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R

rada1
Bankovní r. České národní banky
Bezpečnostní r. státu
dozorčí r.
policejní r.
Poručenská r. OSN
r. zaměstnanců
správní r.
vědecká r.
rada2
rámcový
r-á smlouva
rámec
v r-i čeho
v r-i působnosti zákona
vybočit z r-e projednávané věci
rána∗ (viz příloha)
raněný
být smrtelně raněn
rasismus
rasista
rasistický
rasový
r-á diskriminace
r-á nenávist
ratifikace
ratifikační
r. listina
ratifikovat
razie
policejní r.
razítko
dát r.
datové n. datovací r.
hranaté r.
kulaté r.
místo pro r.
opatřený r-em
opatřit r-em
podací r.
podpisové r.
r. s datem
r. se státním znakem
úřední r.

1. (ústavní) рáда, -и, ž;
2. (funkce) рáдник, -a, m
Бáнківська рáда Чéського Націонáльного бáнку
Рáда безпéки держáви
(контрóльно-)ревізíйна комíсія
рáдник полíції
Рáда з Опíки ООН
рáда трудовóго колект‡ву
наглядóва рáда
вчéна рáда
(upřímná, přítele) порáда, -и, ž, рáда, -и, ž
генерáльний, загáльний, у загáльних р‡сах
генерáльний дóговíр, генерáльна угóда, рáмочний
дóговíр
рáмки, -ок, pl., мéжі, мeж, pl.
у склáді n. рáмкaх чогó
у рáмкaх дíї закóну
відхил‡тися за мéжі спрáви, що розглядáється;
вихóдити за рáмки спрáви, що розглядáється
порáнений
бýти смертéльно порáненим
рас‡зм, -у, m
рас‡ст, -a, m
рас‡стський
рáсовий
рáсова дискримінáція
рáсова ворожнéча
ратифікáція, -ї, ž
ратифікацíйний
ратифікацíйна грáмота, акт про приêднання держáви
до чóго
ратифікувáти, -ýю, -ýєш
облáва, -и, ž
поліцéйська облáва
(častěji se státním znakem) печáтка, -и, ž, печáть, -і, ž;
(častěji s datem) штамп, -a, m, штéмпель, -я, m
постáвити печáтку на що
календáрний штéмпель
кутов‡й n. прямокýтний штамп
крýгла печáтка
мíсце для печáтки
з печáткою
постáвити печáтку n. штамп n. штéмпель на що
реєстрацíйний штамп
факс‡міле
календáрний штéмпель
гéрбова печáтка, печáтка з держáвним гербóм
печáтка n. штамп устанóви
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vyhošťovací r.
zfalšované r.
razítkovat
realizace
r. usnesení
realizovat
recidiva
druhová r.
r. trestných činů
recidivista
zvláště nebezpečný r.
recidivní
referát
r. cizinecké policie
R. státního občanství a matrik
referendum
registrace
r. motorových vozidel
r. občanského sdružení
registrační
r. číslo
r. poplatek
r. značka
registrovaný
r-á trestná činnost
r-é partnerství
registrovat
reglement
reglementace
r. práv a povinností vlastníků
reglementovat
r. ekonomiku
rehabilitace
právní r.
soudní r.
rehabilitační
r. řízení
rehabilitovat
r. oběti politických represí
rejstřík
obchodní r.
R. trestů
trestní r. neofic.

