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U
ublížení
lehké u. na zdraví
těžké u. na zdraví
u. na zdraví s následkem smrti
ublížit
u. na zdraví
u. komu pomluvami
ubytování
zajistit přiměřené u.
ubytovat
ubytovatel
ubytovna
u. pro svobodné matky s dětmi
účast
povinná ú. na schůzi
projevit ú. komu
ú. na zločinném spolčení
ú. obhájce při úkonech přípravného řízení
ú. v konkurzním řízení (na funkci koho)
ú. v obchodní společnosti
účastenství
ú. na trestném činu
účastník
ú. řízení ve věci občanskoprávní
ú. soudního sporu
účastnit se čeho
ú. voleb
účel
mít za ú.
odjezd za ú-em práce
pro kriminalistické ú-y
splnit ú.
ú. trestu
za tímto ú-em
účelový
ú-á půjčka
účet
běžný ú.
depozitní ú.
devizový ú.
majitel ú-u
obratový ú.

ушкóдження, -я, s
легкé тілéсне ушкóдження
тяжкé тілéсне ушкóдження
тілéсне ушкóдження, що спричин‡ло смерть
1. пошкóдити, -джу, -диш, ушкóдити, -джу, -диш;
2. обрáзити, -áжу, -áзиш когó, скр‡вдити, -джу,
-диш когó
спричин‡ти тілéсне ушкóдження
обрáзити n. скр‡вдити когó нáклепами
надáнн© житлá, житлó, -á, m
забезпéчити відповíдне житлó
посел‡ти, -ел¤, -éлиш, розміст‡ти, -іщý, -íстиш
фіз‡чна n. юрид‡чна осóба, котрá надаê житлó
1. (studentská, pro zaměstnance) гуртóжиток, -у, m;
2. (vojenská) казáрма, -и, ž
буд‡нок для одинóких матерíв з дíтьми
1. ýчасть, -і, ž, співýчасть, -і, ž;
2. ýчасть, -і, ž, присýтність, -ості, ž, ©вка, -и, ž;
3. співчутт©, -©, s
обов’язкóва ýчасть n. присýтність на збóрах,
обов’язкóва ©вка на збóри
в‡явити співчутт© комý
співýчасть у злоч‡нній організáції
ýчасть захисникá у в‡конáнні процесуáльних дій
досудовóго слíдства
ýчасть у кóнкурсі (на посáду когó)
(ČR) ýчасть у комерцíйному товар‡стві;
(Ukrajina) ýчасть у господáрському товар‡стві
співýчасть, -і, ž
співýчасть у злóчині
учáсник, -a, m
учáсник цивíльного процéсу
сторонá в судовóму процéсі n. в судоч‡нстві
брáти ýчасть у чóму, бýти присýтнім на чóму
брáти ýчасть у в‡борах
метá, -‡, ž, ціль, -і, ž
переслíдувати метý
від’ḯзд з метóю працевлаштувáння
для криміналіст‡чних цíлей
в‡конати признáчення
метá n. ціль покарáння
з тіêю метóю, з тим, для тóго
цільов‡й, спеціáльного n. цільовóго признáчення
цільовá пóзика
рахýнок, -нку, m, кóнто neskl.
потóчний рахýнок
депоз‡тний рахýнок
вал¤тний рахýнок
влáсник рахýнку
розрахункóвий рахýнок
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obstavit ú.
osobní ú.
otevřít ú.
poukázat na ú.
rozvahový ú.
terminovaný ú.
vkladový ú.
zmrazení ú-u
účetní
ú. doklad
ú. dokumentace
ú. uzávěrka
ú. výkaznictví
účetní subst. adjekt.
účetnictví
jednoduché ú.
podvojné ú.
vést ú.
učiliště
odborné u.
střední odborné u.
účinek
míjet se ú-em
odkladný ú. napadnutého rozhodnutí
přímý ú.
stížnost nemá odkladný ú.
škodlivý ú.
učinit
u. návrh
u. opatření
u. právní úkon
u. prohlášení
u. rozhodnutí
u. trestní oznámení
u. závěr
účinnost
nabýt ú-i
pozbýt ú-i
právní ú.
ú. smlouvy
ú. zákona
zánik u-i mezinárodní smlouvy
zpětná ú. právních norem
účinný
trest se ukládá podle zákona ú-ého
v době, kdy byl čin spáchán
ú-á opatření

наклáсти арéшт на рахýнок, заблокувáти n.
заморóзити рахýнок
особóвий рахýнок
відкр‡ти рахýнок
переказáти на рахýнок
балáнсoвий рахýнок
строков‡й n. термінóвий рахýнок
депоз‡тний n. ощáдний рахýнок
заморóження рахýнку
бухгáлтерcький
бухгáлтерcький докумéнт
бухгáлтерcька документáція
бухгáлтерcький балáнс n. звіт
бухгáлтерcька звíтність
бухгáлтер, -a, m, zříd. рахівн‡к, -á, m
бухгáлтерський óблік, бухгалтéрія, -ï, ž
прóстé бухгáлтерське провéдення
складнé бухгáлтерське провéдення
вест‡ бухгáлтерський óблік n. бухгалтéрію
уч‡лище, -a, s, шкóла, -и, ž, навчáльний зáклад
професíйно-технíчне уч‡лище
серéднє професíйно-технíчне уч‡лище
дíя, -ї, ž, дíяння, -я, s, вплив, -у, m, ефéкт, -у, m
не досягáти мет‡, в‡явитися безрезультáтним
зуп‡нення в‡конáння (оскáрженого) рíшення n.
(оскáрженої) постанóви
безпосерéдня дíя, безпосерéдній вплив n. ефéкт
подáча скáрги не зупин©є в‡конáння рíшення n.
постанóви
шкідл‡вий n. небезпéчний вплив
зроб‡ти, -обл¤, -óбиш, в‡конати, -аю, -аєш,
провест‡, -едý, -едéш
внест‡ пропоз‡цію
здійсн‡ти зáходи, вж‡ти зáходи n. зáходів
вчин‡ти правоч‡н n. юрид‡чні дíї
зроб‡ти за©ву, заяв‡ти
прийн©ти рíшення
подáти за©ву n. повідóмлення про злóчин
зроб‡ти в‡сновок
ч‡нність, -ості, ž, с‡ла, -и, ž, дíя, -ї, ž
набýти n. набрáти ч‡нності
втрáтити ч‡нність n. с‡лу
юрид‡чна ч‡нність
ч‡нність дóговóру
ч‡нність закóну
прип‡нення ч‡нності міжнарóдного дóговóру
зворóтна с‡ла правов‡х норм
ефект‡вний, дійов‡й, акт‡вний
покарáння призначáється згíдно із закóном, ч‡нним
прóтягом вч‡нення злóчину;
покарáння призначáється відповíдно до закóну,
ч‡нного прóтягом вч‡нення злóчину
ефект‡вні зáходи
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účtovací
ú. doklad
účtovat
ú. daňové odpisy
ú. podvojně
ú. v souladu s přiloženou fakturou
údaj
časový ú.
důvěrné ú-e
neúplné ú-e
osobní ú-e
ověření ú-ů
poskytnout ú-e
rozporuplné ú-e
statistické ú-e
ú-e, které jsou předmětem bankovního
tajemství
ú-e vedené o mé osobě
ú-e z předložených dokladů
uvádět ú-e
uvedené ú-e jsou pravdivé a úplné
vědomě nepravdivé ú-e
vyvrátit ú-e
zamlčení ú-ů
zapsání nepovinných ú-ů
zjištěné ú-e
zkreslené ú-e
změna ú-ů zapisovaných do občanského
průkazu
zveřejňování ú-ů
údajný
ú. vrah
událost
hlášená u.
mimořádná u.
pojistná u.
udání
anonymní u.
křivé u.
napsat u. na koho
s u-ím ceny
učinit u. na koho
u. důvodu
u. místa
udat

