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Předmluva

Pojmy „interkulturní práce“ a „interkulturní pracovník“ do českého odbor-
ného diskurzu vstoupily v relativně nedávné době, jejich vývoj však v našem 
prostředí můžeme sledovat již od 90 let minulého století. Uvolnění mig-
rační politiky po Sametové revoluci a postupný vznik organizací zabývají-
cích se podporou cizinců, přinesl nové výzvy z hlediska individuální i přípa-
dové práce nejen s nově příchozími ale i s již usazenými cizinci. Vzhledem 
k výrazné sociokulturní diverzitě, a s přihlédnutím k různým potřebám svých 
klientů, tak intervence sociálního pracovníka, právníka a dalších pomáhají-
cích profesí implicitně nesly charakteristiky tzv. „interkulturního zprostřed-
kování.“ Jedná se ve své podstatě o podporu a pomoc při vyřizování běž-
ných osobních záležitostí vyplývajících z různých životních situací, jejichž 
vznik a složitost je mnohdy podmíněna různými bariérami, ať už z hlediska 
schopnosti dorozumět se, získat potřebné informace a umět s nimi pracovat, 
či zkrátka odlišnými zkušenostmi ze země původu, doplněnými o odlišné 
kulturní zvyklosti.

V průběhu let se však začalo ukazovat, jak důležité je jasné vymezení potřeb-
ných kompetencí, jimiž se interkulturního zprostředkování má dosahovat. 
Zároveň potřeba podpory nezůstala pouze na straně klientů – cizinců, ale 
stále více ji můžeme sledovat i u českých institucí, např. úřady veřejné 
správy, sociální služby, zdravotnická zařízení, školy aj. Po roce 2006 se tak 
začínají vyvíjet první snahy o systémové uchopení této problematiky pro-
střednictvím různých vzdělávacích modulů, zaměřených na asistenci cizin-
cům či na techniky tlumočení. Tímto de facto sledujeme počátky institu-
cionalizace nových směrů a vytvoření nových pojmů, mezi něž patří také 
interkulturní práce, komunitní tlumočení či interkulturní mediace. Zatímco 
v rámci interkulturní mediace či komunitního tlumočení lze hovořit spíše 
o specializovaném souboru činností vykonávaných mediátory nebo tlu-
močníky, pojem interkulturní práce sebou kromě jiného přinesl i ambici 
o etablování specializované, multidisciplinární profese, dnes označované 
jako „interkulturní pracovník.“

Tyto ambice se podařilo částečně naplnit prostřednictvím kvalifikačního 
standardu a jeho zavedením do Národní soustavy kvalifikací, spolu s uvede-
ním profese interkulturního pracovníka v Národní soustavě povolání. Uve-
dené kompetence interkulturního pracovníka spolu se širokým spektrem jím 
vykonávaných činností ukazují, že interkulturní práce není determinována 
pouze „interkulturním zprostředkováním“, ale že se jedná o velmi důležitou 
disciplínu zahrnující i odbornou práci s klienty, ať už v rovině individuální pří-
padové nebo skupinové práce. Efektivitu a potřebnost interkulturních pra-
covníků dokládá i rozšiřující se oblasti jejich působnosti. Zatímco zpočátku 
interkulturní pracovníci působili jen v několika, zejména pražských nevlád-
ních organizacích (často jako outsourcovaná služba na pobočkách oddě-
lení pobytu cizinců MV ČR), dnes můžeme interkulturní pracovníky potkat 



ve veřejné správě (např. Magistrát města Brna, některé městské části či 
obecní úřady), v některých mateřských i základních školách, v integračních 
centrech, v některých sociálních službách aj. Navzdory uvedenému však 
interkulturní práce, jako širší téma, zůstává aktuálním i pro další relevantní 
profese, jež při výkonu práce přichází v nějaké míře do kontaktu s cizinci – 
pedagogičtí pracovníci (zejm. učitelé či asistenti pedagoga), sociální pra-
covníci v širokém spektru sociálních služeb, právníci, úředníci ve veřejné 
správě ale i příslušníci obecní či státní policie a řada dalších.

Slovník, který nyní držíte v rukou je zcela přepracovanou verzí Slovníku 
pro interkulturní práci, který vydala InBáze v roce 2014, tehdy v celkem 
7 jazykových verzích (česko-anglický, česko-ruský, česko-vietnamský, čes-
ko-španělský, česko-mongolský, česko-čínský a česko-arabský) a který byl 
o rok později oceněn Jednotou tlumočníků a překladatelů jako „Slovník roku 
2015.“ Původní záměr slovníku byl pojímán především jako nástroj pro výkon 
interkulturní práce v terénu. Tedy jakýsi pomocník v situacích, kdy inter-
kulturní pracovník potřeboval svým klientům vysvětlit některé na kontext 
vázané termíny v českém, a především pak v cizím jazyce. V důsledku celé 
řady legislativních ale i systémových změn (např. zavedení modelu inkluziv-
ního vzdělávání) však původní vydání slovníku dostihl „zub času“, a značná 
část pojmů i výkladů v něm obsažených ztratila na své platnosti, čímž vznikl 
impulz pro jeho revizi. Ačkoliv náš původní záměr spočíval v „pouhé“ aktu-
alizaci již publikovaných hesel, rozhodli jsme využít tuto příležitost pro 
kompletní přepracování doplněné o nové, v praxi často využívané pojmy. 
Do slovníku tedy bylo přidáno více než 300 nových hesel, zejména z oblasti 
školství, veřejné správy a sociální práce. Zároveň jsme jednotlivé výklady 
koncipovali tak, aby slovník kromě své překladovo-výkladové funkce zís-
kal také edukativní přesah a mohl být užitečnou pomůckou např. pro stu-
denty sociální práce či pedagogických a dalších souvisejících oborů, a dále 
i pro začínající pracovníky v organizacích zaměřených na podporu cizinců 
v České republice.

Zpracovaná hesla vychází z právního stavu z dubna 2022. Navzdory našemu 
úsilí o nadčasovost a univerzalitu výkladu proto musíme zmínit, že se výklad 
některých pojmů může v čase dále měnit či zcela zaniknout (např. dávky ze 
systému sociálního zabezpečení, či některé typy povolení k pobytu apod.). 
Pokud při své práci se slovníkem objevíte konkrétní možnosti zkvalitnění 
tohoto díla, budeme rádi, když se na nás obrátíte na info@inbaze.cz.

Slovník je dostupný také online, v podobě webové aplikace na stránkách 
Asociace pro interkulturní práci, z. s. prostřednictvím odkazu  
slovnik.interkulturniprace.cz.

Za autorský kolektiv 
Jan Matěj Bejček

mailto:info%40inbaze.cz?subject=
http://slovnik.interkulturniprace.cz
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Jak slovník používat

Slovník pro interkulturní práci je výkladově-překladový terminologický slovník.  
Je jednosměrný – v tomto případě česko-ukrajinský.  
Každá stránka obsahuje dva sloupce – v levém je český termín a jeho definice,  
v pravém zrcadlový překlad. Jednotlivá hesla jsou oddělena linkou.
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k pobytu nebo o jeho prodloužení a je jím 
potvrzena legálnost pobytu na území ČR 
do doby, než bude pravomocně rozhodnuto 
o podané žádosti. V tomto období umož-
ňuje jeho držiteli cestovat z/do ↓schen-
genského prostoru. Uděluje se na počkání 
formou štítku do cestovního pasu cizince. 
Pro vyřízení překlenovacího štítku je nutná 
osobní účast.

přepadení

přesídlování

nástroj ochrany a poskytování trvalého 
řešení dlouhodobě neuspokojivé uprchlické 
situace ve třetích zemích. Jedná se o insti-
tucionalizované přemístění osoby v posta-
vení ↓uprchlíka, která se nachází v některé 
ze zemí mimo EU. ČR nemá právní povin-
nost tyto osoby přijímat. ↓Zákon o azylu 
však takový postup v případě potřeby umož-
ňuje, a to na základě vlastního předběžného 
výběru osob a důkladného bezpečnostního 
prověření.

přestupek

deliktní (protiprávní) jednání nižšího stupně 
závažnosti než ↓trestný čin, které je spo-
lečensky škodlivé a které je výslovně za 
přestupek označeno zákonem (zejména 
zák. č. 250/2016 Sb. a zák. č. 251/2016 
Sb.). Klasickými přestupky jsou přestupky 
dopravní, proti veřejnému pořádku nebo 
proti občanskému soužití. V případě pro-
kázání spáchaného přestupku v přestup-
kovém ↓řízení je možné udělit ↓sankci 
formou ↑napomenutí, ↑pokuty, ↓zákazu 
činnosti, nebo propadnutím věci.

přídavek na dítě

PnD: ↑dávka státní sociální podpory 
určená pro rodiny s nezaopatřenými dětmi 
(nezaopatřené ↑dítě) a nízkým příjmem. 
Řízení o žádostech a výplata přídavku na 
dítě spadá do kompetence ↓Úřadu práce 
ČR. Podmínky pro přiznání dávky a její výše 
je upravena v ↓zákoně o státní sociální 
podpoře. 
 

přihláška 

PŘÍJEM

příjem

čistý příjem

čistá ↑mzda

měsíční příjem

pravidelný příjem

rozhodný příjem

příjem, který se zjišťuje pro účely nároku na 
některé↑dávky státní sociální podpory, 
a dále na↑dávky pomoci v hmotné nouzi 
či ↑dávky nemocenského pojištění. Počítá 
se jako měsíční průměr příjmů jednotlivce 
nebo rodiny připadajících na ↓rozhodné 
období (kalendářní rok, čtvrtletí či kalen-

надання дозволу на проживання або його 
продовження і на підставі якої підтверджу-
ється легальний статус перебування на 
території Чеської Республіки до прийняття 
остаточного рішення за поданою заявою. 
Протягом цього періоду дозволяє своєму 
власнику подорожувати з /до Шенгенської 
зони. Віза оформляється на місці за умови 
особистої присутності іноземця та вклею-
ється у його паспорт для виїзду за кордон.

напад

переселення

інструмент для захисту та забезпечення 
постійного вирішення довготривалої неза-
довільної ситуації з біженцями у країнах за 
межами ЄС. Це інституційне переміщення 
особи, яка має статус біженця та перебуває 
в країні, що не входить до ЄС. Чеська Рес-
публіка не має юридичного зобов’язання 
приймати цих осіб. Проте Закону «Про при-
тулок». за потреби передбачає такий поря-
док дій за умови попереднього відбору 
осіб та ретельної перевірки безпеки.

адміністративне правопорушення / 
проступок

девіантна (протиправна) поведінка 
нижчого ступеня тяжкості вчиненого 
правопорушення, ніж кримінальне 
правопорушення / злочин, яке є сус-
пільно шкідливим і яке прямо визна-
чено законом як адміністративне пра-
вопорушення/проступок (особливо 
Закон № 250/2016 Збірника законів 
і Закон № 251/2016 Збірника зако-
нів). Класичні правопорушення — це 
порушення правил дорожнього руху, 
порушення громадського порядку або 
громадянського співіснування. У разі 
доведення вчиненого правопорушення 

у провадженні / у справі про адміністра-
тивне правопорушення / проступок мож-
ливе накладення санкції у вигляді заува-
ження, штрафу, заборони діяльності або 
конфіскації речі.