штамп про в‡дворення з теритóрії держáви
підрóблена печáтка, підрóблений штамп
стáвити печáтку n. штамп n. штéмпель на що,
штемпелювáти, -¤ю, -¤єш
реалізáція, -ї, ž, здíйснення, -я, s
в‡конáння постанóви
реалізувáти, -ýю, -ýєш, здíйснювати, -юю, -юєш,
здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш
рецид‡в, -у, m
спеціáльний рецид‡в злóчинів
рецид‡в злóчинів
рецидивíст, -a, m, осóба, якá мáє суд‡мість
особл‡во небезпéчний рецидивíст
рецид‡вний
1. вíдділ, -у, m, віддíлення, -я, s;
2. дóповідь, -і, ž
вíдділ n. віддíлення полíції у спрáвах інозéмців
Вíдділ громад©нства та реєстрáції áктів цивíльного
стáну
реферéндум, -у, m
реєстрáція, -ї, ž
реєстрáція автотрáнспортних зáсобів
реєстрáція громáдської організáцї
реєстрацíйний
реєстрацíйний нóмер
реєстрацíйний збір
реєстрацíйний нoмерн‡й знак, нoмерн‡й знак
трáнспортного зáсобу
зареєстрóваний
зареєстрóвана злоч‡нність
цивíльне партнéрство, зареєстрóвані партнéрські
віднóсини, одностатéвий шлюб
реєструвáти, -ýю, -ýєш, зареєструвáти, -ýю, -ýєш
реглáмент, -у, m
регламентáція, -ї, ž
регламентáція прав та обóв’язків влáсників
регламентувáти, -ýю, -ýєш
регламентувáти еконóміку
реабілітáція, -ї, ž
юрид‡чна n. правовá реабілітáція
реабілітáція в судовóму пор©дку
пов’©заний з реабілітáцією
спрáва про реабілітáцію; рóзгляд спрáви,
пов’©заної з реабілітáцією
реабілітувáти, -ýю, -ýєш
реабілітувáти жéртви політ‡чних репрéсій
реêстр, -у, m
(ČR) Комерцíйний реêстр,
(Ukrajina) Єд‡ний держáвний реêстр юрид‡чних
осíб і фіз‡чних осíб-підприêмців (ЄДР)
Реêстр покарáнь n. суд‡мостей
Реêстр покарáнь n. суд‡мостей
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výpis z R-u trestů
zapsat firmu do obchodního r-u

záznam v R-u trestů
reklama
klamavá r.
zákaz r-y na tabák a alkohol
reklamace
podat r-i
vyřizovat r-i
reklamovat

r. nekvalitní zboží
rekognice (osoby)
rekonstrukce
r. obličeje podle lebky
r. trestného činu
renta
pozemková r.
represe
represivní
r. akce
r. prostředky
respektování
r. lidských práv
r. zákonů
respektovat

restituce
r. majetku
restituent
restituovat

(ČR) в‡тяг з Pеêстру покарáнь n. суд‡мостей,
(Ukrajina) дóвідка про несуд‡мість
(ČR) включ‡ти фíрму до Комерцíйного реêстру;
(Ukrajina) включ‡ти фíрму до Єд‡ного держáвного
реêстру юрид‡чних осíб і фіз‡чних
осíб-підприêмців (ЄДР)
зáпис у Pеêстрі покарáнь n. суд‡мостей
реклáма, -и, ž
омáнлива реклáма
заборóна реклáми тютюнóвих в‡робів та
алкогóльних напóїв
1. вимóга n. претéнзія у зв’язкý з недóліками
товáрів, робíт, пóслуг; рекламáція, -ї, ž;
2. (opravný prostředek v daňovém právu) претéнзія, -ї, ž
пред’яв‡ти вимóгу n. претéнзію
розглядáти вимóгу n. претéнзію у зв’язкý
з недóліками товáрів, робíт, пóслуг;
розглядáти рекламáцію
1. пред’явл©ти вимóгу n. претéнзію у зв’язкý
з недóліками товáрів, робíт, пóслуг; пред’явл©ти
рекламáцію на що;
2. (dělat reklamu) рекламувáти, -ýю, -ýєш когó що,
роб‡ти реклáму
пред’явл©ти вимóгу n. претéнзію у зв’язкý
з недóліками товáру, пред’явл©ти рекламáцію на
не©кісний товáр
пред’©влення осóби для впізнáння
реконстрýкція, -ї, ž
реконстрýкція обл‡ччя за чéрепом
відтвóрення злóчину
рéнта, -и, ž, дохíд, -óду, m, прибýток, -тку, m
земéльна рéнта
репрéсія, -ї, ž
репрес‡вний
репрес‡вні дíї
репрес‡вні зáсоби
1. дотр‡мання, -я, s, додéржання, -я, s;
2. шанувáння, -я, s, поважáння, -я, s
додéржання прав люд‡ни
додéржання закóнів
1. (zákony, dohody) дотр‡муватися, -уюся, -уєшся
чогó, поважáти, -áю, -áєш що;
2. (koho) шанувáти, -ýю, -ýєш, поважáти, -áю, -áєш;
3. (přesvědčení) поважáти, -áю, -áєш, рахувáтися,
-ýюся, -ýєшcя з чим, зважáти, -áю, -áєш на що,
(rady) брáти до увáги що, керувáтися, -ýюся,
-ýєшся чим
реститýція, -ї, ž
реститýція майнá
суб’êкт реститýції, реституéнт, -a, m
провóдити n. здíйснювати реститýцію,
реституювáти, -¤ю, -¤єш
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r. majetek
retroaktivita
r. zákona
revidovat
r. smlouvu
revize
r. dokladů
r. pokladny
revokace
r. usnesení
revokovat
r. objednávku
rezident
dlouhodobě pobývající r. na území ČR
rezignace
podat r-i
r. vlády
rezignovat
ministr kultury rezignoval
r. na funkci předsedy strany
rezoluce
protestní r.
r. Valného shromáždění OSN
rezort
r. (Ministerstva) obrany
riskovat
r. život
riziko
na vlastní r.
podnikatelské r.
r-a nese prodávající
vystavovat r-u koho
vzít na sebe r.
za r-a
rizikový
roční
r. uzávěrka
rodič, častěji v pl. rodiče
nevlastní r.
nezletilí r-e
práva a povinnosti r-ů
vlastní r-e
rodičovský
r-á zodpovědnost

