
225

samosoudce одноособóвий cудд©
samospráva самоврядувáння, -я, s, самоуправлíння, -я, s
orgány místní s-y óргани місцéвого самоврядувáння
územní s. територіáльне самоврядувáння
samotka hov. hov. одинóчка, -и, ž
samovazba 1. одинóчне ув’©знення; 

2. одинóчна (тюрéмна) кáмера, hov. одинóчка, -и, ž 
sankce сáнкція, -ї, ž, zprav. pl.
daňové s. податкóві сáнкції
trestní s. кримiнáльні сáнкції
uvalení s-í na koho za co наклáдення сáнкцій на кóго за що
zrušení s-í знятт© сáнкцій
sankcionovat санкціонувáти, -ýю, -ýєш що,  

дáти / давáти сáнкцію на що, наклáсти / накладáти 
сáнкцію на що

sazba тар‡ф, -у, m, стáвка, -и, ž, тáкса, -и, ž
celní s. м‡тний тар‡ф
daňová s. стáвка подáтку
horní hranice trestní s-y найв‡ща мíра покарáння, передбáчена закóном  

за дáний злóчин
mzdová s. стáвка заробíтної плáти
s. poplatku тáкса, тар‡ф
stanovit s-u встанов‡ти тар‡ф n. стáвку, тарифікувáти
trestní s. мíра покарáння
úroková s. облікóвий процéнт, облікóва стáвка
sazební тар‡фний
sazebník тар‡фний довíдник
celní s. довíдник м‡тних тар‡фів
daňový s. довíдник подáтків і відрахувáнь 
s. soudních poplatků довíдник стáвок судовóго збóру
zaplaceno podle s-u сплáчено за тар‡фом
sbírka звід, -óду, m, звéдення, -я, s, збíрник, -a, m
S. soudních rozhodnutí (ČR) Збíрник судов‡х рíшень
S. zákonů ČR (ČR) Збíрник n. Звід закóнів ЧР
veřejná s. доброч‡нний збір кóштів
sbor колект‡в, -у, m, склад, -у, m, кóрпус, -у, m
hasičský s. пожéжна друж‡на, n. комáнда
policejní s. поліцéйський кóрпус, кóрпус полíції
zákonodárný s. законодáвчий кóрпус
sdělení повідóмлення, -я, s, сповíщення, -я, s,  

оповíщення, -я, s
podle s. tisku за повідóмленням прéси
s. Ministerstva zahraničních věcí ČR повідóмлення Міністéрства закордóнних справ ЧР
s. obvinění пред’©влення обвинувáчення
úřední s. офіцíйне повідóмлення
sdělit komu co повідóмити, -млю, -миш, сповіст‡ти, -іщý, -іст‡ш, 

оповіст‡ти, -іщý, -іст‡ш когó про що
s. nepravdivé údaje повідóмити неправд‡ві дáні
s. zadrženému obvinění пред’яв‡ти затр‡маному обвинувáчення

S
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sdružení об’êднання, -я, s, асоціáція, -ї, ž, товар‡ство, -а, s, 
громáда, -и, ž

hospodářské s. господáрська n. економíчна асоціáція
občanské s. громáдська організáція 
s. právnických osob об’êднання юрид‡чних осíб
zájmové s. občanů об’êднання громад©н за інтерéсами
založení s. ствóрення n. заснувáння об’êднання n. асоціáції n. 

товар‡ства
sdružovací ve spoj.
s. právo прáво на свобóду об’êднання, прáво об’êднуватися
sdružovat se об’êднуватися, -уюся, -уєшся, згуртóвуватися, 

-уюся, -уєшся
právo svobodně se s. прáво на свобóду об’êднання, прáво об’êднуватися
sebeobrana самооборóна, -и, ž, самозáхист, -у, m
zabít v s-ě koho уб‡ти когó при самозáхисті
sebevrah práv. самогýбець, -бця, m, самовб‡вець, -вця, m, 

самовб‡вця, -і, m і ž
sebevražda práv. самогýбство, -а, s, самовб‡вство, -а, s
pokus o s-u спрóба самогýбства
předstírání s-y симул©ція самогýбства
spáchat s-u заподíяти собí смерть, покінч‡ти житт© 

самогýбством
sebevražedný práv. самогýбний, самовб‡вчий
s. pokus спрóба самогýбства 
s. úmysl дýмка про самогýбство
senát 1. сенáт, -у, m;

2. (soudní) колéгія, -ї, ž
s. Krajského soudu колéгія Обласнóго сýду
S. Parlamentu ČR Сенáт Парлáменту ЧР
soudní s. судовá колéгія
trestní s. судовá колéгія в кримiнáльних спрáвах
senátní сенáтний
s. většina бíльшість сенáту
s. volby в‡бори до сенáту
senátor сенáтор, -a, m
senátorský сенáторський
sepsat склáсти, -адý, -адéш, написáти, -ишý, -‡шеш
s. protokol склáсти протокóл
s. závěť склáсти заповíт
sestavit написáти, -ишý, -‡шеш, склáсти, -адý, -адéш
s. účetní uzávěrku склáсти бухгáлтерський балáнс n. звіт
s. žádost написáти n. склáсти за©ву n. клопотáння
sestra сестрá, -‡, ž
nevlastní s. (jeden společný rodič) неповнорíдна сестрá, 

(různí rodiče) звéдена сестрá
vlastní s. práv. повнорíдна сестрá, рíдна сестрá
sex секс, -у, m
s. s nezletilými секс з малолíтніми, секс з неповнолíтніми
sexuální сексуáльний, статéвий
s. maniak сексуáльний мані©к
s. zneužití сексуáльне зловживáння 
seznam сп‡сок, -ску, m
dle přiloženého s-u згíдно з дóдaним сп‡ском



227

jmenný s. іменн‡й n. поімéнний сп‡сок
s. osob сп‡сок осíб
s. výdajů перéлік в‡трат
zapsat do s-u записáти n. внест‡ у сп‡сок 
seznámení se (s kým) знайóмство, -a, s, (s čím) ознайóмлення, -я, s
s. se soudními spisy ознайóмлення з матеріáлами спрáви
seznámit se познайóмитися, -млюся, -мишся, ознайóмитися, 

-млюся, -мишся
shoda згóда, -и, ž, êдність, -ості, ž, спíльність, -ості, ž
dosažení s-y mezi zaměstnavatelem 

a odborovými organizacemi
дос©гнення згóди між роботодáвцем 
і профспілкóвими організáціями

s. znaků činu se znaky skutkové podstaty 
trestného činu

відповíдність ознáк вч‡неного дíяння ознáкам склáду 
злóчину

shodovat se збігáтися, -áюся, -áєшся з ким в чóму, схóдитися, 
-джуся, -дишся з ким в чóму, на чóму, відповідáти, 
-áю, -áєш чóму

s. s originálem з оригінáлом згíдно
shrnout узагáльнити, -ню, -ниш, підвест‡ пíдсумки, 

підсумувáти, -ýю, -ýєш
s. výsledky підвест‡ пíдсумки, підсумувáти
shrnutí узагáльнення, -я, s, підвéдення пíдсумків
shromáždění збóри, -ів, pl., мíтинг, -у, m, засíдання, -я, s
Federální s. (parlament v ČSFR – do 

r. 1993)
Парлáмент ЧСФР (Чехословáцької Федерат‡вної 
Респýбліки)

oznámení o konání s. повідóмлення про проведéння збóрів, мíтингу, 
похóду абó демонстрáції

protestní s. мíтинг протéсту
Valné s. OSN Генерáльна Асамблéя ООН
shromáždit зібрáти, зберý, зберéш
s. důkazní materiál зібрáти дóкази n. доказóвий матеріáл
shromažďovací ve spoj.
s. právo прáво збирáтися м‡рно і провóдити збóри, мíтинги, 

похóди і демонстрáції 
shromažďování збирáння, -я, s
s. důkazů збирáння дóказів
shromažďovat se збирáтися, -áюся, -áєшся, згромáджуватися,  

-уємося, -уєтеся
právo pokojně se s. прáво збирáтися м‡рно і провóдити збóри, мíтинги, 

похóди і демонстрáції
schodek недостáча, -і, ž, дефіц‡т, -у, m
nahradit s. v plné výši відшкодувáти недостáчу у пóвному рóзмірі n. 