допомога на дитину, яка перебуває на 
утриманні малозабезпеченої сім’ї

виплати державної соціальної допомоги 
призначені для малозабезпечених сімей 
з дітьми, які перебувають на утриманні. 
Процедура подання та розгляду заяв 
і виплат державної допомоги на дитину, 
яка перебуває на утриманні малозабез-
печеної сім’ї належить до компетенції 
Центру зайнятості ЧР та регулюється 
Законом «Про соціальні послуги».

заява, заявка, анкета, бланк, форма, 
формуляр

прибуток, дохід

щомісячний дохід

регулярний дохід

дохід за розрахунковий період

дохід, який встановлюється з метою 
отримання права на певні виплати дер-
жавної соціальної допомоги, а також на 
виплати матеріальної / допомоги у разі 
скрутного матеріального становища або 
допомоги у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю. Він розраховується як серед-

PŘÍDAVEK NA DÍTĚPPŘEPADENÍP
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MENŠINA

menšina

vymezená skupina osob, jež se odlišuje od 
okolní většinové společnosti a obvykle se 
i sama jako skupina chápe. Menšiny mohou 
být ↓národností, etnické, náboženské, 
jazykové aj.

etnická menšina

skupina osob, která se od většiny liší spo-
lečným etnickým původem, jazykem, kultu-
rou. Na rozdíl od pojmu národnostní ↓men-
šina se daný pojem vztahuje na občany 
i cizince.

národnostní menšina

dle zák. č. 273/2001 Sb., o právech pří-
slušníků národnostních menšin se za člena 
národnostní menšiny může prohlásit občan 
ČR, který se hlásí k jiné než české národ-
nosti a projevuje přání být považován za pří-
slušníka národnostní menšiny spolu s dal-
šími, kteří se hlásí ke stejné národnosti

mentální postižení

↓mentální retardace

mentální retardace

mentální postižení: vrozená nebo raně zís-
kaná (do 2 let věku) porucha intelektu. Dle 
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) 
se rozlišuje: 
1. lehká mentální retardace (IQ 50–69); 
2. středně těžká mentální retardace (IQ 
35–49); 
3. těžká mentální retardace (IQ 20–34); 
4. hluboká mentální retardace (IQ pod 20).

menza

stravovací zařízení (jídelna) pro studenty 
a obvykle i pro zaměstnance vysokých škol

metodik prevence

pedagogický ↓pracovník; v rámci ↓škol-
ního poradenského pracoviště zajišťuje 
metodickou, koordinační a poradenskou 
činnost v oblasti prevence rizikového cho-
vání (např. šikana, užívání návykových 
a psychotropních látek, záškoláctví, agresi-
vita, rizikové sexuální chování, rizika škol-
ního neúspěchu aj.). Zvyšuje všeobecnou 
informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky, 
spolupracuje s dalšími pedagogy na škole, 
organizuje besedy a přednášky a zajišťuje 
poradenskou činnost. 

MĚSTO

město

hlavní město Praha

HMP: hlavní město ČR a statutární ↓město, 
které má současně i postavení ↑kraje

krajské město

město, které je podle ↓zákona sídlem 
některého z ↑krajů ČR

statutární město

město, které má právo si svoji správu orga-
nizovat podle základní městské ↓vyhlášky, 
která se označuje jako statut města. Jedná 
se o všechna města nad 40 000 obyvatel 
(26 statutárních měst).

меншина

визначена група осіб, що відрізняється 
від довколишнього суспільства більшо-
сті і, як правило, сама себе усвідомлює 
як окрема група. Меншини можуть бути 
національними, етнічними, релігійними, 
мовними тощо.

етнічна меншина

група осіб, що відрізняється від більшості 
етнічним походженням, мовою, культу-
рою. На відміну від поняття національна 
меншина, це поняття стосується і грома-
дян, і іноземців.

національна меншина / нацменшина

відповідно до Закону № 273/2001 Збір-
ника законів, «Про права представників 
національних меншин», членом нацмен-
шини може бути громадянин ЧР, який 
заявляє про свою іншу, не чеську, націо-
нальність і виявляє бажання бути членом 
нацменшини разом з іншими особами, які 
заявляють про таку ж національність.

порушення інтелектуального розвитку

розумова відсталість

розумова відсталість

порушення інтелектуального розвитку: 
вроджений або рано набутий (до 2 років 
віку дитини) інтелектуальний розлад. 
Згідно з Міжнародною класифікацією 
хвороб — 10 (МКХ — 10) розрізняють: 
1. легку розумову відсталість (IQ 50—69); 
2. розумову відсталість середньої тяж-
кості (IQ 35—49); 
3. значну розумову відсталість (IQ 20—34); 
4. глибоку розумову відсталість (IQ під 20).

їдальня у виші

заклад харчування (їдальня) для сту-
дентів і, здебільшого, для викладачів 
у закладах вищої освіти.

методист превентивного виховання

педагогічний працівник; у межах шкільного 
консультаційного пункту забезпечує мето-
дичну, координаційну і консультаційну ді-
яльність у галузі профілактики ризикованої 
поведінки (наприклад, цькування / булінг, 
вживання наркотичних і психотропних ре-
човин, прогулювання уроків, агресивність, 
ризикована сексуальна поведінка, ризик 
навчальної неуспішності тощо). Він підви-
щує загальну взаємну обізнаність батьків, 
вчителів та учнів, співпрацює з іншими пе-
дагогами школи, організовує дискусії та лек-
ції і забезпечує консультаційну діяльність.

місто

столичне місто Прага

столиця ЧР і місто зі спеціальним ста-
тусом, яке водночас має також і статус 
області / краю.

обласне місто / крайове місто

місто, яке відповідно до закону є центром 
однієї / одного з областей / країв ЧР.

місто зі спеціальним статусом

місто, що має право організовувати своє 
управління згідно з основним міським 
положенням, яке йменується міським 
статутом (тому таке місто в ЧР називають 
статутним). Йдеться про всі міста з насе-

MENZAMMENŠINAM
Některá hesla nemají definici, protože jsou ve slovníku z čistě překladových důvodů.

V některých případech je pod heslem uveden jiný výraz, pod kterým se nachází definice 
termínu. Směrová šipka je před slovem, pod kterým je třeba heslo hledat a indikuje  
směr hledání.

Heslové skupiny sdružují hesla, ve kterých se objevuje slovo, které je součástí všech 
víceslovných termínů ve skupině. Toto slovo je název heslové skupiny a je značeno  
velkými písmeny. Hesla v heslové skupině jsou oddělena šedou linkou.
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pojistná událost

skutečnost uvedená v ↑pojistné smlouvě, 
při které vzniká ↑nárok na ↓pojistné 
plnění / proplacení škody. Její nahlášení 
je povinností ↓pojištěného. Po nahlášení 
zahajuje pojišťovna tzv. likvidaci pojistné 
události, při které likvidátor posoudí nárok 
na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Je -li 
nárok uznán, vyplatí pojišťovna pojištěnému 
nebo ↓poškozenému pojistné plnění. 
 
 
 
 
 
 
 

pojistná výluka

↑pojistné události, na které se ↓pojiš-
tění nevztahuje. Jsou obsaženy v pojistných 
podmínkách. 

pojistné plnění

peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako 
náhrada vzniklé škody v souladu s ↑pojist-
nou smlouvou a pojistnými podmínkami.

POJIŠTĚNÍ

pojištění

forma služeb, která při splnění stanovených 
podmínek zajišťuje příslušnou úhradu škod.

doklad o cestovním zdravotním pojištění

potvrzení o zaplacení zdravotního ↓pojiš-

tění pro cestu do zahraničí, kde je uve-
dena doba pojištění a finanční limit pojist-
ného plnění na léčebné výlohy.

důchodové pojištění

první pilíř důchodového systému: sou-
část povinného sociálního ↓pojištění, ze 
kterého se vyplácí starobní ↑důchody, 
invalidní ↑důchody, vdovské ↑důchody, 
vdovecké důchody a sirotčí ↑důchody 
podle zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění.

evidenční list důchodového pojištění

přehled o dobách účasti na důchodo-
vém ↑pojištění a jeho výši v jednotlivých 
měsících. Je nezbytným dokumentem pro 
přiznání důchodu. ↓Zaměstnavatel je povi-
nen při vzniku účasti ↓zaměstnance na 
důchodovém pojištění vést evidenční listy 
a zaměstnanci je vydat.

havarijní pojištění

dobrovolné ↑pojištění motorového vozi-
dla; je určeno k ochraně vozidla před ško-
dami způsobenými živly (kroupy, požár, 
vichr apod.) nebo vzniklými v důsledku 
dopravní nehody, odcizení, vandalismu 
či neoprávněného užití vozidla. V případě 
uzavřeného havarijního pojištění pojišťovna 
v uvedených případech vyplatí náhradu 
vzniklé škody. Při dopravní nehodě slouží 

страховий випадок

передбачена у договорі страхування подія, 
за якої виникає право на виплату страхової 
суми / страхову виплату / страхове відшко-
дування / відшкодування шкоди/збитків. 
Повідомлення / заява про страховий ви-
падок — обов’язок застрахованого / стра-
хувальника. Після повідомлення / заяви 
страхова компанія ініціює так звану лік-
відацію страхового випадку (в Україні — 
встановлення факту страхового випадку), 
під час якої оцінювач розміру страхових 
збитків встановить право на страхову ви-
плату / страхове відшкодування і визначить 
розмір збитку. Якщо право буде визнане, 
страхова компанія виплатить застрахо-
ваному / страхувальнику чи потерпілому 
страхову суму / страхове відшкодування.

обмеження страхування / винятки зі 
страхових випадків / винятки зі страхо-
вого покриття

страхові випадки, не охоплені страхуван-
ням. Вони занесені до умов страхування.

виплата страхової суми / страхова 
виплата / страхове відшкодування

грошова сума, яку страхова компанія від-
повідно до договору страхування та умов 
страхування сплачує як відшкодування 
завданих збитків.

страхування

форма послуг, яка за дотримання вста-
новлених умов забезпечує відповідну 
компенсацію / покриття завданих збитків.

документ про страхування медичних 
витрат під час поїздок за кордон / поліс 

медичного страхування для виїзду за 
кордон / розмовне поліс туристичного 
страхування

підтвердження про оплату медич-
ного страхування для виїзду за кордон, 
у якому зазначено період страхування 
та фінансовий ліміт страхових виплат на 
медичні витрати.

[загальнообов’язкове] пенсійне страху-
вання

перший рівень пенсійної системи: 
частина загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, з якої від-
повідно до Закону № 155/1995 Збірника 
законів, «Про пенсійне страхування», 
виплачують пенсії за віком, пенсії за інва-
лідністю, пенсії у зв’язку з втратою году-
вальника для вдів та вдівців 
і пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
для дітей-сиріт.

облікова картка пенсійного страхування

огляд періодів участі у пенсійному стра-
хуванні та розмірів страхових внесків за 
окремі місяці. Це обов’язковий документ 
для призначення пенсії. З моменту участі 
працівника / співробітника у пенсійному 
страхуванні роботодавець зобов’язаний 
вести облікові картки пенсійного страху-
вання і видавати їх працівникові.