провóдити n. здíйснювати реститýцію майнá
зворóтна с‡ла
зворóтна с‡ла закóну
контролювáти, -¤ю, -¤єш, перевір©ти, -©ю,
-©єш, ревізувáти, -ýю, -ýєш, здíйснювати ревíзію;
переглядáти, -áю, -áєш
переглядáти n. ревізувáти дóговíр
ревíзія, -ї, ž, перевíрка, -и, ž; перéгляд, -у, m
перевíрка докумéнтів
ревíзія n. перевíрка кáси
ревокáція, -ї, ž, анулювáння, -я, s, скасувáння, -я, s
скасувáння n. анулювáння постанóви
скасувáти, -ýю, -ýєш, анулювáти, -¤ю, -¤єш
скасувáти n. анулювáти замóвлення
резидéнт, -а, m
резидент, як‡й довгострокóво проживáє на теритóрії ЧР
(na funkci) відмóва, -и, ž від чóго, відмóвлення, -я, s
від чóго
подáти у відстáвку
відстáвка ýряду
подáти / подавáти у відстáвку, відмóвитися,
-влюся, -вишся / відмовл©тися, -©юся, -©єшся від
чóго, залиш‡ти / залишáти пост когó
мінíстр культури подáв у відстáвку
відмóвитися / відмовл©тися від посáди голов‡
(політ‡чної) пáртії
резол¤ція, -ї, ž
резол¤ція протéсту
резол¤ція Генерáльної Асамблéї ООН
вíдомство, -а, s
вíдомство Міністéрствa оборóни
ризикувáти, -ýю, -ýєш чим / ризикнýти, -нý, -нéш
чим, рискувáти, -ýю, -ýєш чим / рискнýти, -нý, -нéш
чим
ризикувáти n. ризикнýти n. рискувáти n. рискнýти
житт©м
р‡зик, -у, m, риск, -у, m, загрóза, -и, ž
на свій страх і риск, на свій (влáсний) риск
підприêмницький р‡зик
продавéць зобов’©заний нест‡ всі р‡зики
наражáти на р‡зик когó
вз©ти на сéбе р‡зик
в умóвах р‡зику
ризикóваний
річн‡й
річн‡й бухгáлтерський балáнс n. звіт
батьк‡, -íв, pl.
назвáний бáтько, назвáна мáти, назвáні батьк‡
неповнолíтні батьк‡
бáтьківські правá та обóв’язки
рíдні n. влáсні батьк‡
бáтьківський
бáтьківські правá та обóв’язки
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rodičovství
určení r.
rodina
rozvrácená r.
sociálně slabá r.
udržení r-y
zákon o r-ě
rodinný
r-é právo
r. příslušník
rodiště
rodný
r-é číslo
r-é příjmení
r. list
rovnoprávnost
rovnoprávný
rovnost
r. před zákonem
rozbít

r. hlavu komu
r. rodinu
rozbor
právní r. věci
rozdělení
r. dědictví
rozdělit
r. majetek
r. podle podílu
rozdíl
bez r-u pohlaví, rasy
přiměřený věkový r.
rozhodce
rozhodčí
r. doložka
r. řízení
r. smlouva
r. soud
rozhodnout
r. o odmítnutí žádosti
r. o vině
r. podle zákona

