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O
občan
bezúhonný o.
práva o-ů
prohlásit o-a za nezpůsobilého k právním
úkonům
zákonů dbalý o.
způsobilost o-a k právním úkonům
občanka1
občanka2 hov. (občanský průkaz)
občanskoprávní
o. odpovědnost
o. smlouva
o. spor
o. vztah
rozhodování ve věcech o-ích
zahájit řízení ve věci o.
zastupovat koho ve věcech o-ích
občanský
o-é právo
o-é soudní řízení
o-é svobody
o. průkaz
o. sňatek
O. soudní řád
O. zákoník
оbčanství
cizí o.
dosavadní o.
dvojí o.
mít české o.
nabytí státního o.
osobа bez státního o.
osvědčení o státním o.
podmínky udělení státního o.
pozbýt státního o.
prohlášení o vzdání se státního o.
propuštění ze státního o.
přijít o o.
udělit státní o.
zbavit státního o.
získat státní o.
ztratit státní o.
obdarovaný subst. adjekt.
období
funkční o.

громад©нин, -a, m
громад©нин, як‡й не мáє суд‡мості; громад©нин,
як‡й не був засýджений; громад©нин з бездогáнною
репутáцією
правá громад©н
в‡знати громад©нина недієздáтним
законослухн©ний громад©нин
цивíльна дієздáтність громад©нина
громад©нка, -и, ž
пáспорт громад©нина, внýтрішній пáспорт
цивíльно-правов‡й, цивíльний
цивíльна відповідáльність
цивíльно-правов‡й дóговíр
цивíльний спір
цивíльно-правовí стосýнки
розв’язáння n. в‡рішення цивíльних справ
порýшити цивíльну спрáву
представл©ти n. бýти представникóм когó у цивíльній
спрáві
1. цивíльний;
2. громад©нський
цивíльне прáво
цивíльне судоч‡нство, цивíльний процéс
правá громад©нина
пáспорт громад©нина, внýтрішній пáспорт
цивíльний шлюб
Цивíльний процесуáльний кóдекс
Цивíльний кóдекс
громад©нство, -а, s
інозéмне громад©нство
тепéрішнє громад©нство
подвíйне громад©нство
бýти громад©нином Чéської Респýбліки,
мáти чéське громад©нство
набутт© громад©нства
осóба без громад©нства
свідóцтво n. посвíдчення про громад©нство
умóви для надáнн© громад©нства
в‡йти з громад©нства
за©ва про в‡хід з громад©нства
в‡хід з громад©нства
втрáтити громад©нство
надáти громад©нство
позбáвити громад©нства
набýти громад©нство
втрáтити громад©нство
subst. adjekt. обдарóваний
перíод, -у, m, час, -у, m, строк, -у, m
строк повновáжень
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plánovací o.
zdaňovací o.
obec
o. s rozšířenou působností
o. v samostatné působnosti
obecní
o. komunální volby
o. úřad
o. zastupitelstvo
obecný
o-á ustanovení zákona
oběh
dát do o-u
o. zboží
stáhnout z o-u
obejít
o. zákon
obelhat
obelhávat
obesílat
o. k soudu
oběť
o-i na životech
poloha o-i
vylákat o. na opuštěné místo
obeznámit s kým, čím
o. se stavem
oběživo
oběžný
o-é prostředky
obhájce
o. ex offo
o. ve věcech trestních
řeč o.
společenský o. zast.
určený o.
ustanovení o.
vzdát se o.
zprostit o. obhajování
zvolit si o.
obhájit
o. před soudem
obhajoba
advokátní o.
bezplatná o.
námitky o-y
o. za sníženou odměnu
odmítnout o-u

планóваний перíод
податкóвий перíод
насéлений пункт
насéлений пункт із розш‡реною компетéнтністю
насéлений пункт із самоврядувáнням
комунáльний, муніципáльний
місцéві в‡бори
(ČR) муніципалітéт;
(Ukrajina) міськá n. сільськá рáда, міськрáда, сільрáда
муніципалітéт, óрган місцéвого самоврядувáння
загáльний
загáльні полóження закóну
óбіг, -у, m
в‡пустити n. ввест‡ в óбіг
товароóбіг
в‡лучити з óбігу
обійт‡, -йдý, -йдеш, обминýти, -нý, -нéш,
ухил‡тися, -ил¤ся, -‡лишся від чóго
обійт‡ закóн, ухил‡тися від закóну
обманýти, -анý, -áнеш
обмáнювати, -юю, -юєш
викликáти, -áю, -áєш
викликáти до сýду
жéртва, -и, ž
л¤дськí жéртви
полóження жéртви
заман‡ти жéртву на спустíле n. спорожнíле мíсце
познайóмити, -млю, -миш з ким, чим,
ознайóмити, -млю, -миш з ким, чим
ознайóмити зі стáном
зáсоби óбігу
обігóвий
зáсоби óбігу
захисн‡к, -á, m, адвокáт, -a, m
признáчений судóм захисн‡к
захисн‡к n. адвокáт у кримiнáльних спрáвах
промóва захисникá n. адвокáта
громáдський захисн‡к
признáчений захисн‡к n. адвокáт
признáчення захисникá n. адвокáта
відмóвитися від захисникá n. адвокáта
звільн‡ти захисникá від в‡конáння йогó фýнкцій
обрáти захисникá n. адвокáта
захист‡ти, -ищý, -ист‡ш
захист‡ти пéред судóм
зáхист, -у, m
адвокáтський зáхист
безоплáтний (адвокáтський) зáхист, безоплáтний
зáхист (адвокáтом)
заперéчення n. претéнзії зáхисту
використáння пóслуг захисникá за зн‡женим
тар‡фом
відмóвитися від зáхисту
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právo na o-u
převzít o-u
případ nutné o-y
zajištění práva na o-u
obhajovací
o. řeč
obhajovaný subst. adjekt.
obhajovat
o. před soudem koho
obhajovat se
zabezpečit možnost o.
obcházet
o. zákon
obchod
černý o.
nelegální o.
o. s cizinou
o. s drogami
o. s pašovaným zbožím
o. se zbraněmi
o. v oblasti hazardních her
pásmo volného o-u
podvodný o.
pokoutní o.
sjednat o.
stánkový o.
vnitřní o.
výhodný o.
zahraniční o.
obchodní
o. komora
o. partner
o. rejstřík
o. společnost
o. zastoupení

o. zástupce
obchodník
obchodování
o. se ženami
obchodovat s čím
o. s kradeným zbožím
objasnění
o. faktů

прáво на зáхист
вз©ти на сéбе зáхист
в‡падок необхíдного зáхисту
забезпéчення прáва на зáхист
захисн‡й
промóва захисникá
subst. adjekt. підзáхисний
захищáти, -áю, -áєш
захищáти пéред судóм когó
захищáтися, -áюся, -áєшся
забезпéчити можл‡вість захищáтися
обхóдити, -джу, -диш, ухил©тися, -©юся, -©єшся від
чóго
обхóдити закóн, ухил©тися від закóну
1. торгíвля, -і, ž, бíзнес, -у, m, оперáція, -ï, ž,
угóда, -и, ž;
2. (prodejna) магаз‡н, -у, m
спекул©ція, торгíвля на чóрному р‡нку,
hov. прóдаж з-під пол‡
нелегáльна торгíвля
торгíвля з інозéмними держáвами
торгíвля наркóтиками, наркобíзнес
контрабáндна торгíвля
торгíвля збрóєю
грáльний бíзнес
зóна вíльної торгíвлі
шахрáйська угóда n. оперáція n. торгíвля
спекул©ція, hov. прóдаж з-під пол‡
уклáсти угóду
торгíвля в кіóсках
внýтрішня торгíвля
в‡гідна торговéльна угóда n. оперáція
зóвнішня торгíвля
комерцíйний, торгóвий, торговéльний
торгóво-промислóва палáта
комерцíйний n. торгóвий n. торговéльний партнéр
(ČR) Комерцíйний реêстр;
(Ukrajina) Єд‡ний держáвний реêстр
(ČR) комерцíйне товар‡ство;
(Ukrajina) господáрське товар‡ство
1. комерцíйне представн‡цтво;
2. (zastupitelský orgán v zahraničí zabezpečující státní
zájmy ve sféře zahraničního obchodu v příslušném státě)
торговéльне представн‡цтво
комерцíйний представн‡к
комерсáнт, -a, m, торгóвець, -вця, m,
(na burze) трéйдер, -a, m
торгíвля, -і, ž
торгíвля жінкáми
торгувáти, -ýю, -ýєш чим
торгувáти крáденим товáром
по©снення, -я, s, з’ясувáння, -я, s
по©снення n. з’ясувáння фáктів
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o. neúplností, nejasností a rozporů
o. příčiny
o. trestných činů
objasněnost
o. trestných činů
objasnit
věc náležitě o.
objasňovat
objednavatel obch.
objednávka
zadat o-u
zrušit o-u
objekt
chráněný o.
o. kriminalistické expertizy
o. trestného činu
o-y znaleckého zkoumání
střežený o.
určení totožnosti o-u
určovat totožnost identifikovaného o-u
zjištění skupinové příslušnosti o-u
zkoumaný o.
ztotožňovaný o.
ztotožňující o.
objektivní
o. stránka trestného činu
objevit
o. stopy
obklíčit
oblast
chráněná krajinná o.
o. práva
obligace
vydání o-í
obnova
o. řízení
obnovení
o. běhu promlčecí doby
o. řízení na základě nově zjištěných
okolností
o. trestního stíhání
o. vyšetřování
obnovit
o. platnost smlouvy

