obrany
M. práce a sociálních věcí

M. pro místní rozvoj
M. průmyslu a obchodu
M. spravedlnosti
M. školství, mládeže a tělovýchovy

M. vnitra
M. zahraničních věcí
M. zdravotnictví
M. zemědělství
M. životního prostředí

minout
lhůta už minula
trest ho nemine hov.
míra
m. bezpečnosti
m. nezaměstnanosti
m. odpovědnosti (obviněného)
m. trestu
m. zadlužení
m. zasahování
m. zavinění
na nejnutnější m-u
na nejvyšší m-u
nejvyšší m. trestu
překročit stanovenou m-u
stejnou měrou
únosná m.
úroková m.
uvést co na pravou m-u

Міністéрство трáнспорту та зв’язкý
Міністéрство фінáнсів ЧР;
(Ukrajina) Міністéрство фінáнсів Украḯни, kromě
toho funkce uvedeného českého ministerstva částečně
plní Міністéрство еконóміки
Міністéрство інформáтики ЧР
Міністéрство культýри ЧР;
(Ukrajina) Міністéрство культýри та тур‡зму Украḯни
Міністéрство оборóни
Міністéрство прáці та соціáльних справ n. віднóсин
ЧР;
(Ukrajina) Міністéрство прáці та соціáльної полíтики
Украḯни
Міністéрство регіонáльного рóзвитку ЧР
Міністéрство промислóвості та торгíвлі ЧР;
(Ukrajina) Міністéрство промислóвої полíтики
Украḯни
Міністéрство юст‡ції
Міністéрство освíти, мóлоді та спóрту ЧР;
(Ukrajina) Міністéрство освíти і наýки Украḯни,
kromě toho funkce uvedeného českého ministerstva
částečně plní Міністéрство Украḯни у спрáвах сім’ḯ,
мóлоді та спóрту
Міністéрство внýтрішніх справ
Міністéрство закордóнних справ
Міністéрство охорóни здорóв’я
Міністéрство сільськóго господáрства ЧР;
(Ukrajina) Міністéрство агрáрної полíтики Украḯни
Міністéрство довкíлля ЧР, Міністéрство (охорóни)
навкóлишнього (прирóдного) середóвища ЧР;
(Ukrajina) Міністéрство охорóни навкóлишнього
прирóдного середóвища Украḯни
минýти, -нý, -нéш, кінч‡тися, -чýся, -ч‡шся,
скінч‡ти, -чý, -ч‡ш
строк ужé закíнч‡вся
йомý не минýти кáри
мíра, -и, ž, рíвень, -вня, m, стýпінь, -пеня, m
рíвень безпéки
рíвень безробíття
рíвень n. стýпінь відповідáльності (обвинувáченого)
мíра покарáння
рíвень заборгóваності
рíвень n. стýпінь втручáння
рíвень n. стýпінь вин‡
необхíдною мíрою, у необхíдній мíрі
найв‡щою мíрою, у найв‡щій мíрі
найв‡ща мíра покарáння
втрáтити почутт© мíри
однáковою мíрою
припуст‡мий n. допуст‡мий рíвень, припуст‡ма n.
допуст‡ма мíра
рóзмір процéнта
об’єкт‡вно освíтлювати що

107
v nemalé (velké) míře
místnost
m., kde probíhají výslechy
m. pro dočasnou samovazbu (ve vězení)
soudní m.
místo
být na m-ě mrtvý
m. bydliště
m. činu
m. činu je ohrazeno širokou červenou
páskou
m. narození
m. pobytu
m. překročení státní hranice
m. spáchání činu
m. trvalého pobytu
m. výkonu trestu
ohledání m-a činu
potrestat na m-ě
prověrka výpovědi na m-ě
ujet z m-a nehody
volné pracovní m.
výdejové m.
místopředseda
m. krajského soudu
místopřísežný
dát m-é prohlášení
m-é prohlášení
mizet
m. beze stopy
mladistvý
m. pachatel
mladistvý subst. adjekt.
mlčenlivost
porušení m-i
zachovávat m. o všech skutečnostech
zavázat se k m-i
zprostit koho povinnosti m-i
moc
dát plnou m. komu k čemu
donucovací m.