пóвністю
pokladní s. недостáча у кáсі
rozpočtový s. бюджéтний дефіц‡т
schodkový дефіц‡тний, збиткóвий, втрáтний
s-é hospodaření дефіц‡тнe n. збиткóвe господарювáння
s. rozpočet дефіц‡тний бюджéт
schůze збóри, -ів, pl.
členská s. (družstva) збóри члéнів (кооперат‡ву)
svolat s-i скл‡кати збóри
ustanovující s. устанóвчі збóри
výroční s. звíтні збóри
schválení схвáлення, -я, s, прийнятт©, -©, s, затвéрдження, -я, s
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předložit ke s. запропонувáти схвал‡ти, предстáвити для схвáлення
s. textu smlouvy схвáлення тéксту дóговóру
s. zákona прийнятт© закóну
schválit схвал‡ти, -л¤, -лиш, прийн©ти, -ймý, -ймеш, 

затвéрдити, -джу, -диш 
s. návrh схвал‡ти n. прийн©ти пропоз‡цію
s. návrh zákona схвал‡ти n. прийн©ти законопроéкт
s. zákon схвал‡ти n. прийн©ти закóн
schvalovat схвáлювати, -юю, -юєш, приймáти, -áю, -áєш, 

затвéрджувати, -ую, -уєш
sídlo 1. юрид‡чна адрéса, місцезнахóдження, -я, s, мíсце 

знахóдження;
2. (hlavy státu) резидéнція, -ї, ž

přemístění s-a змíна юрид‡чної адрéси, змíна місцезнахóдження
s. právnické osoby місцезнахóдження юрид‡чної осóби
s. společnosti юрид‡чна адрéса n. місцезнахóдження товар‡ства
uvést s. навест‡ юрид‡чну адрéсу, навест‡ місцезнахóдження 
síla 1. práv. с‡ла, -и, ž; 

2. (pracovní) працівн‡к, -á, m, робітн‡к, -á, m 
3. (vojenské) с‡ли, сил, pl.

kupní s. купівéльна спромóжність
ozbrojené s-y збрóйні с‡ли
pomocné s-y (ve výrobě) підсóбні допомíжнí робітник‡ (на виробн‡цтві)
právní s. normativních aktů юрид‡чна с‡ла нормат‡вних áктів 
ústava má nejvyšší právní s-u конститýція мáє найв‡щу юрид‡чну с‡лу
výrobní s-y продукт‡вні с‡ли
síň зал, -у, m, зáла, -и, ž
aukční s. зал провéдення аукціóнів, зал провéдення торгíв
jednací s. зáл n. зáла судовóго засíдання, зал сýду; зал засíдань 
obřadní s. 1. зал уроч‡стих подíй; 

2. (v krematoriu) жалóбний n. трáурний зал
sňatková s. Зал n. Палáц одрýжень
soudní s. зáл n. зáла судовóго засíдання, зал сýду 
svatební s. Зал n. Палáц одрýжень
sirotčí сирíтський
s. důchod пéнсія в рáзі втрáти годувáльника
sirotek сиротá, -‡, m і ž 
úplný s. крýглий n. крýгла сиротá
situace ситуáція, -ї, ž, обстанóвка, -и, ž, полóження, -я, s
bezpečnostní s. стан безпéки
celková s. загáльна ситуáція
konfliktní s. конфлíктна ситуáція
napjatá s. напрýжена ситуáція n. обстанóвка
s. na místě činu ситуáція n. обстанóвка на мíсці подíї n. мíсці 

вч‡нення злóчину
sjednání 1. (ústní) домóвленicть, -остi, ž;

2. уклáдення, -я, s
s. mzdy домóвленість щóдо (встанóвлення) рóзміру 

заробíтної плáти
s. smlouvy уклáдення n. підписáння дóговóру n. контрáкту n. 

угóди
sjednaný домóвлений, уклáдений
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sjednat co s kým 1. (ústně) домóвитися, -влюся, -вишся про що з ким, 
умóвитися, -влюся, -вишся про що з ким; 
2. (písemně) уклáсти, -адý, -адéш що, склáсти, -адý, 
-адéш що

s. pojištění уклáсти дóговíр страхувáння
sjednocení об’êднання, -я, s
s. výkladu zákonů єд‡не тлумáчення закóнів
sjednocovat об’êднувати, -ую, -уєш, поêднувати, -ую, -уєш
sklon k čemu cх‡льність, -ості, ž до чóго, нáхил, -у, m до чóго, 

уподобáння, -я, s до чóго
mít sebevražedné s-y мáти cх‡льність до самогýбства
s. k agresivitě cх‡льність до агрéсії
s. k násilí cх‡льність до нас‡льства
s-y k páchání trestné činnosti cх‡льність до вч‡нення злóчинів
skončení закíнчення, -я, s, скíнчення, -я, s
s. pracovního poměru прип‡нення трудов‡х віднóсин
skončit закінч‡ти, -інчý, -інч‡ш, кінч‡ти, -чý, -ч‡ш, 

скінч‡ти, -чý, -ч‡ш
platnost pasu skončila строк n. тéрмін дíї пáспорта закíнч‡вся
s. řízení закр‡ти спрáву, припин‡ти судоч‡нство 
s. ve vězení опин‡тися в тюрмí
skrývat se před kým, čím ховáтися, -áюся, -áєшся де, від кóго, чóго
s. pod cizím jménem перехóвуватися під чуж‡м ім’©м n. íменем
s. před policií ховáтися від полíції
s. před spravedlností ховáтися від справедл‡вості
skupina грýпа, -и, ž, угрупóвання, -я, s
etnické s-y етнíчні грýпи
extremistická s. грýпа екстремíстів
organizovaná s. організóвана грýпа
s. řidičského oprávnění категóрія трáнспортних зáсобів, на керувáння як‡х 

в‡дано посвíдчення
skupinový групов‡й
s-á akce груповá áкція
s-á příslušnost zbraně груповá приналéжність збрóї
skutečnost 1. обстáвина, -и, ž, факт, -у, m, подíя, -ї, ž; 

2. дíйсність, -ості, ž, реáльність, -ості, ž
klasifikace právních s-í класифікáція юрид‡чних фáктів
obecně uznávaná s. загальновідóмий факт
právní s. юрид‡чний факт 
přihlížet ke všem s-em врахóвувати всі обстáвини n. фáкти, брáти до увáги 

всі обстáвини n. фáкти
rozhodné s-i вирішáльні обстáвини n. фáкти
s ohledem na zjištěné s-i з врахувáнням з’ясóваних обстáвин n. фáктів
s. podstatná pro rozhodnutí обстáвина, суттêва для прийнятт© рíшення;  

факт, суттêвий для прийнятт© рíшення
s. předvídaná zákonem обстáвина, передбáчена закóном;  

факт, передбáчений закóном
s-i důležité pro posouzení případu обстáвини n. фáкти, важл‡ві для рóзгляду спрáви
utajovaná s. конфіденцíйна інформáція
zachovávat mlčenlivost o všech s-ech зберігáти конфіденцíйнiсть n. конфіденцíйну 

інформáцію щóдо всіх обстáвин n. фáктів
závažné s-i серйóзні обстáвини n. фáкти
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skutečný 1. дíйсний, реáльний; 
2. спрáвжній

s-á škoda реáльні зб‡тки
s-í vlastníci majetku дíйсні влáсники n. володíльці майнá
skutkový факт‡чний
s-á podstata trestného činu склад злóчину
s-á stránka věci факт‡чна сторонá спрáви
s-é okolnosti případu факт‡чні обстáвини спрáви
s. stav věci факт‡чний стан спрáви
sledování koho стéження, -я, s, слідкувáння, -я, s за ким
sledovat 1. koho, co слідкувáти, -ýю, -ýєш за ким, чим, 

стéжити, -жу, -жиш за ким, чим;
2. (usilovat o něco) добивáтися, -áюся, -áєшся чогó

dát s. koho встанов‡ти стéження n. слідкувáння за ким
s. podezřelé osoby стéжити n. слідкувáти за підóзрюваними осóбами n. 

підóзрюваними
s. průběh soudního jednání спостерігáти за хóдом судовóго засíдання n. рóзгляду
slib прис©га, -и, ž, зобов’©зання, -я, s, обіц©нка, -и, ž
dát s. склáсти прис©гу, дáти обіц©нку
manželský s. подрýжня n. шл¤бна прис©га n. обіц©нка
písemný s. обіц©нка у письмóвій фóрмі
s. mlčenlivosti зобов’©зання зберігáти конфіденцíйність n. 

конфіденцíйну інформáцію
s. odškodnění čeho зобов’©зання відшкодувáти що
složit státoobčanský s. склáсти прис©гу громад©нина держáві
služební s. службóва прис©га
splnit s. в‡конати обіц©нку
sloučení об’êднання, -я, s
s. s rodinou возз’êднання сім’ḯ n. род‡ни
slovo слóво, -a, s
čestné s. чéсне слóво
udělit s. надáти слóво
vzít komu s. позбáвити слóвa когó
závěrečné s. закл¤чне слóво
složení 1. склад, -у, m, будóва, -и, ž, структýра, -и, ž; 

2. внéсення, -я, s; 
3. відмóва, -и, ž від чóго; 
4. склáдення, -я, s

s. funkce відмóва від посáди
s. komise склад комíсії
s. peněžní částky ve výši… внéсення грóшей у рóзмірі…
s. přísahy склáдення прис©ги
s. zálohy внéсення авáнсу 
složit 1. склáсти, -адý, -адéш, поклáсти, -адý, -адéш, 

уклáсти, -адý, -адéш; 
2. написáти, -ишý, -‡шеш, склáсти, -адý, -адéш; 
3. внест‡, -сý, -сéш; 
4. відмóвитися, -влюся, -вишся від чóго, склáсти, 
-адý, -адéш

s. kauci za koho внест‡ грошовý застáву за кóго
s. přísahu присягнýти, присягт‡; дáти n. склáсти n. прийн©ти 

прис©гу
s. slib дáти обіц©нку
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s. zálohu внест‡ авáнс
služba 1. пóслуги, -уг, zprav. pl., обслугóвування, -я, s; 