розрахункóвий
розрахункóвий докумéнт
пред’явл©ти рахýнок на що, вимагáти плáту за що
включáти в рахýнок списáння подáтків
складáти складнé бухгáлтерське провéдення
нарахóвувати згíдно із дóданою фактýрою
дáні, -их, pl., відóмості, -ей, pl., факт, -у, m
дáта
секрéтні n. конфіденцíйні дáні
непóвні дáні
особóві дáні
перевíрка дáних n. фáктів
надáти дáні n. відóмості
суперéчливі дáні
стат‡стичні дáні
дáні, що є предмéтом бáнківської таêмниці
дáні, якí стосýються моêї осóби;
дáні щóдо моêї осóби
дáні з пред’©влених докумéнтів
навóдити дáні n. фáкти
навéдені дáні правд‡ві та пóвні
завíдомо неправд‡ві дáні n. фáкти
спростувáти дáні n. фáкти n. відóмості
прихóвування дáних n. фáктів
навéдення необов’язкóвих n. факультат‡вних дáних
встанóвлені дáні n. фáкти n. відóмості
перекрýчені n. підтасóвані фáкти n. дáні
змíна дáних, що зап‡суються до пáспорта
громадян‡на n. до внýтрішнього пáспорта
оприл¤днення дáних n. фáктiв
у©вний, удáваний
у©вний вб‡вця
подíя, -ї, ž, в‡падок, -дку, m
подíя, про якý булó повідóмлено; повідóмлена подíя
надзвичáйна n. виняткóва подíя
страхов‡й в‡падок
1. донóс, -у, m, донéсення, -я, s;
2. зазнáчення, -я, s, повідóмлення, -я, s,
посилáння, -я, s; навéдення, -я, s
анонíмне повідóмлення, анонíмна за©ва, анонíмний
донóс
завíдомо неправд‡ве повідóмлення про вч‡нення
злóчину, неправд‡вий донóс
написáти донóс на кóго
із зазнáченою цíнністю
донест‡ n. зроб‡ти донóс на кóго
навéдення прич‡ни
зазнáчення мíсця
1. донест‡, -сý, -сéш на кóго, зроб‡ти донóс на кóго,
про що, в‡дати, -ам, -аси когó, що;
2. зазнáч‡ти, -áчý, -áч‡ш, повідóмити, -млю, -миш,
навест‡, -едý, -едéш;
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svědek udal, že…
u. padělané peníze
u. zloděje
udavač і udávač
udavačský і udávačský
u. dopis
udavačství і udávačství
udávat

u. padělané peníze
udělení
u. amnestie
u. dovozní licence
u. identifikačního čísla
udělit
u. amnestii
u. důtku
u. milost
u. odměnu
u. osvědčení
u. plnou moc komu k čemu
u. slovo
u. souhlas
u. státní občanství
u. státní vyznamenání
u. vízum
udržení
u. kázně
u. rodiny
udržovat
u. kontakt
u. právo
u. v tajnosti
u. veřejný pořádek
úhrada
finanční ú.
jednorázová ú. celé částky daně
nárok na ú-u zdravotní péče
postarat se o ú-u čeho
ú. dluhu
ú. faktury
ú. nájemného
ú. pohledávek

3. (zboží) збýти, -ýду, -деш
свíдок повідóмив n. зазнáч‡в, що…
збýти підрóблені грóші
донест‡ n. зроб‡ти донóс на злóдія, в‡дати злóдія
донóщик, -a, m
ve spoj.
письмóвий донóс
донóси, -ів, pl., обмовл©ння, -я, s
1. донóсити, -óшу, -óсиш на кóго, роб‡ти донóс на
кóго, про що, видавáти, -да¤, -даêш когó, що;
2. зазначáти, -áю, -áєш, повідомл©ти, -©ю, -©єш,
навóдити, -джу, -диш;
3. (zboží) збувáти, -áю, -áєш
розповс¤джувати підрóблені грóші
надáнн© -©, s, в‡дача, -і, ž
амнíстія, звíльнення за амнíстією
ліцензувáння íмпорту
(fyzická osoba) присвóєння ідентифікацíйного нóмера
осóби,
(právnická osoba) присвóєння ідентифікацíйного кóду
дáти, дам, дас‡, надáти, -áм, -ас‡
амністувáти, звільн‡ти за амнíстією
в‡нести n. оголос‡ти догáну комý
пом‡лувати когó
нагород‡ти когó
дáти n. надáти посвíдчення n. свідóцтво
в‡дати довíреність комý на що
надáти слóво
дáти згóду на що
надáти громад©нство комý
присвóїти держáвну нагорóду
в‡дати вíзу
зберéження, -я, s, дотр‡мання, -я, s
дотр‡мання дисциплíни
зберéження сім’ḯ n. род‡ни
тримáти, -áю, -áєш, держáти, держý, дéрж‡ш,
утр‡мувати, -ую, -уєш, підтр‡мувати, -ую, -уєш
підтр‡мувати контáкт n. зв’язóк з ким
зберігáти прáво
тримáти n. зберігáти n. держáти в секрéті
утр‡мувати громáдський пор©док
відшкодувáння, -я, s, компенсáція, -ї, ž,
покритт©, -©, s, винагорóда, -и, ž
фінáнсове відшкодувáння, фінáнсова компенсáція
одноразóва сплáта подáтку
прáво на компенсáцію мед‡чної допомóги n.
мед‡чного обслугóвування
заплат‡ти за що, здійсн‡ти оплáту n. платíж чогó
погáшення n. сплáта n. повéрнення бóргу
оплáта рахýнка-фактýри
сплáта нáйму n. орéнди
погáшення n. сплáта заборгóваності n. боргíв,
задовóльнення вимóг (кредитóрів)
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ú. výdajů
uhradit
u. daň
u. hotově
u. penále
u. platby
u. výlohy
u. z vlastních prostředků
u. ztrátu
uhrazení
u. odměny
u. skutečné škody
u. správního poplatku
úhrn
ú. srážek ze mzdy
úhrnný
ú-á částka
ú. trest
uchazeč
u. o zaměstnání
uchopení
násilné u. moci
uchopit
u. moc
uchování
u. státního tajemství
uchovat
u. informace v tajnosti
uchvácení
uchvátit
u. moc
ujednání
podle u.
tajné u.
ujednaný
ujednat co
Ujednáno!
u. podmínky smlouvy
újma
bez ú-y na zdraví
být na ú-u
hmotná ú.
morální ú.
těžká ú. na zdraví z nedbalosti
s následkem smrti
ú. majetkové povahy
ú. na zdraví
utrpět ú-u
závažná ú.

компенсáція в‡трат
відшкодувáти, -ýю, -ýєш, компенсувáти, -ýю, -ýєш,
покр‡ти, -‡ю, -‡єш, в‡нагородити, -джу, -диш
заплат‡ти подáток
заплат‡ти готíвкою
сплáчувати пен¤
здійсн‡ти n. провест‡ платежí
покр‡ти n. компенсувáти в‡трати
відшкодувáти влáснім кóштом
покр‡ти n. компенсувáти зб‡тки
відшкодувáння, -я, s, компенсáція, -ї, ž,
покритт©, -©, s, винагорóда, -и, ž
в‡плата винагорóди n. прéмії
відшкодувáння n. компенсáція реáльних зб‡тків
оплáта адміністрат‡вного збóру
пíдсумок, -у, m, сукýпність, -ості, ž, сýма, -и, ž
загáльна сýма відрахувáнь із заробíтної плáти
загáльний, сумáрний
загáльна сýма
покарáння за сукýпністю злóчинів
кандидáт, -a, m, претендéнт, -a, m
претендéнт на працевлаштувáння
захóплення, -я, s
нас‡льницьке захóплення влáди
захоп‡ти, -опл¤, -óпиш
захоп‡ти влáду
зберéження, -я, s
зберéження держáвної таємн‡ці
зберегт‡, -ежý, -ежéш
зберегт‡ відóмості в секрéті
захóплення, -я, s, заволодíння, -я, s
захоп‡ти, -опл¤, -óпиш, заволодíти, -íю, -íєш
захоп‡ти влáду
домóвленість, -ості, ž, умóва, -и, ž, угóда, -и, ž,
дóговíр, -óру, m
за домóвленістю
таêмна домóвленість n. угóда, таêмний дóговíр
домóвлений, умóвлений, договóрений
домóвитися, -влюся, -вишся, умóвитися, -влюся,
-вишся, договор‡тися, -ор¤ся, -óришся про що
По рукáх! Домóвилися!
домóвитися про умóви дóговóру
шкóда, -и, ž, зб‡тки, -ів, pl., втрáта, -и, ž
без шкóди для здорóв’я, без шкóди здорóв’ю
бýти на шкóду
матеріáльна шкóда, матеріáльні зб‡тки
морáльна шкóда
вб‡вство чéрез необерéжність
зб‡тки n. шкóда майновóго харáктеру, майновá шкóда
(Zákoník práce Ukrajiny) ушкóдження здорóв’я
зазнáти втрáти
істóтна шкóда
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způsobit ú-u
způsobit ú-u na cti
způsobit ú-u na zdraví
ukládání
u. trestu za více trestných činů
ukládat
u. daň
u. peníze do banky
u. (za) povinnost komu
u. trest komu
úkladný
ú-á vražda
ú. vrah
úkon
dispoziční ú.
dvoustranný ú.
neodkladné a neopakovatelné ú-y
v trestním řízení
neoprávněný ú.
operativně pátrací ú-y
právní ú.
procesní ú-y
provést ú.
přípravné ú-y
soudní ú-y
splnění formálních ú-ů
trestněprávní ú-y
ú-y, jejichž provedení nelze odložit
ú-у vyšetřovatele
vykonávat právní ú-y
vyšetřovací ú-y
ukončení
u. platnosti smlouvy
u. řízení ve věci
ukončit
u. řízení smírem
u. výslech
u. vyšetřování
ukončovat
ukrást
u. auto
u. cennosti
u. doklady klientovi
ukrýt