додаткове страхування автотранспорт-
них засобів (в Україні – добровільне 
страхування наземного транспорту 
(КАСКО) / автострахування Каско / стра-
хування Каско)

добровільне автотранспортне страху-
вання; призначене для захисту транспорт-
ного засобу від пошкоджень, спричине-
них стихією (градом, пожежею, вітряною 
бурею тощо), або ризиків, зумовлених 

POJIŠTĚNÍPPOJIŠTĚNÍP
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k pobytu nebo o jeho prodloužení a je jím 
potvrzena legálnost pobytu na území ČR 
do doby, než bude pravomocně rozhodnuto 
o podané žádosti. V tomto období umož-
ňuje jeho držiteli cestovat z/do ↓schen-
genského prostoru. Uděluje se na počkání 
formou štítku do cestovního pasu cizince. 
Pro vyřízení překlenovacího štítku je nutná 
osobní účast.

přepadení

přesídlování

nástroj ochrany a poskytování trvalého 
řešení dlouhodobě neuspokojivé uprchlické 
situace ve třetích zemích. Jedná se o insti-
tucionalizované přemístění osoby v posta-
vení ↓uprchlíka, která se nachází v některé 
ze zemí mimo EU. ČR nemá právní povin-
nost tyto osoby přijímat. ↓Zákon o azylu 
však takový postup v případě potřeby umož-
ňuje, a to na základě vlastního předběžného 
výběru osob a důkladného bezpečnostního 
prověření.

přestupek

deliktní (protiprávní) jednání nižšího stupně 
závažnosti než ↓trestný čin, které je spo-
lečensky škodlivé a které je výslovně za 
přestupek označeno zákonem (zejména 
zák. č. 250/2016 Sb. a zák. č. 251/2016 
Sb.). Klasickými přestupky jsou přestupky 
dopravní, proti veřejnému pořádku nebo 
proti občanskému soužití. V případě pro-
kázání spáchaného přestupku v přestup-
kovém ↓řízení je možné udělit ↓sankci 
formou ↑napomenutí, ↑pokuty, ↓zákazu 
činnosti, nebo propadnutím věci.

přídavek na dítě

PnD: ↑dávka státní sociální podpory 
určená pro rodiny s nezaopatřenými dětmi 
(nezaopatřené ↑dítě) a nízkým příjmem. 
Řízení o žádostech a výplata přídavku na 
dítě spadá do kompetence ↓Úřadu práce 
ČR. Podmínky pro přiznání dávky a její výše 
je upravena v ↓zákoně o státní sociální 
podpoře. 
 

přihláška 

PŘÍJEM

příjem

čistý příjem

čistá ↑mzda

měsíční příjem

pravidelný příjem

rozhodný příjem

příjem, který se zjišťuje pro účely nároku na 
některé↑dávky státní sociální podpory, 
a dále na↑dávky pomoci v hmotné nouzi 
či ↑dávky nemocenského pojištění. Počítá 
se jako měsíční průměr příjmů jednotlivce 
nebo rodiny připadajících na ↓rozhodné 
období (kalendářní rok, čtvrtletí či kalen-

надання дозволу на проживання або його 
продовження і на підставі якої підтверджу-
ється легальний статус перебування на 
території Чеської Республіки до прийняття 
остаточного рішення за поданою заявою. 
Протягом цього періоду дозволяє своєму 
власнику подорожувати з /до Шенгенської 
зони. Віза оформляється на місці за умови 
особистої присутності іноземця та вклею-
ється у його паспорт для виїзду за кордон.

напад

переселення

інструмент для захисту та забезпечення 
постійного вирішення довготривалої неза-
довільної ситуації з біженцями у країнах за 
межами ЄС. Це інституційне переміщення 
особи, яка має статус біженця та перебуває 
в країні, що не входить до ЄС. Чеська Рес-
публіка не має юридичного зобов’язання 
приймати цих осіб. Проте Закону «Про при-
тулок». за потреби передбачає такий поря-
док дій за умови попереднього відбору 
осіб та ретельної перевірки безпеки.

адміністративне правопорушення / 
проступок

девіантна (протиправна) поведінка 
нижчого ступеня тяжкості вчиненого 
правопорушення, ніж кримінальне 
правопорушення / злочин, яке є сус-
пільно шкідливим і яке прямо визна-
чено законом як адміністративне пра-
вопорушення/проступок (особливо 
Закон № 250/2016 Збірника законів 
і Закон № 251/2016 Збірника зако-
нів). Класичні правопорушення — це 
порушення правил дорожнього руху, 
порушення громадського порядку або 
громадянського співіснування. У разі 
доведення вчиненого правопорушення 

у провадженні / у справі про адміністра-
тивне правопорушення / проступок мож-
ливе накладення санкції у вигляді заува-
ження, штрафу, заборони діяльності або 
конфіскації речі.

допомога на дитину, яка перебуває на 
утриманні малозабезпеченої сім’ї

виплати державної соціальної допомоги 
призначені для малозабезпечених сімей 
з дітьми, які перебувають на утриманні. 
Процедура подання та розгляду заяв 
і виплат державної допомоги на дитину, 
яка перебуває на утриманні малозабез-
печеної сім’ї належить до компетенції 
Центру зайнятості ЧР та регулюється 
Законом «Про соціальні послуги».

заява, заявка, анкета, бланк, форма, 
формуляр

прибуток, дохід

щомісячний дохід

регулярний дохід

дохід за розрахунковий період

дохід, який встановлюється з метою 
отримання права на певні виплати дер-
жавної соціальної допомоги, а також на 
виплати матеріальної / допомоги у разі 
скрутного матеріального становища або 
допомоги у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю. Він розраховується як серед-

PŘÍDAVEK NA DÍTĚPPŘEPADENÍP
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Pokud má heslo více významů, jsou očíslovány a odsazeny na nový řádek.

 
STYLY PÍSMA

Tučné 
Všechna hesla a překlady hesel; v definici vyznačuje odkaz na jiné heslo, které má  
ve slovníku vlastní definici.

Kurziva  
Označuje synonymum hesla uvedené na začátku definice; antonymum  
uvedené symbolem ≠.

VELKÁ ČERNÁ PÍSMENA
Značí název heslové skupiny

Zmenšené písmo 
stylistický kvalifikátor hov. = hovorově

 
POUŽITÉ SYMBOLY

↑↓ Pokud je v definici hesla odkaz na jiné heslo, šipky nahoru a dolů nám ukazují,  
zda máme heslo ve slovníku hledat směrem dozadu nebo dopředu.   
≠  Značí antonymum.
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PROSTŘEDKY

prostředky

prostředky k pobytu na území

peněžní obnos, který musí ↑cizinec pro-
kázat pro získání víza či povolení k pobytu. 
Obvykle se prokazuje jako souhrn dis-
ponibilních finančních prostředků (§ 13 
↓zákona o pobytu cizinců). Pro některé 
druhy povolení k pobytu v závislosti na jejich 
↓účelu (např. společné soužití rodiny), se 
prokazuje jako pravidelný měsíční příjem 
např. ze zaměstnání, podnikání aj. (úhrnný 
měsíční ↓příjem).

finanční prostředky

protokol

1. zápis nebo záznam jednání 
2. soubor formálních pravidel pro diplomacii. 

provinění

označení ↓trestného činu, spáchaného 
mladistvou osobou (tj. osobou, která dovr-
šila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého 
věku (↑mladistvý)

provozovna

prostor, v němž je uskutečňována podni-
katelská činnost (např. prodejna, kancelář, 
dílna). Musí splňovat stavební, hygienická 
a protipožární pravidla.

PRŮKAZ

průkaz

cestovní průkaz totožnosti

CPT: náhradní cestovní dokument, který 
vydá ↑policie na žádost cizince za účelem 
jeho vycestování v případě, že nemá platný 
cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezá-
vislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad 
jiným způsobem. V zahraničí nemusí být 
vždy akceptován.

občanský průkaz

veřejná listina, kterou občan prokazuje 
své jméno, popřípadě jména, příjmení, 
podobu a státní ↑občanství České 
republiky (případně další údaje podle 
zák. č. 328/1999 Sb.). Občanský průkaz 
je povinen mít občan, který dosáhl věku 
15 let a má trvalé bydliště na území České 
republiky. Držitel občanského průkazu ČR 
může na tento typ dokladu cestovat také 
do členských zemí EU a některých dalších 
zemí (např. Norsko, Island, Lichtenštejn-
sko, Švýcarsko a dal.), bez nutnosti bez 
nutnosti předložení cestovního dokladu 
(cestovní ↑pas). 
 
 

в цивільному судовому провадженні: 
1. оскарження рішення; 
2. оскарження судового наказу про стяг-
нення з боржника грошових коштів; 
3. заперечення. 
в кримінальному провадженні: 
1. оскарження вироку; 
2. скарга.

засоби

засоби для проживання на території

сума грошей, наявність якої іноземець 
повинен підтвердити для отримання 
візи або дозволу на перебування/про-
живання. Зазвичай пред’являється сума 
наявних фінансових ресурсів (§ 13 Закону 
«Про перебування іноземців»). Для дея-
ких видів дозволу на перебування / про-
живання, залежно від їх мети перебу-
вання (наприклад, спільного проживання 
родини), це потрібно підтвердити регу-
лярним місячним доходом, наприклад, від 
роботи, підприємницької діяльності тощо 
(загальний місячний дохід).

фінансові засоби

протокол / акт

1. запис засідання / перемовин 
2. сукупність формальних правил для 
дипломатії.

суспільно небезпечне діяння, вчинене 
неповнолітнім

позначення злочину, вчиненого непо-
внолітнім (тобто особою, яка досягла віку 
15 років, але не перевищила вік 18 років 
(неповнолітня особа/неповнолітній).

приміщення підприємства

простір, в якому здійснюється підприєм-
ницька діяльність (наприклад, магазин, 
офіс, майстерня). Вони повинні відпові-
дати будівельним, гігієнічним та протипо-
жежним нормам.

посвідчення, паспорт, карта, картка

проїзне посвідчення особи

альтернативне проїзне посвідчення особи, 
видане Поліцією ЧР на прохання іноземця 
з метою його виїзду з ЧР. Такий документ 
видають, зокрема, якщо іноземець не має 
чинного закордонного паспорта і не може 
отримати його з об’єктивних причин. За 
кордоном його не завжди приймають.

паспорт громадянина / внутрішній 
паспорт / посвідчення особи

державний документ, яким громадянин під-
тверджує своє ім’я, прізвище, форму та гро-
мадянство Чеської Республіки (або інші 
дані згідно з Законом № 328/1999 Збірнику 
законів.). Паспорт громадянина / внутріш-
ній паспорт / посвідчення особи необхідні 
для громадянина, який досяг 15 років і має 
постійне місце проживання в Чехії. Влас-
ник паспорта громадянина / внутрішнього 
паспорта / посвідчення особи також може 
подорожувати до країн-членів ЄС та деяких 
інших країн (наприклад, Норвегії, Іслан-
дії, Ліхтенштейну, Швейцарії тощо) за цим 
типом документа без необхідності пред’яв-
лення документа для виїзду за кордон (за-
кордонний паспорт).