2. слýжба, -и, ž
Bezpečnostní informační s. (BIS) Інформацíйна слýжба безпéки Чéської Респýбліки 

(ІСБ), Слýжба безпéки Чéської Респýбліки
lékařská pohotovostní s. черговá стáнція швидкóї n. невідклáдної мед‡чної 

допомóги, чергов‡й пункт швидкóї n. невідклáдної 
мед‡чної допомóги

lékařská s. první pomoci стáнція невідклáдної мед‡чної допомóги, пункт 
невідклáдної мед‡чної допомóги

náhradní vojenská s. альтернат‡вна (невійськóва) слýжба
pátrací s. кримiнáльний рóзшук
pečovatelská s. слýжба соціáльної допомóги (по дóгляду за 

важкохвóрими, самóтніми осóбами пох‡лого вíку 
тóщо)

poradenská s. консультацíйні n. консáлтингові пóслуги
poskytovat s-y надавáти пóслуги
servisní s-y сéрвісні пóслуги
sociální s-y соціáльнi пóслуги
správní s. адміністрат‡вна слýжба
špionážní s. рóзвідка, шпіонáж
vězeňská s. кримiнáльно-виконáвчa слýжба 
výkon s-y нéсення слýжби
využívat s-eb advokáta користувáтися пóслугами адвокáта
základní vojenská s. строковá військóва слýжба
zdravotní záchranná s. швидкá мед‡чна допомóга
zpravodajské s-y спецслýжби
služební службóвий, посадóвий
s. byt вíдомча кварт‡ра
s. cesta відр©дження
s. povinnost службóвий n. посадóвий обóв’язок
s. průkaz службóве посвíдчення 
s. předpisy службóві інстрýкції n. прáвила
s. zbraň службóва збрóя
zneužití s-ího postavení зловживáння влáдою абó службóвим станóвищем
služebnost сервітýт, -у, m
slyšení рóзгляд, -у, m, слýхання, -я, s
s. stran слýхання сторíн
s. ve věci рóзгляд n. слýхання спрáви
směnа óбмін, -у, m
směnárna пункт óбміну вал¤ти
směnárník влáсник n. працівн‡к пýнкту óбміну вал¤ти
směnečný вéксельний
směnit co zač обмін©ти, -©ю, -©єш що на що
s. koruny za hřivny обмін©ти крóни на гр‡вні
směnitelnost valuty конвертóваність вал¤ти
směnitelný обмíнний
volně s-á měna вíльно конвертóвана вал¤та
směnka вéксель, -я, m
datovaná s. дáто-вéксель 
falešná s. підрóблений вéксель
odkup s-y покýпка вéкселя
prošlá s. прострóчений вéксель
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předložit s-u пред’яв‡ти вéксель
převádět s-u перевóдити вéксель
splatná s. вéксель, що підлягáє оплáті
vlastní s. прост‡й вéксель
výstavce s-y векселедáвець
vystavit s-u офóрмити n. в‡дати вéксель
směnný обмíнний
s. kurz обмíнний n. вал¤тний курс (курс купíвлі та курс 

прóдажу вал¤ти)
směňovat co zač обмíнювати, -юю, -юєш що на що
směrnice директ‡ви, -‡в, zprav. pl., вказíвки, -ок, zprav. pl.
dodržovat s. додéржуватися n. дотр‡муватися директ‡в, 

додéржувати n. дотр‡мувати директ‡ви n. директ‡в
organizační s. організацíйні директ‡ви
smír мировá угóдa, прим‡рення, -я, s
schválit s. в‡знати мировý угóду
soudní s. мировá угóдa
uzavření s-u уклáдення мировóї угóди
smírčí миров‡й
s. řízení провáдження у спрáві з уклáденням мировóї угóди
smírný м‡рний, полюбóвний
s-é urovnání sporu уклáдення мировóї угóди (з метóю врегулювáння 

спóру)
smíření прим‡рення, -я, s
s. manželů прим‡рення подрýжжя
smířit примир‡ти, -ир¤, -‡риш, помир‡ти, -ир¤, -‡риш
smlouva дóговíр, -óру, m; контрáкт, -у, m; угóда, -и, ž
anulování s-y анулювáння n. скасувáння дóговóру
autorská s. áвторський дóговíр
bilaterální s. двосторóнній дóговíр, двосторóння угóда
cestovní s. дóговíр про надáнн© турист‡чних пóслуг
darovací s. дóговíр дарувáння
dodavatelská s. дóговíр постачáння n. постáвки; підр©дний дóговíр
dodržet s-u дотр‡мати n. додéржати умóв і прáвил дóговóру n. 

контрáкту, дотр‡матися n. додéржатися дóговóру n. 
контрáкту

hlavní s. основн‡й дóговíр
kolektivní s. колект‡вний дóговíр
kupní s. дóговíр купíвлі-прóдажу
leasingová s. дóговíр лíзингу
manželská s. шл¤бний дóговíр
mezistátní s-y міждержáвні угóди
mnohostranná s. багатосторóнній дóговíр, багатосторóння угóда
multilaterální s. багатосторóнній дóговíр, багатосторóння угóда
notářsky ověřená s. нотаріáльно посвíдчений n. засвíдчений дóговíр, 

нотаріáльно посвíдчена n. засвíдчена угóда
obchodní s. комерцíйний n. торгóвий n. торговéльний дóговíр n. 

контрáкт, комерцíйна n. торгóва n. торговéльна угóда
plnění s-y дотр‡мання n. додéржування дóговóру n. контрáкту 

n. угóди
plnit s-u дотр‡мувати n. додéржувати дóговíр n. контрáкт, 

дотр‡муватися n. додéржуватися дóговóру n. 
контрáкту
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podle s-y згíдно з дóговóром n. контрáктом, за дóговóром n. 
контрáктом, відповíдно до дóговóру n. контрáкту

porušit s-u порýшити дóговíр n. контрáкт n. угóду
pracovní s. трудов‡й дóговíр
pracovní s. na dobu určitou строков‡й трудов‡й дóговíр
předmanželská s. шл¤бний дóговíр
příkazní s. дóговíр комíсії
připojit se ke s-ě приєднáтися до дóговóру n. контрáкту n. угóди
rámcová s. генерáльний дóговíр, генерáльна угóда, рáмочний 

дóговíр
sjednat s-u уклáсти дóговíр n. контрáкт n. угóду
s. je platná дóговíр n. контрáкт в‡знається ч‡нним n. дíйсним
s. o bezplatném užívání čeho дóговíр про безоплáтне користувáння чим n. 

використáння чогó
s. o hmotné odpovědnosti дóговíр про матеріáльну відповідáльність
s. o nájmu movité věci дóговíр про найм n. орéнду рухóмості
s. o prodeji nemovitosti дóговíр про прóдаж нерухóмості
s. o půjčce дóговíр про пóзику
s. o úvěru кред‡тний дóговíр
s-u není možné vypovědět дóговíр n. контрáкт не підлягáє денонсáції
společenská s. устанóвчий докумéнт, (komanditní, veřejná obchodní 

společnost) заснóвницький дóговíр, (společnost 
s ručením omezením) статýт

strany s-y договíрні стóрони
termínová s. дóговíр із встанóвленим стрóком
tripartitní s. тристорóнній дóговíр
ukončení s-y прип‡нення дóговóру
uzavřít s-u уклáсти n. підписáти дóговíр n. контрáкт n. угóду
vstup s-y v platnost набутт© n. набранн© дóговóром ч‡нності, 

вступ дóговóру в с‡лу n. в дíю
vypovědět s-u розірвáти дóговíр 
vypovězení s-y розірвáння дóговóру
zakladatelská s. (ČR – více osob) устанóвчий докумéнт; (Hospodářský zákoník 

Ukrajiny) заснóвницький дóговíр, статýт суб’êкта 
господарювáння; (Občanský zákoník Ukrajiny) статýт 
товар‡ства, заснóвницький дóговíр, устанóвчий акт

znění s-y текст n. формулювáння дóговóру
zprostředkovatelská s. дóговíр n. контрáкт про посерéдницьку дíяльність
zrušit s-u анулювáти n. відмін‡ти n. скасувáти дóговíр
smluvní договíрний, контрáктний
s. cena договíрна цінá
s. podmínky умóви дóговóру, договíрні умóви
s. sankce договíрні сáнкції
s. strany договíрні стóрони
s. závazky договíрні зобов’©зання
smrt смерть, -і, ž
(bezprostřední) příčina s-i (безпосерéдня) прич‡на смéрті
cela s-i кáмера смéртників
dobrovolná s. самогýбство, самовб‡вство
klinická s. клінíчна смерть
náhlá s. раптóва смерть
násilná s. нас‡льницька n. нас‡льна смерть 
neočekávaná s. несподíвана смерть
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nepřirozená s. нас‡льницька n. нас‡льна смерть 
odsoudit k trestu s-i засуд‡ти на смерть n. до смéртної кáри
okamžik s-i час смéрті
okamžitá s. миттêва смерть
pod trestem s-i під загрóзою n. стрáхом смéртної кáри
předčasná s. передчáсна смерть
případ s-i смéртний в‡падок
přirozená s. прирóдна смерть
rozsudek s-i смéртний в‡рок
s. nastala okamžitě смерть настáла миттêво n. моментáльно
s. nastala v důsledku čeho смерть настáла в результáті чогó
s. nastala zaviněním jiné osoby смерть настáла з вин‡ íншої осóби
s. oběšením смéртна кáра чéрез повíшення
s. zadušením смерть від n. чéрез n. внáслідок задýшення, смерть 

від n. внáслідок асфіксíї
trest s-i смéртна кáра
trest s-i zastřelením рóзстріл
vykonat trest s-i в‡конати смéртну кáру
zanikat s-í припин©тися внáслідок смéрті
zdánlivá s. у©вна смерть
smrtelný смертéльний, смéртний
s-á dávka смертéльна дóза
s-á injekce смертéльна ін’êкція
s-é nebezpečí смертéльна небезпéка
s. úraz смертéльна трáвма
smrtící смертонóсний, смертéльний
s. rána смертéльна рáна
s. zbraň смертонóсна збрóя
smysl зміст, -у, m, смисл, -у, m, знáчення, -я, s
pominutí s-ů неосýдний стан
postupovat ve s-u zákona поступáти n. дíяти n. чин‡ти згíдно із закóном n. 

