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zabavení конфіскáція, -ї, ž, наклáдення арéшту, арéшт, -у, m
z. cenných předmětů конфіскáція цíнностей
z. vražedného nástroje конфіскáція знар©ддя вб‡вства
zabavený конфіскóваний
zabavit сконфіскувáти, -ýю, -ýєш що в кóго, наклáсти 

арéшт на що
z. doklady podle protokolu сконфіскувáти докумéнти за протокóлом
z. majetek сконфіскувáти майнó
z. pašované zboží сконфіскувáти контрабáнду
zabezpečení забезпéчення, -я, s
důchodové z. пенсíйне забезпéчення
sociální z. соціáльне забезпéчення
zabezpečený забезпéчений
z-á rodina забезпéчена сім’© n. род‡на
z. proti zlodějům забезпéчений від злóдíїв
zabezpečit забезпéчити, -чу, -чиш когó, що від кóго, чóго
z. proti vloupání забезпéчити від нас‡льного незакóнного 

прон‡кнення n. злóму
z. rodinu забезпéчити сім’¤ n. род‡ну (матеріáльно)
zabezpečovací забезпéчувальний, запобíжний, блокувáльний
z. systém запобíжна n. блокувáльна систéма
z. zařízení запобíжний n. блокувáльний пр‡стрій, запобíжне n. 

блокувáльне устаткувáння
zabezpečovat забезпéчувати, -ую, -уєш, гарантувáти, -ýю, -ýєш
z. nedotknutelnost osoby забезпéчувати недоторкáнність осóби
z. právo na zaměstnání гарантувáти прáво на робóту
zabíjet вбивáти, -áю, -áєш, заподíювати смерть, 

умертвл©ти, -©ю, -©єш 
zabít вб‡ти, вб’¤, вб’êш, заподíяти смерть, умертв‡ти, 

-вл¤, -в‡ш
zabití (účinnost od 2010) ум‡сне вб‡вство, вч‡нене в стáні с‡льного 

душéвного хвилювáння
zabránění запобігáння, -я, s, відвéрнення, -я, s
z. deliktům запобігáння правопорýшенням
zabránit komu, čemu v čem запобíгти, -іжý, -іж‡ш чомý, відвернýти, -нý, -неш 

що, перешкóдити, -джу, -диш комý у чóму, чомý
z. trestnému činu запобíгти злóчину 
z. uplatnění práva перешкóдити в‡користанню n. реалізáції прáва
zabraňovat komu, čemu, v čem запобігáти, -áю, -áєш чомý, відвертáти, -áю, -áєш 

що, перешкоджáти, -áю, -áєш комý у чóму, чомý
zabrat забрáти, -берý, -берéш, захоп‡ти, -опл¤, -óпиш, 

відібрáти, -дберý, -дберéш
zadlužení заборгóваність, -ості, ž
zadluženost vůči komu заборгóваність, -ості, ž пéред ким
z. státu заборгóваність держáви
zadlužený заборгóваний, у боргáх
zadlužit застáвити, -влю, -виш
z. dům застáвити буд‡нок
zadlužit se опин‡тися в боргáх, заборгувáти, -ýю, -ýєш

Z
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zadostiučinění сатисфáкція, -ї, ž, відшкодувáння, -я, s
poskytnout materiální z. надáти матеріáльне відшкодувáння
zadržení затр‡мання, -я, s
neoprávněné z. dopravního prostředku незакóнне затр‡мання трáнспортного зáсобу
předběžné z. поперéднє затр‡мання
příkaz k z. накáз про затр‡мання
souhlas k z. згóда на затр‡мання
úkony směřující k z. obviněného дíї, спрямóвані на затр‡мання обвинувáченого
z. pachatele na místě činu затр‡мання осóби, якá вчин‡ла злóчин, на мíсці 

подíї; затр‡мання злоч‡нця на мíсці подíï
z. zásilky затр‡мання пос‡лки
zadržený затр‡маний
být zadržen бýти затр‡маним
zadržený subst. adjekt. subst. adjekt. затр‡маний 
eskortování z-ých конвоювáння затр‡маних
zadržet затр‡мати, -аю, -аєш
banka zadržela peníze банк затр‡мав в‡плату грóшей
z. pašované zboží затр‡мати контрабáнду n. контрабáндний товáр
z. podezřelou osobu затр‡мати підозрíлу осóбу
z. řidičský průkaz в‡лучити посвíдчення воді©
zahájení порýшення, -я, s, відкритт©, -©, s
z. činnosti čeho ввéдення в дíю чогó
z. provozu пуск в експлуатáцію
z. soudního jednání відкритт© судовóго засíдання
z. soudního řízení порýшення судовóї спрáви n. судовóго процéсу n. 

cудоч‡нства
z. trestního řízení порýшення кримiнáльної спрáви 
z. trestního stíhání порýшення кримiнáльної спрáви n. кримiнáльного 

судочи́нства
z. vyšetřování почáток слíдства n. розслíдування
zahájit co порýшити, -шу, -шиш що; відкр‡ти, -‡ю, -‡єш що; 

почáти, -чнý, -чнéш що, розпочáти, -чнý, -чнéш що, 
приступ‡ти, -упл¤, -ýпиш до чóго

z. rozvodové řízení порýшити спрáву про розірвáння шл¤бу
z. schůzi відкр‡ти збóри
z. (soudní) řízení порýшити (судовý) спрáву n. (судов‡й) процéс n. 

судоч‡нство прóти кóго
z. soudní šetření порýшити n. розпочáти судовé слíдство
z. správní řízení порýшити спрáву про адміністрат‡вне 

правопорýшення
z. trestní řízení порýшити кримiнáльну спрáву
z. trestní řízení ve věci podvodu порýшити кримiнáльну спрáву за фáктом шахрáйства
zahajovat co порýшувати, -ую, -уєш що, відкривáти, -áю, -áєш 

що, починáти, -áю, -áєш що, розпочинáти, -áю, -áєш 
що, приступáти, -áю, -áєш до чóго

zahladit зглáдити, -джу, -диш, стéрти, зітрý, зітрéш, 
зн‡щити, -щу, -щиш

z. odsouzení soudním rozhodnutím,  
ex decreto

зн©ти суд‡мість

z. odsouzení ze zákona, ex lege погас‡ти суд‡мість
z. stopy замест‡ слід‡
zahlazení погáшення, -я, s, знятт©, -©, s 
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z. odsouzení soudním rozhodnutím,  
ex decreto

знятт© суд‡мості (ČR – před uplynutím zákonné doby 
nutné k zahlazení odsouzení, Ukrajina – po uplynutí 
poloviny zákonné doby)

z. odsouzení ze zákona, ex lege погáшення суд‡мості 
zahraničí зарубíжні краḯни
dovoz ze z. íмпорт
obchod se z-m зóвнішня торгíвля
prosazovat zájmy státu v z. просувáти інтерéси держáви за кордóном
styky se z-m віднóсини n. зв’язк‡ із зарубíжними краḯнами
vycestovat do z. в‡їхати за кордóн
zahraniční закордóнний, зарубíжний; зóвнішній, íмпортний
z. cesta закордóнна n. зарубíжна пóдорож
z. delegace зарубíжна делегáція
z. dluh зóвнішній борг
z. obchod зóвнішня торгíвля
zacházet повóдитися, -джуся, -дишся з ким, чим, стáвитися, 

-влюся, -вишся до кóго, чóго
surově z. s dětmi жорстóко повóдитися з дíтьми
zachovat 1. дотр‡мати, -аю, -аєш що, чогó, додéржати, -жу, 

-жиш що, чогó, дотр‡матися, -аюся, -аєшся чогó, 
додéржатися, -жуся, -жишся чогó; 
2. зберегт‡, -ежý, -ежéш що

z. důstojnost зберегт‡ гíдність
z. kázeň дотр‡мати n. додéржати дисциплíну n. дисциплíни, 

дотр‡матися n. додéржатися дисциплíни
z. mlčenlivost o všech skutečnostech зберегт‡ конфіденцíйнiсть n. конфіденцíйну 

інформáцію щóдо всіх обстáвин n. фáктів
z. pracovní místo зберегт‡ мíсце робóти
z. (třídenní) lhůtu дотр‡мати n. додéржати (тридéнний) строк n. 

(тридéнного) стрóку
zachránit врятувáти, -ýю, -ýєш, порятувáти, -ýю, -ýєш, 

зберегт‡, -ежý, -ежéш, вберегт‡, -ежý, -ежéш
z. majetek před požárem врятувáти майнó від пожéжі
z. život komu врятувáти житт© комý
záchranný рятувáльний, рятівн‡й
přivolat z-ou službu в‡кликaти швидкý (мед‡чну) допомóгу
z-é práce рятувáльні робóти
z. oddíl рятувáльний загíн 
z. signál рятувáльний сигнáл
zdravotní z-á služba швидкá мед‡чна допомóга
zájem інтерéс, -у, m
být v rozporu se z-em суперéчити інтерéсам
dbát z-ů nezletilých dětí захищáти інтерéси малолíтніх і неповнолíтніх дітéй
jednat ve veřejném z-u дíяти в громáдських інтерéсах
střet z-ů зíткнення інтерéсів
ve vlastním z-u у своḯх інтерéсах
veřejný z. громáдськi інтерéси
zájemce зацікáвлений
z. o zaměstnání осóба, зацікáвлена у працевлаштувáнні
zajistit 1. гарантувáти, -ýю, -ýєш; 

2. закріп‡ти, -іпл¤, -íп‡ш, зафіксувáти, -ýю, -ýєш; 
3. забезпéчити, -чу, -чиш; 
4. затр‡мати, -аю, -аєш
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z. byt proti krádeži захист‡ти n. убезпéчити кварт‡ру від крадíжки
z. důkazy забезпéчити n. закріп‡ти дóкази
z. majetek (v trestním řízení) наклáсти арéшт на майнó
z. pachatele затр‡мати осóбу, якá вчин‡ла злóчин;  

затр‡мати злоч‡нця
z. stopy (trestného činu) зафіксувáти n. закріп‡ти слід‡ (злóчину)
zajištění 1. гарантувáння, -я, s; 

2. закрíплення, -я, s, фіксáція, -ї, ž;
3. забезпéчення, -я, s; 
4. затр‡мання, -я, s

hmotné z. rodiny матеріáльне забезпéчення род‡ни
z. důkazů забезпéчення n. (операт‡вне) закрíплення дóказів
z. majetku (v trestním řízení) наклáдення арéшту на майнó
z. náhrady забезпéчення n. гарантувáння компенсáції; 

компенсáція
z. obviněnému práva na obhajobu забезпéчення обвинувáченому прáва на зáхист
z. osoby затр‡мання осóби
z. peněžitých prostředků na účtech 

v bance
наклáдення арéшту на бáнківські рахýнки

z. stop фіксáція n. закрíплення слідíв
z. veřejného pořádku ve městě забезпéчення громáдського пор©дку у мíсті
zajišťovací запобíжний
z. opatření запобíжні n. превент‡вні зáходи
zajišťovat 1. гарантувáти, -ýю, -ýєш; 