з’ясувáння n. по©снення непóвної, нетóчної
інформáції та розбíжностей; з’ясувáння n. по©снення
непóвних, нетóчних дáних і розбíжностей
по©снення n. з’ясувáння прич‡ни
розкритт© злóчинів
ve spoj.
процéнт розкритт© злóчинів
поясн‡ти, -ясн¤, -©сн‡ш, з’ясувáти, -ýю, -ýєш,
в‡яснити, -ясню, -ясниш
спрáву налéжно n. налéжним ч‡ном поясн‡ти
по©снювати, -юю, -юєш, з’ясóвувати, -ую, -уєш,
ви©снювати, -юю, -юєш
замóвник, -a, m
замóвлення, -я, s
зроб‡ти замóвлення
анулювáти замóвлення
об’êкт, -a, m
об’êкт, як‡й знахóдиться під охорóною; об’êкт, як‡й
охорон©ється
об’êкт криміналіст‡чної експерт‡зи
об’êкт злóчину
об’êкти експéртного дослíдження
об’êкт, як‡й знахóдиться під охорóною; об’êкт, як‡й
охорон©ється
ідентифікáція об’êкта
встанов‡ти тотóжність ідентифікóваного об’êкта
встанóвлення груповóї приналéжності об’êкта
дослíджуваний об’êкт
ідентифікóваний об’êкт
ідентифікýючий об’êкт
об’єкт‡вний
об’єкт‡вна сторонá злóчину
відкр‡ти, -‡ю, -‡єш, знайт‡, -йдý, -йдеш, в‡явити,
-влю, -виш
в‡явити слід‡
оточ‡ти, -очý, -óчиш
1. óбласть, -і, ž; теритóрія, -ї, ž;
2. гáлузь, -і, ž, сфéра, -и, ž
заповíдна теритóрія
гáлузь прáва
облігáція, -ї, ž
в‡пуск облігáцій
віднóвлення, -я, s, понóвлення, -я, s
віднóвлення провáдження у спрáві, віднóвлення
спрáви
віднóвлення, -я, s, понóвлення, -я, s
понóвлення n. віднóвлення стрóків дáвності
віднóвлення спрáви за новов‡явленими обстáвинами
віднóвлення кримiнáльної спрáви
віднóвлення cлíдства n. розслíдування
понов‡ти, -овл¤, -óвиш, віднов‡ти, -овл¤, -óвиш
понов‡ти дóговíр, понов‡ти дíю n. строк дíї дóговóру
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o. práva koho
obohacení
bezdůvodné o.
obohatit se
o. na úkor jiné osoby
obracet se na koho, ke komu s čím
o. na mezinárodní arbitráž
obrana
meze nutné o-y
na svou o-u
nutná o.
o. proti žalobě
o. před útokem
o. vlasti
překračovat meze nutné o-y
přiměřená o.
obrat
daň z o-u
hrubý o.
maloobchodní o.
o. peněz
zvýšit o.
obrátit se ke komu, na koho s čím
o. na notáře
o. na soud
o. ohledně pojištění
o. se stížností ke komu
obřad
svatební o.
obřadní
o. místnost
o. síň
obsadit
o. ministerské křeslo publ.
obsah
o. právní normy
obscénní
dostat podmínku za o. fotografie
o. chování
obscénnost
obsílka
o. k soudu
o. se doručuje do vlastních rukou
o-y se doručují soudními doručovateli
soudní o.
obstarat co

віднов‡ти n. понов‡ти правá когó
збагáчення, -я, s
безпідстáвне збагáчення
збагат‡тися, -ачýся, -áт‡шся, розбагатíти, -íю, -íєш,
забагатíти, -íю, -íєш
збагат‡тися за рахýнок íншої осóби
звертáтися, -áюcя, -áєшcя до кóго за чим
звертáтися до міжнарóдного арбітрáжу
зáхист, -у, m, оборóна, -и, ž
мéжі необхíдної оборóни
на свій зáхист
необхíдна оборóна
зáхист від пóзову
зáхист від нáпаду, оборóна прóти нáпаду
оборóна держáви
перев‡щити мéжі необхíдної оборóни
відповíдна оборóна
ekon. оборóт, -у, m
подáток з оборóту
оборóт без відрахувáнь
роздрібн‡й оборóт
оборóт грóшей
збíльшити оборóт
звернýтися, -нýся, -нешся до кóго, чóго за чим
звернýтися до нотáріуса
звернýтися до сýду
звернýтися стосóвно страхувáння
звернýтися зі скáргою до кóго
обр©д, -у, m, церемóнія, -ї, ž
шл¤бна церемóнія, церемóнія шл¤бу
ve spoj.
зал одрýжень
1. зал уроч‡стих подíй;
2. (v krematoriu) жалóбний n. трáурний зал
1. зайн©ти, -ймý, -ймеш, захоп‡ти, -опл¤,-óпиш;
2. обійн©ти, -ймý, -ймеш, зайн©ти, -ймý, -ймеш,
посíсти, -с©ду, -с©деш
publ. зайн©ти міністéрське крíсло, зайн©ти крíсло
мінíстрa; ofic. обійн©ти посáду мінíстра
зміст, -у, m
зміст нóрми прáва n. правовóї нóрми
непристóйний
бýти умóвно засýдженим за непристóйні фотогрáфії
непристóйна поведíнка
непристóйність, -ості, ž
повíстка, -и, ž, в‡клик, -у, m
повíстка n. в‡клик до сýду n. у суд
повíстка вручáється особ‡сто
повíстки вручáються розс‡льнии n. кур’êрами
повíстка n. в‡клик до сýду n. у суд
1. влаштувáти, -ýю, -ýєш, впоряд‡ти, -джý, -д‡ш;
2. зроб‡ти, -обл¤, -óбиш, знайт‡, -йдý, -йдеш,
забезпéчити, -чу, -чиш, в‡клопотати, -очу, -очеш
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o. si vízum
o. vývozní povolení
obstavení
majetek, který podléhá o.
obstavit
o. účet
obstavitel
obtěžování
sexuální o.
obtěžovat koho
o. ženy
obvinění
bezdůvodné o.
bránit se proti o.
křivé o.
na základě o.
nedokázané o.
o. ze spáchání trestného činu
sdělit o.
vznášet o. proti komu
vznést o. proti komu
zatknout pro o. z vraždy
zeslabit o.
zprostit o.
obviněný subst. adjekt.
o. a poškozený vystupují jako strany
o. propuštěný na kauci
o. vystupující (ve spisu) pod příjmením
o. z vraždy
o. ze spoluúčasti na čem
předvolání o-ého k výslechu
úkony směřující k zadržení o-ého
určení místa, kde se nachází o.
obvinit koho z čeho
křivě o. nevinného
o. z podvodu
o. z trestného činu
o. ze zpronevěry
obviňovat koho z čeho
obviňující
o. důkazy
o. spis
obyčej
mezinárodní o.
obyčejový
o-é právo
obydlí
obžaloba
formální o.

офóрмити (собí) вíзу
офóрмити дóзвіл на в‡віз
наклáдення арéшту
майнó, що підлягáє наклáденню арéшту
наклáсти арéшт
наклáсти арéшт на рахýнок
осóба, якá накладáє арéшт на майнó
приставáння, -я, s
сексуáльне приставáння
приставáти, -та¤, -таêш до кóго
приставáти до жінóк
práv. обвинувáчення, -я, s, publ. звинувáчення, -я, s
безпідстáвне n. необґрунтóване обвинувáчення
захищáтися від обвинувáчення
неправд‡ве обвинувáчення
у зв’язкý з обвинувáченням
недовéдене n. недокáзане обвинувáчення
обвинувáчення у вч‡ненні злóчину
пред’яв‡ти обвинувáчення комý
обвинувáчувати когó
обвинувáтити когó
заарештувáти у зв’язкý з обвинувáченням у вб‡встві
пом’©кшити обвинувáчення
звільн‡ти від обвинувáчення
práv. subst. adjekt. обвинувáчений,
publ. subst. adjekt. звинувáчений
обвинувáчений та потерпíлий виступáють як стóрони
обвинувáчений, звíльнений під застáву
обвинувáчений, як‡й фігурýє (прохóдить у спрáві)
під прíзвищем
обвинувáчений у вб‡встві
обвинувáчений у співýчасті в чóму
в‡клик обвинувáченого на дóпит
дíї, спрямóвані на затр‡мання обвинувáченого
встанóвлення мíсця, де знахóдиться обвинувáчений
práv. обвинувáтити, -áчу, -áтиш когó в чóму,
publ. звинувáтити, -áчу, -áтиш когó в чóму
неправд‡во обвинувáтити нев‡нного
обвинувáтити в обмáні n. шахрáйстві
обвинувáтити в злóчині
обвинувáтити в розтрáті
práv. обвинувáчувати, -ую, -уєш когó в чóму,
publ. звинувáчувати, -ую, -уєш когó в чóму
обвинувáльний
обвинувáльні дóкази
обвинувáльний акт, обвинувáльний докумéнт
зв‡чай, -ю, m
міжнарóдний зв‡чай
звичаêвий
звичаêве прáво
житлó, -á, m, помéшкання, -я, s
обвинувáльний в‡сновок, обвинувáчення, -я, s
формáльне обвинувáчення
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o. nepodložená dostatečnými důkazy
podávat o-u
předběžné projednání o-y
vzít o-u zpět
vznést o-u proti komu
zastupovat o-u
zprostit o-y koho
obžalovaný subst. adjekt.
dostat se na lavici o-ých
lavice o-ých
předvést o-ého
uznání o-ého vinným
obžalovat koho z čeho
o. firmu
o. z trestného činu
obžalovávat koho z čeho
obživa
zdroj o-y obviněného
ocenit co na kolik
o. věc na 200 000 korun, hřiven
oceňování
o. majetku
znalecké o. pozemků
očitý
o-é svědectví
o. svědek
odbavení
celní o.
o. zakázky
o. zavazadel
odbor
konzulární o.
kriminální o.
o. boje s kriminalitou
o. dopravně správních činností
o. správních činností
o. zahraničního obchodu (ministerstva)
operativně technický o.
správní o.

обвинувáльний в‡сновок, не підтвéрджений
достáтніми дóказами
пред’явл©ти обвинувáчення
(ČR) поперéдній рóзгляд обвинувáльного в‡сновку;
(Ukrajina) поперéдній рóзгляд спрáви (суддéю)
відмóвитися від обвинувáчення
в‡сунути обвинувáчення прóти кóго, обвинувáтити
когó
представл©ти стóрону обвинувáчення, бýти
представникóм сторон‡ обвинувáчення
в‡правдати когó
subst. adjekt. підсýдний
опин‡тися на лáві підсýдних
лáва підсýдних
достáвити підсýдного
визнáння підсýдного в‡нним
práv. обвинувáтити, -áчу, -áтиш когó в чóму,
publ. звинувáтити, -áчу, -áтиш когó в чóму;
подáти пóзов n. позовнý за©ву на кóго
обвинувáтити фíрму
обвинувáтити в злóчині
práv. обвинувáчувати, -ую, -уєш когó в чóму,
publ. звинувáчувати, -ую, -уєш когó в чóму;
подавáти пóзов n. позовнý за©ву на кóго
зáсоби (до) існувáння
джерелó (для забезпéчення) існувáння
обвинувáченого
встанов‡ти n. в‡значити вáртість чогó, оцін‡ти,
-ін¤, -íниш що у скíльки
встанов‡ти n. в‡значити вáртість рéчі у 200 000 крон,
гр‡вень; оцін‡ти річ у 200 000 крон, гр‡вень
оцíнка, -и, ž, встанóвлення n. в‡значення вáртості
чогó
оцíнка майнá, оцíнка n. встанóвлення n. в‡значення
вáртості майнá
експéртна оцíнка земéль
ve spoj.
свíдчення очев‡дця
очев‡дець
відпрáвка, -и, ž, в‡конáння, -я, s, офóрмлення, -я, s
м‡тне офóрмлення
в‡конáння замóвлення
офóрмлення багажý
вíдділ, -у, m
кóнсульський вíдділ
вíдділ кáрного рóзшуку
вíдділ боротьб‡ зі злоч‡нністю
трáнспортно-адміністрат‡вний вíдділ
вíдділ адміністрат‡вної дíяльності, адміністрат‡вний
вíдділ
департáмент зóвнішньої торгíвлі
операт‡вно-технíчний вíдділ
адміністрат‡вний вíдділ
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vyšetřovací o.
odborník na co
odborný
o. posudek
odborový
o-é organizace
o-é svazy
odbyt
zboží jde na o.
odbytiště
odcizení
v případě o. občanského průkazu
odcizený
o-á věc
odcizit
o. finanční hotovost
o. ke škodě majitele
o. majetek
odčinit
o. svou chybu
o. škodu
o. vinu
oddací
o. list
oddávající subst. adjekt.
oddělení
o. mezinárodních smluv a mezinárodní
právní pomoci
o. pasové kontroly
o. pasové služby
o. rodných čísel
o. technické kontroly
osobní o.
právní o.
registrační o.
uzavřené o. věznice
vízové o.
oddíl
o. zákoníku
o-y policie zvláštního nasazení
odebírat
odebrání
o. oprávnění k řízení vozidla
o. pasu