завдáти шкóди n. втрáти n. зб‡тків; заподíяти шкóду
зганьб‡ти, обрáзити n. прин‡зити честь і гíдність
заподíяти n. спричин‡ти тілéсне ушкóдження
признáчення, -я, s
признáчення покарáння за сукýпністю злóчинів
1. клáсти, -адý, -адéш, вкладáти, -áю, -áєш,
внóсити, -óшу, -óсиш;
2. накладáти, -áю, -áєш
обкладáти подáтком когó, накладáти подáток на кóго
клáсти n. вкладáти n. внóсити грóші (на рахýнок)
у банк
покладáти n. накладáти обóв’язок на кóго,
зобов’©зувати когó
призначáти покарáння комý
підстýпний, зловм‡сний, навм‡сний, ум‡сний
ум‡сне вб‡вство
підстýпний уб‡вця
дíя, -ї ž, оперáція, -ї ž, зáхід, -оду, m
розпор©дча дíя
двосторóнній дóговíр, двосторóння угóда;
двосторóння оперáція
невідклáдні дíї кримінáльного судоч‡нства n.
у кримінáльному судоч‡нстві
незакóнні юрид‡чні дíї, незакóнна оперáція
операт‡вно-розшукóві дíї
правоч‡н, юрид‡чні дíї, правов‡й n. юрид‡чний акт
процесуáльні дíї
здійсн‡ти дíї n. акт n. оперáцію
підготóвчі дíї
судовí дíї n. зáходи
в‡конáння формáльних дій n. зáходів
кримiнáльно-процесуáльні дíї n. зáходи
дíї, провéдення як‡х не мóжна відклáсти
дíї слíдчого
здíйснювати правоч‡ни n. юрид‡чні дíї, здíйснювати
правовí n. юрид‡чні áкти
слíдчі дíї
закíнчення, -я, s, завéршення, -я, s, закритт©, -©, s
прип‡нення ч‡нності дóговóру
закритт© спрáви
закінч‡ти, -чý, -ч‡ш, заверш‡ти, -шý, -ш‡ш,
закр‡ти, -‡ю, -‡єш
закінч‡ти спрáву мировóю угóдою
закінч‡ти дóпит
закінч‡ти слíдство n. розслíдування
кінчáти, -áю, -áєш, закíнчувати, -ую, -уєш,
завéршувати, -ую, -уєш, закривáти, -áю, -áєш
вкрáсти, -áду, -áдеш, в‡красти, -аду, -адеш
вкрáсти n. в‡красти маш‡ну
вкрáсти n. в‡красти цíнності
вкрáсти n. в‡красти докумéнти у кліêнта
сховáти, -áю, -áєш, заховáти, -áю, -áєш, переховáти,
-áю, -áєш
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úkryt
tajný ú.
ukrývat
úleva
daňové ú-y
osoba požívající ú-y
poskytnout ú-y
tarifní ú-y
uloupit
uložení
u. cenných papírů
u. daně
u. konfiskace majetku
u. podmíněného odsouzení
u. povinnosti (nahradit způsobenou
škodu)
u. správní sankce
u. trestu podle uvážení soudu
uložit

u. do sejfu
u. do spisů
u. na účet
u. pokutu
u. projednávání případu advokátovi
u. provedení expertizy
u. (přísný) trest
u. u notáře
u. (za) povinnost komu
u. zákaz
u. žalobci
ultimátum
dát u.
umístění
u. do psychiatrické léčebny
u. v nemocnici
umístit
u. mladistvého delikventa v nápravně
výchovném ústavu
úmluva
celní ú.
dodržet ú-u

схóванка, -и, ž, схóвище, -a, s, тайн‡к, -á, m,
потайн‡к, -á, m
тайн‡к, потайн‡к
ховáти, -áю, -áєш, захóвувати, -ую, -уєш,
перехóвувати, -ую, -уєш
пíльга, -и, ž
податкóві пíльги
пільгов‡к
надáти пíльги
тар‡фні пíльги
вкрáсти, -áду, -áдеш, в‡красти, -аду, -адеш
1. внéсення, -я, s, депонувáння, -я, s;
2. наклáдення, -я, s;
3. признáчення, -я, s
депонувáння цíнних папéрів
обклáдення подáтком
признáчення конфіскáції майнá
признáчення покарáння з випрóбуванням
поклáдення обóв’язку (заплат‡ти n. компенсувáти
зáвдані зб‡тки n. заподíяну шкóду)
наклáдення адміністрат‡вної сáнкції
признáчення покарáння за рóзсудом сýду
1. поклáсти, -адý, -адéш, вклáсти, -адý, -адéш,
внест‡, -сý, -сéш;
2. наклáсти, -адý, -адéш;
3. признáч‡ти, -áчý, -áчиш
поклáсти в сейф
додáти до спрáви
поклáсти n. вклáсти на рахýнок
наклáсти штраф
доруч‡ти вéдення спрáви адвокáтові
наказáти провест‡ експерт‡зу
признáч‡ти (сувóре) покарáння
поклáсти на зберéження у нотáріуса
поклáсти n. наклáсти обóв’язок на кóго, зобов’язáти
когó
наклáсти заборóну
зобов’язáти поз‡вачá
ультимáтум, -у, m
пред’яв‡ти ультимáтум
розмíщення, -я, s, влаштувáння, -я, s
помíщення у психіатр‡чний зáклад n. психіатр‡чну
лікáрню n. психіатр‡чний стаціонáр
госпіталізáція
розміст‡ти, -іщý, -íстиш, влаштувáти, -ýю, -ýєш
влаштувáти неповнолíтнього правопорýшника
у виховнíй колóнії для неповнолíтніх n. у cпеціáльній
виховнíй устанóві
1. домóвленість, -ості, ž;
2. угóда, -и, ž, дóговíр, -óру, m
м‡тна конвéнція
дотр‡мати n. додéржати угóду n. дóговíр n. угóди n.
дóговóру, дотр‡матися угóди n. дóговóру

267
na základě ú-y
návrh ú-y
podle ú-y
uzavřít ú-u
zrušit ú-u
umoření
u. dluhu
u. vkladních knížek
umořit
u. dluhopis
umořovací
u. řízení
úmrtí
ú. se zapisuje do matriky
úmrtní
ú. list
umřít
u. na následky zranění
u. na tuberkulózu
u. náhle
u. násilnou smrtí
úmysl
mít v ú-u zákeřnou vraždu
nepřímý ú.
postranní ú.
prokázat přímý ú.
se špatným ú-em
upustit od svého ú-u
vražedný ú.
úmyslně
ú. se dopustit jednání nebezpečného pro
společnost
úmyslný
ú-á vražda
ú-é neplacení výživného
ú-é poškození cizího majetku
ú-é zavinění smrti
ú. trestný čin
unesený
unést
neunést tíhu důkazů
u. osobu jako rukojmí
unie
Evropská u.
měnová u.
únik
daňový ú.
ú. informací
ú. pracovní síly