відповíдно до закóну
s. pro povinnost почутт© обóв’язку
v širším s-u у ш‡ршому знáченні
v užším s-u у вýжчому знáченні
ve s-u § 51 odst. 1 zákona č… згíдно з парáграфом 51, абзáц 1 закóну №…; 

відповíдно до парáграфа 51, абзáц 1 закóну №…
sňatek шлюб, -у, m; одрýження, -я, s 
církevní s. релігíйний обр©д шл¤бу, церкóвний шлюб
civilní s. громад©нський шлюб
občanský s. громад©нський шлюб
povolení k s-u дóзвіл на шлюб
s. v zastoupení шлюб чéрез застýпника
soužití bez s-u незареєстрóваний шлюб
uzavřít nový s. уклáсти повтóрний шлюб, вз©ти нов‡й шлюб
věková způsobilost ke s-u шл¤бний вік
sňatkový шл¤бний
s. podvodník шл¤бний афер‡ст
sněmovna парлáмент, -у, m, палáта, -и, ž,  

(poslanecká) палáта депутáтів
Poslanecká s. ČR Палáта депутáтів Парлáменту ЧР
snížení зн‡ження, -я, s, пон‡ження, -я, s
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s. nezaměstnanosti зн‡ження безробíття
s. vlastních nákladů зн‡ження собівáртості
snížit зн‡зити, -‡жу, -‡зиш, змéншити, -шу, -шиш, 

скорот‡ти, -очý, -óтиш
s. stav zaměstnanců скорот‡ти кíлькість співробíтників
s. základní kapitál змéншити статýтний фонд
snižovat зн‡жувати, -ую, -уєш, змéншувати, -ую, -уєш, 

скорóчувати, -ую, -уєш
s. ceny зн‡жувати цíни
s. výdaje скорóчувати в‡трати
snoubenec subst. adjekt. наречéний
údaje o s-i дáні про наречéного
snoubenka subst. adjekt. наречéна
sociální соціáльний
referát s-ích věcí вíдділ соціáльного забезпéчення
s. péče соціáльне забезпéчення
s. zabezpečení соціáльне забезпéчення
solventní платоспромóжний, спромóжний плат‡ти
SoS СоС
dětské SOS vesničky дит©чі зáклади для патронáтного виховáння
součinnost взаємодíя, -ї, ž, співробíтництво, -а, s
s. policejních orgánů взаємодíя óрганів полíції
trestná s. співýчасть у злóчині
soud суд, -у, m
arbitrážní s. арбітрáжний суд
civilní s. цивíльний суд
dostat se před s. попáсти під суд
dostavit se k s-u прибýти до сýду
jednání s-u рóзгляд сýду, засíдання сýду, судовé засíдання, 

слýхання сýду 
kasační s. касацíйний суд
krajský s. обласн‡й суд
městský s. міськ‡й суд
na dotaz s-u на зáпит сýду
na vyžádání s-u за вимóгою сýду
Nejvyšší s. Верхóвний Суд
nepatřící do pravomoci s-u непідвíдомчий судý
obvodní s. окружн‡й суд
odmítnutí žaloby s-em судовé відх‡лення пóзову
okresní s. райóнний суд
podléhající s-u підвíдомчий n. підпорядкóваний судý
pohnat před s. koho притягт‡ до сýду n. до відповідáльності когó, віддáти 

під суд когó
postavit obviněného před s. віддáти обвинувáченого під суд, притягт‡ 

обвинувáченого до сýду до відповідáльності
postoupit věc s-u передáти спрáву до сýду n. в суд n. на рóзгляд сýду
požádat s. o co звернýтися в суд з чим
pravomoc s-u судовá юрисд‡кція, компетéнція сýду
předvolat k s-u в‡кликати до сýду n. у суд
příslušný s. підвíдомчий n. компетéнтний суд
rozhodčí s. арбітрáж, арбітрáжний суд
rozvodový s. суд у спрáвах про розірвáння шл¤бу
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smírčí s. миров‡й суд
s. se odebírá k poradě суд вихóдить до нарáдчої кімнáти для постанóвлення 

рíшення, суд відхóдить рáдитися
s. se usnesl суд постанов‡в що, суд прийн©в рíшення про що
Ústavní s. Конституцíйний суд
vojenský soud військóвий трибунáл
Vrchní s. В‡щий суд
žalovat u s-u koho подавáти до сýду n. в суд на кóго 
soudce cудд©, -í, m
nepředpojatý s. неуперéджений cудд©
odvolání s. звíльнення cуддí з посáди 
ovlivňování s. впливáння на cудд¤
pověřený s. уповновáжений cудд©
předsedající s. головýючий cудд©
smírčí s. миров‡й cудд©
s. ve věcech občanskoprávních cудд©, як‡й спеціалізýється на цивíльних спрáвах; 

slang. cудд©-цивілíст
soudcovský суддíвський, суддí
s. sbor склад сýду
soudit суд‡ти, -джý, -диш
soudit se s kým o co суд‡тися, -джýся, -дишся з ким у зв’язкý з чим, 

звертáтися до сýду
s. o majetek суд‡тися чéрез n. за майнó
s. s firmou суд‡тися з фíрмою, вест‡ судов‡й процéс прóти 

фíрми
soudně у судовóму пор©дку
dosáhnout čeho s. доб‡тися чогó у судовóму пор©дку n. чéрез суд n. 

посерéдництвом сýду
s. projednávat zvlášť в‡ділити в окрéму спрáву, в‡ділити в окрéмe 

провáдження
s. stíhat віддaвáти під суд, притягáти до сýду n. 

відповідáльності
s. vystěhovat в‡селити за рíшенням сýду n. на підстáві рíшення 

сýду
soudní судов‡й
s. budova будíвля сýду
s. cestou у судовóму пор©дку
s. konfiskace судовá конфіскáція
s. lékařství судовá медиц‡на
s. moc судовá влáда
s. pitva судóво-мед‡чний рóзтин
s. poplatek судов‡й збір
s. pravomoc судовá юрисд‡кція, компетéнція сýду
s. projednávání a rozhodnutí trestní věci судов‡й рóзгляд і рíшення кримiнáльної спрáви
s. přelíčení судов‡й рóзгляд
s. příkaz постанóва сýду, судовá постанóва, судов‡й накáз, 

накáз сýду, судовé розпор©дження
s. přísedící судов‡й засідáтель
s. rozhodnutí v nepřítomnosti 

obžalovaného
заóчне рíшення сýду

s. řízení судовé провáдження, судоч‡нство
s. senát судовá колéгія
s. senát pro trestní věci судовá колéгія для рóзгляду кримiнáльних справ
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s. senát pro věci občanskoprávní судовá колéгія для рóзгляду цивíльних справ
s. síň зáл n. зáла судовóго засíдання, зал сýду
s. spor судовá спрáва
s. stíhání судовé переслíдування
s. úkon судов‡й акт
s. usnesení постанóва сýду
s. výdaje судовí в‡трати
s. vykonavatel судов‡й виконáвець
s. výrok судов‡й в‡рок
s. znalec судов‡й експéрт
soudnictví судоýстрій, -рою, m, судоч‡нство, -а, s, юст‡ція, -ї, 

ž, правосýддя, -я, s
české s. судоýстрій n. юст‡ція Чéської Респýбліки
trestní s. кримiнáльне судоч‡нство
výkon s. в‡конáння правосýддя
souhlas згóда, -и, ž
bez s-u rodičů без дóзволу батькíв
dát s. k čemu дáти згóду на що
dosáhnout (předběžného) s-u досягт‡ (поперéдньої) згóди 
jednohlasný s. одностáйна згóда
odepřít s. відмóвитися дáти згóду
odvolat s. скасувáти згóду
se s-em státního zástupce за згóдою прокурóра
s. nadpoloviční většiny згóда бíльшої част‡ни
tichý s. мовчазнá згóда
udělit s. k čemu дáти згóду на що
výslovný a bezvýhradný s. цілков‡та згóда
souhlasit s čím погóджуватися, -уюся, -уєшся з чим / погóдитися, 