PROVOZOVNAPPROSTŘEDKYP
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REJSTŘÍKY 
 
Po slovníkové části následují dva rejstříky:

Český – obsahuje abecední výčet hesel a čísla stránek, na kterých jsou hesla ve slovníku 
uvedena

Ukrajinský – viz výše 
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A. SA

a. s.

akciová ↓společnost

absolutorium

označení závěrečné ↓zkoušky na vyšší 
odborné ↓škole, po jejímž úspěšném vyko-
nání ↓absolvent získá vyšší odborné vzdě-
lání a označení ↓diplomovaný specialista.

absolvent

osoba, která splnila všechny požadavky 
a úspěšně ukončila vzdělávací program 
(kurz, střední ↓školu, vyšší odbornou 
↓školu, vysokou ↓školu apod.)

adaptačně ‑integrační kurz

označení povinného kurzu podle ↓zákona 
o pobytu cizinců, určeného pro vybrané 
skupiny ↓občanů třetích zemí, kteří dlou-
hodobě pobývají na území ČR. Obsahem 
kurzu jsou základní informace o životě 
v ČR a kontakty na ↓Centra na podporu 
integrace cizinců a další návazné služby 
či instituce. Rozsah kurzu činí 4 hodiny 
a je lektorován v českém jazyce a sou-
běžně tlumočen do jazyka účastníků kurzu. 
Účast na kurzu je zpoplatněna dle vyhlášky 
č. 520/2020 Sb. Garantem kurzu je ↓Mini‑
sterstvo vnitra ČR. Podrobné informace 
o kurzu jsou dostupné na webu mvcr.cz 
a dále na oficiálních webové stránkách 
kurzu www.vitejtevcr.cz. 
 
 
 

A. T.

акціонерне товариство

абсолюторіум

поняття випускного іспиту у вищій про-
фесійній школі (коледжі), після успішного 
складання якого випускник здобуває 
вищу професійну освіту і звання «дипло-
мований спеціаліст».

випускник

особа, яка дотрималася всіх вимог 
і успішно закінчила освітню програму 
(курс, середню школу, вищу професійну 
школу (коледж), вищий навчальний 
заклад тощо).

інтеграційний курс (адаптаційно‑
інтеграційний курс)

обов’язковий курс у відповідності до 
Закону «Про перебування іноземців», 
призначений для певних груп грома-
дян третіх країн, які проживають у Чехії 
на основі тимчасового (довготрива-
лого) дозволу на перебування. Зміст 
курсу — основна інформація про життя 
в Чехії та контакти Центрів підтримки 
інтеграції іноземців й інших установ 
та послуг, пов’язаних з цим. Курс три-
ває 4 години, лектор говорить чеською 
мовою і зміст курсу одночасно перекла-
дається усним перекладачем на мову 
учасників курсу. За участь сплачується 
адміністративний внесок у відповідності 
до Указу № 520/2020 Збірника законів. 
Гарант курсу — Міністерство внутріш-
ніх справ Чеської Республіки. Деталь-
нішу інформацію ви знайдете на сайті 
mvcr.cz, а також на офіційному сайті 
курсу www.vitejtevcr.cz.

http://mvcr.cz
http://www.vitejtevcr.cz
http://mvcr.cz
http://www.vitejtevcr.cz
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ADAPTAČNÍ PLÁNA

adaptační plán

schéma zpracované obvykle do přehledné 
tabulky popisující organizaci prvních dní 
docházky dítěte do mateřské ↓školy. Plán 
je strukturován do několika fází (adaptační 
proces trvá zpravidla 3 týdny): 
1. první 3 dny přichází dítě do MŠ společně 
s rodiči a za hodinu s nimi opět odchází; 
2. čtvrtý den probíhá krátké odlou-
čení a samostatný pobyt dítěte ve třídě 
(30 minut), rodič je však k dispozici pro pří-
pad, že by dítě bylo rozrušené a potřebovalo 
jeho přítomnost; 
3. v závislosti na reakcích dítěte se následně 
zvolí kratší (6 dní) či delší (2–3 týdny) trvání 
adaptačního procesu; 
4. v závěrečné fázi pobývá dítě ve třídě již 
samostatně, rodiče jsou k dispozici pro výji-
mečné případy.

adopce

osvojení: nejvyšší typ náhradní rodinné 
↓péče. Adopcí zanikají všechna práva 
a povinnosti mezi osvojeným dítětem a jeho 
původní rodinou. Osvojením vzniká příbu-
zenský vztah. ↓Osvojitelé mají rodičovskou 
odpovědnost. Vzniká jim také povinnost 
informovat dítě o skutečnosti osvojení, jak-
mile to uznají za vhodné, nejpozději však do 
zahájení povinné školní docházky dítěte. Je 
nezrušitelná.

ADRESA

adresa

 
 

адаптаційний план

схема, зазвичай у вигляді чіткої таблиці, 
з описом організації перших днів відві-
дування дитиною дитячого садка. План 
складається з кількох етапів (процес 
адаптації зазвичай триває 3 тижні): 
1. перші 3 дні дитина приходить в садок 
разом з батьками і завжди через годину 
йде з ними додому; 
2. на четвертий день відбувається 
коротке відокремлення і самостійне 
перебування дитини в класі (30 хвилин), 
але один з батьків присутній неподалік 
на випадок, якщо дитина схвильована 
і потребує його; 
3. залежно від реакції дитини потім 
обирається коротка (6 днів) або довга 
(2—3 тижні) тривалість процесу адаптації; 
4. на заключному етапі дитина перебу-
ває в класі самостійно, батьки присутні 
у виняткових випадках.

усиновлення / удочеріння

найвищий тип влаштування в сім’ях 
дітей, які залишилися без піклування 
батьків. Після усиновлення / удочеріння 
всі права та обов’язки між дитиною та її 
первісною сім’єю припиняються. При уси-
новленні / удочерінні виникають сімейні 
відносини. Усиновлювачі мають таку 
ж відповідальність, як і батьки. Крім того, 
вони зобов’язані повідомити дитину про 
факт усиновлення / удочеріння, як тільки 
визнають це за доцільне, але не пізніше 
початку обов’язкового відвідування 
школи. Його не можна скасувати.

адреса
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ADRESÁTA

adresa trvalého bydliště

adresa, na které je osoba trvale přihlášena 
k pobytu. Nemusí být shodná s doručovací 
↓adresou.

doručovací adresa

korespondenční adresa: adresa, kam je na 
přání adresáta doručována (↓doručení) 
jeho ↓pošta.

fakturační adresa

adresa sídla podnikající fyzické ↓osoby 
nebo právnické ↓osoby uvedená na účet-
ním dokladě (↓faktuře).

adresát

advokát

↓právník, který úspěšně vykonal advokátní 
↓zkoušky a je zapsán v seznamu advo-
kátů České advokátní komory (www.cak.cz). 
Poskytuje právní služby obvykle za úplatu 
(výjimkou mohou být např. ↓služby pro 
bono publico). V některých případech 
(např. podání dovolání, kasační stížnosti, 
ústavní stížnosti) je právní zastoupení advo-
kátem povinné.

AGENTURA

agentura

pracovní agentura

fyzická nebo právnická ↓osoba zprostřed-
kovávající práci, musí mít licenci ↓Minister‑
stva práce a sociálních věcí (seznam agen-
tur je dostupný k vyhledání na 
webu www.mpsv.cz).

адреса постійного місця проживання

адреса, за якою особа має реєстрацію місця 
проживання (розмовне — прописку). Вона 
може не відповідати адресі для листування.

адреса для листування

адреса для кореспонденції: адреса, куди 
за бажанням адресата вручаються його 
поштові відправлення.

адреса для виставлення рахунків

робоча адреса місцезнаходження фізич-
ної особи-підприємця або юридичної 
особи, вказана на бухгалтерському доку-
менті (рахунку-фактурі).

адресат / одержувач

адвокат

юрист, якій успішно склав адвокатські 
іспити і зареєстрований в списку адвока-
тів Чеської палати адвокатів (www.cak.cz). 
Зазвичай він надає юридичні послуги за 
оплату (винятком є, наприклад послуги pro 
bono publico). У деяких випадках (напри-
клад, скарги до наглядової інстанції, каса-
ційні скарги, конституційні скарги) пред-
ставництво адвокатом є обов’язковим.

агентство

агентство з працевлаштування

фізична або юридична особа, яка опо-
середковує роботу, вона повинна мати 
ліцензію від Міністерства праці та соці-
альних справ (список агентств можна 
знайти на сайті www.mpsv.cz).

http://www.cak.cz
http://www.mpsv.cz
http://www.cak.cz
http://www.mpsv.cz
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AKREDITACEA

realitní agentura

fyzická nebo právnická ↓osoba posky-
tující služby realitního zprostředkování, 
tj. zprostředkování koupě, prodeje a nájmu 
↓nemovitostí za úplatu (provizi).

AKREDITACE

akreditace

obecně se jedná o ↓oprávnění k určité činnosti 
nebo ↓ověření a uznáhní takového oprávnění.

akreditace studijních programů

rozhodnutí úřadu (správního ↓orgánu), 
kterým se uděluje souhlas fyzické ↓osobě 
nebo právnické ↓osobě k realizaci vzdělá-
vacího programu či kurzu. Akreditaci studij-
ních programů na vyšších odborných ško-
lách upravuje školský ↓zákon, na vysokých 
školách pak ↓zákon o vysokých školách. 
Seznam akreditovaných studijních pro-
gramů je dostupný online v „Registru vyso-
kých škol a uskutečňovaných programů.“

alimenty

↓výživné

Alzheimerova nemoc

Alzheimerova choroba, hov. alzheimer: 
onemocnění, které narušuje část mozku 
a způsobuje pokles ↓kognitivních funkcí. 
Bývá nejčastější příčinou ↓demence. 
Nemoc začíná pozvolna – nejdříve dochází 
ke zhoršení krátkodobé paměti. V další fázi 
trpí nemocný člověk obtížemi ve vyjadřo-
vání, rozhodování, nedokončování myšle-
nek a bývá stále více zmatenější. Postupem 
nemoci dochází ke změně celé osobnosti 
nemocného člověka, přičemž v posledních 

агентство нерухомості

фізична або юридична особа, яка надає 
послуги у сфері нерухомості, тобто посе-
редництва з купівлі-продажу та оренди 
нерухомості за плату (комісію).

акредитація

загалом, це право на певну діяльність або 
перевірку та визнання такого дозволу.

акредитація навчальних програм

рішення офіційної установи (адміні-
стративного органу) про надання згоди 
фізичній особі або юридичній особі на 
здійснення освітньої програми або курсу. 
Акредитація навчальних програм у вищих 
професійних школах (коледжах) регулю-
ється Законом «Про освіту», а у вищих 
навчальних закладах Законом «Про вищі 
навчальні заклади». Список акредито-
ваних навчальних програм доступний 
онлайн в «Реєстрі вищих навчальних 
закладів та реалізованих програм».