за домóвленістю, відповíдно до домóвленості
проéкт угóди n. дóговóру
згíдно з домóвленістю, за домóвленістю
уклáсти угóду n. дóговíр
розірвáти угóду n. дóговíр
погáшення, -я, s, амортизáція, -ї, ž
погáшення n. амортизáція бóргу
визнáння n. визнавáння ощáдних книжóк недíйсними
погас‡ти, -ашý, -áсиш, амортизувáти, -ýю, -ýєш
погас‡ти борговé зобов’©зання n. облігáцію
амортизацíйний
списáння втрáчених абó зн‡щених докумéнтів
cмерть, -і, ž
смерть реєстрýється у кн‡зі зáписів áктів цивíльного
стáну про смерть
смéртний
свідóцтво про смерть
умéрти, вмру, вмреш, помéрти, -мрý, -мрéш
умéрти n. помéрти від порáнення
умéрти n. помéрти від туберкульóзу
умéрти n. помéрти раптóво
умéрти n. помéрти нас‡льницькою n. нас‡льною
смéртю
ýмисел, -слу, m, нáмір, -у, m, зáмір, -у, m
мáти нáмір вчин‡ти підстýпне вб‡вство
непрям‡й ýмисел
таêмний нáмір
довест‡ прям‡й ýмисел
зi злим нáміром
відмóвитися від свогó нáміру
ýмисел n. нáмір вб‡ти
ум‡сно, навм‡сно, свідóмо
ум‡сно вчин‡ти суспíльно небезпéчні дíяння,
вчин‡ти суспíльно небезпéчні дíяння навм‡сно
ум‡сний, навм‡сний, свідóмий
ум‡сне вб‡вство
злíсне ух‡лення від сплáти алімéнтів
ум‡сне пошкóдження чужóго майнá
ум‡сне сприч‡нення смéрті
ум‡сний злóчин
в‡крадений, вкрáдений
1. co знест‡, -сý, -сéш, перенест‡, -сý, -сéш,
в‡терпіти, -плю, -пиш; в‡тримати, -аю, -аєш;
2. koho в‡красти, -аду, -адеш, вкрáсти, -áду, -áдеш
не в‡тримати вагóмість дóказів
в‡красти осóбу як зарýчника
со¤з, -у, m, ýнія, -ї, ž
Європéйський Со¤з, Євросо¤з
вал¤тний со¤з
втéча, -і, ž, ун‡кнення, -я, s, відпл‡в, -у, m
ух‡лення від сплáти подáтків
в‡тік інформáції
відпл‡в робóчої с‡ли
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ú. valuty za hranice
znemožnit ú.
unikat
u. před odpovědností
u. trestu
uniknout
u. trestnímu stíhání
únos
ú. dítěte
ú. letadla
ú. osoby s cílem získání výkupného
únosce
ú. žádá výkupné
úpadek
ohlásit ú.
úpis
dlužní ú.
uplácení
u. úředníků
uplácet

u. svědky
úplatek
brát ú-y
dávat ú-y
nabízet ú.
obdržení ú-u
poskytnutí ú-u
přijímání ú-u
vymáhání ú-u
úplatkář
úplatkářský
ú-á aféra
úplatkářství
dopustit se ú.
nepřímé u.
uplatnění
pracovní u.
u. nároků na náhradu škody
uplatnit
u. nárok na co
u. postih
u. právo

відпл‡в вал¤ти за кордóн
позбáвити можл‡вості ун‡кнути
тікáти, -áю, -áєш, втікáти, -áю, -áєш, уникáти, -áю,
-áєш чогó, ухил©тися, -©юся, -©єшся від чóго
ухил©тися від відповідáльності
ухил©тися від покарáння, уникáти покарáння
втект‡, -ечý, -ечéш, ун‡кнути, -ну, -неш чoгó,
ухил‡тися, -ил¤ся, -‡лишся від чóго
ун‡кнути кримiнáльного переслíдування
в‡крадення, -я, s
в‡крадення дит‡ни
незакóнне захóплення повíтряного суднá
в‡крадення осóби з метóю в‡купу n. вíдкупу
викрадáч, -á, m, крадíй, -©, m
викрадáч n. крадíй вимагáє в‡куп n. вíдкуп
1. práv. банкрýтство, -а, s;
2. занéпад, -у, m, занепадáння, -я, s
збанкрутувáти, оголос‡ти себé банкрýтом
(неплатоспромóжним)
розп‡ска, -и, ž, письмóве зобов’©зання
борговé зобов’©зання, облігáція
давáння хабарá, пíдкуп, -у, m
давáння хабарá службóвцям (службóвим n.
посадóвим осóбам)
1. давáти хабарí, підкупóвувати, -ую, -уєш,
підкупáти, -áю, -áєш;
2. (po částkách dluh) сплáчувати, -ую, -уєш,
плат‡ти, -ачý, -áтиш
підкупóвувати n. підкупáти свíдків
хабáр, -á, m
брáти хабарí
давáти хабарí
пропонувáти хабáр
одéржання хабарá
давáння хабарá
одéржання хабарá
вимагáння хабарá
1. хабáрник, -a, m;
2. хабародáвець, -вця, m
хабáрницький
афéра n. скандáл з корýпцією, хабáрницька афéра
хабáрництво, -а, s
одéржати хабарí; давáти хабарí
опосередкóване хабáрництво, хабáрництво чéрез
посерéдника
застосувáння, -я, s, в‡користання, -я, s
можл‡вість працевлаштувáння
вимагáння відшкодувáння n. компенсáції зб‡тків n.
шкóди
застосувáти, -ýю, -ýєш, в‡користати, -аю, -аєш
постáвити вимóгу чогó, щóдо чóго, стосóвно чóго
наклáсти сáнкцію
в‡користати n. реалізувáти прáво
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uplatňovat
u. na úkor koho, čeho
u. námitky
u. pohledávky
úplnost
odpovídat za správnost a ú. údajů
úplný
ú. padělek listiny
ú. sirotek
uplynutí
po u. šesti měsíců
před u-ím lhůty
u. promlčecí doby
upomínka
písemná u. na zaplacení soudního
poplatku
upozornění
upozornit koho na co
u. na nebezpečí
u. na odpovědnost za vědomě křivou
výpověď
úprava
následující ú. zákona
právní ú. pracovních vztahů
ú. dokladů
ú. majetkových vztahů
ú. zákona
upravit
u. právně
u. výši důchodu
u. zákonem
u. zákony
uprchlický
u. tábor
uprchlík
přiznat cizinci postavení u-a
zadržený u.
uprchlý
řízení proti u-ému
u. vězeň
uprchnout
upřesnění
u. výpovědi
upřesnit

застосóвувати, -ую, -уєш, використóвувати, -ую, -уєш
застосóвувати n. використóвувати всýпереч комý, чомý
вислóвлювати заперéчення, пред’явл©ти претéнзії
вимагáти погáшення заборгóванoстi n. боргíв,
вимагáти борг‡
повнотá, -‡, ž
нест‡ відповідáльність за прáвильність і повнотý
дáнних
пóвний
пóвністю підрóблений n. фальш‡вий докумéнт
крýглий n. крýгла сиротá
закíнчення, -я, s, сплив, -у, m
пíсля закíнчення n. спл‡ву шест‡ місяцíв
до закíнчення стрóку, пéред закíнченням стрóку
закíнчення стрóку n. стрóків дáвності
нагáдування, -я, s, лист-нагáдування, повíстка
з нагáдуванням
повíстка з нагáдуванням про сплáту судовóго збóру
поперéдження, -я, s
звернýти чи¤ увáгу на що, вказáти, -ажý, -áжеш
комý на що, поперéдити, -джу, -диш когó про що
поперéдити про небезпéку
поперéдити про відповідáльність за дáчу n. давáння
завíдомо неправд‡вих показáнь
1. впорядкувáння, -я, s, врегулювáння, -я, s;
2. офóрмлення, -я, s
настýпна редáкція закóну
правовé врегулювáння трудов‡х віднóсин
(до)офóрмлення докумéнтів
врегулювáння n. впорядкувáння майнов‡х віднóсин
змíни до закóну n. в закóні
1. впорядкувáти, -ýю, -ýєш, врегулювáти, -¤ю,
-¤єш, встанов‡ти, -овл¤, -óвиш;
2. офóрмити, -млю, -миш
юрид‡чно офóрмити
врегулювáти n. перегл©нути рóзмір пéнсії
врегулювáти закóном
врегулювáти закóни, внест‡ змíни в закóни
бíженський, для бíженців
тáбір (для) бíженців
1. бíженець, -нця, m;
2. втікáч, -á, m, осóба, якá втеклá
надáти інозéмцю стáтус бíженця
затр‡маний бíженець, затр‡маний втікáч
збíглий, втікáч, -á, m, осóба, якá втеклá
судоч‡нство прóти n. щóдо збíглого, провáдження
у спрáві збíглого n. осóби, якá втеклá
збíглий в’©зень n. ув’©знений
втект‡, -ечý, -ечéш
утóчнення, -я, s
утóчнення показáння
уточн‡ти, -н¤, -н‡ш
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upsání
u. akcií
upsat
u. akcie
upustit
u. od nároku
u. od požadavku
u. od trestního stíhání
u. od výkonu zbytku trestu
u. od žaloby
upuštění
podmíněné u. od výkonu trestu
u. od pokusu trestného činu
u. od potrestání (prominutí trestu)
u. od stíhání
úraz
pracovní ú.
smrtelný ú.
utrpět ú.
způsobit ú.
urazit koho
úrazový
ú-é odškodnění
ú-é pojištění
ú-é připojištění
urážka
hrubá u.
slovní u.
u. na cti
u. soudu
u. úřední osoby
určení
u. autorství
u. daně z příjmu
u. formy zavinění
u. otcovství soudní cestou
u. původu dítěte
u. totožnosti podle stálých znaků
u. způsobů čeho
určit
soud určuje znalce
u. dobu platnosti
u. expertizou