2. закріпл©ти, -©ю, -©єш, фіксувáти, -ýю, -ýєш; 
3. забезпéчувати, -ую, -уєш; 
4. затр‡мувати, -ую, -уєш

z. provedení vyšetřování забезпéчувати провéдення слíдства n. розслíдування
zajmout вз©ти n. захоп‡ти в полóн
z. jako rukojmí захоп‡ти як зарýчника
zákaz заборóна, -и, ž
odvolat z. cкасувáти n. відмін‡ти заборóну
překročit z. порýшити заборóну
přísný z. сувóра заборóна
soudní z. судовá заборóна, заборóна сýду
uložit z. činnosti в‡дати розпор©дження про заборóну n. щóдо 

заборóни ді©льності
vydat z. čeho заборон‡ти що, оголос‡ти заборóну на що
výslovný z. категор‡чна заборóна
z. alkoholu заборóна алкогóлю
z. činnosti позбáвлення прáва займáтися пéвною ді©льністю
z. pobytu (na určitém místě) позбáвлення прáва на перебувáння (на пéвній 

теритóрії)
z. požívání alkoholických nápojů заборóна вживáння алкогóльних напóїв
z. změny rozhodnutí v neprospěch 

obžalovaného
заборóна змíни рíшення не на кóристь 
обвинувáченого

zrušit z. скасувáти заборóну
zakázaný заборóнений, закáзаний
zakázat заборон‡ти, -он¤, -óниш
cizím vstup zakázán сторóннім вхід заборóнено
kouření zakázánо кур‡ти заборóнено
přísně z. сувóро n. категор‡чно заборон‡ти
z. pod pokutou заборон‡ти під загрóзою штрáфу
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z. pod trestem заборон‡ти під загрóзою покарáння
zakázka замóвлення, -я, s
státní z. держáвне замóвлення
veřejná z. публíчне замóвлення
zadávat z-u роб‡ти замóвлення
zákazník покупéць, -пц©, m, замóвник, -a, m,  

(banky) кліêнт, -a, m
podvádění z-ů обмáн покупцíв n. замóвників n. кліêнтів
udržet z-a утр‡мати покупцíв n. замóвників n. кліêнтів
uspokojit z-a задовольн‡ти покупцíв n. замóвників n. кліêнтів
zakazovat заборон©ти, -©ю, -©єш
základ оснóва, -и, ž, заcáда, -и, ž
na z-ě čeho на оснóві чóго
zakládající ve spoj.
z. člen (член-)заснóвник, од‡н із заснóвників n. фундáторів
zakládat заснóвувати, -ую, -уєш, ствóрювати, -юю, -юєш, 

організóвувати, -ую, -уєш
z. politickou stranu заснóвувати n. ствóрювати n. організóвувати 

політ‡чну пáртію
z. rodinu заснóвувати n. ствóрювати сім’¤ n. род‡ну
z. se na pravdě ґрунтувáтися n. базувáтися на правд‡вих фáктах
zakladatel заснóвник, -a, m, фундáтор, -a, m
z. obchodní společnostі заснóвник господáрського n. комерцíйного 

товар‡ства
z. teroristické skupiny заснóвник терорист‡чної грýпи
zakladatelský заснóвницький
z-á listina (ČR – 1 osoba) устанóвчий докумéнт; (Hospodářský zákoník 

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

z-á smlouva (ČR – více osob) устанóвчий докумéнт; (Hospodářský zákoník 
Ukrajiny) заснóвницький дóговíр, статýт суб’êкта 
господарювáння; (Občanský zákoník Ukrajiny) статýт 
товар‡ства, заснóвницький дóговíр, устанóвчий акт

základní основн‡й
z. cena бáзисна цінá
z. kapitál статýтний фонд n. капітáл
zákon закóн, -у, m
aplikovat z-y застосувáти / застосóвувати закóни
autorský z. Закóн «Про áвторське прáво»
být v rozporu se z-em суперéчити закóну
celní z. (ČR) М‡тний закóн;

(Ukrajina) М‡тний кóдекс
časová působnost z-a дíя закóну в чáсі
dodržování z-a додéржання n. дотр‡мання закóну
dodržovat z. додéржуватися n. дотр‡муватися закóну, 

додéржувати n. дотр‡мувати закóн n. закóну
dodržující z. законослухн©ний
důsledné zachovávání z-ů послідóвне додéржання n. дотр‡мання закóнів
jako výjimka ze z-a як в‡няток із закóну
jménem z-a (zatýkat) ім’©м закóну (заарештóвувати)
lesní z. (ČR) Лісов‡й закóн;  

(Ukrajina) Лісов‡й кóдекс
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mezera v z-ě прогáлина в закóні
na základě z-a згíдно із закóном, відповíдно до закóну
nabytí účinnosti z-a набутт© n. набранн© закóном ч‡нності
návrh z-a законопроéкт
navrhnout z. внест‡ законопроéкт
neschválit návrh z-a завал‡ти законопроéкт
novela z-a закóн із змíнами і допóвненнями 
obejít z. обійт‡ закóн, ухил‡тися від закóну
odvolávat se na z. посилáтися на закóн 
platnost z-a ч‡нність n. дíя закóну
platný z. ч‡нний закóн; закóн, як‡й дíє
plnění z-ů дотр‡мання закóнів
pod ochranou z-a під зáхистом закóну
podle ustanovení z-a згíдно з вимóгою n. полóженням закóнy, відповíдно 

до вимóги n. полóження закóну
podle z-a згíдно із закóном, відповíдно до закóну, за закóном
pohrdat z-em зневажáти закóн, не поважáти закóн
pokud z. nestanoví jinak якщó закóном не встанóвлено n. не передбáчено 

інáкше
porušení z-a порýшення закóну
porušovat z. порýшувати закóн
postavit mimo z. постáвити пóза закóном
pozměňovací návrh k návrhu z-a пропоз‡ція до законопроéкту
požadavek z-a вимóга закóну
projednávat z. розглядáти закóн
přestoupit z. порýшити закóн 
příčit se z-u вступáти в протирíччя із закóном
přijetí z-a прийнятт© закóну
působnost z-a дíя закóну
realizace z-a в‡конáння закóну
řídit se ustanoveními z-a дотр‡муватися вимóг n. полóжень закóну
Sbírka z-ů ČR Збíрник n. Звід закóнів ЧР
schvalovat z-y приймáти n. схвáлювати закóни
stanovený z-em встанóвлений n. передбáчений закóном
stát mimo z. сто©ти пóза закóном
stavební z. Закóн «Про будівн‡цтво»
tento z. зазнáчений n. вкáзаний закóн
trest podle z-a закóнне покарáння
trestné činy vyjmenované v z-ě злóчини, перерахóвані n. перелíчені в закóні 
trestní z. (ČR) Кримiнáльний закóн;

(Ukrajina) Кримiнáльний кóдекс
trestný čin stanovený trestním z-em злóчин, передбáчений Кримiнáльним закóном
úprava z-a в‡правлення до закóну
ustanovení z-a вимóгa n. полóження закóну
ústavní z. Конституцíйний закóн
v mezích z-a у мéжах закóну
v souladu se z-em згíдно із закóном, відповíдно до закóну
ve znění z-a в редáкції закóну
vydat z. прийн©ти закóн
vyhlášení z-a опублікувáння закóну
vycházet z požadavků z-a виход‡ти з вимóг закóну
výklad z-a тлумáчення закóну
z moci z-a на підстáві закóну, закóнним шл©хóм
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zakázat z-em заборон©ти закóном
z. je v platnosti закóн є ч‡нним
z. chrání práva občanů закóн охорон©є правá громад©н
z. nabyl platnosti закóн набýв n. набрáв ч‡нності, закóн вступ‡в у дíю
z. o konkurzu a vyrovnání Закóн «Про банкрýтство»
z. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní z.)
(ČR) Закóн «Про нáдра»,
(Ukrajina) Кóдекс про нáдра

z. o přestupcích (ČR) Закóн «Про адміністрат‡вні правопорýшення»;
(Ukrajina) Кóдекс про адміністрат‡вні 
правопорýшення

z. o rodině (ČR) Закóн «Про сім’¤»;
(Ukrajina) Cімéйний кóдекс

z. o svobodě náboženské víry a postavení 
církví a náboženských společností

Закóн «Про свобóду віросповідáння, станóвище 
цéркви та релігíйних об’êднань (організáцій)»
(Ukrajina) Закóн «Про свобóду віросповідáння та 
релігíйні організáції»

z. o vodách (vodní z.) (ČR) Вóдний закóн;
(Ukrajina) Вóдний кóдекс,

z. o výkonu trestu odnětí svobody (ČR) Кримiнáльно-виконáвчий закóн;
(Ukrajina) Кримiнáльно-виконáвчий кóдекс

z. opravňuje закóн уповновáжує
z. povoluje закóн дозвол©є
z. stanoví закóном встанóвлено, закóн передбачáє 
z. upravuje закóн регул¤є
z. ve znění pozdějších změn a doplňků закóн у формулювáнні пізнíших змін і допóвнень
z-ů dbalý občan законослухн©ний громад©нин
zpětná platnost z-a зворóтна с‡ла закóну
zrušit z. скасувáти закóн
živnostenský z. Закóн «Про підприêмництво»
zákoník кóдекс, -у, m
článek z-u статт© кóдексу
občanský z. Цивíльний кóдекс
obchodní z. (ČR) Комерцíйний кóдекс;

(Ukrajina) Господáрський кóдекс
v tomto z-u у зазнáченому кóдексі
z. práce Кóдекс закóнів про прáцю
zákonitý 1. закóнний, передбáчений закóном; 

2. закономíрний
z. vývoj закономíрний рóзвиток
zákonnost закóнність, -ості, ž
dozor nad zachováváním z-i нáгляд за додéржанням закóнності
porušení z-i порýшення закóнності
zajišťovat z. забезпéчувати закóнність
zákonný 1. передбáчений закóном, закóнний; 

2. закóнний, легáльний
na z-ém podkladě на підстáві закóну, на закóнній підстáві, на закóнних 

підстáвах
z-á lhůta строк, передбáчений закóном
z-é manželství закóнний шлюб
z-ou cestou закóнним шл©хóм
z. dědic закóнний спадкоêмець
z. zástupce закóнний представн‡к
zákonodárce законодáвець, -вця, m
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zákonodárný законодáвчий
z. orgán законодáвчий óрган
zákonodárství законодáвство, -а, s
platné z. ч‡нне законодáвство
zakotvení закрíплення, -я, s
z. v právních předpisech закрíплення в нормат‡вно-правов‡х áктах 
zakotvit закріп‡ти, -іпл¤, -íп‡ш
právně z. vztahy юрид‡чно закріп‡ти віднóсини
z. co v zákoně закріп‡ти що в законодáвчому пор©дку 
zakročit ve spoj.
z. proti chuligánům здійсн‡ти зáходи прóти хулігáнів, вж‡ти зáходи n. 