батькíвство, -а, s, матер‡нство, -а, s
в‡значення батькíвства та матер‡нства
сім’©, -ḯ, ž, род‡на, -и, ž
сім’© n. род‡на, що розпáлася
малозабезпéчена сім’©
зберéження сім’ḯ n. род‡ни
(ČR) Закóн Про сім’¤,
(Ukrajina) Сімéйний кóдекс
сімéйний, род‡нний
сімéйне прáво
член сім’ḯ n. род‡ни
мíсце нарóдження
рíдний
ідентифікацíйний нóмер фіз‡чної осóби
(ЧР – у кодування закладено дату народження)
прíзвище при нарóдженні, урóджена / урóджений,
дівóче n. дошл¤бне n. пéрвíсне прíзвище
свідóцтво про нарóдження
рівнопрáвність, -ості, ž
рівнопрáвний
рíвність, -ості, ž
рíвність пéред закóном
1. розб‡ти, -зіб’¤, -зіб’êш, поб‡ти, -б’¤, -б’êш,
зламáти, -áю, -áєш;
2. expr., přen. розб‡ти, -зіб’¤, -зіб’êш, зруйнувáти,
-ýю, -ýєш
розб‡ти головý комý
розб‡ти n. зруйнувáти сім’¤ n. род‡ну
рóзбíр, -óру, m, анáліз, -у, m
правов‡й n. юрид‡чний анáліз спрáви
розпóділ, -у, m
розпóділ спáдщини
розділ‡ти, -іл¤, -íлиш, розподіл‡ти, -іл¤, -íлиш
розділ‡ти n. розподіл‡ти майнó
розподіл‡ти відповíдно до чáсток n. паḯв,
розподіл‡ти пропорцíйно чáсткам, розподіл‡ти
пропорцíйно до чáсток n. паḯв
різн‡ця, -и, ž jen sg., відмíна, -и, ž, відмíнність,
-ості, ž
незалéжно від стáті, рáси
відповíдна віковá різн‡ця
арбíтр, -a, m, третéйський cудд©
арбітрáжний
арбітрáжна клáузула
арбітрáжний процéс, арбітрáж
арбітрáжна угóда
арбітрáжний n. третéйський суд, арбітрáж
в‡рішити, -шу, -шиш, прийн©ти рíшення
прийн©ти рíшення про відх‡лення за©ви n.
клопотáння
прийн©ти рíшення про в‡нність
прийн©ти рíшення згíдно із закóном n. відповíдно до
закóну
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r. soudní cestou
r. spor
r. ve prospěch
soud rozhodl
rozhodnutí
kolaudační r.
konečné r.
napadnout r. soudu
nepravomocné r.
odvolat se proti soudnímu r.
podle r.
postoupit k r.
pravomocné r.
r. o správním vyhoštění
r. o stížnosti
r. o uložení pokuty
r. o uvalení vazby
r. o zahájení řízení
r. soudu
soudní r.
učinit r.
výkon soudního r.
vykonatelné r. soudu
vynést r.
zamítavé r.
zvrátit r.
rozhodování
r. v občanskoprávních věcech
senátní r.
rozhodovat
r. o vině a trestu
r. věc
samostatně r.
rozkaz
dát r.
dostat r.
Evropský zatýkací r.
na r.
neuposlechnutí r-u
platební r.
plnit r.
poslechnout r.
povolávací r.
rozklad