-джуся, -дишся з чим, приставáти, -та¤, -таêш на що
s. s rozsudkem погóджуватися n. погóдитися з в‡роком n. рíшенням
s. s ustanovením do funkce дáти згóду n. погóджуватися n. погóдитися обійн©ти 

посáду
souhrn сукýпність, -ості, ž
s. právních norem сукýпність правов‡х норм n. нoрм прáва 
souhrnný загáльний, підсумкóвий, сумáрний
s. trest покарáння за сукýпністю в‡років
soukromě привáтно
soukromí привáтне житт©
porušení práva na nedotknutelnost s. порýшення недоторкáнності привáтного житт©
soukromý привáтний
s-á osoba привáтна осóба
s-á věc особ‡ста спрáва
s. byt привáтна кварт‡ра
s. detektiv привáтний детект‡в
s. majetek привáтне майнó
soulož статéвий зв’язóк n. акт, статéві знóсини
donucení ženy k s-i примýшування жíнки до встýпу в статéвий зв’язóк
s. s použitím násilí зґвалтувáння, статéві знóсини із застосувáнням 

фіз‡чного нас‡льства
souložit бýти у статéвих знóсинах
sourozenci брат і сестрá, брáти та сéстри
nevlastní s. (různí rodiče) звéдені брат і сестрá, 

(jeden společný rodič) неповнорíдні брат і сестрá
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soutěž кóнкурс, -у, m
hospodářská s. економíчна конкурéнцiя, економíчне змагáння
nekalá s. недобросóвісна конкурéнція
vyhlásit veřejnou s. оголос‡ти тéндер n. кóнкурс
soužití співжитт©, -я, s, спíльне житт©
manželské s. перебувáння у шл¤бі
mimomanželské s. позашл¤бні стосýнки
nesezdané s. незареєстрóваний шлюб
obnovení manželského s. віднóвлення подрýжніх зв’язкíв 
s. bez sňatku незареєстрóваний шлюб
zrušení manželského s. розірвáння шл¤бу
spadat стосувáтися, -ýюся, -ýєшся чогó, налéжати, -жу, 

-жиш до чóго, вхóдити, -джу, -диш куд‡, в що
s. do pravomoci státu налéжати до компетéнції держáви
sрáchání вч‡нення, -я, s, скóєння, -я, s, здíйснення, -я, s
spáchaný вч‡нений, скóєний, здíйснений
spáchat вчин‡ти, -н¤, -ниш що, скóїти, скóю, скóїш що, 

здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш що
s. hromadnou vraždu вчин‡ти мáсове вб‡вство
s. sebevraždu покінч‡ти житт© самогýбством
s. trestný čin вчин‡ти злóчин
spekulace спекул©ція, -ї, ž
burzovní s. біржовá спекул©ція
zabránit s-ím перешкóдити спекул©ціям
spekulační спекулят‡вний
s. obchody спекулят‡вні оперáції n. угóди
spekulant спекул©нт, -a, m
s. na burze біржов‡й спекул©нт
spekulovat спекулювáти, -¤ю, -¤єш
spiklenec змóвник, -a, m, заколóтник, -a, m,  

конспірáтор, -a, m
spiknout se уклáсти змóву прóти кóго, чóго
spiknutí змóва, -и, ž
mezinárodní s. міжнарóдна змóва
odhalit s. розкр‡ти змóву
zosnovat s. підготувáти n. влаштувáти n. організувáти змóву
spis акт, -a, m; спрáва, -и, ž; докумéнт, -a, m;  

ділов‡й n. офіцíйний папíр; грáмота, -и, ž
nahlížet do s-u переглядáти матеріáли спрáви
obžalovací s. обвинувáльний акт
osobní s. особóва спрáва
prostudovat s. ознайóмитися з матеріáлами спрáви
přiložit ke s-u додáти до спрáви
soudní s. судовá спрáва, матеріáли спрáви
s. odložený ad acta спрáва, здáна в архíв n. до архíву; 

матеріáли спрáви, здáні в архíв n. до архíву
trestní s. кримiнáльна спрáва
vyšetřovací s. слíдча спрáва
zařadit do s-u додáти n. включ‡ти до спрáви
spisový документáльний
s-á značka нóмер спрáви
s. materiál документáльний матеріáл, матеріáл спрáви
splаcení погáшення, -я, s
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s. dluhu погáшення n. сплáта бóргу
splácení сплáчування, -я, s
s. peněžitého trestu po částkách розстрóчення сплáти штрáфу 
splatit сплат‡ти, -ачý, -áтиш, заплат‡ти, -ачý,-áтиш, 

в‡платити, -ачу, -атиш, посплáчувати, -ую, -уєш, 
повиплáчувати, -ую, -уєш

s. dluhy погас‡ти n. сплат‡ти борг‡
s. pohledávky погас‡ти заборгóваність, сплат‡ти n. погас‡ти борг‡, 

задовольн‡ти вимóги (кредитóрів)
s. půjčku сплат‡ти n. в‡платити кред‡т n. пóзику
s. ve splátkách сплат‡ти у розстрóчку
splátka внéсок (у рахýнок бóргу), сплáчувана част‡на n. 

чáстка бóргу; розстрóчка, -и, ž
měsíční s. мíсячний внéсок, внéсок за мíсяць
prodej zboží na s-y прóдаж товáрів у кред‡т n. із розстрóченням 

платежý, прóдаж товáрів у розстрóчку n. на в‡плат
s. důchodu в‡плата пéнсії 
s. pojistného сплáта страховóго внéску n. платежý
s. ve výši… внéсок у рóзмірі…
s-y leasingu лíзингові платежí
splátkový у кред‡т, з розстрóченням платежý, у розстрóчку, 

на в‡плат
s. prodej прóдаж у кред‡т, прóдаж із розстрóченням платежý, 

прóдаж у розстрóчку n. на в‡плат 
splatnost строк n. тéрмін оплáти, строк n. тéрмін платежý
doba s-i úvěru cтрок n. тéрмін погáшення кред‡ту
splatný як‡й n. що підлягáє оплáті n. платежý; як‡й n. що 

сплáчується
částky s-é na měsíc dopředu сýми, якí n. що підлягáють оплáті за мíсяць наперéд
s-á faktura рахýнок-фактýра, як‡й n. що підлягáє оплáті n. 

платежý
splnit в‡конати, -аю, -аєш, здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш
s. podmínky smlouvy в‡конати умóви дóговóру
s. pokyn в‡конати вказíвку
s. požadavek в‡конати вимóгу
s. rozkaz в‡конати накáз n. розпор©дження
s. žádost в‡конати прохáння
spojení 1. зв’язóк, -зкý, m;

2. об’êднання, -я, s 
bankovní s. 1. бáнківські реквіз‡ти;

2. міжбáнківський зв’язóк
s. žalob об’êднання пóзовів
spolčení змóва, -и, ž
s. několika osob kе spáchání trestného 

činu
змóва кількóх осíб на вч‡нення злóчину

založit zločinné s. створ‡ти злоч‡нну організáцію
spolčit se (s kým proti komu) домóвитися, -влюся, -вишся з ким 

прóти кóго, змóвитися, -влюся, -вишся з ким прóти 
кóго

spolčování змóва, -и, ž
společník член, -a, m, учáсник, -a, m; партнéр, -a, m, 

компаньóн, -a, m
obchodní s. торгóвий n. комерцíйний n. торговéльний партнéр
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tichý s. неглáсний компаньйóн
společnost 1. товар‡ство, -а, s, компáнія, -ї, ž, об’êднання, -я, 

s, спíлка, -и, ž; 
2. суспíльство, -а, s

akciová s. (a. s.) акціонéрне товар‡ство (АТ, а.т.)
auditorská s. ауд‡торська фíрма n. компáнія
autodopravní s. автотрáнспортна компáнія n. фíрма
dceřiná s. дочíрня компáнія
holdingová s. хóлдингова компáнія
investiční s. інвестицíйна компáнія
komanditní s. команд‡тне товар‡ство
leasingová s. лíзингова компáнія
mateřská s. матер‡нська компáнія
obchodní s. (ČR) комерцíйне товар‡ство,

(Ukrajina) господáрське товар‡ство
otevřená akciová s. відкр‡те акціонéрне товар‡ство
pojišťovací s. страховá компáнія
splynutí s-í злитт© товар‡ств
s. s ručením omezeným (s. r. o.) товар‡ство з обмéженою відповідáльністю  

(ТОВ, тов)
s. se zahraniční majetkovou účastí товар‡ство із закордóнною майновóю ýчастю
uzavřená akciová s. закр‡те акціонéрне товар‡ство
veřejná obchodní s. пóвне товар‡ство
založit s. створ‡ти n. заснувáти товар‡ство n. компáнію
zánik s-i (obchodní) прип‡нення ді©льності товар‡ства
zrušení s-i bez likvidace перетвóрення товар‡ства
zrušení s-i s likvidací ліквідáція товар‡ства
spolehlivost 1. надíйність, -ості, ž; 

2. вірогíдність, -ості, ž, достовíрність, -ості, ž
s. důkazů вірогíдність n. достовíрність дóказів
spolehlivý 1. надíйний; 

2. вірогíдний, достовíрний
spolek громáда, -и, ž, корпорáція, -ї, ž, товар‡ство, -а, s
stanovy s-u статýт громáди n. корпорáції n. товар‡ства
spoluautor співáвтор, -a, m
spoluautorství співáвторство, -а, s
spoludědic співспадкоêмець, -мця, m
spoludědictví співспадкоêмство, -а, s
spoludlužník співборжн‡к, -á, m
spolumajitel співвлáсник, -a, m
spoluobviněný співобвинувáчений
další případní s-í íнші можл‡ві співобвинувáчені
spoluobžalovaný підсýдний у цій сáмій спрáві
spolupachatel співучáсник, -a, m, (v teorii) співвиконáвець, -вця, m 
s. trestného činu співучáсник злóчину
spolupachatelství співýчасть у злóчині
spolupodpis контрасигнатýра, -и, ž
spolupráce співробíтництво, -a, s, співпрáця, -і, ž
děkujeme předem za s-i заздалегíдь вислóвлюємо под©ку за співробíтництво
navázat s-i встанов‡ти співробíтництво
obchodní a hospodářská s. торговéльно-економíчне співробíтництво
s. s příslušným úřadem співробíтництво з відповíдним управлíнням n. 