хвороба Альцгеймера

захворювання, яке порушує роботу 
частини мозку і спричиняє зниження 
когнітивних функцій. Це найпоширеніша 
причина деменції. Захворювання почина-
ється повільно — спочатку погіршується 
короткочасна пам’ять. На наступному 
етапі хворий страждає від труднощів 
у висловленні, прийнятті рішень, не 
закінчує думки і стає все більш розгу-
бленим. У міру прогресування хвороби 
змінюється вся особистість хворого, при-
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stádiích nemoci už vůbec není schopen se 
sám o sebe postarat.

ambasáda

zastupitelský ↓úřad

anamnéza

pojem používaný zejm. ve zdravotnictví, 
ve ↓speciální pedagogice, v sociálních 
↓službách, v psychologickém ↓poraden‑
ství, ↓psychoterapii a dal. Označuje sou-
bor informací potřebných k bližší analýze 
stavu či situace ↓klienta (příp. pacienta), 
a to zejména z jeho minulosti. Přímá anam-
néza probíhá formou rozhovoru odborného 
pracovníka s klientem. Anamnestické údaje 
jsou často důležité pro další spolupráci 
odborného pracovníka (lékař, ↓psycholog, 
sociální ↓pracovník a dal.) a klienta. Lze 
rozlišit různé druhy anamnéz, např.: 
1. sociální (též osobní) anamnéza 
2. rodinná anamnéza 
3. zdravotní anamnéza 
4. farmakologická anamnéza 
5. pracovní anamnéza a dal.

apostila

ověřovací doložka, jež se připojuje za ofici-
ální listiny či dokumenty (např. rodný ↓list) 
a která prokazuje ověření podpisu a otisku 
razítka za účelem jejího použití v zahraničí. 
Tato zvláštní doložka nahrazuje ↓superle‑
galizaci v případech stanovených meziná-
rodními smlouvami (Haagská úmluva) (více 
informací na www.mvcr.cz/cizinci, nebo 
https://www.justice.cz)

ASISTENCE

asistence

чому на останніх стадіях хвороби він вже 
зовсім не в змозі піклуватися про себе.

анамнез

термін, який використовується особливо 
в медицині, у спеціальній педагогіці, у 
соціальних послугах, у психологічному 
консультуванні, психотерапії та ін. Це набір 
інформації, необхідної для детальнішого 
аналізу стану чи ситуації клієнта (або паці-
єнта), особливо з його минулого. Безпосе-
редній анамнез проходить у формі бесіди 
між спеціалістом і клієнтом. Дані анамнезу 
часто важливі для подальшої співпраці 
спеціаліста (лікаря, психолога, соціального 
працівника тощо) і клієнта. Можна виді-
лити різні типи анамнезу, наприклад: 
1. соціальний (особистий) анамнез 
2. сімейний анамнез 
3. медичний анамнез 
4. фармакологічний анамнез 
5. трудовий анамнез та ін.

апостиль

спеціальне завірення, яке ставиться на офі-
ційні документи (наприклад, свідоцтво про 
народження) і яке підтверджує перевірку 
підпису та печатки з метою їх використання 
за кордоном. Цей спеціальний штамп замі-
нює консульську легалізацію / суперлега-
лізацію у випадках, передбачених міжна-
родними договорами (Гаазька конвенція). 
Докладніше на www.mvcr.cz/cizinci або 
https://www.justice.cz).

допомога / супровід / асистенція

AMBASÁDAA

http://www.mvcr.cz/cizinci
https://www.justice.cz
http://www.mvcr.cz/cizinci
https://www.justice.cz
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interkulturní asistence

služba nabízená ↓cizincům, zahrnující 
zprostředkování komunikace s institucemi 
(včetně doprovodu na úřady, k lékaři, do 
škol a dal.), pomoc s odbouráním sociokul-
turních bariér a tlumočení.

ASISTENT

asistent pedagoga

AP: pedagogický ↓pracovník; zaměstna-
nec mateřské, základní nebo střední školy, 
který působí ve třídě či studijní skupině, 
v níž se vzdělávají žáci se ↓speciálními 
vzdělávacími potřebami. Náplní práce AP 
je zejména spolupráce s učitelem na přímé 
výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při 
komunikaci mezi žáky, jejich rodiči a uči-
teli, individuální i skupinová podpora žáků 
při přípravě na výuku či podpora žáků se 
zdravotním postižením při sebeobsluze. 
Kvalifikačním požadavkem, podle zák. 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících, je buď absolvování akreditovaného 
(↑akreditace) kvalifikačního kurzu pro asi-
stenty pedagoga, nebo ukončené střední, 
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání 
se zaměřením na oblast pedagogiky a peda-
gogických věd.

dvojjazyčný asistent pedagoga

DAP: ↑asistent pedagoga, který kromě češ-
tiny disponuje i znalostí cizího jazyka. Může 
ovládat přímo jazyk ↓dítěte s odlišným 
mateřským jazykem, nebo může zprostřed-
kovat porozumění jinou formou (komunikační 
kartičky apod.). Kvalifikační předpoklady 
DAP nejsou (kromě předpokladů pro výkon 
práce asistenta pedagoga) v české legislativě 
nijak definovány. Obecným předpokladem 
dle organizace META, o. p. s. je:

міжкультурна допомога

послуги, що пропонуються іноземцям, 
включаючи посередництво у спілкуванні 
з установами (включаючи супровід до 
державних органів, лікарів, шкіл тощо), 
допомогу у подоланні соціокультурних 
бар’єрів, а також усний переклад.

помічник / асистент педагога

педагогічний працівник; працівник дитя-
чого садка, початкової або середньої 
школи, котрий працює в класі або навчаль-
ній групі, в якій навчаються учні зі спе-
ціальними освітніми потребами. Робота 
асистента педагога полягає переважно 
у співпраці з учителем щодо безпосе-
редньої виховної та навчальної діяльно-
сті, допомозі у спілкуванні між учнями, їх 
батьками та вчителями, індивідуальній 
та груповій підтримці учнів у підготовці до 
навчання, а також допомозі учням з обме-
женими можливостями. Кваліфікаційні 
вимоги відповідно до Закону № 563/2004 
Збірника законів, «Про педагогічних пра-
цівників» — це або закінчення акредитова-
ного кваліфікаційного курсу для асистен-
тів педагога, або закінчена середня, вища 
професійна чи вища освіта зі спеціаліза-
цією в педагогіці та педагогічних науках.

двомовний асистент педагога

асистент педагога, який, крім чеської, 
володіє ще й іншою мовою. Він може або 
говорити мовою дитини, яка має іншу 
рідну мову, або опосередковувати розу-
міння в іншій формі (комунікаційні картки 
тощо). Кваліфікаційні вимоги до двомов-
ного асистента педагога у чеському зако-
нодавстві не визначені (крім передумов 
для виконання роботи асистента педагога). 
Загальні умови, встановлені організацією 

ASISTENTA
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1. znalost cizího jazyka na úrovni min. B1; 
2. pedagogické vzdělání a znalost českého 
jazyka dle ↓zákona o pedagogických pra‑
covnících.

interkulturní asistent

interkulturní ↓pracovník

odborný asistent

akademický ↓pracovník; označení pro 
vysokoškolského učitele, zpravidla absol-
venta doktorského ↓studia, který je 
zaměstnancem příslušné vysoké ↓školy, 
kde se věnuje výuce, výzkumu, publikační 
činnosti, zpracování učebních skript a dal.

Aspergerův syndrom

závažná vývojová porucha, vykazující mnoho 
podobných znaků jako ↓autismus v raném 
věku. Řadí se mezi ↓poruchy autistic‑
kého spektra. Mezi obvyklé projevy patří 
zejm. problémy se sociálním porozuměním 
řeči a vyjadřováním, problémy s učením, 
tiky nebo přecitlivělost na podněty z okolí 
(zvuky, pachy atd.), opoždění motorického 
vývoje (pokusy o chození atd.). Pro osoby 
s Aspergerovým syndromem je obtížné 
představit si, jak druzí lidé přemýšlejí, 
přizpůsobit se nebo se vcítit do druhého. 
Vyznačují se však speciálními, často mimo-
řádně vynikajícími vlastnostmi.

arteterapie

léčebný postup (metoda) uplatňovaný zejm. 
v terapii, využívající výtvarný projev jako 
hlavní prostředek poznávání a ovlivňování 
lidské psychiky. Cílem je snížit psychické 
či psychosomatické obtíže, případně snížit 
konflikty v mezilidských vztazích.

«МЕТА, о.п.с.», є: 
1. знання іншої мови мінімально на рівні B1; 
2. педагогічна освіта та знання чеської мови 
за Законом «Про педагогічних працівників».

старший викладач

академічний працівник; викладач у ВНЗ, 
як правило, випускник докторантури, який 
працює у відповідному вищому навчаль-
ному закладі, де займається виклада-
цькою, науковою, видавничою діяльністю, 
створенням навчальних посібників тощо.

синдром Аспергера

важкий розлад розвитку з багатьма подіб-
ними ознаками, які має аутизм у ранньому 
віці. Це один із розладів аутичного спектру. 
До загальних проявів належать, зокрема, 
проблеми із соціальним розумінням мов-
лення та висловлюванням, проблеми з 
навчанням, тики чи підвищена чутливість 
до подразників навколишнього сере-
довища (звуки, запахи тощо), затримка 
рухового розвитку (спроби ходити тощо). 
Людям із синдромом Аспергера важко 
уявити, що інші люди думають, пристосу-
ватися або співпереживати. Однак вони 
характеризуються особливими, часто над-
звичайно чудовими властивостями.

арт‑терапія

лікувальна процедура (метод), що засто-
совується переважно в терапії. Вона вико-
ристовує художнє вираження як основний 
засіб для пізнання та впливу на психіку 
людини. Метою є зменшення психічних чи 
психосоматичних проблем або зменшення 
конфліктів у міжособистісних стосунках.

ASPERGERŮV SYNDROMA
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audit

úřední přezkoumání dokumentů, zejména 
účtů, nezávislou kvalifikovanou osobou – 
auditorem.

autismus

↓duševní porucha; závažná dětská neuro-
vývojová porucha, vyznačující se zejména 
poruchou smyslového vnímání. Autismus 
se u každého dítěte může projevovat jinak, 
mezi nápadné projevy patří oblast sociál-
ního chování. Dle současné medicíny se řadí 
k ↓poruchám autistického spektra.

AZYL

azyl

forma mezinárodní ↓ochrany; azyl může 
být podle ↓zákona o azylu, udělen z poli-
tických či humanitárních důvodů, či za úče-
lem sloučení rodiny s jiným držitelem azylu. 
Platný azyl rozsahem práv a povinností 
odpovídá povolení k trvalému pobytu podle 
↓zákona o pobytu cizinců. O udělení azylu 
rozhoduje ↓Odbor azylové a migrační poli‑
tiky ↓Ministerstva vnitra ČR.

humanitární azyl

zvláštní druh ↑azylu o němž individuálně 
rozhoduje ↓Odbor azylové a migrační poli‑
tiky ↓Ministerstva vnitra ČR. Ve smyslu § 14 
↓zákona o azylu se uděluje zejm. z důvodu 
zdravotního postižení či vážné nemoci žada-
telem (obvykle pokud v zemi původu neexis-
tuje možnost poskytnutí adekvátní zdravotní 
péče) nebo v situaci, kdy žadatel pochází 
z oblasti postižené humanitární katastrofou.