зáходів прóти хулігáнів
zákrok втручáння, -я, s
lékařský z. мед‡чне втручáння
z. policie втручáння полíції
zakrýt co před kým приховáти, -áю, -áєш що від кóго, замаскувáти, -ýю, 

-ýєш що від кóго
z. (jiný) trestný čin приховáти (íнший) злóчин
záležitost спрáва, -и, ž
soukromá z. привáтна n. особ‡ста спрáва
z-i, které spadají do kompetence 

příslušného orgánu
підвíдомчі спрáви

záloha 1. (peněžní) авáнс, -у, m; 
2. voj. запáс, -у, m; 
3. (policie) зáсідка, -и, ž, заcáда, -и, ž

být v z-ze знахóдитися у запáсі n. у зáсідці
obdržet z-u za zboží отр‡мати авáнс за товáр
poskytovat peněžní z-u авансувáти
z. na mzdu авáнс у рахýнок заробíтної плáти
založit 1. заснувáти, -у¤, -уêш; 

2. вклáсти, -адý, -адéш, заклáсти, -адý, -адéш, 
встáвити, -влю, -виш 

z. obchodní společnost створ‡ти n. заснувáти господáрське n. комерцíйне 
товар‡ство

z. požár спричин‡ти пожéжу
z. spis ad acta здáти cпрáву в архíв n. до архíву
z. účet відкр‡ти рахýнок
záměna замíна, -и, ž, підмíна, -и, ž
došlo k z-ě dokumentů трáпилася n. стáлася замíна докумéнтів
z. dítěte підмíна дит‡ни
zaměnit замін‡ти, -ін¤, -íниш, (dítě) підмін‡ти, -ін¤, -íниш 
záměr нáмір, -у, m, ýмисел, -слу, m, зáмір, -у, m 
podnikatelský z. метá n. проéкт підприêмницької ді©льності
zločinný z. злоч‡нний нáмір n. ýмисел
záměrný ум‡сний, навм‡сний 
z-é vyhýbání se čemu ум‡сне ух‡лення від чóго
z. bankrot ум‡сне банкрýтство
zaměření 1. орієнтáція, -ї, ž; 

2. нáпрямок, -мку, m, спеціалізáція, ї, -ž, фах, -у, m
zaměstnanec працівн‡к, -á, m, співробíтник, -a, m, службóвець, 

-вця, m
stálý z. постíйний працівн‡к 
státní z. держáвний службóвець
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vzájemné vztahy z-e a zaměstnavatele взаємовіднóсини між працівникóм і роботодáвцем
zaměstnání робóта, -и, ž, слýжба, -и, ž
hlavní z. основнé мíсце робóти
nastoupení do z. в‡хід на робóту
přijmout koho do z. прийн©ти когó на робóту
příležitostné z. непостíйна робóта
stálé z. постíйне мíсце робóти, постíйна робóта
studium při z. навчáння без відр‡ву від виробн‡цтва
vedlejší z. робóта за сумíсництвом
z. na plný úvazek робóта на пóвну стáвку
z. na poloviční úvazek робóта на півстáвки
zůstat bez z. залиш‡тися без робóти
zaměstnanost зáйнятість, -ості, ž
z. klesá рíвень зáйнятості зн‡жується
z. stoupá рíвень зáйнятості підв‡щується 
zaměstnat koho прийн©ти на робóту кoгó, надáти робóту комý
zaměstnavatel роботодáвець, -вця, m
žalovat z-e подáти в суд на роботодáвця
zameškání (práce) прогýл, -у, m, прóпуск, -у, m
zamezení прип‡нення, -я, s
z. trestné činnosti прип‡нення злоч‡нної ді©льності
zamezit припин‡ти, -ин¤, -‡ниш, перешкóдити, -джу, -диш, 

стáти на завáді чомý, поклáсти край чомý
z. korupci подолáти корýпцію
z. trestnému činu не допуст‡ти (вч‡нення) злóчину 
z. útěku osoby не допуст‡ти втéчі осóби 
zamezovat припин©ти, -©ю, -©єш, перешкоджáти, -áю, -áєш
záminka пр‡від, -оду, m, прич‡на, -и, ž, зáчіпка, -и, ž
dát z-u k čemu дáти пр‡від до чóго
pod z-ou (boje s terorismem) під пр‡водом (боротьб‡ з терор‡змом)
zamítnout відмóвити, -влю, -виш комý в чóму, відхил‡ти,  

-ил¤, -‡лиш що
z. návrh zákona відхил‡ти законопроéкт, hov. завал‡ти законопроéкт
z. žalobu відхил‡ти пóзов, відмóвити у пóзові
zamítnutí відмóва, -и, ž, відх‡лення, -я, s
z. stížnosti відмóва задовольн‡ти скáргу, відх‡лення скáрги
z. žalobního návrhu відмóва в прийняттí позóвної за©ви
zamítnutý відмóвлений, відх‡лений
z-á žádost відх‡лена за©ва, відх‡лене клопотáння
zamlčení čeho прихóвування, -я, s, publ. замóвчування, -я, s
z. podstatných skutečností прихóвування n. замóвчування суттêвих обстáвин 

n. фáктів
zamlčet приховáти, -áю, -áєш
z. pravdu před kým приховáти прáвду від кóго
z. údaje o skutečném stavu příjmů приховáти дáні про дíйсний стан прибýтків
zanedbání ух‡лення, -я, s, занедбáння, -я, s
z. lhůt недотр‡мання n. недодéржання стрóків
z. povinné výživy ух‡лення від сплáти алімéнтів n. кóштів на 

утр‡мання
z. výchovy ух‡лення від обóв’язків по виховáнню n. щóдо 

виховáння дит‡ни
zanedbaný бездóглядний, занéдбаний
z-é dítě бездóглядна дит‡на
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zanedbat ухил©тися, -©юся, -©єшся, занедбáти, -áю, -áєш
z. péči o dítě ухил©тися від обóв’язків по виховáнню n. щóдо 

виховáння дит‡ни
z. služební povinnosti ухил©тися від службóвих обóв’язків
zanechat 1. залиш‡ти, -шý, -‡ш‡ш, лиш‡ти,-шý, -ш‡ш; 

2. к‡нути, -ну, -неш, пок‡нути, -ну, -неш
z. stopy залиш‡ти слід‡
z. trestné činnosti припин‡ти злоч‡нну ді©льність
zánik 1. прип‡нення, -я, s; 

2. анулювáння, -я, s, скасувáння, -я, s
z. časopisu закритт© часóпису
z. firmy прип‡нення ді©льності фíрми
z. manželství прип‡нення шл¤бу
z. nebezpečnosti trestného činu pro 

společnost
втрáта суспíльної небезпéки n. небезпéчності злóчину

z. obchodní společnosti прип‡нення ді©льності господáрського n. 
комерцíйного товар‡ства

z. platnosti smlouvy прип‡нення ч‡нності дóговóру
z. plné moci прип‡нення довíренoстi
z. pojištění прип‡нення дóговóру страхувáння
z. práva na co прип‡нення прáва чогó, на що
z. právnické osoby прип‡нення юрид‡чної осóби
z. účinnosti прип‡нення ч‡нності
zanikat втрачáти ч‡нність, (časopis) припин©ти 

існувáння
manželství zaniká smrtí jednoho 

z manželů
шлюб припин©ється внáслідок смéрті одногó 
з подрýжжя

nárok zaniká прáво втрачáється
smlouva zaniká догóвíр втрачáє ч‡нність n. стаï недíйсним
zaopatření забезпéчення, -я, s
být v z. koho знахóдитися на утр‡манні когó
zaopatřit забезпéчити, -чу, -чиш
zapečetěný запечáтаний, опечáтаний 
z-á obálka запечáтаний n. опечáтаний конвéрт
z. bуt опечáтана кварт‡ра
zapečetit запечáтати, -аю, -аєш, опечáтати, -аю, -аєш 
z. byt опечáтати кварт‡ру
z. dokumenty запечáтати n. опечáтати докумéнти
z. závěť запечáтати n. опечáтати заповíт
zápis 1. зáпис, -у, m;

2. протокóл, -у, m
notářský z. нотаріáльний зáпис 
vyhotovіt z. офóрмити зáпис, офóрмити n. склáсти протокóл
z. do matriky áктовий зáпис
z. do rejstříku держáвна реєстрáція, зáпис про вкл¤чення до 

реêстру
z. manželství реєстрáція шл¤бу
z. o prohlídce зáпис про óгляд
z. o uzavření manželství do matriky áктовий зáпис про шлюб, реєстрáція шл¤бу
z. valné hromady протокóл загáльних збóрів
z. ze soudního jednání протокóл судовóго засíдання
zvukový z. звукозáпис
zapisovatel протокoлíст, -a, m, секретáр, - ©, m
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soudní z. протоколíст у судí, секретáр у судí n. на судовóму 
засíданні

zaplatit оплат‡ти, -ачý, -áтиш, сплат‡ти, -ачý, -áтиш, 
заплат‡ти, -ачý, -áтиш

byl zaplacen správní poplatek ve výši… оплáчено n. сплáчено n. заплáчено адміністрат‡вний 
збір у рóзмірі…

z. dluhy погас‡ти n. сплат‡ти борг‡
z. hotově оплат‡ти n. сплат‡ти n. заплат‡ти готíвкою
započtení зарахувáння, -я, s
z. vyšetřovací vazby (do trestu odnětí 

svobody)
зарахувáння поперéднього ув’©знення (у строк 
покарáння позбáвленням вóлі)

zapojení залýчення, -я, s, вкл¤чення, -я, s
z. do trestné činnosti вт©гнення у злоч‡нну ді©льність
zapojit залуч‡ти, -учý, -ýчиш
z. se do občanského života po propuštění 

z výkonu trestu
залуч‡тися до громáдського житт© пíсля звíльнення 
від відбувáння покарáння

zapojovat залучáти, -áю, -áєш
zaprotokolování запротоколювáння, -я, s
zaprotokolovaný запротокольóваний
zaprotokolovat запротоколювáти, -¤ю, -¤єш
z. výpověď svědka запротоколювáти показáння свíдків n. свíдка
zapřít 1. заперéчити, -чу, -чиш;

2. приховáти, -áю, -áєш, утаḯти, -а¤, -аḯш
dát se z. заперéчити сво¤ присýтність
u soudu vše z. все заперéчити пéред судóм
zapsání записáння, -я, s, внéсення, -я, s
z. do protokolu внéсення до протокóлу
zapsat записáти, -ишý, -‡шеш, внест‡, -сý, -сéш
být zapsán v seznamu бýти зап‡саним n. зареєстрóваним у сп‡ску, бýти 

внéсеним у сп‡сок n. до сп‡ску
z. dítě do cestovního pasu вписáти дит‡ну в пáспорт громад©нина для в‡їзду за 