інститýцією
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spolupracovat співробíтничати, -аю, -аєш, співпрацювáти, -¤ю, 
-¤єш

spolupracovník співробíтник, -a, m, співпрацівн‡к, -á, m
spoluúčast співýчасть, -і, ž, спíльна ýчасть
pojistná s. розпóділ р‡зику між страхувáльником 

і страховикóм
s. na trestném činu співýчасть у злóчині
spoluúčastník співучáсник, -a, m
spoluvlastnický співвлáсницький
s. podíl чáстка у спíльній влáсності
spoluvlastnictví спíльна влáсність (Ukrajina, další členění – спíльна 

часткóва влáсність, спíльна сумíсна влáсність)
bezpodílové s. manželů (do 1. 8. 1998) спíльна сумíсна влáсність подрýжжя
majetek ve s. майнó у спíльній влáсності
podílové s. спíльна влáсність (спíльна часткóва влáсність, 

спíльна сумíсна влáсність)
spoluvlastník співвлáсник, -a, m
spoluzavinění співвинá, -‡, ž
sponzor спóнсор, -a, m
sponzorování і sponzorství спóнсорство, -а, s
sponzorovat спонсорувáти, -ýю, -ýєш
sponzorský спóнсорський
poskytnout s. dar надáти спóнсорський дар
spor суперéчка, -и, ž, спір, -óру, m, конфлíкт, -у, m
rozhodnout s. soudní cestou в‡рішити спір n. конфлíкт у судовóму пор©дку
soudní s. судов‡й спір
s. o ochrannou známku спір щóдо торговéльної мáрки
urovnat s. розв’язáти спір n. суперéчку
sporný спíрний, сумнíвний
s-á věc спíрна спрáва
s. důkaz сумнíвний дóказ
zástupci s-ých stran представник‡ сторíн (судовóго процéсу)
spoření зберігáння грóшей в ощадкáсі; еконóмія, -ї, ž
stavební s. вид цілеспрямóваного заощáдження грóшей на 

придбáння чи ремóнт житлá
spořit заощáджувати, -ую, -уєш, еконóмити, -млю, -миш
spořitelna ощáдний банк, ощадбáнк, -у, m
stavební s. будівéльний ощадбáнк
spotřebitel споживáч, -á, m
ochrana práv s-ů зáхист прав споживачíв
správa 1. керувáння, -я, s, управлíння, -я, s; 

2. адміністрáція, -и, ž, управлíння, -я, s
Celní s. České republiky М‡тнa слýжбa Чéської Респýбліки; 

(Ukrajina) Держáвна м‡тна слýжба Украḯни
Česká s. sociálního zabezpečení Управлíння соціáльного забезпéчення Чéської 

Респýбліки
domovní s. управлíння буд‡нками, будинкоуправлíння, 

домоуправлíння
hlavní s. головнé управлíння
místní s. a samospráva місцéва адміністрáція та óргани місцéвого 

самоврядувáння, місцéве управлíння та óргани 
місцéвого самоврядувáння

s. dědictví управлíння спáдщиною
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S. Jihomoravského kraje Управлíння Південноморáвського крáю n. 
Південноморáвської óбласті 

s. majetku управлíння майнóм
s. podniku управлíння n. адміністрáція підприêмства
státní s. держáвне управлíння
vojenská s. військóве вíдомство
správce управ‡тель, -я, m чогó, subst. adjekt. управл©ючий 

чим, адміністрáтор, -а, m
pověřený s. уповновáжений управ‡тель
s. daně податкóвий óрган
s. dědictví осóба, якá управл©є спáдщиною
s. domu управ‡тель буд‡нку, (ubytovny) комендáнт буд‡нку, 

(domovník) двірн‡к
s. konkurzní podstaty арбітрáжний керýючий, ліквідáтор, 

розпор©дник майнá, керýючий санáцією боржникá
s. majetku управ‡тель майнá
spravedlivý справедл‡вий, прáвильний
s. rozsudek справедл‡вий в‡рок
spravedlnost справедл‡вість, -ості, ž
ministr s-i мінíстр юст‡ції
prchat před s-í втікáти від правосýддя
sociální s. соціáльна справедл‡вість
správní адміністрат‡вний, управлíнський, управлíння
s. cestou адміністрат‡вним шл©хóм
s. delikt адміністрат‡вне правопорýшення
s. dozor адміністрат‡вний нáгляд
s. opatření адміністрат‡вні зáходи
s. rada наглядóва рáда
s. řád (ČR) Адміністрат‡вно-процесуáльний кóдекс; 

(Ukrajina) Кóдекс адміністрат‡вного судоч‡нства
s. řízení провáдження в спрáвах про адміністрат‡вні 

правопорýшення, адміністрат‡вний процéс
s. soud адміністрат‡вний суд
s. zákaz pobytu адміністрат‡вне в‡селення
správnost прáвильність, -ості, ž
za s. (vyhotovení) за прáвильність (офóрмлення) 
spravovat co управл©ти, -©ю, -©єш, керувáти, -ýю, -ýєш, 

завíдувати, -ую, -уєш чим
s. dědictví управл©ти спáдщиною
srazit 1. (koho, co) зб‡ти, зіб’¤, зíб’êш, ск‡нути, -ну, -неш; 

2. (co z čeho) утр‡мати, -аю, -аєш, відрахувáти, -ýю, 
-ýєш, в‡рахувати, -ую, -уєш, зроб‡ти відрахувáння 
n. в‡рахування

s. koho autem зб‡ти маш‡ною когó
s. ceny зб‡ти n. ск‡нути цíни
srážet відрахóвувати, -ую, -уєш
s. alimenty na děti відрахóвувати алімéнти на дітéй
s. z platu відрахóвувати із заробíтної плáти
srážka 1. відрахувáння, -я, s; 

2. зíткнення, -я, s
s. automobilů зíткнення автомобíлів
s. platby відрахувáння пéвної сýми 
s. ze mzdy a jiných příjmů відрахувáння із заробíтної плáти та íнших дохóдів
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vybírat daň s-ou ст©гувати n. справл©ти подáток відрахувáнням
srocení скýпчення, -я, s (фóрма підготóвки злóчину грýпою 

осíб)
stáhnout 1. зн©ти, знімý, знíмеш;

2. в‡лучити, -чу, -чиш (з óбігу)
s. bankovky z oběhu в‡лучити банкнóти n. куп¤ри з óбігу
s. návrh z projednávání (Vlády ČR) зн©ти з обговóрення (Уряду ЧР)
s. stížnost відмóвитися від скáрги
stálý постíйний
s-é náklady постíйні в‡трати
s. plat постíйна n. стабíльна заробíтна плáта 
s. zaměstnanec постíйний працівн‡к
s. zástupce постíйний представн‡к
stanice∗ (viz příloha)
stanovený встанóвлений
s. ve smlouvě встанóвлений n. в‡значений n. передбáчений 

у дóговóрі
s. zákonem встанóвлений n. передбáчений закóном
s-m způsobem в устанóвленому пор©дку
stanovisko тóчка зóру, поз‡ція, -ї, ž, пóгляд, -у, m
s. krajského úřadu поз‡ція n. тóчка зóру oбласнóго управлíння
zaujmout s. k čemu зайн©ти поз‡цію щóдо чóго,  

мáти тóчку зóру щóдо чóго
stanovit признáч‡ти, -áчý, -áчиш, встанов‡ти, -овл¤, -óвиш, 

в‡значити, -чу, -чиш
pokud zákon nestanoví jinak якщó íнше не встанóвлено n. не передбáчено закóном
soud stanoví způsob shromažďování 

důkazů
суд встанóвлює пор©док збирáння дóказів

s. jednací řád встанов‡ти n. в‡значити пор©док дéнний n. 
реглáмент

s. lhůtu в‡значити n. встанов‡ти строк
s. pokutu признáч‡ти штраф
s. poručenství встанов‡ти патронáт над ким, встанов‡ти опíку над 