підп‡ска, -и, ž
підп‡ска на áкції
1. підписáтися, -ишýся, -‡шешся;
2. заповícт‡, -вíм, -віс‡, відписáти, -шý, -шеш
підписáтися на áкції
відступ‡ти, -упл¤, -ýпиш, відмóвитися, -влюся,
-вишся, залиш‡ти, -шý, -‡ш‡ш, пок‡нути, -ну, -неш
відмóвитися від претéнзії
відмóвитися від вимóги
припин‡ти кримiнáльне переслíдування
звільн‡ти когó від невідбýтої част‡ни покарáння
відступ‡ти n. відмóвитися від пóзову
скасувáння, -я, s, відмíна, -и, ž
умóвно-дострокóве звíльнення від відбувáння
покарáння
відмóва від зáмаху на злóчин
скасувáння покарáння
прип‡нення переслíдування
трáвма, -и, ž, порáнення, -я, s
трудовé калíцтво
смертéльна трáвма
дістáти трáвму n. порáнення, покалíчитися
спричин‡ти трáвму n. порáнення
обрáзити, -áжу, -áзиш когó, скр‡вдити, -джу, -диш
когó
ve spoj.
компенсáція за калíцтво
страхувáння від нещáсних в‡падків
додаткóве страхувáння від нещáсних в‡падків
обрáза, -и, ž
грýба обрáза
словéсна обрáза
обрáза осóби, обрáзa чéсті та гíдності
обрáза сýду
обрáза службóвої n. посадóвої осóби
встанóвлення, -я, s, в‡значення, -я, s,
признáчення, -я, s
встанóвлення áвторства
встанóвлення прибуткóвого подáтку
в‡значення фóрми вин‡
визнáння батькíвства за рíшенням сýду,
(po smrti otce) встанóвлення фáкту батькíвства за
рíшенням сýду
в‡значення n. встанóвлення похóдження дит‡ни
ідентифікáція за постíйн‡ми ознáками
в‡значення n. встанóвлення спóсобів чогó
признáч‡ти, -áчý, -áчиш, встанов‡ти, -овл¤, -óвиш,
в‡значити, -чу, -чиш
суд призначáє експéрта
в‡значити строк ч‡нності, в‡значити строк
дíйсності, в‡значити тéрмін n. строк дíї
встанов‡ти за допомóгою експерт‡зи
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u. jako zmocněnce
u. odškodné
u. opatrovníka
u. překladatele
u. termín
u. totožnost koho znovupoznáním
u. za dědice
určitý
do u-é míry
po u-ou dobu
u-á osoba
u-é okolnosti
za u-ých podmínek
určovat
urgence
úročit
úrok
ú-y z cenných papírů
ú-y z prodlení
ú-y z půjčky
ú-y z vkladu
vyplácet ú-y z peněžní částky
úrokový
ú-é výnosy ze státních dluhopisů
urovnání
mimosoudní u. sporu
smírné u. sporu
urovnat
u. rodinné záležitosti
u. spory
úřad
antimonopolní ú.
berní ú. zast.
celní ú.
cizinecký ú.
finanční ú.
katastrální ú.
konzulární ú.
krajský ú.
licenční ú.

признáч‡ти повíреним n. уповновáженою осóбою
в‡значити рóзмір відшкодувáння n. компенсáції
(dítěte do 14 let) признáч‡ти опікунá,
(dítěte 14–18 let) признáч‡ти піклувáльника
признáч‡ти перекладачá
встанов‡ти n. в‡значити строк n. тéрмін
ідентифікувáти когó, ототóжнити когó
признáч‡ти спадкоêмцем, в‡значити n. встанов‡ти
спадкоêмця
1. пéвний, тóчний;
2. в‡значений, встанóвлений
до пéвної мíри; пéвною мíрою
прóтягом в‡значеного чáсу
в‡значена n. встанóвлена осóба
в‡значені n. встанóвлені n. пéвні обстáвини
за пéвних n. встанóвлених умóв
призначáти, -áю, -áєш, визначáти, -áю, -áєш,
встанóвлювати, -юю, -юєш
настíйливе нагáдування
1. (půjčka) плат‡ти процéнти;
2. (vypočítávat úrok) процентувáти, -ýю, -ýєш,
нарахóвувати n. обч‡слювати процéнти
процéнт, -a, m, процéнти, -ів, pl.
процéнти з цíнних папéрів
процéнти за прострóчення
процéнти з пóзики
процéнти з вклáду n. внéску
виплáчувати процéнти з грошовóї сýми
процéнтний
процéнтні дохóди з держáвних облігáцій n.
держáвних боргов‡х зобов’©зань
розв’язáння, -я, s, уладнáння, -я, s, врегулювáння,
-я, s
позасудовé в‡рішення n. врегулювáння n.
розв’язáння спóру
м‡рне в‡рішення n. врегулювáння n. розв’язáння спóру
улáгодити, -джу, -диш, уладнáти, -áю, -áєш,
налáгодити, -джу, -диш
врегулювáти n. уладнáти сімéйні віднóсини
розв’язáти n. в‡рішити n. врегулювáти спóри
1. управлíння, -я, s, устанóва, -и, ž, óрган, -у, m;
2. посáда, -и, ž
(ČR) антимонопóльне управлíння;
(Ukrajina) антимонопóльний комітéт
податкóва інспéкція
м‡тниця
управлíння віз і реєстрáції інозéмців
податкóва інспéкція
кадáстрове управлíння
кóнсульска устанóва
обласнé управлíння, обласнá рáда, облрáда
óрган ліцензувáння
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matriční ú
městský ú.
místní ú.
nastoupit do ú-u ministra
obecní ú.
okresní ú.
oznámit ú-ům co
památkový ú.
statistický ú.
stavební ú.
školský ú.
ujmout se ú-u
ú. práce
ú. vyšetřování
uvést do ú-u
vykonávat ú. premiéra
zastávat ú.
zastupitelský ú.
živnostenský ú.
úřadující
ú. prezident republiky
úřední
ú. akt
ú. cestou
ú. doba
ú. dopis
ú. jazyk
ú. listina
ú. odhadce
ú. osoba
ú. ověření
ú. postup
ú. potvrzení
ú. razítko
ú. spis
ú. tiskopis
ú. vyhláška
ú. výkon
ú. záležitosti
ú. záznam