слíдчий вíдділ
спеціалíст, -a, m, фахівéць, -вц©, m у чóму, з чóго
спеціáльний, фахов‡й
в‡сновок експéрта
профспілкóвий
профспілкóві організáції, профспілк‡
профспілкóві об’êднання
збут, -у, m
товáр користýється вел‡ким пóпитом
мíсце збýту, р‡нок збýту
práv. крадíжка, -и, ž, крадíж, -дежý, m
у в‡падку крадíжки пáспорта громад©нина n.
внýтрішнього пáспорта
вкрáдений
вкрáдена річ
вкрáсти, -áду, -áдеш
вкрáсти готíвку
спричин‡ти крадíжкою шкóду влáсникові
вкрáсти майнó
в‡правити, -влю, -виш; відшкодувáти, -ýю, -ýєш,
в‡нагородити, -джу, -диш, спокýтувати, -ую, -уєш
в‡правити сво¤ пóм‡лку
відшкодувáти n. в‡нагородити зб‡тки n. шкóду
спокýтувати пров‡ну
ve spoj.
свідóцтво про уклáдення шл¤бу, свідóцтво про шлюб n.
про одрýження
осóба, якá провóдить шл¤бну церемóнію n.
церемóнію шл¤бу
вíдділ, -у, m, віддíлення, -я, s
віддíлення міжнарóдних угóд і міжнарóдної
юрид‡чної n. правовóї допомóги
контрóльно-пропускн‡й пункт
пáспортний стіл
вíдділ реєстрáції ідентифікацíйних номерíв фіз‡чних
осíб
вíдділ технíчного контрóлю
вíдділ кáдрів
юрид‡чний вíдділ
реєстрацíйний вíдділ
дисциплінáрний ізол©тор, кáрцер
вíдділ віз
1. рóзділ, -у, m, част‡на, -и, ž;
2. загíн, -óну, m, комáнда, -и, ž
рóзділ кóдексу
загíн n. підрóзділ полíції особл‡вого признáчення
1. komu co брáти, берý, берéш що в кóго, відбирáти,
-áю, -áєш що в кóго, вилучáти, -áю, -áєш що в кóго;
2. co (zboží) брáти, берý, берéш, споживáти, -áю, -áєш
позбáвлення, -я, s, відібрáння, -я, s, в‡лучення, -я, s
позбáвлення прáва (на) керувáння трáнспортним
зáсобом
в‡лучення пáспорта
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o. řidičského průkazu
odebraný
o. řidičský průkaz
odebrat

o. licenci
o. majetek
o. matce dítě
o. otisky prstů
o. případ soudci
o. zbraně
odečíst
od základu daně o. hodnotu darů
o. výdaje
odejmout
o. dítě
o. při prohlídce
o. (řidiči) řidičský průkaz
odepření
o. lékařského zákroku
o. poslušnosti
odepřít
o. právo na co
o. svědeckou výpověď
odepsat co od čeho, z čeho
o. splátku od dluhu
odevzdání
o. věci nabyvateli
odevzdat
o. nalezené doklady
o. věc k projednání
o. zadrženou osobu soudu
odhad
celní o. zboží
o. majetku dlužníka
o. škody
udělat o. majetku
úřední o.
odhadce
o. nemovitostí
o. oceňuje majetek

в‡лучення посвíдчення воді©
відíбраний, в‡лучений
в‡лучене посвíдчення воді©
1. komu co вз©ти, візьмý, вíзьмеш, відібрáти, -дберý,
-дберéш що в кóго, в‡лучити, -чу, -чиш;
2. co скуп‡ти, -пл¤, -пиш, одéржати, -жу, -жиш,
спож‡ти, -ивý, -ивéш
відібрáти ліцéнзію, зуп‡нити дíю ліцéнзії
в‡лучити майнó
відібрáти у мáтері дит‡ну
зн©ти відб‡тки пáльців
відібрáти спрáву в суддí
відібрáти n. в‡лучити збрóю
відрахувáти, -ýю, -ýєш, в‡рахувати, -ую, -уєш
від податкóвої бáзи відрахувáти n. в‡рахувати
вáртість подарýнків
відрахувáти в‡трати
відібрáти, -дберý, -дберéш, відн©ти, -німý, -нíмеш,
в‡лучити, -чу, -чиш
відібрáти дит‡ну
в‡лучити під час óбшуку
в‡лучити (у воді©) посвíдчення воді©
відмóва, -и, ž
відмóва від мед‡чного втручáння
непокóра, неслухн©ність
відмóвитися, -влюся, -вишся
позбáвити правá на що
відмóвитися давáти показáння як свíдок
відрахувáти, -ýю, -ýєш, в‡рахувати, -ую, -уєш,
списáти, -ишý, -‡шеш що з чóго
відрахувáти n. списáти част‡ну n. чáстку бóргу
передáча, -і, ž
передáча рéчі набувачý
віддáти, -áм, -ас‡, передáти, -áм, -ас‡, вруч‡ти, -чý,
-чиш
передáти знáйдені докумéнти
передáти спрáву на рóзгляд
передáти затр‡ману осóбу судý
оцíнка, -и, ž, оцíнювання, -я, s
м‡тна оцíнка товáрів
оцíнка майнá боржникá, оцíнка n. встанóвлення n.
в‡значення вáртості майнá боржникá
встанóвлення n. в‡значення рóзміру зб‡тків n.
шкóди; оцíнка зб‡тків n. шкóди
встанов‡ти n. в‡значити вáртість майнá, оцін‡ти
майнó
офіцíйна оцíнка
оцíнювач, -a, m, оцíнник, -a, m
оцíнювач нерухóмості
оцíнювач n. суб’êкт оцíночної дíяльності провóдить
оцíнку майнá, оцíнювач n. суб’êкт оцíночної дíяльності
забезпéчує в‡значення вáртості майнá, оцíнювач n.
суб’êкт оцíночної дíяльності оцíнює майнó
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odhadní
o. cena prodávané stavby
odhadnout
o. majetek
o. škody
odhalení
o. nových okolností
o. osob
o. padělku
o. pachatelů
o. trestného činu
učinit důležité o.
odhalit
o. krádež
o. motiv trestného činu
o. pachatele
o. skrýš
o. spiknutí
o. totožnost
o. trestný čin
o. viníka
odhalovat
o. trestné činy
odhlásit
o. občana z místa trvalého bydliště
odhlášení
o. občanů (z místa trvalého bydliště)
odchodné
vyplatit o.
odkaz nač, k čemu
o. na zákon
odkázanost na koho, co
o. na výživu
odkázat
odkazovat
o. majetek
o. na protokol
odklad
o. platby

оцíнний, оцíночний
оцíнна n. оцíночна вáртість будíвлі, що продаêться
встанов‡ти n. в‡значити (вáртість, рóзмір,…),
оцін‡ти, -ін¤, -íниш; прибл‡зно підрахувáти
встанов‡ти n. в‡значити вáртість майнá, оцін‡ти
майнó
встанов‡ти n. в‡значити рóзмір зб‡тків n. шкóди,
встанов‡ти n. в‡значити зб‡тки n. шкóду
в‡явлення, -я, s, відкритт©, -©, s, розкритт©, -©, s
в‡явлення нов‡х обстáвин n. фáктів
в‡явлення осíб
розкритт© підрóбки
в‡явлення осíб, якí вчин‡ли злóчин; в‡явлення
злоч‡нців
розкритт© злóчину
зроб‡ти важл‡ве відкритт©
в‡явити, -влю, -виш, розкр‡ти, -‡ю, -‡єш, в‡крити,
-ию, -иєш, відкр‡ти, -‡ю, -‡єш
в‡явити n. розкр‡ти крадíжку
в‡явити мот‡в злóчину
в‡явити осóбу, якá вчин‡ла злóчин; в‡явити
злоч‡нця
в‡явити n. відкр‡ти схóванку
розкр‡ти змóву
встанов‡ти осóбу
в‡явити n. розкр‡ти злóчин
в‡явити в‡нного n. винувáтця
відкривáти, -áю, -áєш, розкривáти, -áю, -áєш,
виявл©ти, -©ю, -©єш
виявл©ти n. розкривáти злóчини
зн©ти з óбліку, в‡писати, -ишу, -ишеш
зн©ти громад©нина з реєстрацíйного óбліку за мíсцем
постíйного проживáння
в‡писка, -и, ž
знятт© громад©н з реєстрацíйного óбліку за мíсцем
постíйного проживáння; в‡писка громад©н
вихіднá допомóга
в‡платити вихіднý допомóгу
посилáння, -я, s на що
посилáння на закóн
залéжність, -ості, ž від кóго, чóго
залéжність від (джерелá) утр‡мання
1. (jako dědictví) залиш‡ти в спáдщину;
2. na koho, co послáтися, -шл¤ся, -шлéшся на кóго,
що
1. (jako dědictví) залишáти в спáдщину;
2. na koho, co посилáтися, -áюся, -áєшся на кóго, що
залишáти майнó в спáдщину n. спáдок
посилáтися на протокóл
відстрóчення, -я, s, відстрóчка, -и, ž, відкладáння,
-я, s, відклáдення, -я, s, відсýнення, -я, s
відстрóчення n. відстрóчка n. відтермінувáння
платежý
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o. předvolání k výkonu vojenské služby
o. splácení dluhu
o. vykonání rozsudku
o. výkonu trestu
věc nesnese o-u
zbytečný o.
odkoupit co od koho
o. podílové listy
odloučení
o. manželů
odloučit
o. děti od rodičů
odložení
o. trestní věci

o. vynesení rozsudku
odložit
dočasně o. zahájení trestního stíhání
o. dítě
o. rozhodnutí
o. věc

o. výkon trestu
o. výslech
odlučné
odluka
oddělené bydlení neboli o.
o. církve od státu
o. manželů
odměna
jednorázová o.
o. za vykonanou práci
peněžitá o.
určit o-u
odměňování
odmítat
o. obvinění
o. prosbu