аудит

офіційна перевірка документів, зокрема 
рахунків, незалежною кваліфікованою 
особою — аудитором.

аутизм

психічний розлад; важкий розлад нер-
вового розвитку дитини, що характери-
зується, зокрема, розладом чуттєвого 
сприйняття. У кожної дитини аутизм може 
проявлятися по-різному, серед помітних 
проявів — область соціальної поведінки. 
Згідно з сучасною медициною, це одне 
з розладів аутичного спектру.

притулок (статус біженця)

форма міжнародного захисту; згідно із 
Законом «Про притулок» притулок може 
бути наданий з політичних або гумані-
тарних причин, а також з метою возз’єд-
нання сім’ї з особою, яка отримала при-
тулок. Щодо прав та обов’язків, дійсний 
статус біженця відповідає дозволу на 
постійне проживання за Законом «Про 
перебування іноземців». Рішення про 
надання притулку приймаються Депар-
таментом з питань надання притулку та 
міграційної політики Міністерства вну-
трішніх справ Чеської Республіки.

гуманітарний притулок

особливий вид притулку, рішення про який 
приймається індивідуально Департамен-
том з питань надання притулку та мігра-
ційної політики Міністерства внутрішніх 
справ Чеської Республіки. Відповідно до 
§ 14 Закону «Про притулок» він нада-
ється в основному через інвалідність або 
серйозну хворобу заявника (як правило, 
якщо немає можливості отримати належну 

AUDITA
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azylant

cizinec, kterému byla udělena mezinárod‑
ní↓ochrana formou ↑azylu podle § 12–14 
↓zákona o azylu

AZYLOVÝ

azylové bydlení

↓azylový dům nebo azylové zařízení 
↓Správy uprchlických zařízení MV ČR

azylový dům

druh pobytové sociální ↓služby podle 
↓zákona o sociálních službách. Služba 
poskytuje dočasné ubytování pro lidi, kteří 
ztratili bydlení. Cílovou skupinou pro uby-
tování v azylových domech jsou nejčastěji 
osoby bez přístřeší (↓bezdomovec), osa-
mělé matky s dětmi v nepříznivé sociální 
situaci, oběti ↓domácího násilí či senioři 
s nedostatečnými příjmy aj. Služba není 
zdarma, ale maximální cena za ubytování 
v azylovém domě je předepsána vyhláškou 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí ↓zákon 
o sociálních službách.

azylové zařízení

hov. ↓uprchlický tábor; azylové zařízení  
 ↓Správy uprchlických zařízení MV ČR. 
 

медичну допомогу в країні походження) 
або в ситуації, коли заявник походить з 
регіону, в якому гуманітарна катастрофа.

біженець

іноземець, якому було надано міжна-
родний захист у формі притулку згідно 
з § 12—14 Закону «Про притулок»

будинок‑притулок; заклад для біженців

будинок-притулок або заклад для біжен-
ців Управління закладів для біженців 
Міністерства внутрішніх справ Чеської 
Республіки

будинок‑притулок

вид житлової соціальної послуги згідно 
із Законом «Про соціальні послуги». 
Послуга надає тимчасове житло для 
людей, які втратили житло. Цільовою 
групою, яка проживає в будинках-при-
тулках, є найчастіше безпритульні особи 
(безхатьки), матері-одиначки з дітьми 
у несприятливому соціальному стано-
вищі, жертви домашнього насильства 
або літні люди з недостатніми дохо-
дами тощо. Послуга не безкоштовна, 
але максимальну вартість розміщення 
в будинку-притулку передбачено Ука-
зом № 505/2006 Збірника законів, яким 
впроваджується Закон «Про соціальні 
послуги».

заклад для біженців

розм. табір для біженців; заклад для біжен-
ців Управління закладів для біженців 
Міністерства внутрішніх справ Чеської 
Республіки.

AZYLANTA
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bakalář

akademický ↓titul označující absolventa 
bakalářského ↓studia na vysoké škole. 
Titul bakaláře se uvádí ve zkratce Bc. (v pří-
padě uměleckých oborů BcA.) před jmé-
nem. 

Bakaláři (systém)

školský webový informační systém pří-
stupný přes internet žákům a studen-
tům, jejich rodičům a učitelům. Je určen 
k zveřejňování informací a slouží zejména 
pro celkovou administrativu všech stu-
dentů (např. rozvrh, hodnocení, evidence 
docházky, plán akcí školy a dal.). Informační 
systém je vyvíjen od roku 1988 firmou 
BAKALÁŘI software, s. r. o. Oficiální web: 
www.bakalari.cz

BALÍK

balík

cenný balík

balík určený do poštovní přepravy, který 
obsahuje cenné věci. Za jeho ztrátu odpo-
vídá ↓pošta a lze ho ocenit až do výše jed-
noho milionu Kč.

obyčejný balík

balík určený do poštovní přepravy, který 
neobsahuje cenné věci.

banka

bankomat

ATM: veřejně přístupné zařízení, sloužící 
zpravidla k výběru peněžní hotovosti z ban-
kovního účtu. U některých bankomatů je 

бакалавр

науковий ступінь, що означає — випус-
кник бакалаврської навчальної програми 
у вищому навчальному закладі. Ступінь 
бакалавра пишеться в скороченій формі 
Bc. (у випадку мистецьких спеціальнос-
тей — BcA.) перед іменем.

система «Бакалаври»

шкільна інформаційна система, доступна 
через Інтернет для учнів та студентів, їхніх 
батьків і вчителів. Вона призначена для 
публікації інформації і служить, головним 
чином, для загального адміністрування 
всіх студентів (наприклад, розклад, оцінки, 
записи відвідування, план дій школи тощо). 
Інформаційна система розробляється з 
1988 року компанією «BAKALÁŘI software 
s. r. o.». Офіційний сайт www.bakalari.cz

посилка

цінна посилка

посилка для поштового транспорту, 
в якій містяться цінні речі. Відповідаль-
ність за її втрату несе пошта. Її вартість 
можна оцінити до 1 мільйона крон.

звичайна посилка

посилка для поштового транспорту, яка 
не містить цінних речей.

банк

банкомат

ATM: загальнодоступне обладнання, яке 
зазвичай використовується для зняття 
готівки з банківського рахунку. Деякі 

BAKALÁŘB
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také možné provádět také vklad hotovosti 
na bankovní účet.

BANKROT

bankrot

osobní bankrot

oddlužení: forma řešení finančního úpadku 
fyzické ↓osoby podle zák. č. 182/2006 Sb., 
insolvenční ↓zákon. Osobní bankrot pod-
léhá schválení insolvenčního ↓soudu, 
musí s ním souhlasit všichni věřitelé. Dluž-
ník následně splácí své dluhy (obvykle na 
základě splátkového kalendáře) a pokud 
za určité období splní zákonem dané pod-
mínky, insolvenční soud dlužníka oddluží, 
tzn. odpustí mu zbytek dluhu.

BEZDOMOVEC

bezdomovec

1. osoba bez domova, osoba bez přístřeší: 
osoba, která nemá vlastní domov, či si jej 
nenajímá, nebo nežije v takovém obydlí 
u osoby blízké a žije na ulici. Jedná se 
o osobu ↓sociálně vyloučenou. 
2. ↓osoba bez státní příslušnosti.

BIS

Bezpečnostní informační ↓služba

bossing

pojem označující ↓šikanu na pracovišti; 
skrytý či otevřený nátlak ze strany vedou-
cího pracovníka.

банкомати також мають функцію при-
йому готівки на банківський рахунок.

банкрутство

банкрутство фізичної особи

форма вирішення питання про фінан-
сове банкрутство фізичної особи згідно 
із Законом № 182/2006 Збірника законів, 
«Про неплатоспроможність». Банкрут-
ство фізичної особи підлягає затвер-
дженню судом з питань неплатоспро-
можності, на це повинні погодитися всі 
кредитори. Далі боржник погашає свою 
заборгованість (як правило, на підставі 
графіку погашення) і, якщо він виконає 
встановлені законом умови протягом 
певного строку, суд з питань неплато-
спроможності може списати його борги.

безпритульний

1. людина без житла, людина без даху над 
головою: особа, яка не має власного житла, 
не орендує житло або не проживає в житлі 
близької особи і живе на вулиці; розм. — 
безхатько. Це соціально виключена особа. 
2. особа без громадянства.

БІС (скорочення)

Чеська Інформаційна служба безпеки

босінґ

термін, що позначає знущання на робо-
чому місці; прихований або явний тиск 
з боку керівника.

BANKROTB
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brigáda

hov. krátkodobá práce obvykle v menším 
rozsahu ve formě zaměstnání na ↓dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr: 
↓dohoda o provedení práce (DPP) nebo 
↓dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

BŘEMENO

břemeno

reálné břemeno

právo užívat cizí věc. Vlastník věci je zatížen 
aktivně, např. poskytne část úrody.

věcné břemeno

právo užívat cizí věc. Pro vlastníka dané věci 
to znamená, že je povinen něco dát, konat, 
trpět, nebo se něčeho zdržet. Podle zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se dále 
dělí na ↓služebnosti a reálná ↑břemena.

BYT

byt

byt v osobním vlastnictví

byt vlastněný přímo majitelem (osobní 
↓vlastnictví)

družstevní byt

forma vlastnictví bytu, byt vlastněný byto‑
vým ↓družstvem.

підробіток / тимчасова робота

короткострокова робота, як правило, 
невеликого обсягу, у зв’язку якої укла-
дається одна з угод поза трудовими від-
носинами: угода про виконання певної 
роботи («ДПП») або угода про трудову 
діяльність («ДПЧ»).

обтяження

реальний сервітут

право користування чужим майном. 
Власник речі обтяжується активно, 
наприклад, він надає частину врожаю.

сервітут

право користування чужим майном. Для 
власника даної речі це означає, що він 
зобов’язаний щось віддати, зробити, 
толерувати чи утримуватися від чогось. 
Відповідно до закону № 89/2012 Збірника 
законів, Цивільний кодекс, далі поділя-
ється на сервітут та реальний сервітут.

квартира

квартира в особистій власності

квартира, яка належить безпосередньо 
власникові (особиста власність)

кооперативна квартира

форма власності квартири, квартира 
у власності житлового кооперативу.