кордóн
z. manželství do matriční knihy зареєструвáти шлюб
zapůjčit поз‡чити, -чу, -чиш
zaregistrovaný зареєстрóваний
zaregistrovat зареєструвáти, -ýю, -ýєш
z. manželství зареєструвáти шлюб
zaregistrovat se зареєструвáтися, -ýюся, -ýєшся
zaručení гарантувáння, -я, s, забезпéчення, -я, s
z. rovnosti mezi muži a ženami забезпéчення рíвності між чоловікáми та жінкáми
zaručený гарантóваний, забезпéчений
zaručit гарантувáти, -ýю, -ýєш, забезпéчити, -чу, -чиш
zaručit se za koho, co заруч‡тися, -учýся, -ýчишся за кóго, поруч‡тися, 

-учýся, -ýчишся за кóго, вз©ти на порýки когó
z. čestným slovem поруч‡тися чéсним слóвом
záruční гарантíйний
z. doba гарантíйний строк
z. fond гарантíйний фонд
z. list гарантíйний талóн
zaručovat гарантувáти, -ýю, -ýєш, забезпéчувати, -ую, -уєш
z. nedotknutelnost гарантувáти недоторкáнність
z. práva a svobody občanů гарантувáти правá і свобóди громад©н
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záruka 1. порýка, -и, ž;
2. гарáнтія, -ї, ž

osobní z. особ‡ста порýка
peněžitá z. грошовá застáва
poskytnout z-u надáти n. дáти гарáнтію
právní z-а правовá гарáнтія
převzít z-u za nápravu obviněného вз©ти обвинувáченого на порýки 
ústavní z. конституцíйна гарáнтія
z. na zboží гарáнтія на товáр
z. práva nač гарáнтія прáва на що
z. základních práv a svobod гарáнтія основн‡х прав і свобóд
zařadit постáвити, -влю, -виш, поміст‡ти, -іщý, -íстиш, 

внест‡, -сý, -сéш, занест‡, -сý, -сéш, включ‡ти, -чý, 
-ч‡ш

z. do nápravně výchovného ústavu pro 
mladistvé

поміст‡ти до виховнóї колóнії для неповнолíтніх n. 
до cпеціáльної виховнóї устанóви

z. na pořad jednání включ‡ти n. внест‡ до пор©дку дéнного,  
внест‡ в пор©док дéнний

zařazení помíщення, -я, s, внéсення, -я, s, занéсення, -я, s, 
вкл¤чення, -я, s

z. do funkce зарахувáння на посáду
z. podle sazebníku тарифікáція
z. trestného činu do kategorie… внéсення n. занéсення злóчину до категóрії…
zařízení 1. пр‡стрій, -рою, m, устанóвка, -и, ž;

2. зáклад, -у, m, устанóва, -и, ž, організáція, -ї, ž
bezpečnostní z. запобíжне n. захиснé облáднання, запобíжний n. 

захисн‡й пр‡стрій
dorozumívací z. переговóрний пр‡стрій
odposlouchávací z. пр‡стрій для прослухóвування
poplašné z. сигнáльний пр‡стрій, пр‡стрій для сигналізáції 

тривóги
vyřadit zabezpečovací z. в‡вести з лáду запобíжне n. захиснé облáднання, 

в‡вести з лáду запобíжний n. захисн‡й пр‡стрій
zdravotnické z. зáклад охорóни здорóв’я, мед‡чний зáклад
zásada пр‡нцип, -у, m
mravní z-y морáльні пр‡нципи n. засáди
obecné právní z-y загaльноправовí пр‡нципи n. засáди
z. dobrovolnosti пр‡нцип добровíльності
z. presumpce neviny пр‡нцип презýмпції невинувáтості
zásah 1. зáхід, -оду, m;

2. втручáння, -я, s
bezprostřední z. безпосерéдні зáходи, безпосерéдній зáхід, 

безпосерéднє втручáння
ozbrojený z. озбрóєне втручáння
policejní z. втручáння полíції, зáходи полíції
z. do vztahu втручáння у стосýнки n. віднóсини
zasahování втручáння, -я, s
neoprávněné z. do soukromého života незакóнне n. протизакóнне втручáння у привáтне 

житт©
z. do činnosti soudu втручáння у ді©льність сýду
zásahový ve spoj.
z-á jednotka грýпа затр‡мання 
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z-á jednotka rychlého nasazení підрóзділ швидкóго реагувáння
zasedání засíдання, -я, s
neveřejné z. soudu закр‡те засíдання
pořádat z. провóдити засíдання
svolat z. скл‡кати засíдання
veřejné z. (o odvolání) відкр‡те засíдання (про подáчу апел©ції)
zahajovat z. відкривáти засíдання
zasílat посилáти, -áю, -áєш, надсилáти, -áю, -áєш, 

висилáти, -áю, -áєш, відправл©ти, -©ю, -©єш
z. kopii soudního rozhodnutí посилáти n. надсилáти кóпію судовóго рíшення
zasílatel відпрáвник, -a, m
zásilka відпрáвлення, -я, s, пос‡лка, -и, ž
doporučená z. рекомендóване поштóве відпрáвлення, 

рекомендóвана пос‡лка
zadržení z-y затр‡мання поштóвого відпрáвлення
zásilkový експедицíйний, (obchod) посилкóвий
z-á služba експедицíйна слýжба
zasnoubení зарýчини, -ин, pl.
zástava застáва, -и, ž, застáвлення, -я, s
dát do z-y co передáти в застáву, дáти в n. під застáву, застáвити
movitá z. застáва рухóмого майнá
věcná z. застáва майнá
z. majetku застáва майнá
z. movité věci застáва рухóмого майнá
z. nemovité věci застáва нерухóмого майнá
zástavce заставодáвець, -вця, m
zastavení прип‡нення, -я, s, práv. закритт©, -©, s
z. plateb прип‡нення платежíв
z. řízení ve věci (občanské právo) закритт© провáдження у спрáві, закритт© спрáви
z. trestního stíhání закритт© кримінáльної спрáви, закритт© провáдження 

у кримiнáльній спрáві
zastavit 1. зупин‡ти, -ин¤, -‡ниш;

2. припин‡ти, -ин¤, -‡ниш;
3. передáти в застáву, дáти в n. під застáву, 
застáвити, -влю, -виш

z. činnost podniku припин‡ти ді©льність підприêмства
z. majetek передáти майнó в застáву, дáти майнó в n. під 

застáву, застáвити майнó
z. vyšetřování припин‡ти слíдство n. розслíдування
zástavní заставн‡й
z. doba строк застáви
z. list заставнá, заставнé свідóцтво 
z. smlouva дóговíр застáви
zastoupení 1. (osoby nezpůsobilé konat právní úkony nebo osoby, 

jež odmítá nebo nemůže realizovat svou způsobilost) 
представн‡цтво, -а, s;
2. (firmy) представн‡цтво, -а, s

obchodní z. 1. комерцíйне представн‡цтво;
2. (zastupitelský orgán v zahraničí zabezpečující státní 
zájmy ve sféře zahraničního obchodu v příslušném státě) 
торговéльне представн‡цтво

smluvní z. представн‡цтво за довíреністю
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uzavření sňatku v z. уклáдення шл¤бу посерéдництвом представникá
v z. (součást podpisu na dokumentech) (тимчасóво) 

викóнуючий обóв’язки когó, в. о. когó
z. účastníka řízení advokátem представн‡цтво сторон‡ адвокáтом
zastoupený предстáвлений
z. na základě plné moci предстáвлений за довíреністю
zastoupit 1. заступ‡ти, -упл¤, -ýпиш, заміст‡ти, -іщý, -íстиш;

2. бýти представникóм
zastrašování зал©кування, -я, s
z. svědků зал©кування свíдків
zastrašovat зал©кувати, -ую, -уєш
zástupce 1. (osoby nezpůsobilé konat právní úkony nebo osoby, 

jež odmítá nebo nemůže realizovat svou způsobilost) 
представн‡к, -á, m;
2. (ředitele) застýпник, -a, m, замісн‡к, -á, m;
3. (firmy) представн‡к, -á, m

jmenovat z. признáч‡ти застýпника, признáч‡ти представникá
konzulární z. кóнсульська посадóва осóба
nejvyšší státní z. генерáльний прокурóр
obchodní z. комерцíйний представн‡к
odpovědný z. відповідáльний представн‡к
oprávněný z. уповновáжений представн‡к
právní z. представн‡к, адвокáт
společenský z. громáдський представн‡к
státní z. vypracovává obžalobu прокурóр складáє обвинувáльний в‡сновок
ustanovit z. признáч‡ти застýпника, признáч‡ти представникá
zákonný z. nesvéprávné osoby закóнний представн‡к осóби, цивíльна дієздáтність 

якóї обмéжена
zplnomocněný z. уповновáжений представн‡к
zastupitelský представн‡цький
z. úřad посóльство
zastupitelství представн‡цтво, -а, s
konzulární z. кóнсульське представн‡цтво
Krajské státní z. Oбласнá прокуратýра
(Nejvyšší) státní z. (Генерáльна) прокуратýра
zastupitelstvo представн‡цтво, -a, s
z. samosprávného územního celku представн‡цький óрган адміністрат‡вно-

територіáльного самоуправлíння
zastupování 1. представн‡цтво, -a, s;

2. замісн‡цтво, -а, s
dočasné z. ředitele тимчасóве замісн‡цтво дирéктора
zákonné z. mezi manžely закóнне прáво подрýжжя заступáти од‡н óдного
z. právnické osoby представн‡цтво юрид‡чної осóби
z. před soudem представн‡цтво в судí
způsob z. (za společnost) спóсіб представн‡цтвa
zastupovat 1. представл©ти, -©ю, -©єш;

2. заступáти, -áю, -áєш, заміщáти, -áю, -áєш
vzájemně se z. v běžných záležitostech взаêмно заступáти од‡н óдного в потóчних спрáвах
z. ministra заміщáти мінíстра
z. obžalobu представл©ти стóрону обвинувáчення
z. práva klienta представл©ти правá кліêнта
z. stížnost v řízení представл©ти стóрону поз‡вачá 
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z. koho, co u soudního jednání бýти представникóм когó, чогó прóтягом судовóго 
рóзгляду n. судовóго засíдання n. засíдання сýду, 
слýхання сýду 

z. koho u výslechu бýти представникóм когó прóтягом дóпиту
z. koho v řízení ve věcech 

občanskoprávních
представл©ти когó у цивíльній спрáві, бýти 
представникóм когó у цивíльній спрáві

z. ve jménu koho заступáти від íмені когó
zastupující тимчасóво викóнуючий обóв’язки
zatáhnout затягт‡, -ягнý, -©гнеш, втягт‡, -ягнý, -©гнеш y що, 

до чóго, вплýтати, -aю, -aєш в що
z. koho do trestné činnosti втягт‡ когó у злоч‡нну ді©льність 
z. nezletilého do rozkrádání втягт‡ малолíтнього у розкрадáння, втягт‡ 

неповнолíтнього у розкрадáння
zatahovat затягáти, -áю, -áєш, зат©гувати, -ую, -уєш, втягáти, -