держáвний óрган реєстрáції áктів цивíльного стáну
(РАЦС), (dříve) ЗАГС (зáпис áктів громад©нського
стáну)
(ČR) муніципалітéт, (územně členěná statutární města)
магістрáт;
(Ukrajina) міськá рáда, міськрáда
місцéве управлíння, місцéва адміністрáція
обійн©ти посáду мінíстра
(ČR) муніципалітéт;
(Ukrajina) міськá n. сільськá рáда, міськрáда, сільрáда
райóнне управлíння, райóнна рáда, райрáда
повідóмити óргани n. устанóви про що, довест‡ що
до вíдома óрганів n. устанóв
управлíння охорóни пáм’яток
статист‡чне управлíння
будівéльне управлíння
вíдділ нарóдної освíти
обійн©ти посáду, приступ‡ти до в‡конáння фýнкції
центр зáйнятості, neofic. бíржа прáці;
(Ukrajina – ústřední orgán) Держáвна слýжба
зáйнятості (ДСЗ)
управлíння кáрного рóзшуку, слíдчий підрóзділ
óрганів внýтрішніх справ
признáч‡ти на посáду
обіймáти посáду прем’êр-мінíстра
обіймáти посáду
посóльство
(ČR) підприêмницьке управлíння;
(Ukrajina) Ліцензíйна палáта
тимчасóво викóнуючий обóв’язки когó
сучáсний Президéнт респýбліки
офіцíйний, службóвий, посадóвий
адміністрат‡вний n. офіцíйний акт
в адміністрат‡вному n. службóвому пор©дку,
адміністрат‡вним шл©хóм
год‡ни прийóму
ділов‡й лист
офіцíйна мóва
офіцíйний докумéнт
офіцíйний оцíнювач, суб’êкт оцíночної дíяльності
службóва осóба, посадóва осóба;
посадóва осóба (v Trestním zákoníku Ukrajiny se
od r. 2001 nepoužívá)
офіцíйне посвíдчення n. засвíдчення
службóвий пор©док
офіцíйна дóвідка
печáтка n. штамп устанóви
офіцíйна спрáва
(офіцíйний) бланк n. формул©р
офіцíйне полóження n. повідóмлення
офіцíйний акт
службóві спрáви
офіцíйний зáпис
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z moci ú.
zakročit z moci ú.
úřednický
ú-á vláda
úředník
konzulární ú.
probační ú.
protokolující ú.
soudní ú.
ú. ve funkci
vyšší soudní ú.
úsek
civilně správní ú. Ministerstva vnitra
uskutečnění
návrh na u. transformace systému
sociálních dávek
uskutečnit
u. hrozbu
u. rozhodnutí
uskutečňovat
usmíření
došlo k u. obou stran
usmířit
u. znepřátelené strany
usmrcení
u. lidského plodu
u. novorozence matkou
u. osoby v sebeobraně
u. z nedbalosti (účinnost od 2010)
u. živočichů
vyhrožování u-ím
usmrcený
usmrtit
u. manželku z nízkých pohnutek
u. koho na objednávku
ve stavu nepříčetnosti u. osobu
usnášení
u. komor Parlamentu ČR
usnášeníschopný
usnášet se na čem, o čem

офіцíйно, в адміністрат‡вному n. у службóвому
пор©дку, адміністрат‡вним шл©хóм
вж‡ти офіцíйних зáходів n. офіцíйні зáходи,
здійсни́ти офіцíйні зáходи
службóвий
службóвий ýряд
службóвець, -вця, m
співробíтник кóнсульської устанóви
пробацíйний нагл©дáч
секретáр, як‡й складáє протокóл; протоколíст
службóвець сýду
посадóва осóба
службóвець сýду висóкого рáнгу
1. вíдділ, -у, m, підрóзділ, -у, m;
2. част‡на, -и, ž, відрíзок, -зка, m
Цивíльно-адміністрат‡вний вíдділ Міністéрства
внýтрішніх справ
здíйснення, -я, s, в‡конáння, -я, s, реалізáція, -ї, ž
пропоз‡ція щóдо здíйснення реформувáння n.
трансформáції систéми соціáльного забезпéчення
здійсн‡ти, -н¤, -н‡ш, в‡конати, -аю, -аєш,
реалізувáти, -ýю, -ýєш
втíлити загрóзу в житт©
в‡конати рíшення
здíйснювати, -юю, -юєш, викóнувати, -ую, -уєш,
реалізóвувати, -yю, -yєш
прим‡рення, -я, s
відбулóся прим‡рення обóх сторíн
примир‡ти, -ир¤, -‡риш, помир‡ти, -ир¤,
-‡риш
примир‡ти n. помир‡ти ворогýючі стóрони
вб‡вство, -а, s, позбáвлення житт©, сприч‡нення
смéрті n. заг‡белі
вб‡вство л¤дськóго плóду
вб‡вство мáтір’ю новонарóдженої дит‡ни
вб‡вство осóби при самозáхисті
вб‡вство чéрез необерéжність
сприч‡нення заг‡белі твар‡н
погрóза вб‡вством
вб‡тий, позбáвлений житт©
вб‡ти, вб’¤, вб’êш, позбáвити житт©,
спричин‡ти смерть n. заг‡бель
вб‡ти друж‡ну з низьк‡х мот‡вів
вб‡ти когó на замóвлення
вб‡ти n. позбáвити житт© осóбу, перебувáючи в стáні
неосýдності
прийнятт© n. ухвáлення рíшень
прийнятт© n. ухвáлення рíшень палáтами
Парлáменту ЧР
правомóчний приймáти n. ухвáлювати рíшення
ухвáлювати, -юю, -юєш що, вирíшувати, -ую, -уєш
що, встанóвлювати, -юю, -юєш що, приймáти n.
винóсити ухвáлу n. рíшення про що
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schopnost valné hromady u.
usnesení
napadnout stížností u.
přijímat u.
soudní u.
u. k případu
u. soudu ze dne…
u. ve věci osoby
u. vlády
vynesení u.
uspokojení
pohlavní u.
sexuální u.
u. zákonných nároků
uspokojit
u. požadavky trhu
úspora
peněžní ú-y
ú. paliv
vybrat ú-y
vyčerpat všechny ú-y
uspořádání

u. budoucího bydlení
územní u. státu
uspořádat

u. rodinné vztahy
u. vlastnická práva na majetek
ustanovení
obecná u. občanského soudního řádu
právní u.
přechodná u.
rámcové procesní u.
smluvní u.
u. dědice
u. o uložení trestu
u. § 2 odst.1 občanského zákoníku
u. zákona
u. zákonného zástupce

правомóчність загáльних збóрів приймáти n.
ухвáлювати рíшення
постанóва, -и, ž, ухвáла, -и, ž, рíшення, -я, s
оскáржити ухвáлу n. постанóву n. рíшення
приймáти ухвáлу n. постанóву n. рíшення,
ухвáлювати постанóву n. рíшення
ухвáла n. постанóва n. рíшення сýду
рíшення у спрáві
ухвáла n. постанóва n. рíшення сýду від…
ухвáла n. постанóва n. рíшення стосóвно n. щóдо осóби
постанóва ýряду
в‡несення ухвáли n. постанóви n. рíшення
задовóлення, -я, s
статéве задовóлення
сексуáльне задовóлення
задовóлення закóнних вимóг
задовольн‡ти, -н¤, -н‡ш
задовольн‡ти вимóги р‡нку
1. (uspořené peníze) заощáдження, -я, s, častěji v pl.;
2. еконóмія, -ї, ž
грошовí заощáдження
еконóмія пáлива
зн©ти з рахýнку заощáдження
в‡тратити всі заощáдження
1. організáція, -ї, ž, провéдення, -я, s,
влаштувáння, -я, s;
2. впорядкувáння, -я, s, систематизáція, -ї, ž,
врегулювáння, -я, s;
3. офóрмлення, -я, s
влаштувáння майбýтнього житлá
територіáльне впорядкувáння держáви
1. організувáти, -ýю, -ýєш, провест‡, -едý, -едéш,
влаштувáти, -ýю, -ýєш;
2. впорядкувáти, -ýю, -ýєш, систематизувáти, -ýю,
-ýєш, врегулювáти, -¤ю, -¤єш;
3. офóрмити, -млю, -миш
врегулювáти сімéйні віднóсини
офóрмити прáво влáсності на майнó
1. полóження, -я, s, вимóга, -и, ž;
2. постанóва, -и, ž
загáльні полóження Цивíльного процесуáльного
кóдексу
правовí полóження
тимчасóві полóження
загáльні процесуáльні полóження
договíрні полóження
признáчення спадкоêмця
постанóва про признáчення покарáння
вимóга n. полóження парáграфа 2 абзáцу 1
Цивíльного кóдексу
вимóга n. полóження закóну
признáчення закóнного представникá
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ve smyslu u.
výslovné u.
základní u. trestního zákona
závěrečná u.
zvláštní u. zákona
ustanovený
u-á lhůta
u. dědic
ustanovit
u. obhájce (bez možnosti výběru)
ve smlouvě je ustanoveno, že…
ústav
detenční ú.
Kriminalistický ú. Praha
léčebný ú.
nápravně výchovný ú. pro mladistvé
peněžní ú.
ú. pro výkon trestu
Ú. soudního lékařství
zdravotní ú.
ústava
článek ú-y
dodržovat ú-u
návrh ú-y
porušení ú-y
v souladu s ú-ou
zakotvený v ú-ě
ústavní
ochranné ú. léčení
ú. právo
ú. soud
ú. výchova dítěte
ú. zákon
ú. způsob vládnutí
ú. žaloba
ústavnost
ú. zákonů
ústavodárný
ustavující
u. valná hromada
ustoupení