значнóю мíрою
примíщення, -я, s, кімнáта, -и, ž
примíщення для дóпиту
кáрцер
судовé примíщення, примíщення сýду
мíсце, -я, s
умéрти на мíсці
мíсце проживáння
мíсце подíї
мíсце подíї огорóджено ширóкою червóною
смýжкою; мíсце вч‡нення злóчину огорóджено
ширóкою червóною смýжкою
мíсце нарóдження
мíсце перебувáння, мíсцe проживáння
контрóльно-пропускн‡й пункт (чéрез держáвний
кордóн)
мíсце подíї, мíсце вч‡нення злóчину
мíсце постíйного проживáння, neofic. мíсце проп‡ски
мíсце відбувáння покарáння
óгляд мíсця подíї
невідклáдно n. негáйно покарáти, покарáти на мíсці
реконстрýкція злóчину
пок‡нути мíсце авáрії, втект‡ з мíсця авáрії
вакáнтна посáда, вакáнсія на посáду
мíсце в‡дачі чогó
застýпник голов‡, замісн‡к голов‡
застýпник голов‡ oбласнóго сýду
ve spoj.
офіцíйно заяв‡ти
власнорýчне засвíдчення, офіцíйна за©ва
зникáти, -áю, -áєш, щезáти, -áю, -áєш, пропадáти,
-áю, -áєш, губ‡тися, -бл¤ся, -бишся
зникáти n. пропадáти n. щезáти безслíдно
неповнолíтній (ČR 15–18 let, od 2010 od 14 let,
Ukrajina 14–18 let)
неповнолíтня осóба, якá вчин‡ла злóчин;
неповнолíтній злоч‡нець
subst. adjekt. неповнолíтній (ČR 15–18 let, od 2010 od
14 let, Ukrajina 14–18 let)
зберéження конфіденцíйної інформáції,
зберéження конфіденцíйності
розголóшення конфіденцíйної інформáції,
порýшення конфіденцíйності (інформáції)
зберігáти конфіденцíйнiсть n. конфіденцíйну
інформáцію щóдо всіх обстáвин n. фáктів
зобов’язáтися зберігáти конфіденцíйність n.
конфіденцíйну інформáцію
звільн‡ти когó від обóв’язку зберігáти
конфіденцíйність n. конфіденцíйну інформáцію
1. с‡ла, -и, ž;
2. влáда, -и, ž
в‡дати довíреність комý на що
примусóва с‡ла
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dostat se k m-i
generální plná m.
jednorázová plná m.
na základě plné m-i
neomezená m.
orgány státní m-i
písemná plná m.
plná m.
plná m. k prodeji nemovitosti
plná m. k provedení právních úkonů
plná m. k zastupování při soudním řízení
plná m. od vlastníka
plná m. opatřená podpisem
plná m. zaniká
podepsat plnou m.
soudní m.
speciální plná m.
státní m.
substituční plná m.
udělit plnou m.
vykázat se plnou m-í
výkonná m.
vystavit plnou m.
vyšší m.
vzdát se m-i
z m-i úřední
z m-i zákona
zákonodárná m.
zmocnit se m-i
zneužívat úřední m-i
zvláštní plná m.
monogamie
monogamní
m. manželství
monopol
devizový m.
motiv
chybějící vražedný m.
m. trestného činu
zjištění m-u trestného činu
motivace
psychická m. činu
movitost
movitý
m. majetek
mrav
být v rozporu s dobrými m-y