áю, -áєш, вт©гувати, -ую, -уєш, вплýтувати, -ую, -уєш
zatajení прихóвування, -я, s, утáювання, -я, s
z. informací прихóвування відóмостей
zatajit приховáти, -áю, -áєш, утаḯти, -а¤, -аḯш
z. požadovaný údaj приховáти дáні, що вимагáються
zatajovat прихóвувати, -ую, -уєш, утáювати, -юю, -юєш
zatčení затр‡мання, -я, s, арéшт, -у, m
bezdůvodné z. безпідстáвне n. необґрунтóване затр‡мання, 

безпідстáвний n. необґрунтóваний арéшт
nezákonné z. незакóнне затр‡мання, незакóнний арéшт
příkaz k z. óрдер на арéшт, накáз про арéшт, сáнкція на арéшт
zatčený затр‡маний, заарештóваний
z. pachatel затр‡мана n. заарештóвана осóба, якá вчин‡ла 

злóчин; затр‡маний n. заарештóваний злоч‡нець
zatknout заарештувáти, -ýю, -ýєш
z. pro falešnou hru заарештувáти у зв’язкý з шýлерством n. за шýлерство
zatýkací ve spoj.
Evropský z. rozkaz Європéйський óрдер на арéшт 
z. jednotka грýпа n. підрóзділ затр‡мання
zatykač накáз про арéшт, óрдер на арéшт 
mezinárodní z. міжнарóдний óрдер на арéшт
vydat z. na koho в‡дати накáз про арéшт когó, в‡дати óрдер на арéшт 

когó
zatýkání провéдення арéшту
zatýkat заарештóвувати, -ую, -уєш, арештóвувати, -ую, 

-уєш
z. jménem zákona заарештóвувати ім’©м закóну 
z. podezřelé (за)арештóвувати підозрíлих
zaujatost уперéдженість, -ості, ž, небезсторóнність, -ості, ž
z. soudce необ’єкт‡вність і уперéдженість суддí
zaujatý уперéджений, небезсторóнній
zaujetí (proti komu, čemu) уперéдження, -я, s прóти кóго, 

чóго
zavázat se зобов’язáтися, -яжýся, -©жешся, вз©ти зобов’©зання
z. vrátit vypůjčenou částku зобов’язáтися повернýти поз‡чену сýму
závazek зобов’©зання, -я, s, обóв’язок, -зку, m, пов‡нність, 

-ості, ž
dlužní z. борговé зобов’©зання
jednostranný z. односторóннє зобов’©зання
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peněžité z-y грошовí зобов’©зання 
plnit z-y (rovným dílem) викóнувати зобов’©зання n. обóв’язки (порíвно)
ručitelský z. зобов’©зання поруч‡теля
směnečný z. вéксельне зобов’©зання
z-y vůči věřitelům кредитóрська заборгóваність
zprostit z-u звільн‡ти від зобов’©зання n. обóв’язку
závaznost обов’язкóвість, -ості, ž
z. soudního rozhodnutí обов’язкóвість судовóго рíшення
závazný обов’язкóвий
zavazující зобов’©зуючий, обов’язкóвий
z. právní normy обов’язкóві нóрми прáва n. правовí нóрми
závažnost серйóзність, -ості, ž
z. důvodů nedostavení se k soudu повáжність прич‡н не©вки в суд n. до сýду
z. trestného činu т©жкість злóчину
závažný серйóзний, істóтний, суттêвий, важл‡вий
z-á okolnost істóтна n. суттêва n. важл‡ва обстáвина
z-é obvinění серйóзне обвинувáчення
z-é porušování nebo zanedbávání práv 

a povinností
суттêве порýшення абó ух‡лення від здíйснення прав 
і в‡конáння обóв’язків

z. důvod повáжна прич‡на
zavedení ввéдення, -я, s, запровáдження, -я, s, 

завéдення, -я, s
z. cla ввéдення м‡та
z. eura ввéдення ïвро
z. systému jakosti ввéдення n. запровáдження систéми ©кості
závěr в‡сновок, -вку, m
z-y vyšetřovacích orgánů в‡сновки слíдчих óрганів n. óрганів слíдства
závěrečný закл¤чний, підсумкóвий
z-á část protokolu закл¤чна част‡на протокóлу
z. návrh prokurátora закл¤чна пропоз‡ція прокурóра
závěrka балáнс, -у, m
účetní z. бухгáлтерський балáнс
závěť заповíт, -у, m
dodatek k z-i додáток до заповíту
podepsat z. za přítomnosti notáře підписáти заповíт у присýтності нотáріуса
pořízení z-i склáдення заповíту
provedení z-i в‡конáння заповíту
sepsat z. склáсти заповíт
zanechat z. залиш‡ти заповíт
zavinění винá, -‡, ž
formy z. фóрми вин‡
míra z. стýпінь вин‡
úmyslné z. винá у фóрмі ýмислу
z. z nedbalosti винá у фóрмі необерéжності
zaviněný як‡й стався з вин‡ когó, чогó, 

сприч‡нений ким, чим
z. úmyslně ум‡сно сприч‡нений
zavinit cпричин‡ти, -ин¤, -‡ниш, стáти в‡нним у чóму
z. smrt koho стáти в‡нним у смéрті когó
zavírat 1. замикáти, -áю, -áєш;

2. ув’©знювати, -юю, -юєш
z. do vězení ув’©знювати, посад‡ти у в’язн‡цю n. тюрмý
závislost залéжність, -ості, ž
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drogová z. наркот‡чна залéжність, наркомáнія
závislý na kom, čem залéжний від кóго, чóго
zavléci затягт‡, -ягнý, -©гнеш, затягнýти, -ягнý, -©гнеш; 

přen. вплýтати, -aю, -aєш в що
z. do ciziny в‡красти та в‡везти за кордóн
zavlečení зат©гнення, -я, s
z. dítěte do ciziny в‡крадення дит‡ни за кордóн
z. vzdušného dopravního prostředku do 

ciziny
незакóнне захóплення повíтряного суднá й угóн за 
кордóн

zavraždit вб‡ти, вб’¤, вб’êш
zavřít 1. замкнýти, -нý, -нéш;

2. (do vězení) hov. посад‡ти, -аджý, -áдиш, 
ув’язн‡ти, -н¤, -н‡ш

záznam зáпис, -у, m
obrazový z. відеозáпис
provést z. зроб‡ти зáпис
úřední z. (o podaných vysvětleních osob) офіцíйний зáпис (про пóдані по©снення осíб n. 

по©снень, пóданих осóбами)
z. o poskytnutí údajů зáпис про наданн© дáних
z. o zadržení a předvedení osoby протокóл про затр‡мання та привíд осóби, протокóл 

про затр‡мання та примусóве достáвлення осóби
z. telekomunikačního provozu зáпис телефóнних розмóв
z. v Rejstříku trestů зáпис у Pеêстрі покарáнь n. суд‡мостей
z. ve spisu зáпис у спрáві
zvukový z. звукозáпис, зáпис звýку
zaznamenat записáти, -ишý, -‡шеш, зроб‡ти зáпис
zaznamenávat зап‡сувати, -ую, -уєш, роб‡ти зáпис
z. do protokolu внóсити до протокóлу
zažádat попрос‡ти, -ошý, -óсиш, попрохáти, -áю, -áєш, 

подáти за©ву про що, постáвити n. в‡сунути 
вимóги до кóго, чóго

z. písemně подáти за©ву про що
z. si o důchod подáти за©ву про пéнсію n. нарахувáння пéнсії
zažalovat притягт‡ до сýду когó за що, обвинувáтити, -áчу, 

-áтиш когó в чóму
z. koho za ublížení na zdraví притягт‡ до сýду кoгó за тілéсне ушкóдження
zbavení звíльнення, -я, s, позбáвлення, -я, s
z. rodičovské zodpovědnosti позбáвлення бáтьківських прав
zbavit звільн‡ти, -н¤, -ниш з, від чóго, позбáвити, -влю, 

-виш чогó
z. funkce звільн‡ти з посáди
z. státního občanství позбáвити громад©нства
z. trestní odpovědnosti звільн‡ти від кримiнáльної відповідáльності
z. způsobilosti k právním úkonům позбáвити цивíльної дієздáтності
zboží товáр, -у, m
pohyb z. товаропотíк
prodej z. z druhé ruky перепрóдаж товáрів
vadné z. бракóваний товáр
zabavit z. конфіскувáти товáр
zcizení привлáснення, -я, s, присвóєння, -я, s
zcizit привлáснити, -ню, -ниш, присвóїти, -óю, -óїш
zdanění оподаткувáння, -я, s
dvojí z. подвíйне оподаткувáння
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zboží podléhá z. товáр підлягáє оподаткувáнню
zdaněný оподаткóваний
zdanit оподаткувáти, -ýю, -ýєш
z. příjmy оподаткувáти прибýтки
zdanitelný ve spoj.
z. zisk прибýток, як‡й підлягáє оподаткувáнню
zdaňovací податкóвий
z. období податкóвий перíод, перíод оподаткувáння
zdaňovaný оподаткóвуваний
zdaňovat оподаткóвувати, -ую, -уєш
výrobky se zdaňují продýкція підлягáє оподаткувáнню
zděděný успадкóваний, одéржаний у спáдщину
z. majetek успадкóване майнó; майнó, одéржане у спáдщину
zdědit успадкувáти, -ýю, -ýєш, одéржати у спáдщину
zdraví здорóв’я, -я, s
duševní z. психíчне здорóв’я
těžké ublížení na z. тяжкé тілéсне ушкóдження
úmyslné ublížení na z. ум‡сне тілéсне ушкóдження
zdravotní мед‡чний
hradit ze z-ího pojištění компенсувáти n. оплáчувати з мед‡чного 

страхувáння
z. péče мед‡чна допомóга, мед‡чне обслугóвування
z. pojišťovna мед‡чна страховá компáнія
z. prohlídka мед‡чний óгляд, медóгляд
z. předpisy прáвила гігіêни n. санітáрії
z. stav стáн здорóв’я
z. záznamy мед‡чні зáписи
ze z-ích důvodů за стáном здорóв’я
zdravotnický мед‡чний, санітáрний
z-é středisko мед‡чний пункт, медпýнкт
z-é zařízení мед‡чний зáклад
z. obvod лíкарська дільн‡ця (якý обслугóвує од‡н лíкар), 

дільн‡ця мед‡чного обслугóвування (якý обслугóвує 
од‡н лíкар)

z. pracovník мед‡чний працівн‡к
zdravotnictví охорóна здорóв’я
zdražení підв‡щення цін
zdražit підв‡щити n. підн©ти цíни
z. zboží підв‡щити n. підн©ти цíни на товáр
zdražovat підв‡щувати n. піднімáти цíни
zdroj 1. джерелó, -á, s; ресýрси, -ів, pl.;