відстрóчка від пр‡зову на строковý військóву слýжбу
відстрóчення n. відстрóчка погáшення бóргу
відстрóчення n. відстрóчка в‡конáння в‡року
відстрóчення n. відстрóчка відбувáння покарáння
спрáву не мóжна відстрóчити n. відклáсти,
невідклáдна спрáва
безпідстáвне відстрóчення, безпідстáвна відстрóчка
куп‡ти, -пл¤, -пиш що в кóго, відкуп‡ти, -пл¤,
-пиш що в кóго
відкуп‡ти пайовí лист‡
розлýка, -и, ž, розлýчення, -я, s
розлýка n. розлýчення подрýжжя
розлуч‡ти, -чý, -ýчиш когó з ким, роз’єднáти, -áю,
-áєш когó з ким, відлуч‡ти, -чý, -ýчиш когó від кóго
розлуч‡ти дітéй з батькáми
відклáдення, -я, s, відстрóчення, -я, s, перенéсення,
-я, s
1. закритт© (кримінáльної) спрáви, закритт©
провáдження у спрáві, закритт© рóзгляду спрáви;
2. відклáдення n. зуп‡нення (кримінáльної) спрáви,
відклáдення n. зуп‡нення провáдження у спрáві,
відклáдення n. зуп‡нення рóзгляду спрáви
відклáдення ухвáли судовóго рíшення
відклáсти, -адý, -адéш; залиш‡ти, -шý, -‡ш‡ш;
відстрóчити, -чу, -чиш, перенест‡, -сý, -сéш
тимчасóво відклáсти порýшення кримiнáльної спрáви
пок‡нути дит‡ну
відклáсти рíшення
1. закр‡ти спрáву, закр‡ти провáдження у спрáві,
закр‡ти рóзгляд спрáви;
2. відклáсти n. зупин‡ти спрáву, зупин‡ти
провáдження у спрáві, зупин‡ти рóзгляд спрáви
відклáсти n. зупин‡ти в‡конáння покарáння
перенест‡ n. відклáсти дóпит
доплáта до заробíтної плáти за перебувáння
у відр©дженні
розлýка, -и, ž, відр‡в, -у, m; відокрéмлення, -я, s
окрéме проживáння абó розлýка
відокрéмлення цéркви від держáви
розірвáння церкóвнoго шл¤бу
винагорóда, -и, ž, винагорóдження, -я, s, нагорóда,
-и, ž, прéмія, -ї, ž
(одно)рáзова винагорóда n. прéмія
оплáта за в‡конану робóту
грошовá винагорóда
признáч‡ти винагорóду n. прéмію; признáч‡ти
оплáту
преміювáння, -я, s
відмовл©тися, -©юся, -©єшся від чóго, не приймáти,
-áю, -áєш чогó
заперéчувати обвинувáчення, publ. відкидáти
обвинувáчення
відмовл©ти в прохáнні
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o. žádost
odmítnout
o. dědictví
o. podat posudek
o. rozhodnutí
o. účast
o. vyhovět čemu
o. vypovídat
o. zaplatit pоkutu
o. žalobu
odmítnutí
o. obviněného učinit výpověď
o. svědka
právo na o. obhájce
odnětí
doživotní o. svobody
nezákonné o. svobody
o. a přikázání trestní věci
o. odcizeného majetku
o. řidičského oprávnění
o. řidičského průkazu
o. svobody (na dobu od… do)
o. svobody na určitou dobu
o. věci
o. zboží celnímu dohledu
trestat trestem o. svobody na dobu… let
uložení trestu o. svobody na dobu 7 let
odpis
daňové o-y
o. automobilu
odpor
jít cestou nejmenšího o-u publ.
klást o. při zatýkání
narazit na o.
o. proti příkazu
podat o. proti platebnímu rozkazu
podat o. proti trestnímu příkazu
překonat o. osoby
zlomit o.
odporovat
o. násilí

відхил©ти за©ву n. клопотáння
відмóвитися, -влюся, -вишся від чóго, не прийн©ти,
-ймý, -ймеш когó, що
відмóвитися від спáдщини
відмóвитися подáти в‡сновок
відхил‡ти рíшення
відмóвитися від ýчасті
відмóвитися задовольн‡ти n. в‡конати n. здійсн‡ти
що
відмóвитися давáти показáння
відмóвитися заплат‡ти штраф, відмóвитися від
сплáти штрáфу
відхил‡ти пóзов
1. відмóва, -и, ž;
2. відвíд, -óду, m
відмóва обвинувáченого давáти показáння
відвíд свíдка
прáво відвóду захисникá
позбáвлення, -я, s, в‡їмка, -и, ž, в‡лучення, -я, s
довíчне позбáвлення вóлі
незакóнне позбáвлення вóлі
передáча спрáви однорíдному судý
в‡лучення n. в‡їмка відчýженого n. вкрáденого
майнá
позбáвлення прáва (на) керувáння трáнспортним
зáсобом
в‡лучення посвíдчення воді©
позбáвлення вóлі (на строк від… до)
позбáвлення вóлі на пéвний строк
в‡лучення n. в‡їмка рéчі
в‡лучення товáрів пóза м‡тним контрóлем
покарáти позбáвленням вóлі на строк… рóків
признáчення покарáння позбáвленням вóлі на 7
рóків, признáчення покарáння у в‡ді n. у в‡гляді
позбáвлення вóлі на 7 рóків
1. сп‡сування, -я, s, списáння, -я, s;
2. амортизáція, -ї, ž, амортизацíйне відрахувáння
сп‡сування n. списáння подáтків
амортизáція автомобíля
1. óпір, óпору, m;
2. práv. оскáрження, -я, s
publ. йт‡ шл©хóм наймéншого óпору
чин‡ти óпір прóтягом n. під час затр‡мання
натрáпити на óпір
оскáрження постанóви n. розпор©дження
оскáржити судовé рíшення про сплáту бóргу
з в‡значенням стрóку платежý
оскáржити судовé рíшення n. рíшення сýду
злом‡ти n. зламáти óпір осóби
злом‡ти n. зламáти óпір
1. чин‡ти óпір;
2. суперéчити, -чу, -чиш, не відповідáти, -áю, -áєш
чин‡ти óпір нас‡льству
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rozhodnutí odporuje právním předpisům
odposlech
dlouhodobý o.
o. telekomunikačního provozu
provádět o.
telefonní o.
zařídit o. telefonu
odposlouchávací
instalace o-ího zařízení
o. zařízení
odposlouchávání
nezákonné o. pomocí speciálního
zařízení
o. telefonních hovorů
odposlouchávat
odpovědnost
hmotná o.
míra o-i obviněného
na vlastní o.
občanská o.
o. nad rámec smluvních závazků
o. za křivou výpověď
o. za majetkovou škodu
o. za prodlení
osobní o.
pohnat k trestní o-i (trestně stíhat)
právní o.
věcná o.
vyhnout se o-i
zánik trestní o-i
zbavit trestní o-i
odpovědný
být o. před zákonem
o-ý zástupce
odpovídat
o. za způsobenou škodu
odpůrce
o. odvolatele
odpykání
o. trestu
odpykat si
odpykávat si
o. trest

рíшення суперéчить правов‡м нóрмам
прослухóвування, -я, s, підслухóвування, -я, s
довготривáле прослухóвування
прослухóвування лíній зв’язкý
здíйснювати прослухóвування
прослухóвування телефóну,
телефóнне прослухóвування
постáвити телефóн на прослухóвування,
здíйснювати телефóнне прослухóвування
для прослухóвування, для підслухóвування
встанóвлення облáднання n. апаратýри n. пр‡ладу n.
пр‡строю для прослухóвування
облáднання n. апаратýра n. пр‡лад n. пр‡стрій для
прослухóвування
прослухóвування, -я, s, підслухóвування, -я, s
незакóнне прослухóвування за допомóгою
спеціáльного облáднання n. пр‡ладу n. пр‡строю n.
спеціáльної апаратýри
прослухóвування телефóнних розмóв
прослухóвувати, -ую, -уєш,
підслухóвувати, -ую, -уєш;
(zprávy nepřítele) publ. перехóплювати, -юю, -юєш
відповідáльність, -ості, ž
матеріáльна відповідáльність
стýпінь відповідáльності обвинувáченого
на влáсну відповідáльність
цивíльна відповідáльність
позадоговíрнa відповідáльність
відповідáльність за завíдомо неправд‡ві показáння
відповідáльність за майновí зб‡тки n. за майновý
шкóду
відповідáльність за прострóчення
особ‡ста відповідáльність
притягт‡ до кримiнáльної відповідáльності
юрид‡чна відповідáльність
матеріáльна відповідáльність
ухил‡тися від відповідáльності
звíльнення від кримінáльної відповідáльності
звільн‡ти від кримiнáльної відповідáльності
відповідáльний, компетéнтний
нест‡ відповідáльність n. відповідáти пéред
закóном
відповідáльний представн‡к
відповідáти, -áю, -áєш, нест‡ відповідáльність
відповідáти за заподíяну шкóду, відповідáти за
зáвдані зб‡тки n. зáвдану шкóду
відповідáч, -á, m
відповідáч апел©нта
відбувáння, -я, s
відбувáння покарáння
відбýти, -ýду, -деш
відбувáти, -áю, -áєш
відбувáти покарáння
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odročení
o. schůze
o. soudního jednání
odročit
o. hlavní líčení
o. na neurčito
o. projednání návrhu zákona
o. přelíčení
o. případ
o. výkon usnesení
odročovací
o. lhůta
odsedět hov.
o. si celý trest
o. si pět let
odsoudit
o. do vězení
o. k 10 letům vězení
o. k 15 letům odnětí svobody
o. k nejvyššímu trestu
o. k trestu smrti (oběšením)
o. na doživotí
o. podle (ČR) paragrafu;
(Ukrajina) článku…
o. podmíněně ve zkušební době
o. v nepřítomnosti
o. za krádež
o. za rozkrádání státního majetku
o. za trestný čin
o. zločince
odsouzení
dřívější o.
nepodmíněné o.
podmíněné o.
zahlazené o.
zákaz opětovného stíhání a o. za tentýž
trestný čin
odsouzený
být odsouzen k osmi letům odnětí
svobody
být odsouzen za trestný čin
nevinně o.
o. k trestu smrti

