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žádat прос‡ти, -ошý, -óсиш у кóго що, про що, вимагáти, 
-áю, -áєш що від кóго

ž. o dovolení прос‡ти дóзвіл
ž. o milost подáти клопотáння про пом‡лування
ž. o náhradu škody вимагáти відшкодувáння n. компенсáцію зб‡тків n. 

шкóди
ž. o odvolání koho заявл©ти відвíд комý, вимагáти відвíд когó
ž. o pomoc прос‡ти про допомóгу
ž. o přijetí do zaměstnaní подáти за©ву про прийнятт© на робóту
ž. o vízum подáти за©ву про n. на офóрмлення вíзи, подáти за©ву 

про n. на отр‡мання вíзи, подáти за©ву на вíзу
ž. o vysvětlení вимагáти по©снення
ž. o zmírnění trestu прос‡ти про пом’©кшення покарáння
ž. odškodné вимагáти відшкодувáння n. компенсáцію зб‡тків n. 

шкóди
ž. soudně вимагáти в судовóму пор©дку n. чéрез суд
ž. výkupné вимагáти в‡куп n. вíдкуп
žadatel за©вник, -a, m
oprávněný ž. закóнний за©вник
ž. o pas за©вник про офóрмлення n. в‡дачу пáспорта
žádost за©ва, -и, ž, клопотáння, -я, s, (ústní) прохáння, -я, s
brát ž. nazpět брáти n. забирáти за©ву n. клопотáння назáд
jejich ž. byla zamítnuta ḯхню за©ву n. ḯхнє клопотáння булó відх‡лено
na Vaši ž. ze dne… у вíдповідь на Вáшу за©ву n. на Вáше клопотáння з…
na vlastní ž. за влáсним бажáнням
obrátit se s ž-í na koho звернýтися із за©вою n. з клопотáнням n. з прохáнням 

до кóго
písemná ž. за©ва n. клопотáння у письмóвій фóрмі
podat ž. (k soudu) подáти за©ву, подáти n. заяв‡ти клопотáння (в суд)
uplatnění ž-i реалізáція за©ви n. клопотáння
vyhovět ž-i задовольн‡ти за©ву n. клопотáння n. прохáння
vyřízení ž-i рóзгляд за©ви n. клопотáння
zamítnout ž. відхил‡ти за©ву n. клопотáння n. прохáння
zkoumat ž. розглядáти за©ву n. клопотáння 
ž. má pouze doporučující charakter за©ва n. клопотáння мáє лишé рекомендацíйний 

харáктер
ž. o milost клопотáння про пом‡лування
ž. o odklad за©ва n. клопотáння про відстрóчення n. відстрóчку
ž. o poskytnutí právní pomoci за©ва n. клопотáння про надáнн© юрид‡чної допомóги
ž. o úvěr за©ва про надáнн© кред‡ту
ž. o vystavení občanského průkazu за©ва про в‡дачу пáспортa громад©нина, за©ва про 

в‡дачу внýтрішнього пáспорта
ž. o zproštění obžaloby за©ва n. клопотáння про звíльнення від 

обвинувáчення
ž., z níž bude patrno, kdo činí podání за©ва, з якóї випливáє, хто їḯ подáв;  

клопотáння, з якóго випливáє, хто йогó подáв
žaloba пóзов, -у, m, скáрга, -и, ž 
odpůrčí ž. пóзов дрýгої сторон‡
odvolání ž-y відмóва від пóзову
odvolat se proti ž-ě оскáржити пóзов

Ž



340

odvolat ž-u відмóвитися від пóзову
podat ž-u k soudu подáти пóзов в суд
samostatná ž. окрéмий пóзов
soudní ž. судов‡й пóзов
stáhnout ž-u відмóвитися від пóзову
určovací ž. визначáльний пóзов щóдо встанóвлення n. 

в‡значення існувáння правовіднóсин чи прáва 
vyhovět ž-ě задовольн‡ти пóзов
vyvrátit ž-u спростувáти пóзов
vzít ž-u zpět відмóвитися від пóзову
vznášet ž-u подавáти n. заявл©ти пóзов 
zamítnout ž-u відхил‡ти пóзов
zmateční ž. касацíйна скáрга, касацíйне подáнн© n. оскáрження
zpochybnit ž-u оспóрювати пóзов
ž. na zaplacení výživného пóзов про ст©гнення алімéнтів n. кóштів на утр‡мання
ž. o náhradu škody пóзов про відшкодувáння n. компенсáцію зб‡тків n. 