2. прич‡на, -и, ž
informace ze spolehlivého z-e інформáція n. відóмості з надíйного джерелá
mimorozpočtové z-e позабюджéтні ресýрси
úvěrové z-e кред‡тні ресýрси
z. nebezpečí джерелó n. прич‡на небезпéки
z. příjmů джерелó прибýтків
zdržet se 1. (setrvat) пробýти, -ýду, -деш, залиш‡тися, -шýся, 

-‡ш‡шся;
2. čeho утр‡матися, -аюся, -аєшся від чóго;
3. kde затр‡матися, -аюся, -аєшся, запізн‡тися, 
-ізн¤ся, -íзнишся

z. hazardních her утр‡матися від азáртних íгор



328

z. hlasování утр‡матися від голосувáння
z. u soudu затр‡матися у судí
zdržovat se 1. бýти, -ду, -деш, перебувáти, -áю, -áєш, 

знахóдитися, -джуся, -дишся, залишáтися, -áюся, 
-áєшся, лишáтися, -áюся, -áєшся;
2. čeho утр‡муватися, -уюся, -уєшся від чóго;
3. kde затр‡муватися, -уюся, -уєшся, 
запíзнюватися, -ююся, -юєшся

z. na území České republiky перебувáти на теритóрії Чéської Респýбліки
zdůvodnění обґрунтувáння, -я, s
z. usnesení soudu обґрунтувáння ухвáли сýду
zdůvodnit обґрунтувáти, -ýю, -ýєш, аргументувáти, -ýю, 

-ýєш
z. žádost обґрунтувáти за©ву n. клопотáння
zemřít умéрти, умрý, умрéш, помéрти, -мрý, -мрéш
náhle z. раптóво умéрти n. помéрти
předčasně z. передчáсно умéрти n. помéрти 
z. na následky úrazu умéрти n. помéрти від трáвми n. в результáті трáвми
z. násilnou smrtí умéрти n. помéрти нас‡льницькою n. нас‡льною 

смéртю
z. přirozenou smrtí умéрти n. помéрти прирóдною смéртю
zevnějšek зóвнішність, -ості, ž, зóвнішній в‡гляд
podlе z-u за зóвнішністю, за зóвнішнім в‡глядом
rysy z-u р‡си зóвнішності
znaky z-u osoby ознáки зóвнішності осóби
zfalšování фальсифікáція, -ї, ž, підрóбка, -и, ž
z. podpisu фальсифікáція n. підрóбка пíдпису
zfalšovaný фальсифікóваний, підрóблений
zfalšovat сфальсифікувáти, -ýю, -ýєш, підроб‡ти, -обл¤, 

-óбиш
zisk прибýток, -тку, m, дохíд, -óду, m
čistý z. ч‡стий прибýток
hrubý z. валов‡й прибýток
podíl na z-u чáстка у прибýтку
ušlý z. упýщена в‡года
zdanitelný z. прибýток, як‡й підлягáє оподаткувáнню 
z. na úkor spotřebitelů прибýток за рахýнок споживачíв
z. z akcií прибýток n. дохíд з áкцій
získaný здобýтий
nezákonně z-é peníze незакóнно здобýті грóші
získat придбáти, -áю, -áєш, набýти, -ýду, -деш, здобýти, 

-ýду, -деш, одéржати, -жу, -жиш, 
z. důkazy здобýти n. одéржати дóкази
z. majetek придбáти майнó
z. majetek děděním набýти майнó успадкувáнням n. у спáдок
z. nemovitost do vlastnictví набýти нерухóмість у влáсність
z. pozemek придбáти земéльну діл©нку
zjistit з’ясувáти, -ýю, -ýєш, встанов‡ти, -овл¤, -óвиш, 

розкр‡ти, -‡ю, -‡єш
z. alibi встанов‡ти áлібі
z. danou skutečnost з’ясувáти дáний факт
z. dobu, kdy nezvěstný zmizel встанов‡ти час зн‡кнення осóби, якá пропáла 

бéзвісти 
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z. osobní údaje встанов‡ти n. з’ясувáти особóві дáні 
z. pachatele встанов‡ти n. ідентифікувáти злоч‡нця n. осóбу, якá 

вчин‡ла злóчин
z. příčinu встанов‡ти прич‡ну
z. skutečný stav věci встанов‡ти факт‡чний стан спрáви
z. totožnost koho ідентифікувáти когó, встанов‡ти осóбу когó, 

ототóжнити когó
z. vinu встанов‡ти винý n. в‡нність
z. vztah svědka k osobám zúčastněným 

na řízení
встанов‡ти n. з’ясувáти зв’язк‡ свíдка щóдо осíб, якí 
берýть ýчасть у спрáві

z., zda bylo porušeno právo navrhovatele встанов‡ти n. з’ясувáти, чи булó порýшено прáво 
поз‡вачá 

zjištění встанóвлення, -я, s, з’ясувáння, -я, s,  
розкритт©, -©, s

další z. experta íнші в‡сновки експéрта
z. a odhalení trestných činů встанóвлення і розкритт© злóчинів
z. místa pobytu встанóвлення мíсця проживáння
z. narkotik v krvi a moči встанóвлення у крóві та сéчі наркот‡чних зáсобів n. 

речов‡н; встанóвлення у крóві та сéчі наркóтиків
z. nástrojů trestného činu в‡явлення знар©ддя злóчину
z. objektivní stránky trestného činu встанóвлення об’єкт‡вної сторон‡ злóчину
z. pachatele встанóвлення осóби, якá вчин‡ла злóчин
z. skutkového stavu věci з’ясувáння факт‡чних обстáвин спрáви
z. škody встанóвлення зб‡тків
z. totožnosti (podle zevnějšku) ідентифікáція n. ототóжнення осóби (за зóвнішніми 

oзнáками)
z. údajů встанóвлення дáних
z. všech okolností případu з’ясувáння всіх обстáвин спрáви
zjištěný встанóвлений, з’ясóваний, розкр‡тий
z-á skutečnost встанóвлений факт
zkonfiskovat сконфіскувáти, -ýю, -ýєш
zkonfrontovat 1. (obžalovaného se svědky) провест‡ óчну стáвку 

когó з ким;
2. (dokumenty) порівн©ти, -©ю, -©єш, зістáвити,  
-влю, -виш

zkorumpovanost підкýпність, -ості, ž
zkorumpovaný продáжний, підкýпний
zkorumpovat підкуп‡ти, -упл¤, -ýпиш
zkoumání дослíдження, -я, s, в‡вчення, -я, s, перевíрка, -и, ž, 

анáліз, -у, m
kriminalistické z. dokladů криміналіст‡чна експерт‡за докумéнтів, 

криміналіст‡чне в‡вчення докумéнтів
předmět z. предмéт в‡вчення n. дослíдження
z. důkazů дослíдження n. анáліз n. в‡вчення дóказів
z. pravosti listiny експерт‡за n. перевíрка спрáвжності докумéнта
z. stop trestného činu дослíдження n. анáліз слідíв злóчину
znalecké z. експéртне дослíдження
zkoumat дослíджувати, -ую, -уєш, вивчáти, -áю, -áєш, 

перевір©ти, -©ю, -©єш
z. stopy дослíджувати слід‡
z. veřejné mínění вивчáти громáдську дýмку
zkouška 1. перевíрка, -и, ž;

2. екзáмен, -у, m, íспит, -у, m
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dechová z. експерт‡за на алкогóль, контрóль тверéзості 
з в‡користанням індикáторних трýбок

krevní z. анáліз крóві
podrobit se z-ce пройт‡ тестувáння
řidičská z. екзáмен на одéржання n. отр‡мання посвíдчення 

воді©
zkrácení скорóчення, -я, s, змéншення, -я, s, зн‡ження, -я, s
z. daně (nezákonnými prostředky) ух‡лення від сплáти 

подáтку; 
(zákonnými prostředky) ун‡кнення від сплáти подáтку; 
зан‡ження сýми податкóвого зобов’©зання 

zkrátit скорот‡ти, -очý, -óтиш, змéншити, -шу, -шиш, 
зн‡зити, -‡жу, -‡зиш

z. délku trestu скорот‡ти строк покарáння
z. na mzdě змéншити комý заробíтну плáту,  

hov. урíзати зарплáту
zkreslený перекрýчений, в‡кривлений
z-é informace перекрýчені n. в‡кривлені відóмості
z-é údaje підтасóвані дáні n. фáкти
zkreslit перекрут‡ти, -учý, -ýтиш, в‡кривити, -влю, -виш
z. skutečnost перекрут‡ти n. в‡кривити фáкти
zkušební випрóбн‡й, випрóбувальний, іспитóвий
z. doba (při přijetí do zaměstnání) cтрок випрóбування (при прийняттí на робóту)
z. doba (trestní právo) іспитóвий строк
z. komise екзаменацíйна n. іспитóва комíсія
zkušený досвíдчений, компетéнтний
z. odborný poradce досвíдчений n. компетéнтний консультáнт n. рáдник
zlehčit зневáжити, -жу, -жиш
z. výpověď svědka зневáжити показáння свíдка
zlehčování (obchodní právo) навéдення неправд‡вих дáних про конкурéнта 
zletilost повнолíття, -я, s
dosáhnout z-i досягт‡ повнолíття, стáти повнолíтнім
nabýt z-i досягт‡ повнолíття, стáти повнолíтнім
zletilý повнолíтній
zločin злóчин, -у, m
dopustit se z-u práv. вчин‡ти n. скóїти злóчин
odhalit z. в‡явити n. розкр‡ти злóчин
spáchat z. práv. вчин‡ти n. скóїти злóчин
válečný z. воêнний злóчин
vojenský z. військóвий злóчин
z. proti lidskosti злóчин прóти л¤дяності
zosnovat z. організувáти злóчин
zločinec злоч‡нець, -нця, m
hantýrka z-ů жаргóн n. мóва злоч‡нців
mnohokrát trestaný z. рецидивíст
zločinecký злоч‡нний, злоч‡нницький
z-é živly злоч‡нні елемéнти
zločinnost злоч‡нність, -ості, ž
potírání z-i боротьбá зі злоч‡нністю
zločinný злоч‡нний
z-é spiknutí злоч‡нна змóва
z-é spolčení злоч‡нна організáція
z. záměr злоч‡нний нáмір
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zloděj злóдій, -я, m
drobný z. дрібн‡й злóдій
chytit zloděje спіймáти n. злов‡ти злóдія
kapesní z. кишенькóвий злóдій
nasadit z-i pouta надíти злóдієві нарýчники
z. aut викрадáч автомобíлів
zlodějský злодíйський
zmařit перешкóдити, -джу, -диш
z. trestní stíhání перешкóдити прит©гненню до кримiнáльної 

відповідáльності
změna змíна, -и, ž, перемíна, -и, ž
nahlásit z-u rodinného stavu повідóмити про змíну сімéйного стáну
z. místa bydliště змíна мíсця проживáння
z. trestu smrti na doživotí зaмíна смéртної кáри на довíчне ув’©знення
z. v osobě odpůrce зaмíна відповідачá
z. v osobě žalobce зaмíна поз‡вачá
změnit змін‡ти, -н¤, -ниш, відмін‡ти, -н¤, -ниш, 

перемін‡ти, -н¤, -ниш,
z. státní příslušnost змін‡ти громад©нство
z. zaměstnání перейт‡ на íншу робóту
zmeškat запізн‡тися, -ізн¤ся, -íзнишся, спізн‡тися, -ізн¤ся, 

-íзнишся на що
z. lhůtu pro podání odvolání пропуст‡ти строк для подáнн© апел©ції 
z. soudní jednání запізн‡тися n. спізн‡тися на судов‡й рóзгляд n. 