BRIGÁDAB
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celník

↓zaměstnanec celního ↓úřadu

celoživotní vzdělávání

CŽV: celoživotní učení; kontinuální proces 
získávání a rozvoje vědomostí, intelektových 
schopností a praktických dovedností, a to 
i nad rámec počátečního vzdělávání. Může 
být realizováno organizovanou formou (for-
mální), prostřednictvím individuální zájmové 
činnosti (neformální) nebo spontánně, 
bezděčně (informální).

ceník

Centrum na podporu integrace cizinců

CPIC: instituce, jejímž cílem je podpora inte-
grace cizinců žijících na území ČR s povole-
ním k jakémukoliv typu pobytu nad 90 dnů. 
CPIC se nachází v každém kraji ČR. Zřizova-
telem CPIC je v 10 krajích ↓Správa uprch‑
lických zařízení MV ČR. Ve zbylých krajích 
je to: Magistrát hl. m. Prahy (Integrační cen-
trum Praha), Diecézní charita Hradec Krá-
lové (Integrační centrum pro cizince Hradec 
Králové), Jihomoravský kraj (Centrum pro 
cizince JMK) a Poradna pro integraci, z.s. 
(Integrační centrum v Ústí nad Labem). 
Služby pro cizince poskytované CPIC jsou 
zdarma a zahrnují: 
1. Sociální poradenství a právní poradenství 
2. Kurzy českého jazyka 
3. Tlumočnické služby (služby komunitního 
↓tlumočníka a interkulturního ↓pracovníka) 
4. Provoz internetového pracoviště 
a knihovny 
5. Vzdělávací, kulturní a společenské akce 
Od 1. 1. 2021 CPIC organizují také povinné 
↑adaptačně ‑integrační kurzy „Vítejte 
v České republice“. Podrobnější informace 
o činnosti CPIC vč. aktualit jsou dostupné 
na www.integracnicentra.cz

митник

працівник митниці

навчання протягом усього життя

безперервний процес набуття та роз-
витку знань, інтелектуальних здібностей 
та практичних навичок, за межами осно-
вної освіти. Він може мати організовану 
форму (формальне навчання), через хобі 
та індивідуально (неформальне нав-
чання) або бути спонтанним, ненавмис-
ним (інформальне).

прайс‑лист

Центр підтримки інтеграції іноземців

чеське скорочення «ЦПІЦ»: установа, 
метою якої є підтримка інтеграції інозем-
ців, котрі проживають в Чехії, з будь-яким 
дозволом на проживання понад 90 днів. 
ЦПІЦ знаходяться у кожному краї Чесь-
кої Республіки. Засновником ЦПІЦ у 10 
краях є Управління закладів для біженців 
Міністерства внутрішніх справ Чеської 
Республіки. В інших краях це: Магістрат 
міста Праги (Інтеграційний центр Прага), 
Карітас Градець-Кралове (Інтеграційний 
центр для іноземців Градець-Кралове), 
Південно-Моравський край (Центр для 
іноземців Південно-Моравського краю) 
та організація «Консультація з питань 
інтеграції, з.с.» (Інтеграційний центр 
в Усті-над-Лабем). Послуги для іноземців, 
які надаються ЦПІЦ, є безкоштовними 
і вони включають: 
1. Соціальні консультації та юридичні 
консультації 
2. Курси чеської мови 
3. Усний переклад (послуги комунального 
перекладача та міжкультурного працівника) 
4. Інтернет та бібліотека 
5. Освітні, культурні та громадські заходи 
З 1 січня 2021 року ЦПІЦ також 
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certifikát

cílová skupina sociální služby

okruh osob, kterým je konkrétní sociální 
↓služba určena (např. senioři, matky s dětmi, 
osoby bez přístřeší, cizinci a pod.)

civilní sňatek

občanský ↓sňatek

cizinec

pojem legislativní povahy. Podle ↓zákona 
o pobytu cizinců se cizincem rozumí každá 
fyzická ↓osoba, která není státním přísluš-
níkem ČR (není držitelem českého ↓občan‑
ství). Termín cizinec je často zaměňován za 
označení ↓migrant, který však neodkazuje 
k právnímu pobytovému statusu, ale spíše 
k sociokulturnímu původu. 

CLO

clo

dovozní clo

clo, které se platí za dovoz zboží ze zahraničí. 

vývozní clo

clo, které se platí za vývoz zboží do zahraničí. 

організовують обов’язкові інтеграційні 
курси «Ласкаво просимо до Чеської Рес-
публіки». Детальнішу інформацію про 
діяльність ЦПІЦ можна знайти за адре-
сою www.integracnicentra.cz

сертифікат

цільова група соціальних послуг

коло осіб, для яких призначена конкретна 
соціальна послуга (наприклад, літні люди, 
матері з дітьми, бездомні, іноземці тощо)

іноземець

поняття законодавчого характеру. Відпо-
відно до Закону «Про перебування інозем-
ців», іноземець означає будь-яку фізичну 
особу, яка не є громадянином Чеської 
Республіки (вона не має чеського грома-
дянства). Термін іноземець часто плутають 
з терміном мігрант, який, однак, стосується 
не правового статусу перебування, а ско-
ріше соціально-культурного походження.

мито

імпортне мито

мито, що сплачується при ввезенні това-
рів з-за кордону.

експортне мито

мито, що сплачується при вивезенні 
товарів за кордон.

CERTIFIKÁTC
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copyright

autorské právo k určitému dílu, produktu. 
Požívá právní ochranu, zamezující jeho 
zneužívání jinými subjekty. Autorská práva 
v ČR vymezuje tzv. autorský zákon (zák. 
č. 121/2000 Sb.).

Czech POINT

Český podací ověřovací informační národní 
terminál: místo nabízející služby veřejné 
↓správy. Umožňuje ohlásit založení ↓živ‑
nosti nebo její změnu a vydává ověřené 
výstupy z informačních systémů veřejné 
správy (výpis z ↓katastru nemovitostí, 
výpis z ↓obchodního rejstříku, z ↓živnos‑
tenského rejstříku, výpis z insolvenčního 
rejstříku, výpis z rejstříku ↓trestů, výpis 
z bodového hodnocení řidiče aj.). Nachází  
se na ↓poště a na obecních ↓úřadech.

č. j.

↓číslo jednací

čekárna

česká školní inspekce

ČŠI: správní ↓úřad, zřízený školským 
↓zákonem. Má celostátní působnost v oblasti 
školství (předškolní, základní, střední a vyšší 
odborné vzdělávání), kde vykonává nezávis-
lou inspekční a evaluační činnost. ČŠI rovněž 
vyřizuje podněty, stížnosti či petice, které 
může podat rodič dítěte, které navštěvuje 
mateřskou či základní či střední školu, anebo 
i student střední nebo vyšší odborné školy. 
Podrobné informace jsou dostupné na webu 
https://www.csicr.cz/cz/.

копірайт

авторське право на певний твір, про-
дукт. Це правовий захист від зловжи-
вання іншими суб’єктами. Авторське 
право в Чеській Республіці визначається 
так званим Авторським законом (Зак. 
№ 121/2000 Збірника законів).

Czech POINT

Чеський національний термінал для 
подання, перевірки та надання інформа-
ції: місце, де пропонуються послуги дер-
жавного управління. Через нього можна 
зареєструвати новий вид підприємниць-
кої діяльності або його зміну; тут вида-
ються офіційні витяги з інформаційних 
систем державного управління (витяг 
з кадастру нерухомості, витяг з торгового 
реєстру, з реєстру підприємців, витяг 
з реєстру неплатоспроможності, довідка 
про стан судимості, інформація про 
штрафні бали водіїв тощо). Його можна 
знайти у поштових відділеннях та в адмі-
ністраціях населених пунктів.

зал очікування

чеська шкільна інспекція

адміністративний орган, створений за 
Законом «Про освіту». Діє у сфері освіти 
(дошкільна, початкова, середня та вища 
професійна освіта) по всій республіці. 
Здійснює незалежну перевірку та оціню-
вальну діяльність. Чеська шкільна інспек-
ція також розглядає пропозиції, скарги 
або петиції, які можуть бути подані бать-
ками дитини, що відвідує дитячий садок, 
початкову чи середню школу, а також сту-
дентами середньої чи вищої професійної 

COPYRIGHTC
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čeština jako druhý jazyk

ČJDJ: pojem označující akademický jazyk 
(tj. čeština), v němž se žák s odlišným 
mateřským jazykem ve vzdělávacím sys-
tému ČR vzdělává, a který musí sám aktivně 
produkovat (tj. musí mu rozumět).

čeština jako cizí jazyk

ČJCJ: označení pro výuku jazyka pro cizince 
v českých jazykových školách či na univer-
zitách (např. Ústav jazykové a odborné pří-
pravy Univerzity Karlovy). Student, který se 
učí češtinu jako cizí jazyk, mimo to ovládá 
svůj rodný jazyk, ve kterém může komuni-
kovat na denní bázi (např. v zaměstnání, při 
studiu aj.).

ČÍSLO

číslo

číslo bankovního účtu

číslo evidenční

číselné označení dočasné stavby nebo 
stavby, která není určena k trvalému byd-
lení (např. chaty a chalupy). Číslo evidenční, 
pokud je přiděleno, je unikátní pro danou 
obec nebo její část.

číslo jednací

zkr. č. j.: jednoznačný identifikátor úřed-
ního dokumentu, který zpravidla obsahuje 
zkratku instituce, pořadové číslo a datum. 

школи (коледжу). Детальна інформація 
доступна на сайті https://www.csicr.cz/cz/.

чеська як друга мова

академічна мова (тобто чеська), якою 
навчається учень з іншою рідною мовою 
в чеській освітній системі, і яку він 
в змозі активно використовувати сам 
(тобто він повинен розуміти її).

чеська як іноземна мова

мовні курси для іноземців у чеських мов-
них школах чи університетах (наприклад, 
Інститут мовної та професійної підго-
товки Карлового університету). Студент, 
який вивчає чеську мову як іноземну, 
також володіє рідною мовою, якою він 
може регулярно спілкуватися щодня 
і в інших випадках (наприклад, на роботі, 
під час навчання тощо).

номер

номер банківського рахунку

реєстраційний номер будинку

цифрове позначення тимчасового 
будинку або споруди, що не призначена 
для постійного проживання (наприклад, 
котеджі та дачі). Реєстраційний номер, 
якщо він присвоєний, є унікальним 
для даного населеного пункту або його 
частини.

номер справи

чеське скорочення ч. й. — однозначний 
ідентифікатор офіційного документа, 
який зазвичай містить абревіатуру уста-

ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYKČ
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Číslo jednací usnadňuje účastníkovi řízení 
komunikaci s úřady státní správy a samo-
správy či soudy.

číslo orientační

doplňkové číslo, pro označení budovy, které 
se používá v některých obcích s pojmenova-
nými ulicemi, zejména ve větších městech, 
a které udává adresu budovy a je alter-
nativou k domovnímu číslu (tedy ↓číslu 
popisnému nebo ↑číslu evidenčnímu). 
Dvojité číslování domů je československým 
specifikem, v mnoha dalších zemích mají 
domy pouze jedno číslování, a to je mnohdy 
obdobné českým orientačním číslům. Číslo 
orientační se v adrese uvádí jako druhé po 
lomítku.

číslo popisné

číselné označení budovy, unikátní pro danou 
obec nebo její část. V ČR jsou čísla popisná 
typem čísla domovního. V některých obcích 
nebo částech obce s pojmenovanými uli-
cemi se navíc přidělují ↑čísla orientační. 
Číslo popisné se uvádí jako první před lomít-
kem (pozn. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
stanoví, jakým budovám se přidělují čísla 
popisná, jakým místo toho čísla evidenční 
a jakým budovám se domovní ↓číslo nepři-
děluje)

daňové identifikační číslo

DIČ: identifikace plátce nebo poplatníka 
daně (tj. fyzická nebo právnická ↓osoba). 