ким, встанов‡ти піклувáння над ким
s. právní postavení osoby в‡значити правов‡й стáтус осóби
s. pravomoc в‡значити компетéнцію
s. sazbu встанов‡ти тар‡ф n. стáвку, тарифікувáти
s. v zákoně встанов‡ти закóном
s. vinu встанов‡ти винý
s. výši náhrady встанов‡ти n. в‡значити рóзмір компенсáції
s. zástupce признáч‡ти представникá, признáч‡ти застýпника
vyhláška… stanoví у полóженні n. постанóві… зазнáчено n. зазначáється
stanovy статýт, -у, m, полóження, -я, s
zakotvit ve s-ách закріп‡ти у статýті
starosta міськ‡й головá, головá міськóї рáди, мер, -a, m; 

(vesnice) сільськ‡й головá, головá сільськóї рáди, 
сéлищний головá, головá сéлищної рáди

stát держáва, -и, ž
domovský s. влáсна держáва
dožádaný s. держáва, до якóї звертáються з прохáнням
dožadující s. держáва, якá звертáється з прохáнням
svrchovaný s. суверéнна держáва
státní держáвний
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cizí s. příslušnost інозéмне громад©нство
s. aparát держáвний апарáт
s. dluhopisy держáвні борговí зобов’©зання, держáвні облігáції
s. hranice держáвний кордóн
s. návladní zast. прокурóр
s. občanství громад©нство
s. pečeť гéрбова печáтка
s. poznávací značka (do r. 2001) нoмерн‡й знак трáнспортного зáсобу,  

реєстрацíйний нoмерн‡й знак
s. úředník держáвний службóвець
s. zaměstnanec держáвний службóвець
s. zástupce прокурóр
s. znak держáвний герб
status стáтус, -у, m
právní s. правов‡й стáтус
s. svědka стáтус свíдка
statutární статýтний 
s. město мíсто зі спеціáльним стáтусом
s. orgán статýтний óрган
stav 1. стан, -у, m; 

2. (zaměstnanců) склад, -у, m,  
(předepsaný) штат, -у, m

být v jiném s-u бýти вагíтною
dle s-u k 1. 1. 2008 за стáном на 1. 1. 2008 р.
dle s-u k dnešnímu dni за стáном на сьогóднішній день
duševní s. obviněného психíчний стан обвинувáченого
fyzický s. pachatele фіз‡чний стан осóби, якá вчин‡ла злóчин;  

фіз‡чний стан злоч‡нця
osobní s. сімéйний стан
početní s. кíлькісний склад
posouzení s-u з’ясувáння стáну
právní s. правов‡й n. юрид‡чний стан
rodinný s. сімéйний стан
skutečný s. věci факт‡чний стан спрáви
s. bezvědomí непритóмність, непритóмний стан
v podnapilém s-u у стáні сп’янíння, у нетверéзому стáні
zdravotní s. стан здорóв’я
znát navzájem svůj zdravotní s. (snoubenci) взаêмна обíзнаність наречéних про стан 

здорóв’я
zpráva o zdravotním s-u (мед‡чна) дóвідка про стан здорóв’я
stavba 1. будівн‡цтво, -а, s, будóва, -и, ž; 

2. спóруда, -и, ž
černá s. незакóнне будівн‡цтво 
s. bez povolení будівн‡цтво без дóзволу, незакóнне n. недозвóлене 

будівн‡цтво
tělesná s. будóва тíла, статýра
stávka стрáйк, -у, m
generální s. загáльний стрáйк
nelegální s. незакóнний стрáйк
vyhlásit s-u оголос‡ти стрáйк
výstražná s. поперéджувальний стрáйк
stávkokaz штрейкбрéхер, -a, m
stávkovat страйкувáти, -ýю, -ýєш
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stávkový страйков‡й
s-é hnutí страйков‡й рух
s. výbor страйккóм, страйков‡й комітéт
stávkující страйкáр, -©, m
stejnopis кóпія, -ї, ž
smlouva je vyhotovena ve dvou s-ech дóговíр офóрмлено у двох примíрниках n. 

екземпл©рах
stěžovatel осóба, якá подаê скáргу; скáржн‡к, -á, m
stíhání 1. práv. прит©гнення до кримiнáльної 

відповідáльності; 
2. переслíдування, -я, s

dvojí s. pro tentýž trestný čin прит©гнення до кримiнáльної відповідáльності за той 
сáмий злóчин бíльше одногó рáзу

přerušení trestního s. зуп‡нення кримiнáльної спрáви, зуп‡нення 
провáдження у кримiнáльній спрáві

trestní s. viníka прит©гнення в‡нного до кримiнáльної 
відповідáльності 

uniknout trestnímu s. ун‡кнути прит©гненню до кримiнáльної 
відповідáльності

zahájit trestní s. порýшити кримiнáльну спрáву n. кримiнáльне 
судоч‡нство

zastavit trestní s. закр‡ти кримiнáльну спрáву, закр‡ти провáдження 
у кримiнáльній спрáві

žádat o převzetí trestního s. звернýтися з прохáнням про подáльше провáдження 
кримінáльної спрáви, звернýтися з прохáнням про 
прийнятт© кримінáльної спрáви до провáдження

stíhat koho 1. притягáти до (кримінáльної) відповідáльності 
когó; 
2. накладáти покарáння, карáти, -áю, -áєш; 
3. переслíдувати, -ую, -уєш когó

s. jako obviněného притягáти до відповідáльності як обвинувáченого
s. na základě zatykače притягáти до кримінáльної відповідáльності на 

підстáві накáзу про арéшт n. óрдеру на арéшт
s. pro krádež притягáти до кримінáльної відповідáльності за 

крадíжку
s. pro trestný čin vraždy притягáти до кримінáльної відповідáльності за 

вб‡вство
s. viníka soudně притягáти в‡нного до сýду
trestně s. притягáти в кримiнáльному пор©дку
stížnost скáрга, -и, ž
kasační s. касацíйна скáрга
kladné vyřízení s-i задовóлення скáрги
kniha přání a s-í кн‡га скáрг і пропоз‡цій
nevyhovět s-i не задовольн‡ти скáргу
odvolání s-i відкл‡кання скáрги, відмóва від скáрги
oprávněná s. обґрунтóвана скáрга
podat s. подáти скáргу 
podávat s. na jednání osob подавáти скáргу щóдо дій n. на дíї осíб
projednat s. розгл©нути скáргу
stáhnout s. відкликáти скáргу, відмóвитися від скáрги
s. je odůvodněná скáрга є обґрунтóваною, скáрга обґрунтóвана
s. pro porušení zákona скáрга щóдо порýшення закóну
s. proti usnesení оскáрження постанóви n. ухвáли n. рíшення
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vyhovět s-i задовольн‡ти скáргу
zamítnout s. відхил‡ти скáргу
stopa∗ (viz příloha)
stornovat анулювáти, -¤ю, -¤єш, відмін©ти, -©ю, -©єш / 

відмін‡ти, -ін¤, -íниш, скасóвувати, -ую, -уєш / 
скасувáти, -ýю, -ýєш

strana сторонá, -‡, ž
smluvní s-y договíрні стóрони
sporné s-y стóрони процéсу
s-y zaujímají různé postavení vůči 

předmětu sporu
стóрони займáють рíзні поз‡ції щóдо предмéта спóру

vyjádření stran по©снення сторíн (судовóго процéсу)
zúčastněná s. учáсник судовóго рóзгляду n. процéсу
žalovaná s. сторонá зáхисту
žalující s. сторонá обвинувáчення 
stráž 1. вáрта, -и, ž; 

2. сторóжа, -і, ž, охорóна, -и, ž
Justiční s. Охорóна сýду
tělesná s. особ‡ста охорóна, особ‡стий охорóнець 
strážník поліцéйський
střežit стерегт‡, -ежý, -ежéш, вартувáти, -тýю, -тýєш
s. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody стерегт‡ осíб, якí відбувáють покарáння у в‡гляді 

позбáвлення вóлі
studium навчáння, -я, s
bakalářské s. бакалáврське навчáння
dálkové s. заóчна фóрма навчáння
denní s. дéнна фóрма навчáння
doktorské s. аспірантýра
externí s. заóчна фóрма навчáння
kombinovaná forma s-ia комбінóвана фóрма навчáння
kombinované s. комбінóвана фóрма навчáння
magisterské s. магíстерське навчáння
prezenční forma s-ia дéнна n. стаціонáрна фóрма навчáння
prezenční s. дéнна n. стаціонáрна фóрма навчáння
s. při zaměstnání навчáння без відр‡ву від виробн‡цтва
večerní s. вeчíрня фóрма навчáння
stupeň cтýпінь, -пеня, m
malý s. nebezpečnosti trestného činu pro 

společnost
злóчин невел‡кої т©жкості

menší s. nebezpečnosti trestného činu pro 
společnost

злóчин серéдньої т©жкості

mimořádně vysoký s. nebezpečnosti 
trestného činu pro společnost (trest 
odnětí svobody nad 15 až do 25 let 
nebo doživotí)

надзвичáйно тяжк‡й злóчин 

nepatrný s. nebezpečnosti činu pro 
společnost

малознáчне дíяння

s. nebezpečnosti trestného činu стýпінь т©жкості злóчину
s. zavinění cтýпінь вин‡
velmi vysoký s. nebez peč nosti trestného 