судовé засíдання n. засíдання сýду 
zmírnění пом’©кшення, -я, s, змéншення, -я, s,  

зн‡ження, -я, s
z. daňových zákonů пом’©кшення податкóвих закóнів
zmírnit пом’©кшити, -шу, -шиш, змéншити, -шу, -шиш, 

зн‡зити, -‡жу, -‡зиш
z. trest пом’©кшити покарáння
zmizení зн‡кнення, -я, s
zmizet зн‡кнути, -ну, -неш, пропáсти, -адý, -адéш
z. beze stopy пропáсти бéзвісти
zmocněnec subst. adjekt. повíрений, уповновáжений, 

уповновáжена осóба
dát se zastoupit z-em надáти пoвновáження повíреному представл©ти когó 
zmocnění повновáження, -я, s, уповновáження, -я, s на що
přijmout z. v plném obsahu прийн©ти повновáження в пóвному óбсязі
zmocnění se заволодíння, -я, s, захóплення, -я, s
z. majetku s cílem se obohatit заволодíння майнá з кор‡сливою метóю
zmocněný уповновáжений
z. zástupce уповновáжений представн‡к
zmocnit уповновáжити, -жу, -жиш когó на що,  

доруч‡ти, -учý, -ýчиш комý, що
z. k vyjednávání уповновáжити вест‡ переговóри
z. k zastupování v rozsahu práv a 

povinností
уповновáжити бýти представникóм в óбсязі прав та 
обóв’язків

z. v plném rozsahu nebo částečně уповновáжити когó на що у пóвному óбсязі абó 
часткóво

zmocnit se заволодíти, -íю, -íєш чим, захоп‡ти, -опл¤, -óпиш 
когó, що

z. letadla захоп‡ти літáк
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z. majetku násilím заволодíти с‡лою майнóм
z. vlády захоп‡ти держáвну влáду
zmocnitel довір‡тель, -я, m
značka знак, -a, m, мáрка, -и, ž
firemní z. фíрмовий знак, фíрмова мáрка, мáрка фíрми
registrační z. реєстрацíйний номерн‡й знак, номерн‡й знак 

трáнспортного зáсобу 
státní poznávací z. (do r. 2001) номерн‡й знак трáнспортного зáсобу, реєстрацíйний 

номерн‡й знак
znak 1. ознáка, -и, ž, познáка, -и, ž, р‡са, -и, ž, 

власт‡вість, -ості, ž;
2. (městský) герб, -á, m;
3. емблéма, -и, ž

firemní z. емблéма фíрми, фíрмова емблéма
nápadné z-y ознáки, якí привертáють до сéбе увáгу
státní z. держáвний герб
z-y zevnějšku člověka ознáки зóвнішності люд‡ни
znalec експéрт, -a, m, знавéць, -вц©, m
soudní z. судов‡й експéрт
z. v oboru soudního lékařství судóво-мед‡чний експéрт
znalecký ve spoj.
z-é zkoumání експéртне дослíдження, експéртний анáліз
z. posudek в‡сновок експéрта, в‡сновок судовóї експерт‡зи,  

акт експерт‡зи
z. ústav експéртна устанóва
znalečné грошовá винагорóда експéрту (за в‡конáння йогó 

обóв’язків)
účtovat z. v souladu s přiloženou fakturou нарахóвувати грошовý винагорóду експéрту  

(за в‡конáння йогó обóв’язків) згíдно із дóдaним 
рахýнком-фактýрою n. дóдaною фактýрою

vyplácet z. виплáчувати грошовý винагорóду експéрту  
(за в‡конáння йогó обóв’язків)

známka мáрка, -и, ž
dálniční z. талóн n. наклéйка про оплáту проḯзду по 

автомагістрáлях, талóн n. наклéйка про оплáту  
за проḯзд по автомагістрáлях

kolková z. акц‡зна мáрка
obchodní z. торговéльна мáрка, знак для товáрів і пóслуг,  

hov. товáрний знак, hov. товáрна мáрка
ochranná z. торговéльна мáрка, знак для товáрів і пóслуг,  

hov. товáрний знак, hov. товáрна мáрка 
zapsat z-u do rejstříku зареєструвáти торговéльну мáрку, зареєструвáти знак 

для товáрів і пóслуг
znásilnění зґвалтувáння, -я, s
pokus o z. спрóба зґвалтувáння, зáмах на зґвалтувáння 
z. spojené s vraždou вб‡вство, пов’©зане із зґвалтувáнням
znásilněný зґвалтóваний
znásilnit зґвалтувáти, -ýю, -ýєш
znečistit забрудн‡ти, -н¤, -н‡ш
z. radioaktivními látkami забрудн‡ти радіоакт‡вними речов‡нами
znečištění забрýднення, -я, s
z. ovzduší забрýднення повíтря
z. životního prostředí забрýднення довкíлля n. навкóлишнього середóвища
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znehodnocení знецíнення, -я, s, девальвáція, -ї, ž
z. peněz знецíнення грóшей
znehodnotit знецін‡ти, -ін¤, -íниш
z. měnu знецін‡ти вал¤ту
znění формулювáння, -я, s, текст, -у, m, зміст, -у, m
jméno v původním z. ім’© та прíзвище в оригінáльній фóрмі
podle z. zákona згíдно із закóном, відповíдно до закóну
text tohoto z. текст такóго змíсту
úplné z. пóвна редáкція
v platném z. згíдно із ч‡нним законодáвством, відповíдно до 

ч‡нного законодáвства
ve z. pozdějších předpisů з урахувáнням новóї редáкції нормат‡вно-правов‡х 

áктів
ve z. změn a doplňků з урахувáнням змін і допóвнень
zákoník v platném z. ч‡нний кóдекс
z. mezinárodní smlouvy текст міжнарóдного дóговóру
zneškodnění знешкóдження, -я, s
zneškodnit знешкóдити, -джу, -диш, зліквідувáти, -ýю, -ýєш, 

зн‡щити, -щу, -щиш
z. bombu знешкóдити бóмбу
z. pachatele знешкóдити n. обезбрóїти осóбу, якá вчин‡ла злóчин
zneškodňovat знешкóджувати, -ую, -уєш, ліквідувáти, -ýю, -ýєш, 

н‡щити, -щу, -щиш
zneužít 1. koho, čeho k čemu зловж‡ти, -ивý, -ивéш чим;

2. koho розтл‡ти, -л¤, -л‡ш когó
z. dítě розтл‡ти дит‡ну
z. důvěry зловж‡ти довíрою
z. moci зловж‡ти влáдою
zneužití зловживáння, -я, s
z. občanského průkazu зловживáння пáспортом громад©нина n. внýтрішнім 

пáспортом
z. pravomoci veřejného činitele зловживáння влáдою абó службóвим станóвищем
z. služebního postavení зловживáння влáдою абó службóвим станóвищем
zneužívání зловживáння, -я, s
pohlavní z. osoby mladší než 15 let статéві знóсини з осóбою, якá не досяглá 15 рóків; 

сексуáльні зловживáння щóдо осóби, якá не досяглá 
15 рóків

z. bezbrannosti poškozené зловживáння беззáхисністю потерпíлої
z. ochranné známky незакóнне використáння торговéльної мáрки, 

незакóнне використáння знáка для товáрів і пóслуг
zneužívat 1. зловживáти, -áю, -áєш чим;

2. розтлівáти, -áю, -áєш
zničení зн‡щення, -я, s, ліквідáція, -ї, ž
z. důkazů зн‡щення дóказів
z. majetku зн‡щення n. ліквідáція майнá
zničit зн‡щити, -щу, -щиш, зліквідувáти, -ýю, -ýєш
zodpovědnost відповідáльність, -ості, ž
nést z. za škodu нест‡ відповідáльність за зб‡тки
rodičovská z. бáтьківські правá
volat koho k z-i притягáти когó до відповідáльності
zodpovídat відповідáти, -áю, -áєш за кóго, що комý, чомý, пéред 

ким, чим; нест‡ відповідáльність за кóго, що пéред 
ким, чим
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z. za své činy відповідáти n. нест‡ відповідáльність за своḯ дíї n. 
вч‡нки

zóna зóна, -и, ž, смýга, -и, ž
bezcelní z. безм‡тна зóна
diskrétní z. дискрéтна зóна
pěší z. пішохíдна зóна
pohraniční z. прикордóнна зóна
z. celní kontroly зóна м‡тного контрóлю
z. volného obchodu вíльна економíчна зóна
zosnovat підготувáти, -ýю, -ýєш, влаштувáти, -ýю, -ýєш, 

організувáти, -ýю, -ýєш
z. spáchání trestného činu бýти організáтором вч‡нення злóчину
zpeněžеní перевéдення в готíвку
z. dlužníkova majetku перевéдення майнá боржникá в готíвку
z. konkurzní podstaty перевéдення ліквідацíйної мáси в готíвку
zpeněžit перевест‡ в готíвку
zplnomocněnec уповновáжений, уповновáжена осóба, повíрений
dát se zastoupit z-em надáти пóвновáги комý представл©ти когó 
zplnomocnění уповновáження, -я, s, повновáження, -я, s, надáнн© 

повновáг
zplnomocněný уповновáжений, повновáжний
mimořádný a z. velvyslanec Надзвичáйний і Повновáжний Посóл
zplnomocnit уповновáжити, -жу, -жиш когó на що, доруч‡ти, -учý, 

-ýчиш комý що
z. k uzavření smlouvy уповновáжити n. доруч‡ти уклáсти дóговíр
zpochybnění дискредитáція, -ї, ž
z. svědka дискредитáція свíдка
zpochybnit дискредитувáти, -ýю, -ýєш, заперéчити, -чу, -чиш
z. právní posouzení сумнівáтися у правовíй оцíнці, мáти сýмнів щóдо 

правовóї оцíнки
zpracování опрацювáння, -я, s, обрóблення, -я, s
z. protokolu o zadržení офóрмлення протокóлу про затр‡мання
z. svědků впливáння на свíдків, маніпул©ція (зі) свíдками
zpráva 1. повідóмлення, -я, s, оповíщення, -я, s;

2. звіт, -у, m
nezaručené z-y непідтвéрджені повідóмлення n. фáкти
podat z-u o okolnostech případu подáти n. склáсти звіт про обстáвини спрáви
šíření poplašné z-y завíдомо неправд‡ве повідóмлення (про загрóзу 