відповíдно до постанóви, відповíдно до вимóги n.
полóження, згíдно з постанóвою, згíдно з вимóгою n.
полóженням
категор‡чна вимóга
основнí полóження Кримiнáльного закóну
закл¤чні n. прикінцéві полóження
особл‡ві полóження закóну
1. встанóвлений, в‡значений;
2. признáчений
встанóвлений n. в‡значений строк
признáчений спадкоêмець
1. встанов‡ти, -овл¤, -óвиш, в‡значити, -чу, -чиш;
2. признáч‡ти, -áчý, -áчиш
признáч‡ти захисникá (без можл‡вості в‡бору)
у дóговóрі встанóвлено n. зазнáчено, що…
1. інститýт, -у, m;
2. устанóва, -и, ž, зáклад, -у, m
кримiнáльно-виконáвча устанóва n. в’язн‡ця для
психічнохвóрих ув’©знених
Інститýт криміналíстики м. Прáги
лікувáльний зáклад
виховнá колóнія для неповнолíтніх,
cпеціáльна виховнá устанóва
фінáнсова устанóва
кримiнáльно-виконáвча устанóва
Інститýт судовóї медиц‡ни
мед‡чний зáклад
конститýція, -ї, ž
статт© конститýції
додéржуватися n. дотр‡муватися конститýції,
додéржувати n. дотр‡мувати конститýціï
проéкт конститýції
порýшення конститýції
відповíдно до конститýції, згíдно з конститýцією,
у відповíдності з конститýцією
закрíплений у конститýції
1. конституцíйний;
2. інститýтський, інститýту, устанóви, зáкладу
примусóве лікувáння (у лікувáльних устанóвах)
конституцíйне прáво
конституцíйний суд
виховáння дит‡ни у дит©чому соціáльно-виховнóму
зáкладі
конституцíйний закóн
конституцíйна фóрма правлíння
пóзов до Конституцíйного сýду
конституцíйність, -ості, ž
конституцíйність закóнів
конституцíйний
устанóвчий
устанóвчі загáльні збóри
відмóва, -и, ž
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u. od schválených návrhů
ustoupit od čeho
u. od svých nároků
u. od svých požadavků
usvědčení
u. viníka
usvědčit koho z čeho
u. pachatele z trestného činu
u. z krádeže
u. z podvodu
u. ze lži
usvědčovat
usvědčující
u. materiál
u. svědek
utajení
opatření k u. podoby svědka
stupeň u.
u. osobních údajů svědků
utajený
u. byt
utajit
u. důkazy
utéci
u. před trestem
u. z vězení
útěk
pokus o ú.
ú. za hranice
zahnat na ú.
zachránit se ú-em
zdařilý ú.
utíkat
u. před pronásledováním
útočit∗ (viz příloha)
útočník∗ (viz příloha)
útok∗ (viz příloha)
utrpět co
u. újmu
u. zranění následkem autonehody
útvar
ú. rychlého nasazení
ú. vyšetřování

відмóва від схвáлених n. прийн©тих пропоз‡цій n.
проéктів
відмóвитися, -влюся, -вишся від чóго,
відступ‡тися, -упл¤ся, -ýпишся
відмóвитися від своḯх прав
відмóвитися від своḯх вимóг
викритт©, -©, s, в‡явлення, -я, s
викритт© в‡нного
в‡крити, -ию, -иєш когó, в‡явити, -влю, -виш когó
в‡крити n. в‡явити злоч‡нця у вч‡ненні злóчину
в‡крити у крадíжці
в‡крити у шахрáйстві
в‡явити брехн¤
викривáти, -áю, -áєш когó, виявл©ти, -©ю, -©єш
когó, лов‡ти, -вл¤, -виш когó на чóму
викривáльний, обвинувáчувальний
викривáльний n. обвинувáчувальний матеріáл,
матеріáл викривáльного харáктеру
викривáч; свíдок, як‡й викривáє когó, що
засекрéчення, -я, s, приховáння, -я, s
зáходи для засекрéчення осóби свíдка
стýпінь секрéтності
засекрéчення особóвих дáних свíдків
прихóваний, засекрéчений, утáєний, затáєний,
притáєний
засекрéчена кварт‡ра
приховáти, -áю, -áєш, засекрéтити, -éчу, -éтиш,
утаḯти, -а¤, -аḯш, затаḯти, -а¤, -аḯш, притаḯти, -а¤,
-аḯш
приховáти дóкази
втект‡, -ечý, -ечéш, ун‡кнути, -ну, -неш чогó
ун‡кнути покарáння
втект‡ з кримiнáльно-виконáвчої устанóви, втект‡
з в’язн‡ці n. тюрм‡
втéча, -і, ž
спрóба втéчі n. втект‡
втéча за кордóн
примýсити n. змýсити тікáти
врятувáтися втéчею
вдáла втéча
тікáти, -áю, -áєш, бíгти, біжý, біж‡ш, рятувáтися,
-ýюся, -ýєшся
рятувáтися від переслíдування

зазнáти, -áю, -áєш чогó
зазнáти втрáти
зазнáти порáнення внáслідок дорóжньо-трáнспортної
пригóди, зазнáти порáнення внáслідок автоавáрії
вíдділ, -у, m, част‡на, -и, ž
підрóзділ швидкóго реагувáння
слíдчий вíдділ, операт‡вно-розшукóвий вíдділ
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uvádět
u. do funkce
u. do souladu
u. odesílatele
u. okolnosti
u. přesné datum
uvalení
u. cla na zboží
uvalit
u. daň
u. trest
u. vazbu na koho
úvazek
částečný ú.
plný ú.
pracovat na poloviční ú.
zkrácený ú.
uváznout
jednání uvázlo na mrtvém bodě
uvážení
jednat po zralém u.
podle u. soudu
uvážit
u. veškerá doporučení
u. všechny okolnosti
uvedení
úmyslné u. v omyl
u. data
u. do provozu
u. do předešlého stavu
u. důkazů
u. důvodů
u. místa a času
u. nesprávných informací
uvedený
dále u.
níže u.
shora u.
u-é námitky
u. důkaz
u. v bodě
u. v zákoně
u. v žádosti
uvědomělost

1. навóдити, -джу, -диш, вкáзувати, -ую, -уєш;
2. ввóдити, -óджу, -óдиш
призначáти на посáду
привóдити у відповíдність, координувáти з чим
називáти відпрáвника, вкáзувати на відпрáвника
навóдити обстáвини
навóдити тóчну дáту
наклáдення, -я, s, обклáдення, -я, s
обклáдення товáрів м‡том
наклáсти, -адý, -адéш
наклáсти подáток
признáч‡ти покарáння
вз©ти під вáрту когó
зобов’©зання, -я, s, обóв’язок, -у, m, навантáження,
-я, s
непóвна n. часткóва стáвка n. зáйнятість
пóвна стáвка
працювáти на півстáвки
непóвна n. часткóва стáвка n. зáйнятість
1. застр©ти, -©ну, -©неш;
2. зупин‡тися, -ин¤ся, -‡нишся, затр‡матися,
-аюся, -аєшся
переговóри зупин‡лися на мéртвій тóчці
рóздум, -у, m, міркувáння, -я, s
дíяти пíсля зрíлих рóздумів
за рóзсудом сýду
вз©ти до увáги, врахувáти, -ýю, -ýєш; звáжити,
-жу, -жиш
вз©ти до увáги n. врахувáти всі рекомендáції
вз©ти до увáги n. звáжити n. врахувáти n.
обміркувáти всі обстáвини
навéдення, -я, s, ввéдення, -я, s
ум‡сне ввéдення в омáну
навéдення дáти
впровáдження в експлуатáцію, ввéдення в дíю
привéдення до поперéднього стáну
навéдення дóказів
навéдення підстáв
навéдення мíсця та дáти
навéдення неправд‡вої інформáції, навéдення
неправд‡вих відóмостей
навéдений, вкáзаний, зазнáчений
нижчезазнáчений, нижчезгáданий, нижчевкáзаний
нижчезазнáчений, нижчезгáданий, нижчевкáзаний
вищезазнáчений, вищезгáданий, в‡щевкáзаний
навéдені претéнзії
навéдений n. вкáзаний n. зазнáчений дóказ
передбáчений пýнктом, навéдений n. вкáзаний n.
зазнáчений у пýнкті
передбáчений закóном
навéдений n. вкáзаний n. зазнáчений у за©ві n.
клопотáнні
свідóмість, -ості, ž
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občanská u.
uvědomělý
u. čіn
uvědomění
u. si nebezpečí
uvědomit
u. příbuzné o nehodě
uvědomovat si
u. pro společnost nebezpečný charakter
svého jednání
úvěr
devizový ú.
dlouhodobý ú.
hypoteční ú.
kupovat na ú.
poskytnout ú.
splatit ú.
termínovaný ú.
úroky z ú-u
vypovědět ú.
zajištěný ú.
zrušit ú.
úvěrování
hypoteční u.
úvěrovat
ú. na 50% úrok p.a.
ú. podniky
ú. za výhodných podmínek
úvěrový
ú-á operace
ú. podvod
ú. účet
ú. závazek
uveřejnění
u. dokumentu v Úředním věstníku EU
uveřejnit
u. výsledky voleb
uvést
jak bylo uvedeno výše
u. adresu
u. celé jméno
u. do oběhu
u. do provozu