činu pro spo lečnost (trest odně tí svo-
body nad 15 až do 25 let)

тяжк‡й злóчин
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styk зв’язóк, -зкý, m, контáкт, -у, m віднóсини, -син, pl., 
стосýнки, -ів, pl 

bezhotovostní (platební) s. безготівкóвий розрахýнок
být ve stálém s-u s kým перебувáти в постíйному зв’язкý з ким, підтр‡мувати 

постíйний зв’язóк n. контáкт з ким
diplomatický s. дипломат‡чні взаêмини n. віднóсини n. стосýнки
dostat se do s-u s kým увійт‡ в контáкт з ким
konzulární s. кóнсульські віднóсини n. стосýнки n. взаêмини, 

взаêмини на рíвні кóнсульств 
malý pohraniční s. мал‡й прикордóнний рух
mezinárodní s-y міжнарóдні віднóсини n. стосýнки n. зв’язк‡
navázat s-y s kým встанов‡ти зв’язк‡ n. контáкти з ким
obchodní s-y торговéльні віднóсини n. зв’язк‡
peněžní s. готівкóвий розрахýнок
platební s. розрахункóві оперáції
pohlavní s. статéвий зв’язóк, статéві знóсини
právní s. s cizinou правовí стосýнки n. юрид‡чні стосýнки n. правовí 

знóсини з інозéмними держáвами 
přerušit s-y перервáти зв’язк‡ n. віднóсини
při úředním s-u офіцíйно, в офіцíйних докумéнтах, в офіцíйному 

спілкувáнні
společenské s-y суспíльні n. громáдські віднóсини n. стосýнки
upravit s. dítěte s rodičem, který žije 

odděleně
встанов‡ти реж‡м побáчень дит‡ни з тим з батькíв, 
хто живé окрéмо

úvěrový s. кред‡тні стосýнки
subjekt суб’êкт, -a, m
s. deliktu суб’êкт правопорýшення
subjektivita суб’єкт‡вність, -ості, ž
právní s. правоздáтність (vzniká narozením a končí smrtí)
subjektivní суб’єкт‡вний
s. stránka deliktu суб’єкт‡вна сторонá правопорýшення
s. stránku trestného činu tvoří zavinění суб’єкт‡вну стóрону злóчину ствóрює винá
substituce субститýція, -ї, ž, замíна, -и, ž
dědická s. спадкóва субститýція, підпризнáчення спадкоêмця
superlegalizace суперлегалізáція, -ї, ž
s. dokladu суперлегалізáція докумéнта
suverenita суверенітéт, -у, m
porušit s-u порýшити суверенітéт
suverénní суверéнний
s. stát суверéнна держáва
svádět 1. (koho k čemu) práv. схил©ти, -©ю, -©єш когó до 

чóго, підбивáти, -áю, -áєш, підмовл©ти, -©ю, -©єш 
когó на що, спонукáти, -áю, -áєш, когó до чóго, на 
що;
2. (vinu na koho) звертáти, -áю, -áєш, скидáти, -áю, 
-áєш, складáти, -áю, -áєш, звáлювати, -юю, -юєш; 
3. (dívku) спокушáти, -áю, -áєш, звáблювати, -юю, 
-юєш

s. k užívání omamných látek схил©ти до вживáння одурмáнюючих зáсобів
s. vinu na druhého складáти n. звертáти n. скидáти n. звáлювати винý на 

íншого
svaz со¤з, -у, m
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podnikatelský s. cо¤з підприêмців
svazek со¤з, -у, m
homosexuální s. гомосексуáльні стосýнки
manželský s. шлюб
svědčit proti komu давáти показáння прóти кóго, свíдчити, -чу, -чиш 

прóти кóго
křivě s. давáти завíдомо неправд‡ві показáння,  

neofic. лжесвíдчити 
okolnosti svědčí o tom, že… обстáвини свíдчать про те, що…; обстáвини вкáзують 

на те, що…
s. pod přísahou давáти показáння під прис©гою
s. u soudu ve věci krádeže давáти показáння пéред судóм у спрáві про крадíжку
s. vе prospěch koho давáти показáння на кóристь когó
svědecký ve spoj.
s-á výpověď показáння свíдків n. свíдка
svědectví показáння, -я, s, свíдчення, -я, s
křivé s. завíдомо неправд‡ві показáння, neofic. лжесвíдчення
podání s. дáча показáнь
právo odepřít s. прáво відмóвитися давáти показáння 
průkazné s. перекóнливі показáння
s. očitého svědka показáння очев‡дця
s. z druhé ruky показáння, що базýються на повідóмленнях íнших осíб
svědečné відшкодувáння в‡трат свíдкові по ©вці (за 

в‡кликом в óргани дізнáння, досудовóго слíдства, 
прокуратýри і до сýду); 
(грошовá) винагорóда свíдкові (за надáнн© n. дáчу 
показáнь); 
винагорóда свíдкові за відр‡в від йогó звичáйних 
зан©ть; 
відшкодувáння n. компенсáція втрáченої 
заробíтної плáти n. втрáченого заробíтку 

vyplácet s. виплáчувати свíдкові відшкодувáння в‡трат по ©вці 
(за в‡кликом в óргани дізнáння, досудовóго слíдства, 
прокуратýри і до сýду);  
виплáчувати свíдкові (грошовý) винагорóду (за 
надáнн© n. дáчу показáнь); 
виплáчувати свíдкові винагорóду за відр‡в від йогó 
звичáйних зан©ть; 
виплáчувати свíдкові відшкодувáння n. компенсáцію 
втрáченої заробíтної плáти n. втрáченого заробíтку

svědek свíдок, -a, m
důvěryhodný s. свíдок, вáртий довíри
korunní s. злоч‡нець, якóму булó обíцяно, що не бýде 

покáраним n. покáраний абó якóму бýде пом’©кшене 
покарáння, якщó своḯми показáннями в‡криє íнших 
співучáсників

křivopřísežný s. лжесвíдок
nedostavení se s-a k soudu не©вка свíдка в суд
očitý s. очев‡дець
otevřít závěť před s-y відкр‡ти заповíт у присýтності свíдків
ovlivňovaný s. свíдок, як‡й знахóдиться під впл‡вом когó
podplacený s. підкýплений свíдок
poučit s-a o jeho povinnostech роз’ясн‡ти свíдкові йогó обóв’язки
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předvolat jako s-a в‡кликати як свíдка
stát se s-em čeho стáти свíдком чогó
s. obhajoby свíдок зáхисту
s. obžaloby свíдок (сторон‡) обвинувáчення
utajení identity s-a засекрéчення ідент‡чності n. тотóжності свíдка
věrohodný s. свíдок, як‡й заслугóвує довíри
zpochybnit s-a заяв‡ти про недовíру до свíдка 
svéprávnost дієздáтність, -ості, ž
omezená s. обмéжена дієздáтність
svéprávný дієздáтний
s-á osoba дієздáтна осóба
svěřenec виховáнець, -нця, m
svěření передáча, -і, ž
s. dítěte do pěstounské péče передáча дит‡ни під патронáт; передáча дит‡ни під 

опíку, передáча дити́ни під піклувáння
s. majetku do užívání передáча майнá в користувáння
svěřit довíрити, -рю, -риш, звíрити, -рю, -риш, доруч‡ти, 

-учý, -ýчиш, віддáти під опíку
s. dítě do výchovy matce передáти дит‡ну на  виховáння мáтері
svést 1. (koho k čemu) práv. схил‡ти, -л¤, -лиш когó до 

чóго, підб‡ти, -діб’¤, -дíб’êш, підмóвити, -влю, 
-виш когó на що;
2. (vinu na koho) звернýти, -нý, -неш, ск‡нути, -ну, 
-неш, склáсти, -адý, -адéш, звал‡ти, -л¤, -лиш; 
3. (dívku) спокус‡ти, -ушý, -ýсиш, звáбити, -блю, -биш

s. k trestnému činu mladistvého схил‡ти до злóчину неповнолíтнього
s. pod slibem manželství спокус‡ти, обіц©ючи одруж‡тися 
svoboda вóля, -і, ž, свобóда, -и, ž
náboženská s. свобóда віросповідáння
občanské s-y свобóди громад©нина
odnětí s-y позбáвлення вóлі
omezení osobní s-y обмéження особ‡стої свобóди
ponechat na s-ě залиш‡ти на вóлі
porušování domovní s-y порýшення недоторкáнності житлá
sexuální s. osoby статéва недоторкáнність осóби
s. pobytu a pohybu свобóда пересувáння, вíльний в‡бір мíсця 

проживáння
s. projevu свобóда дýмки і слóва
s. slova свобóда слóва
ochrana lidských práv a základních s-d зáхист прав люд‡ни i основополóжних свобóд
svolení дóзвіл, -олу, m, згóда, -и, ž
dát s. k čemu дáти згóду n. дóзвіл на що
svrchovanost суверенітéт, -у, m
státní s. держáвний суверенітéт
územní s. територіáльний суверенітéт
svrchovaný суверéнний 
s. stát суверéнна держáва
systém систéма, -и, ž
většinový volební s. мажоритáрна в‡борча систéма