безпéці громад©н, зн‡щення чи пошкóдження 
влáсності)

výroční z. річн‡й звіт
zpravodajský кореспондéнтський, інформацíйний, агентýрний
z-á agentura інформацíйне агéнтство, інформагéнтство
z-é služby спецслýжби
zpronevěra розтрáта, -и, ž
dopustit se z-y вчин‡ти розтрáту
z. státních peněz розтрáта держáвних грóшей
zpronevěřit (peníze) розтрáтити, -áчу, -áтиш,  

(majetek) розкрáсти, -áду, -áдеш 
zpronevěřitel розтрáтник, -a, m
zprostit звільн‡ти, -н¤, -ниш когó, що від чóго,  

в‡правдати, -аю, -аєш 
z. funkce звільн‡ти з посáди
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z. obvinění в‡правдати
z. obžalovaného viny pro nedostatek 

důkazů
в‡правдати обвинувáченого у зв’язкý з недостáчею 
дóказів

z. vojenské služby звільн‡ти від (прохóдження) військóвої слýжби 
zprostředkování посерéдництво, -а, s
z. zaměstnání допомóга n. посерéдництво при працевлаштувáнні
zprostředkovat стáти посерéдником, влаштувáти, -ýю, -ýєш
z. výkup nemovitosti бýти посерéдником при в‡купі нерухóмості
zprostředkovatel посерéдник, -a, m
prodej bez z-e прóдаж без посерéдника
zproštění звíльнення, -я, s, в‡правдання, -я, s
z. obžaloby в‡правдання
z. trestu звíльнення від покарáння
zprošťující випрáвдувальний
z. rozsudek випрáвдувальний в‡рок
způsob спóсіб, -обу, m, мéтод, -у, m
stanoveným z-em у встанóвленому пор©дку
z. provedení trestného činu спóсіб вч‡нення злóчину
z-y provádění vyšetřovacích úkonů спóсоби провéдення слíдчих дій
způsobení заподíяння, -я, s, сприч‡нення, -я, s, завдáння, -я, s
z. psychické újmy сприч‡нення психíчного ушкóдження
z. smrti z nedbalosti заподíяння смéрті чéрез необерéжність
z. škody заподíяння n. завдáння шкóди n. зб‡тків
způsobený заподíяний, сприч‡нений, зáвдaний
z-á škoda заподíяна n. зáвдaна шкóда, заподíяні n. зáвдaні 

зб‡тки
způsobilost здáтність, -ості, ž, спромóжність, -ості, ž
deliktní z. деліктоздáтність
doklad o zdravotní z-i k práci дóвідка про здáтність викóнувати пéвні в‡ди робíт
občan, zbavený soudem z-i k právním 

úkonům
громад©нин, в‡знаний судóм недієздáтним

omezená z. k právním úkonům обмéжена цивíльна дієздáтність
právní z. цивíльна правоздáтність
právní z. k uzavření manželství шл¤бна дієздáтність, дієздáтність для уклáдення 

шл¤бу
z. k právním úkonům v plném obsahu пóвна цивíльна дієздáтність (ČR – u fyzické osoby 

vzniká od 18 let, ve zvláštních případech od 16 let)
z. k právům a povinnostem цивíльна правоздáтність, здáтність мáти цивíльні 

правá та обóв’язки
z. k protiprávním úkonům деліктоздáтність
z. vykonávat vojenskou službu придáтність до військóвої слýжби
způsobilý здáтний, спромóжний
osoba je z-á k práci, na kterou má být 

zařazena n. přijata
за стáном здорóв’я протипоказáнь для в‡конáння 
дáної робóти немáє

z. dědic спадкоêмець, як‡й мáє прáво на спадкувáння
z. ke skupinové identifikaci придáтний для n. до груповóї ідентифікáції
způsobit заподíяти, -íю, -íєш, спричин‡ти, -ин¤,  

-‡ниш, завдáти, -áм, -aс‡, в‡кликати, -ичу, -ичеш
z. škodu заподíяти шкóду n. зб‡тки, завдáти зб‡тків n. шкóди 
z. ublížení na zdraví заподíяти n. спричин‡ти тілéсне ушкóдження 
způsobovat спричин©ти, -©ю, -©єш, викликáти, -áю, -áєш, 

завдавáти, -áю, -áєш
zrada зрáда, -и, ž, зрáдництво, -а, s
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dopustit se z-y вчин‡ти зрáду, зрáдити
zrádce зрáдник, -a, m
zradit koho зрáдити, -джу, -диш когó, що, вчин‡ти зрáду
zrovnoprávnit зроб‡ти рівнопрáвним, зрівн©ти в правáх
zrušení закритт©, -©, s, ліквідáція, -ї, ž, відмíна, -и, ž, 

скасувáння, -я, s, анулювáння, -я, s
datum z. údaje o pobytu дáта скасувáння дáних про перебувáння n. 

проживáння
z. konta закритт© рахýнку
z. licence анулювáння n. скасувáння ліцéнзії
z. manželství rozvodem розірвáння шл¤бу
z. manželství výrokem soudu розірвáння шл¤бу в‡роком сýду
z. rozsudku скасувáння судовóго в‡року n. рíшення
z. společnosti bez likvidace перетвóрення товар‡ства
z. společnosti s likvidací ліквідáція товар‡ства
zrušit закр‡ти, -‡ю, -‡єш, ліквідувáти, -ýю, -ýєш, 

відмін‡ти, -ін¤, -íниш, скасувáти, -ýю, -ýєш, 
анулювáти, -¤ю, -¤єш

z. platnost víza анулювáти вíзу
z. rozkaz скасувáти накáз n. розпор©дження
z. smlouvu розірвáти дóговíр
z. usnesení скасувáти ухвáлу 
z. výrobu čeho зн©ти що з виробн‡цтва, припин‡ти виробн‡цтво 

чогó
z. zplnomocnění припин‡ти повновáження
zřeknout se čeho відмóвитися, -влюся, -вишся від кóго, чóго
z. práva відмóвитися від прáва
zřeknutí se відмóва, -и, ž
z. odpovědnosti зн©ти із сéбе відповідáльність
zřídit заснувáти, -у¤, -уêш, створ‡ти, -р¤, -риш, 

відкр‡ти, -‡ю, -‡єш
z. fond створ‡ти n. заснувáти фонд
zřízení 1. заснувáння, -я, s, ствóрення, -я, s,  

відкритт©, -©, s;
2. лад, лáдý, m, ýстрій, -рою, m

státní z. держáвний ýстрій
ústavní z. конституцíйний лад
z. právnické osoby ствóрення юрид‡чної осóби
z. účtu v bance відкритт© рахýнку в бáнку
zřizovací устанóвчий
z. listiny устанóвчі докумéнти
z. výdaje в‡трати на заснувáння n. ствóрення
zřizovatel заснóвник, -a, m
ztotožnění ототóжнення, -я, s, ідентифікáція, -ї, ž
z. osoby podle písma графологíчне ототóжнення n. графологíчна 

ідентифікáція осóби
ztráta 1. втрáта, -и, ž;

2. зб‡тки, -ів, pl., zříd. зб‡ток, -тку, m 
oznámit z-u заяв‡ти про втрáту n. зб‡тки
z. čestných titulů a vyznamenání позбáвлення почéсних звань і відзнáк
z. majetku втрáта майнá
z. práceschopnosti втрáта працездáтності
z. státního občanství втрáта громад©нства



337

z. vojenské hodnosti позбáвлення військóвого званн© n. рáнгу
z. způsobilosti k právním úkonům втрáта цивíльної дієздáтності
z-y na životech л¤дськí втрáти
ztratit 1. загуб‡ти, -бл¤, -биш;

2. втрáтити, -áчу, -áтиш
z. osobní doklady загуб‡ти особóві докумéнти
z. platnost (pas) втрáтити дíйсність, бýти недíйсним,  

(smlouva) втрáтити ч‡нність n. с‡лу
z. státní občanství втрáтити громад©нство
z. vědomí знепритóмнiти
ztrátovost збиткóвість, -ості, ž, дефіц‡тність, -ості, ž
ztrátový збиткóвий, нерентáбельний, дефіц‡тний
z. podnik збиткóве n. нерентáбельне підприêмство
z. rozpočet дефіц‡тний бюджéт
zúčtovací розрахункóвий
z. období розрахункóвий періóд
zúčtování розрахýнок, -нку, m
zpráva o z. звіт про розрахýнки
zúčtovat підрахувáти, -ýю, -ýєш
zúročení нарахувáння процéнтів
z. kapitálu нарахувáння процéнтів на капітáл
zúročit нарахувáти процéнти
z. úvěr нарахувáти процéнти на кред‡т
zúročitelný процéнтний
z. státní dluhopis процéнтна держáвна облігáція
zůstat залиш‡тися, -шýся, -‡ш‡шся,  

лиш‡тися, -шýся, -‡ш‡шся
z. nepotrestaný залиш‡тися без покарáння n. непокáраним
z. ve vlastnictví залиш‡тися у влáсності
zůstatek зáлишок, -шку, m
likvidační z. ліквідацíйний зáлишок
způsob naložení s majetkovým z-em спóсіб використáння майнá, що залиш‡лося
z. na účtu зáлишок на рахýнку
zůstávat залишáтися, -шáюся, -шáєшся,  

лишáтися, -шáюся, -шáєшся
z. v platnosti зберігáти ч‡нність, залишáтися в с‡лі, залишáтися 

ч‡нним
zůstavitel спадкодáвець, -вця, m; 

(dědění podle závěti) заповíдáч, -íдачá, m 
zveřejnit опублікувáти, -ýю, -ýєш, оприл¤днити, -ню, -ниш
z. seznam kandidátů do Poslanecké 

sněmovny
опублікувáти n. оприл¤днити сп‡сок кандидáтів 
у депутáти

z. zákon опублікувáти закóн 
zvlášť особл‡во, надзвичáйно
z. nebezpečný recidivista особл‡во небезпéчний рецидивíст
z. závažné trestné činy особл‡во тяжкí злóчини
zvláštní особл‡вий, спеціáльний
z. povolení спеціáльний дóзвіл
z. právní předpis спеціáльний нормат‡вно-правов‡й акт
zvýhodnění пíльга, -и, ž
poskytnout z. надáти пíльги
zvýhodněný пільгов‡й
z. úvěr пільгов‡й кред‡т
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zvýhodnit зроб‡ти пільгов‡м що, надáти пíльги комý
zvyklost зв‡чай, -ю, m
obchodní z-i торгóві зв‡чаї
zvýšení 1. підв‡щення, -я, s;

2. збíльшення, -я, s
zvýšit 1. підв‡щити, -щу, -щиш;

2. збíльшити, -шу, -шиш
z. ceny підв‡щити цíни
z. základní kapitál akciové společnosti збíльшити статýтний фонд акціонéрного товар‡ства
zvyšování 1. підв‡щення, -я, s;

2. збíльшення, -я, s
z. kvalifikace підв‡щення кваліфікáції