в‡рішити в судовóму пор©дку
в‡рішити спір
в‡рішити на кóристь
суд постанов‡в
рíшення, -я, s
акт про прийнятт© в експлуатáцію закíнчених
будівн‡цтвом будíвлі, спорýди, примíщення
остатóчне рíшення
оскáржити рíшення сýду
рíшення, що не набрáло закóнної с‡ли
оскáржити судовé рíшення n. постанóву сýду
згíдно з рíшенням, відповíдно до рíшення
передáти для прийнятт© рíшення
рíшення, що набрáло закóнної с‡ли
рíшення про адміністрат‡вну депортáцію n.
(адміністрат‡вне) в‡дворення
рíшення щóдо скáрги
рíшення про наклáдення штрáфу
постанóва про взятт© під вáрту
рíшення про порýшення спрáви
судовé рíшення; рíшення n. в‡рок n. постанóва сýду
судовé рíшення; рíшення n. в‡рок n. постанóва сýду
прийн©ти рíшення
в‡конáння рíшення n. в‡року n. постанóви сýду
рíшення, що підлягáє в‡конáнню; рíшення, що мáє n.
пов‡нно викóнуватися; рíшення, що мáє n. пов‡нно
бýти в‡конане
в‡нести n. прийн©ти рíшення n. постанóву
негат‡вне рíшення
спростувáти рíшення
вирíшування, -я, s
вирíшування цивíльних справ
прийнятт© рíшень сенáтом
вирíшувати, -ую, -уєш, розв’©зувати, -ую, -уєш
приймáти рíшення про в‡нність і покарáння
вирíшувати спрáву
самостíйнo вирíшувати
накáз, -у, m; розпор©дження, -я, s
дáти накáз n. розпор©дження
отр‡мати накáз n. розпор©дження
Європéйський óрдер на арéшт
за накáзом n. розпор©дженням
нев‡конáння накáзу n. розпор©дження
судов‡й накáз, судовé рíшення про ст©гнення
з боржникá грошов‡х кóштів
викóнувати накáз n. розпор©дження
в‡конати накáз n. розпор©дження
повíстка військóвого комісаріáту, призóвнá повíстка
(podává osoba, vůči které bylo vyneseno usnesení nebo
poškozený) оскáрження постанóви по спрáві про
адміністрат‡вне правопорýшення;
(podává státní zástupce) опротестувáння постанóви
по спрáві про адміністрат‡вне правопорýшення
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rozkrádání
r. státního majetku
r. ve velkém
rozkrádat
rozkrást
rozpočet
překročit r.
rodinný r.
r. příjmů a výdajů
schodkový r.
schválení r-u
státní r.
stavební r.
uvolnit z r-u
vyrovnaný r.
rozpočtový
r-é právo
r-é provizorium
r. škrt
rozpor
být v r-u se zákonem
dostat se do r-u s veřejným zájmem
r-y ve výpovědích svědků
rozpuštění
r. parlamentu
r. politické strany
rozrušení
spáchat trestný čin v silném r.
rozsah
r. práv a povinností
r. pravomocí
r. vzniklé škody
v plném r-u
rozsudek
návrh na zrušení r-u
nespravedlivý r.
odsuzující r.
odůvodnění r-u
odvolání proti r-u
odvolat se proti r-u
osvobozující r.
podat opravný prostředek proti r-u
potvrdit r.
pravomocný r.
přezkoumání r-u

розкрадáння, -я, s
розкрадáння держáвного майнá
розкрадáння у вел‡ких рóзмірах
розкрадáти, -áю, -áєш
розкрáсти, -áду, -áдеш
бюджéт, -у, m, коштóрис, -у, m
перев‡щити бюджéт
сімéйний n. род‡нний бюджéт
коштóрис прибýтків і в‡трат
дефіц‡тний бюджéт
затвéрдження бюджéту
держáвний бюджéт
будівéльний коштóрис
в‡ділити з бюджéту
збалансóваний бюджéт
бюджéтний, коштóрисний, розрахункóвий
бюджéтне прáво
тимчасóвий бюджéт
скорóчення бюджéтних видáтків
незгóда, -и, ž, розбíжність, -ості, ž,
розхóдження, -я, s, суперéчність, -ості, ž
суперéчити закóну
суперéчити інтерéсам суспíльства
розбíжності n. розхóдження у показáннях свíдків
рóзпуск, -у, m
рóзпуск парлáменту
рóзпуск політ‡чної пáртії
хвилювáння, -я, s, рóзлад, -у, m
вчин‡ти злóчин під впл‡вом n. у стáні с‡льного
душéвного хвилювáння
рóзмір, -у, m, óбсяг, -у, m, об’êм, -у, m,
масштáб, -у, m
óбсяг прав та обóв’язків
мéжі повновáжень n. компетéнції
рóзмір n. масштáб зáвданої шкóди, рóзмір n. масштáб
зáвданих зб‡тків
у пóвному óбсязі
(trestní právo) в‡рок, -у, m;
(občanské právo) судовé рíшення, рíшення сýду
пропоз‡ція про скасувáння в‡року n. рíшення
несправедл‡вий в‡рок, несправедл‡вe рíшення
обвинувáльний в‡рок
обґрунтувáння в‡року n. рíшення
оскáрження в‡року n. рíшення, апел©ція на в‡рок n.
рíшення
оскáржити в‡рок n. рíшення, подáти апел©цію на
в‡рок n. рíшення
випрáвдувальний в‡рок
оскáржити в‡рок n. рíшення
залиш‡ти в‡рок n. рíшення без змін
в‡рок, як‡й набрáв закóнної с‡ли,
рíшення, якé набрáло закóнної с‡ли
перéгляд в‡року n. рíшення
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r. nabyl právní moci
r. smrti
rušit r.
soudní r.
úvodní část r-u
vyhlášení r-u
výkon r-u
vynést r.
vynést r. jménem republiky

zprošťující r.
zrušit r.
rozvádět
rozvádět se
rozvázání
r. pracovního poměru
rozvázat
r. pracovní poměr
rozvedený
r-é manželství
r. manžel
rozvést
nechali se r.
r. manželství na návrh jednoho z manželů
rozvést se
rozvod
podat žádost o r.
souhlasit s r-em
rozvodový
r-é řízení
r. proces
rozvracení
r. republiky
r. ústavního zřízení
rubopis
ručení
povinné r.
r. třetí osobou
smlouva o r.
společnost s r-ím omezeným (s. r. o.)