відстрóчення, -я, s, відстрóчка, -и, ž, перенéсення,
-я, s
перенéсення (дáти) збóрів n. засíдання
перенéсення n. відклáдення судовóго рóзгляду n.
засíдання сýду n. судовóго засíдання
відклáсти, -адý, -адéш, перенест‡, -сý, -сéш
перенест‡ n. відклáсти відкр‡те засíдання сýду n.
судов‡й рóзгляд n. слýхання спрáви
перенест‡ n. відклáсти на нев‡значений строк n.
тéрмін
перенест‡ n. відклáсти рóзгляд законопроéкту
перенест‡ n. відклáсти рóзгляд
перенест‡ n. відклáсти спрáву
відстрóчити в‡конáння рíшення
відстрóчений, перенéсений
відстрóчення, відстрóчка
hov. відс‡дiти, -джу, -диш, відбýти, -ýду, -деш
відс‡дiти покарáння
відс‡дiти п’ять рóків
práv. засуд‡ти, -уджý, -ýдиш, присуд‡ти, -уджý,
-ýдиш
засуд‡ти до ув’©знення
засуд‡ти на n. до 10 рóків (ув’©знення)
засуд‡ти до покарáння у в‡ді n. у в‡гляді
позбáвлення вóлі на (строк) 15 рóків
засуд‡ти до найв‡щої мíри покарáння
засуд‡ти до смéртної кáри (чéрез повíшення)
засуд‡ти до довíчного позбáвлення вóлі
засуд‡ти згíдно з парáграфом, статтéю…
звільн‡ти від відбувáння покарáння із в‡значенням
n. встанóвленням іспитóвого стрóку
засуд‡ти заóчно
засуд‡ти за крадíжку
засуд‡ти за розкрадáння держáвного майнá
засуд‡ти за злóчин
засуд‡ти злоч‡нця
засýдження, -я, s
поперéдня суд‡мість
засýдження до позбáвлення вóлі
звíльнення від відбувáння покарáння
з випрóбуванням, (do r. 2001) умóвне засýдження
(soudním rozhodnutím) зн©та суд‡мість;
(ze zákona) погáшена суд‡мість
неможл‡вість прит©гнення до кримінáльної
відповідáльності за той сáмий злóчин бíльше одногó
рáзу
засýджений
бýти засýдженим до восьм‡ рóків позбáвлення вóлі
бýти засýдженим за злóчин
нев‡нно засýджений
засýджений до смéртної кáри
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o. odpykávající si doživotní vězení
převýchova o-ého
odstavec
o. paragrafu trestního zákona
odstoupení
jednostranné o. od smlouvy
o. od závazku
o. vlády
odstupné
vyplatit o.
odsuzovat
odsuzující
o. rozsudek
odškodné
úrazové o.
zaplatit o.
odškodnění
peněžité o.
odškodnit
o. bolestné
o. poškozeného
o. za zranění

odtajnění
odtajnit
odúmrť
odůvodnění
bez o.
o. obžaloby
o. soudního rozhodnutí
o. žádosti
odůvodněnost
o. stíhání obviněného za účelem pohnání
k zodpovědnosti
o. rozsudku
o. stížnosti
odůvodněný
o-á obava
odůvodnit

засýджений, як‡й відбувáє довíчне ув’©знення;
довíчно ув’©знений
в‡правлення n. перевиховáння засýдженого
абзáц, -у, m
абзáц парáграфу Кримiнáльного закóну
1. відмóва, -и, ž;
2. відстáвка, -и, ž
односторóння відмóва від дóговóру,
односторóннє розірвáння дóговóру
відмóва від в‡конáння зобов’©зання
відстáвка ýряду
відступнé
в‡платити відступнé
засýджувати, -ую, -уєш
обвинувáльний
обвинувáльний в‡рок
відшкодувáння зб‡тків n. втрáт,
компенсáція зб‡тків n. втрáт
компенсáція за трáвму n. калíцтво
відшкодувáти зб‡тки n. втрáти, компенсувáти зб‡тки
n. втрáти
відшкодувáння зб‡тків n. втрáт, компенсáція
зб‡тків n. втрáт n. шкóди
грошовá компенсáція (зб‡тків n. втрáт n. шкóди)
відшкодувáти, -ýю, -ýєш, компенсувáти, -ýю, -ýєш
відшкодувáти заподíяну шкóду здорóв’ю,
в‡платити грошовý компенсáцію зáвданої шкóди
здорóв’ю
компенсувáти потерпíлому
в‡платити грошовý компенсáцію у зв’язкý
з порáненням n. внáслідок порáнення, відшкодувáти
заподíяну шкóду у зв’язкý з порáненням n. внáслідок
порáнення
розсекрéчення, -я, s
розсекрéтити, -éчу, -éтиш
відумéрлість, -ості, ž
обґрунтувáння, -я, s, аргументáція, -ї, ž
без по©снень, не вкáзуючи прич‡ни
(ČR) обґрунтувáння обвинувáльного в‡сновку;
(Ukrajina) описóва та мотивýюча част‡ни
обвинувáльного в‡сновку
(ČR) обґрунтувáння судовóго рíшення;
(Ukrajina) описóва та мотивýюча част‡ни судовóго
рíшення
обґрунтувáння за©ви n. клопотáння
обґрунтóваність, -ості, ž
обґрунтóваність прит©гнення обвинувáченого до
відповідáльності
обґрунтóваність в‡року
обґрунтóваність скáрги
обґрунтóваний
обґрунтóване побóювання
обґрунтувáти, -ýю, -ýєш, аргументувáти, -ýю, -ýєш
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o. závěry o vině
odůvodňovat
o. žalobní nároky
odvést
o. daň do státního rozpočtu
odvlečení
protizákonné o. nezletilého za hranice
odvod
dostavit se k o-u
o-y ze zisku
povinné daňové o-y
odvolací
o. listina
o. řízení
odvolání

až do o.
o. proti rozhodnutí
o. proti rozsudku
o. z funkce
o. žaloby
podat o.
podat o. proti rozhodnutí
postoupit o. odvolacímu orgánu
projednat o.
proti tomuto rozhodnutí není možné o.
vzdát se o.
odvolat

o. plnou moc
o. rozkazy
o. soudce
o. z funkce
odvolat se
o. k soudu
o. proti rozhodnutí k vyššímu soudu
o. proti rozhodnutí soudu
o. proti rozsudku
odvolatel

обґрунтувáти в‡сновки щóдо вин‡ n. про винý
обґрунтóвувати, -ую, -уєш, аргументувáти, -ýю,
-ýєш
обґрунтóвувати позóвні вимóги
1. відвест‡, -едý, -едéш, завест‡, -едý, -едéш;
2. заплат‡ти, -ачý, -áтиш, сплат‡ти, -ачý, -áтиш,
внест‡, -сý, -сéш
заплат‡ти подáток у держáвний бюджéт
в‡віз, -озу, m, в‡крадення, -я, s
незакóнне в‡крадення малолíтнього за кордóн,
незакóнне в‡крадення неповнолíтнього за кордóн
1. внéсення, -я, s, відрахувáння, -я, s;
2. пр‡зов на строковý військóву слýжбу,
neofic. пр‡зов в áрмію
з’яв‡тися у пр‡зовну комíсію
відрахувáння від прибýтку n. прибýтків
обов’язкóві податкóві відрахувáння
апеляцíйний
докумéнт про звíльнення з робóти n. посáди
апеляцíйне провáдження, апеляцíйний процéс
1. (proti dosud nepravomocnému rozhodnutí) апел©ція,
-ї, ž, оскáрження, -я, s, опротестувáння, -я, s;
2. відвíд, -óду, m;
3. відмóва, -и, ž
до скасувáння, до відмíни
оскáрження рíшення
оскáрження в‡року
звíльнення з посáди
відмóва від пóзову
оскáржити що, подáти апел©цію
оскáржити рíшення
напрáвити подáнн© n. скáргу апеляцíйному óргану
розгл©нути апел©цію
рíшення не підлягáє оскáрженню
відмóвитися від оскáрження в‡несеного рíшення
1. відмін‡ти, -ін¤, -íниш, скасувáти, -ýю, -ýєш,
анулювáти, -¤ю, -¤єш;
2. відмóвитися, -влюся, -вишся від чóго;
3. звільн‡ти з посáди
скасувáти довíреність
відмін‡ти n. скасувáти n. анулювáти накáзи
звільн‡ти з посáди судд¤
звільн‡ти з посáди, (dočasně) відсторон‡ти від
посáди
апелювáти, -¤ю, -¤єш, подáти апел©цію n.
апеляцíйну скáргу, оскáржити, -жу, -жиш що
подáти апел©цію n. апеляцíйну скáргу в суд
подáти апел©цію n. апеляцíйну скáргу на рíшення
(постанóву, ухвáлу) до сýду в‡щої інстáнції n. до
вищесто©щого сýду
оскáржити рíшення сýду
оскáржити в‡рок, подáти апел©цію
апел©нт, -a, m
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odvolávat

odvolávat se

o. k soudu
o. na zákon
odvrácení
o. živelní události
odvrátit co
o. podezření
o. pozornost
odzbrojení
odzbrojený
odzbrojit
o. pachatele
odzbrojovat
oferent
oferta
oficiální
ohlásit co komu
o. na policii přepadení
o. nález na policii
o. změnu místa trvalého pobytu
ohlášení
o. ztráty
ohlašovací
o. povinnost
o. živnost
ohlašovatel
ohlašovna
ohledání
dodatečné o.
dodržování postupu při o.
místo, čas, důvod o.
o. místa činu
o. mrtvoly (na místě nálezu)
opakované o.
provádět (místní) o.
širší o.
vnější o. mrtvoly
znalecké o.
ohledat

1. відмін©ти, -©ю, -©єш, скасóвувати, -ую, -уєш,
анулювáти, -¤ю, -¤єш;
2. відмовл©тися, -©юся, -©єшся від чóго;
3. звільн©ти з посáди
1. апелювáти, -¤ю, -¤єш що, подавáти апел©цію n.
апеляцíйну скáргу, оскáржувати, -ую, -уєш що;
2. na koho, co посилáтися, -áюся, -áєшся на кóго, що,
покликáтися, -áюся, -áєшся на кóго, що
подавáти апел©цію n. апеляцíйну скáргу в суд
посилáтися на закóн
відвéрнення, -я, s
відвéрнення стихíйного л‡ха
відвернýти, -нý, -неш що, відвест‡, -едý, -едéш що
відвест‡ n. відвернýти підóзру
відвест‡ n. відвернýти увáгу від кóго, чóго
роззбрóєння, -я, s
роззбрóєний
обеззбрóїти, -óю, -óїш, роззбрóїти, -óю, -óїш
обеззбрóїти злоч‡нця
обеззбрóювати, -юю, -юєш, роззбрóювати, -юю,
-юєш
оферéнт, -a, m
офéрта, -и, ž, пропоз‡ція, -ї, ž
офіцíйний
заяв‡ти, -явл¤, -©виш комý про що, повідóмити,
-млю, -миш когó про що, сповіст‡ти, -іщý, -іст‡ш
когó, що, оповіст‡ти, -іщý, -іст‡ш когó, що
повідóмити полíцію n. заяв‡ти полíції про нáпад
заяв‡ти полíції n. повідóмити полíцію про знáхідку
повідóмити про змíну (адрéси) мíсця постíйного
проживáння
за©ва, -и, ž
за©ва про втрáту
реєстрацíйний
обóв’язок реєстрáції
різнóвид підприêмницької ді©льності, що підлягáє
реєстрáції в ліцензíйному управлíннi
осóба, якá подаê за©ву на реєстрáцію чогó
мíсце реєстрáції
óгляд, -у, m, обстéження, -я, s, обслíдування, -я, s
додаткóвий óгляд
додéржання n. дотр‡мання пор©дку провéдення
óгляду
мíсце, час, прич‡на óгляду
óгляд мíсця подíї; óгляд мíсця вч‡нення злóчину
óгляд трýпа (на мíсці йогó знáйдення)
повтóрний óгляд
провóдити óгляд на мíсці, провóдити óгляд
місцéвості
збíльшення рáдіусу óгляду
зóвнішній óгляд трýпа
експéртний óгляд
обстéжити, -жу, -жиш, огл©нути, -ну, -неш
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pečlivě o. mrtvolu
ohledávat
ohodnotit
o. majetek
ohrozit
o. výsledky přípravného řízení
ohrožení
je v o. života
obecné o.
o. života nebo zdraví lidí
o. životního prostředí
ohrožený
ohrožování
o. mravní výchovy mládeže
ohrožovat
ochrana
mezinárodněprávní o. dětí
o. autorských práv
o. informací
o. investic
o. kulturního dědictví
o. lidských práv
o. ovzduší
o. ozonové vrstvy
o. právního řádu
o. soukromí občanů
o. státního tajemství
o. svědků
o. ústavního zřízení
o. veřejného pořádku
o. zdraví
o. životního prostředí
právní o.
protipožární o.
sociálně-právní o. dětí
soudní o.
trestněprávní o.
ochránce
veřejný o. práv
ochránit
o. před zneužitím
ochranka
soukromé o-y