громад©нська свідóмість
свідóмий
свідóмі дíї, свідóмий вч‡нок
усвідóмлення, -я, s
усвідóмлення небезпéки
повідóмити, -млю, -миш когó, комý що, про що,
сповіст‡ти, -іщý, -іст‡ш когó про що, довест‡ до
вíдома чийóго
повідóмити рóдичів n. рóдичам про авáрію n.
нещáсний в‡падок
усвідóмлювати, -юю, -юєш
усвідóмлювати суспíльно небезпéчний харáктер
своḯх дій
кред‡т, -у, m, пóзика, -и, ž
вал¤тний кред‡т
довготермінóвий кред‡т
іпотéчний кред‡т
купувáти у кред‡т n. на в‡плату
надáти кред‡т
погас‡ти кред‡т
термінóвий n. строков‡й кред‡т
процéнти з кред‡ту
закр‡ти кред‡т
забезпéчений кред‡т
закр‡ти кред‡т
кредитувáння, -я, s
іпотечне кредитувáння
кредитувáти, -ýю, -ýєш,
надавáти / надáти кред‡т
надавáти / надáти кред‡т n. кредитувáти під 50%
річн‡х
надавáти / надáти кред‡т n. кредитувáти
підприïмствам, кредитувáти підприêмства
надавáти / надáти кред‡т n. кредитувáти на в‡гідних
умóвах
кред‡тний
кред‡тна оперáція
обмáн n. обмáнні дíї у сфéрі кредитувáння
кред‡тний рахýнок
дебітóрська заборгóваність
опублікувáння, -я, s, оприл¤днення, -я, s
опублікувáння n. оприл¤днення докумéнта
в Офіцíйному вíснику ЄС
опублікувáти, -ýю, -ýєш, оприл¤днити, -ню, -ниш,
оголос‡ти, -ошý, -óсиш
опублікувáти n. оприл¤днити результáти в‡борів
навест‡, -едý, -едéш
як булó навéдено n. вкáзано n. зазнáчено в‡ще
навест‡ адрéсу
(ČR) навест‡ прíзвище, ім’©;
(Ukrajina) навест‡ прíзвище, ім’©, по бáтькові
пуст‡ти в óбіг
впровáдити в експлуатáцію, ввест‡ в дíю
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u. do úřadu prezidenta
u. důkazy
u. okolnosti
u. svědky
u. v omyl
u. zákon v platnost
uvěznění
opakované u.
příkaz k u.
uvězněný
uvěznit
uvolnění
krátkodobé u. pracovníka z práce
u. prostředků
uvolnit
u. peníze z rozpočtu
u. vklady
u. z funkce
uzákonění
uzákoněný
uzákonit
uzávěrka
dělat u-u
účetní u.
vypracovat u-u
uzavírat
u. běžný účet
u. manželství s kým
u. obchod
u. smír
u. smlouvu za jiných podmínek
uzavření
u. manželství
u. místa činu policií
u. státních hranic
uzavřít
u. církevní sňatek
u. manželství
u. občanský sňatek
u. smlouvu (dle paragrafu)
u. účet
vdova uzavřela nové manželství
území
státní ú.
výsostné ú.
územní

признáч‡ти на посáду Президéнта
навест‡ дóкази
навест‡ обстáвини n. фáкти
назвáти свíдків
ввест‡ в омáну
ввест‡ закóн в дíю
ув’©знення, -я, s
повтóрне ув’©знення
накáз про ув’©знення
ув’©знений
ув’язн‡ти
звíльнення, -я, s
надáнн© працівникóві тимчасóвої відпýстки
в‡ділення кóштів
звільн‡ти, -н¤, -ниш
в‡ділити грóші з бюджéту
в‡дати вклáди
звільн‡ти з посáди
узакóнення, -я, s
узакóнений
узакóнити, -ню, -ниш, закріп‡ти закóном
балáнс, -у, m; звіт, -у, m
провест‡ балáнс
бухгáлтерський балáнс n. звіт
склáсти балáнс
1. закривáти, -áю, -áєш;
2. закíнчувати, -ую, -уєш, кінчáти, -áю, -áєш;
3. укладáти, -áю, -áєш, складáти, -áю, -áєш
закривáти потóчний рахýнок
укладáти шлюб з ким, одрýжуватися з ким, на кóму
укладáти угóду
укладáти мировý угóду
укладáти дóговíр на íнших умóвах
1. закритт©, -©, s;
2. уклáдення, -я, s
уклáдення шл¤бу, одрýження
обгорóдження полíцією мíсця подíї
закритт© держáвного кордóну
1. закр‡ти, -‡ю, -‡єш;
2. закінч‡ти, -інчý, -інч‡ш, кінч‡ти, -чý, -ч‡ш;
3. уклáсти, -адý, -адéш, склáсти, -адý, -адéш
уклáсти церкóвний шлюб
уклáсти шлюб з ким, одруж‡тися з ким, на кóму
зареєструвáти шлюб офіцíйно
уклáсти дóговíр (відповíдно до парáграфу, згíдно із
парáграфом, за парáграфом)
закр‡ти рахýнок
вдовá уклáла нов‡й шлюб, вдовá повтóрно в‡йшла
зáміж
теритóрія, -ї, ž
держáвна теритóрія
суверéнна теритóрія
територіáльний
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ú. celistvost
ú. plán
ú. plánování
ú. samosprávní jednotka
uznání
u. diplomu
u. dluhu
u. viny
u. žaloby
uznat
u. obžalovaného vinným
u. oprávněnost nároku
u. rozhodnutí cizozemského soudu
u. koho schopným vojenské služby
uznávat
u. osobu za příčetnou
u. právo
užít
u. přiměřených prostředků
u. svého práva
u. zbraně
užívání
dát do u. na základě licence
neoprávněné u. věci
uživatel
neoprávněný u.
u. pozemku
u. telefonní sítě
uživit
u. rodinu

територіáльна цíлісність
територіáльний план
територіáльне планувáння
адміністрат‡вно-територіáльна один‡ця iз місцéвим
самоврядувáнням, самовр©дна адміністрат‡внотериторіáльна один‡ця
визнáння, -я, s
нострифікáція диплóма
визнáння бóргу
визнáння вин‡
визнáння пóзову
1. в‡знати, -аю, -аєш, знайт‡, -йдý, -йдеш як‡м;
2. в‡знати, -аю, -аєш, признáти, -áю, -áєш
в‡знати підсýдного в‡нним
в‡знати закóнність претéнзії
в‡знати рíшення інозéмного сýду n. сýду інозéмної
держáви
в‡знати когó придáтним до військóвої слýжби
1. визнавáти, -на¤, -наêш, знахóдити, -джу, -диш
як‡м;
2. визнавáти, -на¤, -наêш, признавáти, -на¤, -наêш
визнавáти осóбу осýдною
визнавáти прáво
в‡користати, -аю, -аєш що, скористáтися, -áюся,
-áєшся чим, застосувáти, -ýю, -ýєш що, вж‡ти, -ивý,
-ивéш що
застосувáти n. в‡користати відповíдні зáходи, вж‡ти
відповíдні зáходи n. відповíдних зáходів
в‡користати своê прáво, скористáтися своḯм прáвом
застосувáти збрóю
користувáння, -я, s, використáння, -я, s
надáти у користувáння на підстáві ліцéнзії
незакóнне користувáння рíччю
користувáч, -á, m
незакóнний користувáч
користувáч земéльної діл©нки
абонéнт
прогодувáти, -ýю, -ýєш
прогодувáти сім’¤ n. род‡ну