прийт‡ до влáди
генерáльна довíреність
рáзова n. одноразóва довíреність
на підстáві довíреності
необмéжена влáда
óргани держáвної влáди
(письмóва) довíреність
довíреність
довíреність на прóдаж нерухóмості
довíреність на вч‡нення правоч‡нів n. юрид‡чних
дій
довíреність на здíйснення представн‡цтва в судí,
довíреність на представн‡цтво в судí
довíреність від влáсника
підп‡сана довíреність
довíреність втрачáє ч‡нність, ч‡нність довíренoстi
припин©ється
підписáти довíреність; в‡дати довíреність комý,
письмóво уповновáжити когó на що
судовá влáда
спеціáльна довíреність
держáвна влáда
передорýчення
в‡дати довíреність комý на що
показáти n. пред’яв‡ти довíреність
виконáвча влáда
в‡дати n. офóрмити довíреність
неперебóрна с‡ла, форс-мажóр
відмóвитися n. відступ‡тися від влáди
офіцíйно, в адміністрат‡вному n. службóвому
пор©дку, адміністрат‡вним шл©хóм
на підстáві закóну, закóнним шл©хóм
законодáвча влáда
захоп‡ти влáду
зловживáти влáдою абó службóвим станóвищем
спеціáльна довíреність
одношл¤бність, -ості, ž, моногáмія, -ї, ž
одношл¤бний, моногáмний
моногáмний шлюб
монопóлія, -ї, ž
вал¤тна монопóлія
мот‡в, -у, m, прич‡на, -и, ž
відсýтність мот‡ву вб‡вства
мот‡в злóчину
встанóвлення мот‡ву злóчину
мотивáція, -ї, ž, мотивувáння, -я, s
психíчна мотивáція злóчину
рухóме майнó, рухóмість, -ості, ž
рухóмий
рухóме майнó, рухóмість
1. зв‡чай, -ю, m, зв‡чаї, -їв, pl.;
2. пр‡нцип, -у, m
суперéчити морáльним пр‡нципам
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mravnost
ohrožování m-i
mrtvola
evidence neznámých mrtvol
exhumace m-y
hledaná m.
identifikace m-y
jít přes m-y přen.
m. člověka
m. hledané osoby
nalezení m-y
neidentifikovatelná m.
neznámá m.
oznámení o nálezu m-y
poloha m-y
rozklad m-y
rozřezání m-y
zevní ohledání m-y na místě nálezu
ztuhnutí m-y
mrtvý
prohlášení za m-ého
vyšetřování uvízlo na m-ém bodě
mříž
být za m-emi hov.
dostat se za m-e hov.
poslat za m-e hov.
sedět za m-emi hov.
msta
krevní m.
udělat co ze m-y
mstít se komu, na kom
mučení
m-ím vynutit přiznání
nástroje sloužící k m.
mučený
mučit
krutě m. koho
multilaterální
m. smlouva
mzda
časová m.
čistá m.
hodinová m.
hrubá m.
m. za práci přesčas

морáльність, -ості, ž
загрóза морáльності
труп, -a, m
óблік неідентифікóваних n. невпíзнаних трýпів
ексгумáція трýпа
розшýкуваний труп
ідентифікáція n. впізнáння трýпа
přen. йт‡ n. ступáти по трýпах
труп люд‡ни
труп розшýкуваної осóби
в‡явлення n. знáйдення трýпа
труп, непридáтний для ідентифікáції
неідентифікóваний труп
повідóмлення про в‡явлення n. знáйдення трýпа
полóження трýпа, полóження трýпа на мíсці в‡явлення
розкладáння трýпа
розчленувáння трýпа
зóвнішній óгляд трýпа на мíсці йогó в‡явлення
трýпне заклякáння
мéртвий
оголóшення фіз‡чної осóби помéрлою
розслíдування зупин‡лося на мéртвій тóчці
ґрáти, -áт, pl.
бýти n. сидíти за ґрáтами
сíсти n. попáсти n. потрáпити за ґрáти
послáти за ґрáти
сидíти за ґрáтами
пóмста, -и, ž, мста, -и, ž
крóвна пóмста
зроб‡ти з пóмсти що; зроб‡ти що, щоб помст‡тися
комý; за кóго; над ким
мст‡ти, мщý, мст‡ш комý, чомý; за кóго, що, мст‡тися,
мщýся, мст‡шся комý, чомý; на кóмy; над ким; за кóго,
що, помщáтися, -áюся, -áєшся комý; за кóго
катувáння, -я, s, мордувáння, -я, s, мýчення, -я, s,
побóї, -їв, pl.
катувáнням n. мордувáнням в‡могти зізнáння від
кóго, катувáнням n. мордувáнням примýсити когó до
зізнáння
знар©ддя для катувáння n. мордувáння
катóваний, мордóваний, мýчений
катувáти, -ýю, -ýєш, мордувáти, -ýю, -ýєш, мýчити,
-чу, -чиш
жорстóко n. сувóро катувáти n. мордувáти n. мýчити
багатосторóнній, багатобíчний
багатосторóнній дóговíр
заробíтна плáта, зарплáта, -и, ž, заробíток, -тку, m
погод‡нна n. почасовá оплáта прáці
(нарахóвана) заробíтна плáта з відрахувáннями
погод‡нна n. почасовá оплáта прáці
(нарахóвана) заробíтна плáта без відрахувáнь і
утр‡мань
заробíтна плáта за понаднормóву прáцю n. робóту
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pobírat m-u
reálná m.
úkolová m.
zvýšení m-y
mzdový
m-á politika
m-á sazba
m-é požadavky

одéржувати n. отр‡мувати зарплáту
реáльна заробíтна плáта
відр©дна заробíтна плáта
підв‡щення заробíтної плáти n. зарплáти
ve spoj.
полíтика заробíтної плáти n. зарплáти
тар‡фна сíтка
вимóги підв‡щити заробíтну плáту n. зарплáту