увáжно n. ретéльно огл©нути труп
обстéжувати, -ую, -уєш, оглядáти, -áю, -áєш,
обслíдувати, -ую, -уєш
оцін‡ти, -ін¤, -íниш, оцíнювати, -юю, -юєш, дáти
оцíнку
оцін‡ти майнó
нараз‡ти на небезпéку, загроз‡ти, -ожý, -оз‡ш
комý, чомý, постáвити під загрóзу когó, що,
станов‡ти загрóзу для кóго, чóго
постáвити під загрóзу в‡сновки досудовóго слíдства
загрóза, -и, ž
йогó житт© знахóдиться під загрóзою, йогó житт¤
загрóжує небезпéка
загрóза для суспíльства
загрóза житт¤ абó здорóв’ю людéй
загрóза довкíллю
як‡й перебувáє під загрóзою n. в небезпéці
загрóза, -и, ž
загрóза для морáльного виховáння мóлоді
наражáти на небезпéку, загрóжувати, -ую,
-уєш комý, чомý, стáвити під загрóзу когó, що,
ствóрювати загрóзу комý, чомý, для кóго, чóго
охорóна, -и, ž, зáхист, -у, m
міжнарóдно-правов‡й зáхист дітéй
охорóна áвторського прáва
зáхист інформáції
зáхист інвест‡цій
охорóна культýрної спáдщини
зáхист прав люд‡ни
охорóна атмосфéрного повíтря
охорóна озóнного шáру
охорóна правопор©дку
охорóна привáтного житт© громад©н
охорóна держáвної таємн‡ці
зáхист свíдків
зáхист конституцíйного лáду
охорóна громáдського пор©дку
охорóна здорóв’я
охорóна довкíлля n. навкóлишнього середóвица
правов‡й зáхист
протипожéжна охорóна
соціáльно-правов‡й зáхист дітéй
судов‡й зáхист
кримінáльно-правов‡й зáхист
1. захисн‡к, -á, m;
2. (bodyguard) охорóнець, -нця, m
(ČR) Уповновáжений з прав люд‡ни;
(Ukrajina) Уповновáжений Верхóвною Рáдою
Украḯни з прав люд‡ни
захист‡ти, -ищý, -ист‡ш когó, що від кóго, чóго
захист‡ти від зловживáння
охорóна, -и, ž
привáтні охорóнні структýри
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ochranný
držet o-ou ruku nad kým, čím
o-á výchova
o-á známka
o-é clo
o-é léčení
o. dohled
ojedinělý
o. případ
oklamat
okolí
být nebezpečný svému o.
prohledat o.
okolnost
dodatečné přezkoumání o-í
nepravdivé o-i
obnova řízení na základě nově zjištěných o-í
o-i, které je třeba zjistit
o-i případu
o-i svědčí proti němu
o-i svědčící o nevině
o-i svědčící o vině
o-i vylučující uzavření manželství
o-i významné pro případ
o-i zdůvodňující žalobní nároky
osoba zmizela za… o-í
ospravedlňující o-i
podle o-í
polehčující o-i
prozkoumání o-í případu
přitěžující o-i
skutkové o-i případu
zamlčení závažné o-i
zjištění (nových) o-í
zjišťovat o-i případu v plném rozsahu
okrádání
okrádat
okradený
okrást
okres
okresní
o. oddělení
okrsek
hasičský o.
policejní o.
volební o.
okruh

захисн‡й, запобíжний
заступáтися за кóго, що, захищáти когó, що,
оборон©ти когó, що
виховнí зáходи примусóвого харáктеру
торговéльна мáрка, знак для товáрів і пóслуг,
hov. товáрний знак, hov. товáрна мáрка
протекціонíстське м‡то
примусóве лікувáння
запобíжний нáгляд
1. поодинóкий;
2. виняткóвий
поодинóкий n. виняткóвий в‡падок
обманýти, -анý, -áнеш
1. середóвище, -а, s, отóчення, -я, s;
2. навкóлишня теритóрія
станов‡ти небезпéку для свогó отóчення
обшукáти навкóлишню теритóрію
обстáвина, -и, ž
додаткóве дослíдження обстáвин
неправд‡ві обстáвини
віднóвлення спрáви за новов‡явленими обстáвинами
обстáвини, якí слід в‡явити n. з’ясувáти
обстáвини спрáви
обстáвини свíдчать прóти ньóго
випрáвдувальні обстáвини
викривáльні обстáвини
обстáвини, якí виключáють уклáдення шл¤бу
обстáвини, суттêві n. визначáльні для спрáви
обстáвини, якí обґрунтóвують позóвні вимóги
люд‡на зн‡кла за… обстáвин
випрáвдувальні обстáвини
залéжно n. в залéжності від обстáвин, зважáючи на
обстáвини
обстáвини, що пом’©кшують покарáння
анáліз обстáвин спрáви
обстáвини, що обт©жують покарáння
факт‡чні обстáвини спрáви
прихóвування важл‡вих обстáвин
в‡явлення n. з’ясувáння (нов‡х) обстáвин
в‡явити n. з’ясувáти обстáвини спрáви у пóвному
óбсязі
обкрадáння, -я, s
обкрадáти, -áю, -áєш
обкрáдений
обкрáсти, -áду, -áдеш, обікрáсти, -áду, -áдеш
райóн, -у, m
райóнний
райóнний вíдділ, райвíдділ
дільн‡ця, -и, ž, óкруг, -у, m
пожéжна дільн‡ця
поліцéйська дільн‡ця
в‡борчa дільн‡ця
сфéра, -и, ž, кóло, -а, s, гáлузь, -і, ž
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o. působnosti
o. svědků
oloupit
o. kolemjdoucího
olupovat
omámit
omamný
nedovolená výroba a držení o-ých a
psychotropních látek a jedů
o-é látky
ombudsman
omezení
nezákonné o. osobní svobody zatčením,
zadržením
o. osobní svobody
služební o.
omezený
o-á způsobilost k právním úkonům
omezit
omilostnění
omilostnit
omlouvat
neznalost zákonů neomlouvá
omluva
nedostavení se k soudu bez o-y
říci na svou omluvu co
omluvenka
omluvit koho
omluvit se komu za co

o. za své hrubé jednání
omyl
být na velkém o-u
dopustit se o-u
justiční o.
omylem
právní o.
přiznat se k svému o-u
skutkový o.
uvádět v o. koho
vyvést z o-u koho
opakovaný
o-é projednávání případu

сфéра n. гáлузь ді©льності
кóло свíдків
пограбувáти, -ýю, -ýєш, обікрáсти, -áду, -áдеш,
hov. обібрáти, обберý, обберéш
пограбувáти n. обікрáсти n. обібрáти перехóжого
грабувáти, -ýю, -ýєш, обкрадáти, -áю, -áєш,
hov. оббирáти, -áю, -áєш
отруḯти, -у¤, -ýїш, одурмáнити, -ню, -ниш
одурмáнюючий
незакóнне виробн‡цтво n. в‡готовлення та
зберігáння наркот‡чних n. одурмáнюючих зáсобів,
психотрóпних речов‡н й отрýт
одурмáнюючі зáсоби, одурмáнюючі речов‡ни
омбудсмéн, -a, m
обмéження, -я, s
незакóнний арéшт, незакóнне затр‡мання
обмéження особ‡стої свобóди
службóві обмéження
обмéжений
обмéжена цивíльна дієздáтність
обмéжити, -жу, -жиш
пом‡лування, -я, s
пом‡лувати, -ую, -уєш
прос‡ти пробáчення n. в‡бачення
незнанн© закóнів не звільн©є від відповідáльністі
1. в‡бачення, -я, s, пробáчення, -я, s;
2. в‡правдання, -я, s;
3. по©снення, -я, s
не©вка в суд без повáжних прич‡н
сказáти що у своê в‡правдання, виправдóвуватися,
давáти по©снення щóдо чóго
по©снювальна зап‡ска, письмóве в‡бачення
в‡правдати, -аю, -аєш когó, поясн‡ти чи¤
відсýтність
1. в‡правдатися, -аюся, -аєшся, поясн‡ти сво¤
відсýтність;
2. в‡бачитися, -чуся, -чишся, попрос‡ти в‡бачення
n. пробáчення у кóго за що
в‡бачитися за сво¤ грýбу поведíнку
пóм‡лка, -и, ž
гл‡боко помил©тися
припуст‡тися пóм‡лки
неправосýдний в‡рок
помилкóво
юрид‡чна пóм‡лка
признáти сво¤ пóм‡лку
факт‡чна пóм‡лка
ввóдити в омáну когó
поясн‡ти комý йогó пóм‡лки;
přen. розкр‡ти óчі комý
повтóрний, багаторáзовий
повтóрний рóзгляд спрáви
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opatrovat
o. cizí věc
o. dítě
opatrovnictví
ustanovit o. komu
opatrovník
kolizní о.

opatření
bezpečnostní o.
donucovací o.
kárná o.
krajní o.
ochranná o.
o. k předcházení čemu
o. k zadržení
operativně pátrací o.
operativní o.
pořádková o.
preventivní o.
učinit potřebná o.
účinná o.
opatřit
o. si alibi
o. si nástroje trestného činu
operativní
o. evidence
o. šetření na místě činu
opilec
notorický o.
opilost
v o-i
opilství
opilý
opis
notářsky ověřit o.
udělat ověřený o.
opodstatněnost
o. námitky
opodstatněný
opomenutí
oprávnění
bez o.