шкóди
ž. o neplatnosti závěti пóзов про недíйсність заповíту
ž. o popření otcovství пóзов про оспóрювання батькíвства
ž. o poskytnutí výživného пóзов про надáнн© утр‡мання
ž. o určení otcovství пóзов про визнáння батькíвства, (po smrti otce) пóзов 

про встанóвлення фáкту батькíвства
ž. pro zmatečnost касáція, касацíйне подáнн© n. оскáрження
žalobce поз‡вáч, -á, m 
vystupovat jako ž. виступáти як поз‡вáч
ž. má právo na závěrečné slovo поз‡вачý налéжить прáво на закл¤чне слóво
žalobní позóвний, обвинувáльний 
ž. důvod прич‡на n. підстáва пóзову
ž. nárok позóвні вимóги
ž. návrh позóвна за©ва
ž. právo прáво на пóзов
ž. spis обвинувáльний акт
žalovaný відповідáч, -á, m
ž-á strana відповідáч
ž. zamítl odvolání відповідáч відмóвився від (подáнн©) апел©ції
žalovat подавáти пóзов n. скáргу на кóго, подавáти в суд 

на кóго, обвинувáчувати, -ую, -уєш когó в чóму
ž. o náhradu škody подавáти пóзов про відшкодувáння n. компенсáцію 

зб‡тків n. шкóди
ž. koho pro urážku na cti koho подавáти в суд на кóго за обрáзу (чéсті та гíдності) 

когó
žalovatelný ve spoj.
ž-á pohledávka заборгóваність n. вимóга, якá підлягáє оскáрженню
ženatý жонáтий, одрýжений
živelní стихíйний
ž. pohroma стихíйне л‡хо
živit утр‡мувати, -ую, -уєш
živitel годувáльник, -a, m
ztráta ž-e втрáта годувáльника
živnost дрібнé підприêмництво, підприêмницька 

ді©льність
koncesovaná ž. концесíйна ді©льність
ohlášení ž-i реєстрáція підприêмницької ді©льності
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ohlašovací ž. різнóвид підприêмницької ді©льності, що підлягáє 
реєстрáції в ліцензíйному управлíнню

provozování ž-i зан©ття (дрібн‡м) підприêмництвом n. 
підприêмницькою ді©льністю

vázaná ž. ліцензóване підприêмництво
volná ž. вíльне підприêмництво
živnostenský промислóвий
zánik ž-ého oprávnění прип‡нення прáва на підприêмництво n. 

підприêмницьку ді©льність
ž-á činnost підприêмницька ді©льність, підприêмництво
ž-á daň подáток з підприêмницької ді©льності n. 

підприêмництва
ž-é oprávnění 1. прáво на на підприêмницьку ді©льність n. 

підприêмництво;
2. (dokument) ліцéнзія на здíйснення підприêмницької 
ді©льності, ліцéнзія на здíйснення підприêмництва, 
(obchodní činnost, služby obyvatelstvu, provozování 
heren, kasin a sázkových kanceláří, směnárenská 
činnost) торгóвий патéнт

ž-é podnikání (дрібнé) підприêмництво, підприêмницька ді©льність
ž. list ліцéнзія на здíйснення підприêмницької ді©льності, 

ліцéнзія на здíйснення підприêмництва, (obchodní 
činnost, služby obyvatelstvu, provozování heren, kasin 
a sázkových kanceláří, směnárenská činnost) торгóвий 
патéнт

ž. odbor вíдділ підприêмництва
ž. rejstřík (ČR) Реêстр підприêмців, зареєстрóваних 

у Ліцензíйній палáті;
(Ukrajina) Єд‡ний держáвний реêстр юрид‡чних 
осíб та фіз‡чних осíб-підприêмців (ЄДР)

ž. řád статýт підприêмницької ді©льності
ž. úřad Ліцензíйна палáта
živnostník (дрібн‡й) підприêмець
život житт©, -©, s
nasadit ž. za koho віддáти житт© за кóго 
nejevit známky ž-a не виявл©ти ознáк житт©
připravit koho o ž. позбáвити житт© когó
stát ž. koho забрáти житт© когó
ukládat komu o ž. роб‡ти зáмах на житт© когó
vést spořádaný ž. вест‡ впорядкóване житт©
vzít ž. komu позбáвити когó житт©
zachránit koho s nasazením ž-a рятувáти когó з р‡ском n. р‡зиком для (влáсного) 

житт©; рятувáти когó, рискýючи n. ризикýючи 
(влáсним) житт©м

zachránit ž. komu рятувáти житт© комý
ztráty na ž-ech л¤дськí втрáти
vzít si ž. покінч‡ти з собóю, наклáсти на сéбе рýки
za cenu ž-a цінóю житт©
životní життêвий, прожиткóвий
pod hranicí ž-ího minima за межéю прожиткóвого мíнімума, н‡жче межí 

прожиткóвого мíнімума
ž. minimum прожиткóвий мíнімум
ž. pojištění страхувáння житт©
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ž. prostředí довкíлля, навкóлишнє середóвище
ž. úroveň рíвень житт©, життêвий рíвень
životopis біогрáфія, -ї, ž
vlastní ž. автобіогрáфія