в‡рок набрáв закóнної с‡ли, рíшення набрáло
закóнної с‡ли
смéртний в‡рок
скасувáти в‡рок n. рíшення
в‡рок n. рíшення сýду, судовé рíшення
вступнá част‡на в‡року n. рíшення
проголóшення в‡року n. рíшення
в‡конáння в‡року n. рíшення
в‡нести в‡рок n. рíшення
1. (v občanskoprávním řízení) (ČR) ухвал‡ти рíшення
ім’©м n. íменем Респýбліки;
(Ukrajina) ухвал‡ти рíшення ім’©м n. íменем Украḯни
n. держáви;
2. (v trestním řízení) (ČR) постанов‡ти в‡рок ім’©м n.
íменем Респýбліки;
(Ukrajina) постанов‡ти в‡рок ім’©м n. íменем
Украḯни n. держáви
випрáвдувальний в‡рок
скасувáти в‡рок n. рíшення
розлучáти, -áю, -áєш
розлучáтися, -áюся, -áєшся
розірвáння, -я, s
розірвáння трудовóго дóговóру
розірвáти, -вý, -вéш
розірвáти трудов‡й дóговíр
розлýчений
pозíрваний шлюб
розлýчений / розлýчена
розлуч‡ти, -чý, -ýчиш
вон‡ розлуч‡лися, вон‡ розірвáли шлюб
розірвáти шлюб за пóзовом одногó з подрýжжя
розлуч‡тися, -чýся, -ýчишся, розірвáти шлюб
розірвáння шл¤бу, розлýчення, -я, s
подáти за©ву про розірвáння шл¤бу, пред’яв‡ти
пóзов про розірвáння шл¤бу
дáти згóду на розірвáння шл¤бу
шлюборозлýчний
спрáва про розірвáння шл¤бу
процéс розірвáння шл¤бу, шлюборозлýчний процéс
ve spoj.
(ČR) підривнá ді©льність прóти респýбліки;
(Ukrajina) підривнá ді©льність прóти Украḯни n.
держáви
змíнa конституцíйного лáду нас‡льницьким шл©хóм
індосамéнт, -a, m
порýка, -и, ž, поруч‡тельство, -а, s,
відповідáльність, -ості, ž
обов’язкóве страхувáння цивíльної відповідáльності
влáсників трáнспортних зáсобів
порýка трéтьої осóби
дóговíр порýки
товар‡ство з обмéженою відповідáльністю (ТОВ)
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ručit čím za co
r. nemovitostí
r. za půjčku
ručitel
ručitelský
r. závazek
rukojmí
braní r.
zadržení r.
zmocnit se r.
rukopis
nečitelný r.
rušení
r. jednání soudu
r. podniku
r. veřejného pořádku
rušit
r. noční klid
r. rozhodnutí
r. trest komu
rvačka
vyvolat r-u

ручáтися, -áюся, -áєшся чим за що, відповідáти,
-áю, -áєш чим за що, гарантувáти, -ýю, -ýєш що
застáвити нерухóмість n. нерухóме майнó
гарантувáти повéрнення пóзики
поруч‡тель, -я, m, гарáнт, -a, m
поруч‡тельський
зобов’©зання поруч‡теля
зарýчник, -a, m, залóжник, -a, m
захóплення зарýчників
захóплення зарýчника
захоп‡ти зарýчника
пóчерк, -у, m
нерозбíрливий пóчерк
1. ліквідáція, -ї, ž, скасувáння, -я, s,
анулювáння, -я, s;
2. порýшення, -я, s
порýшення пор©дку судовóго засíдання
ліквідáція підприêмства
порýшення громáдського пор©дку
1. ліквідувáти, -ýю, -ýєш, закривáти, -áю, -áєш,
скасóвувати, -ую, -уєш, анулювáти, -¤ю, -¤єш;
2. порýшувати, -ую, -уєш
порýшувати нічн‡й спóкій
скасóвувати судовé рíшення n. рíшення сýду
звільн©ти від покарáння когó
бíйка, -и, ž
в‡кликати бíйку