доглядáти, -áю, -áєш, охорон©ти, -©ю, -©єш
зберігáти чужý річ
доглядáти за дит‡ною
(dítěte do 14 let) опíка, -и, ž, (dítěte 14–18 let)
піклувáння, -я, s
встанов‡ти опíку n. піклувáння над ким
(dítěte do 14 let) опікýн, -á, m, (dítěte 14–18 let)
піклувáльник, -a, m
опікýн n. піклувáльник (у колізíйних в‡падках);
тимчасóво уповновáжена осóба, котрá виступáє
закóнним представникóм дит‡ни до 18 рóків
у колізíйних в‡падках
зáходи, -ів, pl.
зáходи безпéки, запобíжні зáходи
примусóві зáходи
кáрні зáходи
крáйні зáходи
запобíжні зáходи
запобíжні зáходи щóдо
зáходи, спрямóвані на затр‡мання
операт‡вно-розшукóві зáходи
операт‡вні зáходи
адміністрат‡внi ст©гнення, адміністрат‡вні зáходи
запобíжні n. превент‡вні зáходи
здійсн‡ти необхíдні зáходи, вж‡ти необхíдні зáходи
n. необхíдних зáходів
ефект‡вні n. дійовí зáходи
дістáти, -áну, -áнеш, здобýти, -ýду, -деш,
забезпéчити, -чу, -чиш
забезпéчити собí áлібі
придбáти знар©ддя злóчину
операт‡вний
операт‡вний óблік
збирáння інформáції n. відóмостей на мíсці подíї n.
на мíсці вч‡нення злóчину, розслíдування на мíсці
подíї n. на мíсці вч‡нення злóчину
п’ян‡ця, -і, ž, subst. adjekt. п’©ний
хронíчний п’ян‡ця
cп’янíння, -я, s, оп’янíння, -я, s
у стáні cп’янíння n. оп’янíння
пи©цтво, -а, s; (stav) cп’янíння, -я, s, оп’янíння, -я, s
п’©ний
кóпія, -ї, ž, дублікáт, -a, m
нотаріáльно засвíдчити n. посвíдчити кóпію
зроб‡ти засвíдчену n. посвíдчену кóпію
обґрунтóваність, -ості, ž
обґрунтóваність заперéчення
oбґрунтóваний
1. práv. (злоч‡нна) безді©льність, -ості, ž
2. недóгляд, -у, m;
прáво, -а, s, повновáження, -я, s, дóзвіл, -волу, m,
правомóчність, -ості, ž
без дóзволу
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dílčí o.
nabýt o.
o. k podání žádosti
o. nosit zbraň
o. podepisovat
o. zastupovat koho (před soudem)
řidičské o.
využít svého o.
živnostenské o.

oprávněný
být oprávněn jednat
mít o. nárok
oprávněn zahájit řízení
o-á osoba
o-á stížnost
o-é držení majetku
o-é jednání
o. dědic
o. k podpisu
o. zástupce
opravňovat koho k čemu
opravný
napadení rozhodnutí o-ým prostředkem
o-é řízení
o. prostředek
opustit
o. dítě
o. místo činu
o. rodinu
opuštění
o. místa dopravní nehody
o. věci
orgán
nadřízený o.
o. pověřený péčí o mládež
o-y činné v trestním řízení

часткóві повновáження
отр‡мати дóзвіл на що, набýти прáво на що, набýти
повновáжень на що
прáво на подáнн© n. подáчу за©ви n. клопотáння
дóзвіл нос‡ти збрóю
прáво підп‡сувати
повновáження бýти представникóм когó в судí
прáво (на) керувáння трáнспортним зáсобом
в‡користати своê прáво
1. прáво на підприêмницьку ді©льність n.
підприêмництво;
2. (dokument) ліцéнзія на здíйснення підприêмницької
ді©льності, ліцéнзія на здíйснення підприêмництва,
(obchodní činnost, služby obyvatelstvu, provozování
heren, kasin a sázkových kanceláří, směnárenská
činnost) торгóвий патéнт
1. закóнний, уповновáжений, правомóчний;
2. обґрунтóваний
бýти уповновáженим n. мáти повновáження вест‡
переговóри;
бýти уповновáженим n. мáти повновáження дíяти
мáти закóнне прáво
уповновáжений порýшити спрáву
уповновáжена осóба, правомóчна осóба
обґрунтóвана скáрга
закóнне володíння майнóм
закóнні n. правомóчні дíї
закóнний спадкоêмець
уповновáжений підписáти
(firmy, na základě plné moci) уповновáжений
представн‡к
давáти прáво комý на що, уповновáжувати,
-ую, -уєш когó на що, s іnf., надавáти n. давáти
повновáження комý на що, s іnf.
апеляцíйний, касацíйний
оскáрження рíшення
апеляцíйне n. касацíйне провáдження
різнóвид оскáрження, зáсіб судовóго зáхисту
(апел©ція, касáція)
залиш‡ти, -шý, -‡ш‡ш, пок‡нути, -ну, -неш
пок‡нути дит‡ну
залиш‡ти мíсце подíї, залиш‡ти мíсце вч‡нення
злóчину
пок‡нути сім’¤
зал‡шення, -я, s, пок‡нення, -я, s
зал‡шення мíсця дорóжньо-трáнспортної пригóди
прип‡нення прáва влáсності на річ
óрган, -у, m
вищесто©щий n. в‡щий óрган
(ČR) óрган у спрáвах мóлоді;
(Ukrajina) Cлýжба у спрáвах неповнолíтніх
óргани, якí берýть ýчасть у кримiнáльному
судоч‡нстві
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o-y přípravného řízení
o-y státní správy
o-y vyšetřování
podřízený o.
soudní o-y
správní o-y
ústřední o-y
vyšetřovací o-y
organizace
hospodářská o.
nevýdělečná o.
přijímající o.
vysílající o.
zločinecká o.
organizovaný
o-á kriminalita
originál
o. dokumentu
souhlasí s o-em
originální
osnovat
o. spiknutí proti komu
osoba
bezúhonná o.
blízká o.
dotyčná o.
důvěryhodná o.
fyzická o.
hledaná o.
identifikace o-y
k tomu zmocněné úřední o-y
kriminálně závadové o-y
mentálně retardovaná o.
nastrčená o.
nedotknutelnost o-y
nepovolaná o.
nespolehlivá o.
nesvéprávná o.
neznámá o.
nezúčastněná o. (při provádění
procesních úkonů)
nežádoucí o.
oprávněná o.
osamělá o.
o. bez státního občanství
o. bez trvalého bydliště v daném státě
o. hmotně odpovědná
o., která vstupuje do registrovaného
partnerství

óргани досудóвого слíдства
óргани держáвного управлíння
óргани дізнáння
нижчесто©щий n. підвíдомчий óрган
óргани правосýддя
адміністрат‡вні óргани
центрáльні óргани
óргани дізнáння
організáція, -ї, ž
господáрська організáція
некомерцíйна організáція
організáція, що приймáє
організáція, що відряджáє
злоч‡нна організáція
організóваний
організóвана злоч‡нність
оригінáл, -у, m
перв‡нний докумéнт
з оригінáлом згíдно, згíдно з оригінáлом
оригінáльний
готувáти, -ýю, -ýєш, готóвити, -влю, -виш,
влаштувáти, -ýю, -ýєш
готувáти змóву прóти кóго
осóба, -и, ž
осóба, якá не мáє суд‡мості; осóба, якá не булá
засýджена
близькá осóба
вищезгáдана n. вищевкáзана n. вищезазнáчена осóба
осóба, якá заслугóвує довíри; осóба, вáрта довíр’я
фіз‡чна осóба
осóба, якý розшýкують
ідентифікáція n. ототóжнення осóби
уповновáжені на те посадóві n. службóві осóби;
посадóві n. службóві осóби, уповновáжені на те
кримiнáльні елемéнти
осóба з дефéктами розумóвого рóзвитку, осóба з вáдами
розумóвого рóзвитку, осóба з порýшенням інтелéкту
підставнá осóба
недоторкáнність осóби
сторóння осóба
ненадíйна осóба
недієздáтна осóба
невідóма осóба
понят‡й
небáжaна осóба, persona non grata
уповновáжена осóба
одинóка осóба, самóтня осóба
осóба без громад©нства
нерезидéнт
матеріáльно відповідáльна осóба
осóба, якá вступáє до цивíльного партнéрства
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o. nezpůsobilá k právním úkonům
o. oprávněná jednat jménem právnické
o-y
o. pod poručenstvím
o. požívající výsad a imunit
o., proti níž je vedeno vyšetřování
o. přijímající úplatky
o. s dvojím občanstvím
o. samostatně výdělečně činná
o. soudem zproštěná viny
o. vhodná pro výkon n. k výkonu čeho
o. zbavená osobních práv
o-y obviněné ze spáchání trestného činu
o-y zúčastněné na řízení
o-у žijící v manželství
podezřelá o.
pohřešovaná o.
postižená o.
poškozená o.
pověřená o.
poznávající o.
právně způsobilá o.
právnická o.
prohlásit o-u za nezvěstnou
prověřovaná o.
přebírající o.
příčetná o.
přistižená o.
soukromá o.
stíhat o-y, které porušily právní normy
trestaná o.
třetí o-y
uplácená o.
uplacená o.
úřední o.
vyslechnutá o
vyslýchaná o.
vyšetřovaná o.
vyživovaná o.
zadržet o-u
zainteresovaná o.
záměna osob
(zdravotně) postižená o.
zjištění o-y
zletilá o.
zplnomocněná o.
způsobilost právnických osob k právům a
k právním úkonům

недієздáтна осóба
осóба, уповновáжена дíяти від íмені юрид‡чної
осóби;
осóба, уповновáжена представл©ти юрид‡чну осóбу
осóба, якá знахóдиться під опíкою,
осóба, якá знахóдиться під піклувáнням
осóба, якá користýється привілéями та прáвом
недоторкáнності, привілейóвана осóба
осóба під слíдством
хабáрник
осóба з подвíйним громад©нством
осóба, якá займáється підприêмницькою ді©льністю
в‡правданий
осóба, здáтна n. придáтна викóнувати що
осóба, позбáвлена громад©нських прав
осóби, обвинувáчені у вч‡ненні злóчину
учáсники (судовóго) процéсу
осóби, якí перебувáють у шл¤бі, подрýжжя
підозрíла осóба
безвíсно відсýтня осóба;
осóба, якá зн‡кла n. пропáла бéзвісти
інвалíд
потерпíлий
уповновáжена осóба
впізна¤чий; осóба, якá ідентифікýє
дієздáтна осóба
юрид‡чна осóба
в‡знати осóбу безвíсно відсýтньою
осóба, якý перевір©ють
осóба, якá приймáє (рéчі)
осýдна осóба
осóба, якý (с)піймáли на мíсці (вч‡нення) злóчину
привáтна осóба
переслíдувати осíб, якí порýшили нóрми прáва n.
правовí нóрми
осóба, якá мáє суд‡мість
трéті осóби
хабароодéржувач
підкýплений, скорумпóваний
службóва n. посадóва осóба
доп‡тана осóба
доп‡тувана осóба
осóба, якá знахóдиться під слíдством
утр‡манець
затр‡мати осóбу
зацікáвлена осóба
замíна осíб
інвалíд
встанóвлення n. ототóжнення n. ідентифікáція осóби
повнолíтня осóба
уповновáжена осóба
дієздáтність юрид‡чних осíб
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zúčastněná o.
osobní
o. data
o. doprava
o. majetek
o. právo
o. prohlídka
o. přítomnost
o. údaje
o. věci
o. vlastnictví
osobnost
ochrana o-i
ospravedlnění
ospravedlnit
ospravedlňující
o. okolnosti
o. rozsudek
ostraha
o. věznice
věznice s o-ou
osvědčení
autorské o.
notářské o.
o. o absolvování studia
o. o dobrém chování (ve věznici)
o. o jakosti
o. o registraci vozidla (hov. malý
technický průkaz)
o. o solventnosti firmy
o. o technické prohlídce
o. o zapsání právnické osoby do
obchodního rejstříku
o. rodného čísla
písemné o.
úřední o.
osvobodit
o. od cla
o. pro nedostatek důkazů
osvobození
osvobozující
o. rozsudek
osvojenec
osvojení
nepravé o.
nezrušitelné o.
o. nezaniká ani zletilostí, ani smrtí
prosté o.

однá зі сторíн у кримінáльному судоч‡нстві
особ‡стий, особóвий, персонáльний
особóві дáні
пасаж‡рський трáнспорт
особ‡сте майнó
особ‡сте прáво
óбшук осóби
особ‡ста присýтність
анкéтні дáні
особ‡сті рéчі
особ‡ста влáсність
осóба, -и, ž, особ‡стість, -ості, ž
охорóна осóби
в‡правдання, -я, s
в‡правдати, -аю, -аєш
випрáвдувальний
випрáвдувальні обстáвини
випрáвдувальний в‡рок
охорóна, -и, ž
охорóна кримінáльно-виконáвчої устанóви,
охорóна в’язн‡ці
виправнí колóнії серéднього рíвня безпéки
посвíдчення, -я, s, свідóцтво, -а, s, сертифікáт, -a,
m, дóвідка, -и, ž
áвторське свідóцтво
нотаріáльне посвíдчення
посвíдчення n. свідóцтво про закíнчення навчáльного
зáкладу
дóвідка про зразкóву поведíнку (у в’язн‡ці)
сертифікáт ©кості
посвíдчення про реєстрáцію трáнспортного зáсобу
дóвідка про платоспромóжність фíрми
акт технíчного óгляду
свідóцтво про держáвну реєстрáцію юрид‡чної осóби
дóвідка про ідентифікацíйний нóмер фіз‡чної осóби
письмóве посвíдчення
офіцíйна дóвідка
звільн‡ти, -н¤, -ниш, в‡зволити, -лю, -лиш
звільн‡ти від м‡та
звільн‡ти у зв’язкý з недостáтньою кíлькістю дóказів
звíльнення, -я, s, в‡зволення, -я, s
випрáвдувальний
випрáвдувальний в‡рок
subst. adjekt. усинóвлений
усинóвлення, -я, s, (dívky) neofic. удочерíння, -я, s
усинóвлення (дит‡ни) чоловíком мáтері n. друж‡ною
бáтька
усинóвлення з реєстрáцією áкту
усинóвлення не припин©ється ні внáслідок
дос©гнення повнолíття, ні внáслідок смéрті
усинóвлення без реєстрáції áкту
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společné o.
zrušení o.
zrušitelné o.
osvojit
osvojitel
ošidit
o. na váze
otázka
klást o-y svědkovi
nepřípustná o.
právní o.
věcná o.
vznést o-u k posouzení
otcovrah
otcovražda
otcovství
popření o.
určení o. soudní cestou
otčím
otec
nevlastní o.
vlastní o.
otisk
brát o-y
latentní o. prstu
o. chodidla podezřelého
o. razítka
snímat o. prstů komu
otrava
o. alkoholem
podlehnout o-ě
ovdovění
ovdovět
ověření
notářské o.
o. podpisu
o. rodného čísla
úřední o.
vyšší o. provede…
ověřený
ověřit
co musí být ověřeno notářsky
o. alibi
o. kopii (dokladu)
o. notářsky

усинóвлення подрýжжям
скасувáння усинóвлення
усинóвлення без реєстрáції áкту
усинов‡ти, -овл¤, -в‡ш, (dívku) neofic. удочер‡ти,
-р¤, -р‡ш
práv. усинóвлювач, -a, m, усинов‡тель, -я, m
обманýти, -анý, -áнеш
обвáжити
питáння, -я, s
стáвити питáння свíдкові
неприпуст‡ме n. недопуст‡ме n. недозвóлене
питáння
правовé n. юрид‡чне питáння
питáння по сýті
в‡нести питáння на обговóрення
батьковб‡вця, -i, m і ž
батьковб‡вство, -а, s
батькíвство, -а, s
оспóрювання батькíвства
визнáння батькíвства за рíшенням сýду,
(po smrti otce) встанóвлення фáкту батькíвства
за рíшенням сýду
вітч‡м, -a, m
бáтько, -a, m
вітч‡м, назвáний бáтько
рíдний бáтько
вíдтиск, -у, m, відб‡ток, -ткa, m, слід, -у, m
знімáти відб‡тки
непомíтний відб‡ток пáльця
відб‡ток ступнí підозрíлого
вíдтиск печáтки
знімáти відб‡тки пáльців у кóго
отрýєння, -я, s
отрýєння алкогóлем
умéрти від отрýєння
овдовíння, -я, s
овдовíти, -íю, -íєш
1. (vidimace) посвíдчення, -я, s, засвíдчення, -я, s;
neofic. завíрення, -я, s;
2. перевíрка, -и, ž,
нотаріáльне посвíдчення n. засвíдчення
посвíдчення n. засвíдчення пíдпису
перевíрка достовíрності ідентифікацíйного нóмера
фіз‡чної осóби
офіцíйне посвíдчення n. засвíдчення
додаткóве посвíдчення n. засвíдчення здійсн‡ть…
посвíдчений, засвíдчений; neofic. завíрений
посвíдчити, -чу, -чиш, засвíдчити, -чу, -чиш;
neofic. завíрити, -рю, -риш
що підлягáє нотаріáльному посвíдченню
перевíрити áлібі
посвíдчити n. засвíдчити кóпію (докумéнта)
нотаріáльно посвíдчити n. засвíдчити
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o. pravost podpisu
o. protokol
o. razítkem
o. totožnost koho
o. úředně
ověřovat
o. plnou moc
o. překlad (soudním překladatelem)
ověřovatel
o. zápisu
ovlivnit
o. ve svůj prospěch rozhodnutí soudu
ozbrojený
o-á loupež
o. doprovod
ozbrojit se
ozbrojování
nedovolené o.
označit

o. právní formu
o. za oprávněného
oznámení
anonymní o.
o. krádeže
o. o vypovězení
o. občanů
o. rozsudku
o. únosu
o. změny
podat trestní o.
přijímat a ověřovat o.
úmrtní o.
vědomě lživé o.
oznámit
o. policii
o. rozhodnutí
o. škodu
o. výši trestu
o. ztrátu
oznamovací
o. povinnost

посвíдчити n. засвíдчити спрáвжність пíдпису
посвíдчити n. засвíдчити протокóл
посвíдчити n. засвíдчити печáткою
ідентифікувáти осóбу когó
офіцíйно посвíдчити n. засвíдчити
посвíдчувати, -ую, -уєш, засвíдчувати, -ую, -уєш;
neofic. завір©ти, -©ю, -©єш
посвíдчувати n. засвíдчувати
посвíдчувати n. засвíдчувати прáвильність перéкладу
засвíдчувач, -a, m; осóба, якá посвíдчує n. засвíдчує
(докумéнт)
засвíдчувач зáпису; осóба, якá посвíдчує n. засвíдчує
зáпис
впл‡нути, -ну, -неш, зроб‡ти n. спрáвити вплив
схил‡ти суд на сво¤ стóрону
озбрóєний
озбрóєний грабíж
конвóй
озбрóїтися, -óюся, -óїшся
озбрóєння, -я, s
(ČR) незакóнне озбрóєння;
(Ukrajina) незакóнне повóдження зі збрóєю,
бойов‡ми припáсами абó вибухóвими речов‡нами
1. познáч‡ти, -áчý, -áч‡ш, в‡значити, -чу, -чиш,
в‡знати, -аю, -аєш;
2. оголос‡ти, -ошý, -óсиш, назвáти, -вý, -вéш,
кваліфікувáти, -ýю, -ýєш
назвáти n. в‡значити правовý фóрму
в‡знати n. назвáти правомóчним
1. (dokument, proces) повідóмлення, -я, s, за©ва, -и, ž;
2. (proces) сповíщення, -я, s, оповíщення, -я, s
анонíмне повідóмлення, анонíмна за©ва, анонíмний
донóс
повідóмлення про крадíжку
повідóмлення про в‡селення
повідóмлення n. сповíщення n. оповíщення громад©н
проголóшення в‡року
повідóмлення про в‡крадення когó, чогó
повідóмлення про змíну
подáти за©ву n. повідóмлення про злóчин
приймáти та перевір©ти повідóмлення
повідóмлення n. сповíщення про смерть
завíдомо неправд‡вий донóс
повідóмити, -млю, -миш, сповіст‡ти, -іщý, -іст‡ш,
оповіст‡ти, -іщý, -іст‡ш
повідóмити полíцію
повідóмити (про) рíшення
заяв‡ти про зб‡тки n. шкóду
оголос‡ти мíру покарáння
заяв‡ти про втрáту
ve spoj.
обóв’язок повідóмити про…
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oznamovat
o. obviněnému usnesení
poškozený oznamuje
oznamovatel
oženit se s kým
o. v souladu se zákonem
znovu se o.

повідомл©ти, -©ю, -©єш, сповіщáти, -áю, -áєш,
оповіщáти, -áю, -áєш
повідомл©ти обвинувáченого про постанóву n.
ухвáлу n. рíшення сýду
потерпíлий заявл©є
осóба, якá повідóмила про…
одруж‡тися, -ужýся, -ýжишся з ким, на кóму, вз©ти
шлюб з ким, ожен‡тися, -éнюся, -éнишся на кóму
одруж‡тися відповíдно до закóну, одруж‡тися згíдно
із закóном
повтóрно одруж‡тися n. ожен‡тися