нови, порядковий номер і дату. Номер 
справи полегшує учаснику провадження 
спілкування з органами державної влади 
та місцевого самоврядування або судами.

«орієнтовний»  номер будинку за вули‑
цею

додатковий номер для ідентифікації 
будівлі, який використовується в деяких 
населених пунктах з названими вулицями, 
особливо у великих містах, і який визначає 
адресу будівлі. «Орієнтовний» номер є аль-
тернативою стандартному номеру будинку 
(тобто порядковому номеру будинку або 
реєстраційному номеру будинку). Подвійна 
нумерація будинків є чехословацькою спе-
цифікою, у багатьох інших країнах будинки 
мають лише один номер, який найчастіше 
відповідає чеському порядковому номеру 
за вулицею. В адресі цей номер вказується 
другим після скісної риски.

порядковий номер будинку

цифрове позначення будівлі, унікальне 
для даного населеного пункту або його 
частини. У Чехії порядкові номери будин-
ків («описові номери») є типом номеру 
будинку. Крім того, у деяких населених 
пунктах або частинах населених пунк-
тів з названими вулицями присвоюються 
ще й орієнтаційні номери за вулицями. 
Порядковий номер будинку — це номер, 
який вказується перед скісною рискою 
(примітка до Закону № 128/2000 Збір-
ника законів, «Про населені пункти», 
визначає, яким будівлям присвоюються 
порядкові номери, яким замість них реє-
страційні номери і яким будівлям номер 
будинку не присвоюється)

податковий ідентифікаційний номер

ідентифікація податкового агента 
або платника податків (тобто фізичної 
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Je přidělováno finančním ↓úřadem na 
základě předchozí registrace. Daňové iden-
tifikační číslo je charakterizováno dvěma 
písmeny, která znamenají kód země, a za 
nimi následuje číslo plátce daně.

domovní číslo

označení pro soubor všech čísel na domě 
tj. ↑číslo evidenční, ↑číslo popisné 
a ↑číslo orientační, pokud je přidělené.

identifikační číslo osoby

IČ: v ČR unikátní osmimístné identifikační 
číslo právnické ↓osoby, podnikající fyzické 
↓osoby nebo organizační složky státu.

pořadové číslo

poštovní směrovací číslo

PSČ: číselné označení územního obvodu 
dodací ↓pošty (zpravidla pětimístné). Pro 
každý územní obvod je PSČ jedinečné. Pou-
žívá se v poštovním styku jako součást adresy, 
především pro identifikaci místa doručení při 
automatizovaném třídění zásilek.

rodné číslo

jednoznačný 10místný identifikátor přidě-
lovaný obyvatelům ČR, z něhož lze vyčíst 
datum narození a pohlaví příslušné osoby. 
V ČR patří rodné číslo mezi osobní ↓údaje. 
Cizincům přiděluje rodné číslo ↓Minister‑
stvo vnitra ČR.

чи юридичної особи). Присвоюється 
фінансовою установою / податковою 
інспекцією за попередньою реєстрацією. 
Податковий ідентифікаційний номер 
складається з двох літер, що є кодом кра-
їни, і номера податкового агента.

номер будинку

всі номери будинку разом, тобто реє-
страційний номер, порядковий номер 
будинку і орієнтаційний номер за вули-
цею, якщо він присвоєний.

ідентифікаційний номер

У Чеській Республіці — унікальний 8-зна-
чний ідентифікаційний код юридичної 
особи, фізичної особи-підприємця або 
організаційного підрозділу держави.

порядковий номер

поштовий індекс

чеське скорочення «ПСЧ»: цифрове 
позначення територіального району 
відповідної пошти (зазвичай 5-значне). 
Поштовий індекс є унікальним для кож-
ного територіального району. Використо-
вується в поштовому зв’язку як частина 
адреси, передусім для ідентифікації 
місця доставки при автоматизованому 
сортуванні відправлень.

персональний номер

унікальний 10-значний ідентифікатор, 
що присвоюється жителям Чеської Рес-
публіки, на підставі якого можна визна-
чити дату народження і стать відповід-
ної особи. У Чехії персональний номер 
належить до персональних даних. Іно-
земцям персональні номери присвоює 
Міністерство внутрішніх справ Чеської 
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ČSSZ

Česká ↓správa sociálního zabezpečení

dálkové studium

kombinované ↓studium

DAŇ

daň

↓zákonem určená povinná platba. Daně se 
dělí na: 
1. přímé daně (daň z příjmů, daně majet-
kové) 
2. nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, 
spotřební daň aj.).

daň dědická a darovací

přímá majetková daň, vybíraná v ČR. Platí se 
při dědění a darování.

daň z nemovitosti

jedna z přímých majetkových ↑daní. Touto 
daní je každoročně zdaňováno vlastnictví 
↓nemovitosti. Musí být zaplacena do konce 
května finančnímu úřadu.

daň z přidané hodnoty

DPH: tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů 
státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu 
většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy 
říká univerzální daň. Dle zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty se rozlišuje 
základní ↓sazba (v r. 2021 činila 21 %) 
a tzv. snížená sazba, která se váže na určitý 

Республіки. За своїм змістом є аналогом 
ідентифікаційного номера особи, який 
використовується в Україні.

податок

передбачений законом обов’язковий 
платіж. Податки поділяються на: 
1. прямі податки (податок на доходи, 
податки на майно) 
2. непрямі податки (податок на додану 
вартість, акциз тощо).

податок на спадщину та дарування

прямий податок на майно, що сплачу-
ється в Чехії. Він сплачується при отри-
манні спадщини та при даруванні.

податок на нерухоме майно

один із прямих податків на майно. Щороку 
власникам нерухомого майна нарахову-
ється податок. Його необхідно сплатити 
в податкову інспекцію до кінця травня.

податок на додану вартість

ПДВ: це одне з найважливіших надхо-
джень державного бюджету. Його спла-
чують усі, купуючи більшість товарів 
і послуг, тому його іноді називають універ-
сальним податком. Відповідно до Закону 
№ 235 / 2004 Збірника законів, «Про 
податок на додану вартість», розрізняють 
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typ zboží (např. léky, dětská výživa) či služeb 
(např. MHD). DPH platí finančnímu ↓úřadu 
všechny fyzické a právnické osoby, které 
jsou ↓plátci DPH.

daň z příjmů fyzických osob

týká se výdělku fyzických ↓osob, které 
mají své trvalé bydliště na území ČR nebo 
se na jejím území zdržovaly alespoň 183 dní 
v roce (ty daní příjmy ze zdrojů jak v ČR, tak 
v zahraničí), a ostatních, tedy nerezidentů, 
jež zdaňují pouze příjmy ze zdrojů v ČR. Je 
srážena jako ↓daň zálohová nebo ↓daň 
srážková.

daň z příjmů právnických osob

vztahuje se na příjmy právnických ↓osob 
se sídlem v ČR plynoucí jak ze zdrojů na 
území ČR, tak i ze zdrojů v zahraničí. Nema-
jí-li právnické osoby na území ČR své sídlo, 
mají ↓daňovou povinnost, která se vzta-
huje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR.

odečitatelné položky od základu daně

nezdanitelné části základu ↓daně. Patří 
mezi ně ↓úroky z ↓hypotéky a staveb-
ního spoření, platba životního ↓pojištění 
a ↓penzijního připojištění, dary, odběry 
krve, příspěvky ↓odborům aj. 
 

основну ставку (у 2021 році вона стано-
вила 21 %), і т. зв. знижену ставку, яка 
пов’язана з певним видом товарів (напри-
клад, ліки, дитяче харчування) або послуг 
(наприклад, громадський транспорт). 
ПДВ сплачують фінансовій адміністрації/
податкової інспекції всі фізичні та юри-
дичні особи, які є платниками ПДВ.

податок на доходи фізичних осіб

стосується доходів фізичних осіб, які 
мають постійне місце проживання на 
території Чеської Республіки або пере-
бували на її території не менше 183 
днів на рік (вони оподатковують доходи 
з джерел як у Чехії, так і за кордоном), 
та інших, тобто нерезидентів, які спла-
чують податок лише з доходів, отрима-
них у Чехії. Вираховується як авансовий 
податок або податок у формі відрахувань 
від джерела доходу.

податок на прибуток юридичних осіб 
(підприємств)

стосується прибутку юридичних осіб 
з місцезнаходженням у Чеській Респу-
бліці, отриманий як із джерел у Чеській 
Республіці, так і з джерел за кордоном. 
Якщо юридичні особи не мають місцезна-
ходження в Чехії, вони мають податковий 
обов’язок, який поширюється лише на 
прибуток, отриманий із джерел у ЧР.

податкові відрахування

частини бази оподаткування, що не опо-
датковуються. Сюди входять відсотки 
на іпотеку та будівельні заощадження, 
сплата внесків на страхування життя та 
додаткового пенсійного страхування, 
подарунки, донорство крові, внески до 
профспілок тощо.
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plátce daně

právnická ↓osoba či fyzická ↓osoba, která 
finančnímu úřadu ↑daň přímo odvádí.

platební výměr daně

↓rozhodnutí, jímž správce ↓daně (finanční 
úřad) sděluje daňovému subjektu stano-
vený základ daně a daň. Platebním výmě-
rem sděluje rovněž výši příslušenství daně 
(↓penále, ↓úrok aj.).

sleva na poplatníka daně z příjmů fyzic‑
kých osob

základní daňová sleva, kterou může uplatnit 
každá fyzická ↓osoba, která v kalendář-
ním roce, za který podává daňové přiznání, 
měla vlastní zdanitelné příjmy. V roce 
2021 činila základní sleva na poplatníka 
částku 27 840 Kč. Další slevy podle zák. 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou: 
1. sleva na manžela/manželku; 
2. základní a rozšířená sleva na ↓invaliditu; 
3. sleva pro držitele průkazu ZTP/P (↓prů‑
kaz osoby se zdravotním postižením); 
4. sleva pro studenty prezenčního studia; 
5. sleva za umístění dítěte do zařízení před-
školního vzdělávání (mateřská ↓škola); 
6. sleva na evidenci tržeb (↓elektronická 
evidence tržeb). 

správce daně

územní finanční ↓orgán nebo jiný orgán 
(např. obec), který má podle daňového řádu 
(zák. č. 280/2009 Sb.) na starosti správu 
daňových povinností či povinností zaplatit 

податковий агент

юридична особа або фізична особа, яка 
сплачує податок безпосередньо у фінан-
сову адміністрацію / податкову інспекцію.

платіжне податкове повідомлення

рішення, яким податковий керуючий 
(фінансова адміністрація / податкова 
інспекція) повідомляє суб’єкту оподат-
кування про розмір бази оподаткування 
та податку. У ньому також повідомля-
ється про інші суми (пеня, відсотки тощо).

податкова знижка на платника податку 
на доходи фізичних осіб

основна податкова знижка, яку може 
застосувати будь-яка фізична особа, яка 
мала власний оподатковуваний дохід 
у календарному році, за який вона подає 
податкову декларацію. У 2021 році 
основна знижка на одного платника 
податку становила 27 840 крон. Іншими 
знижками за Законом № 586/1992 Збір-
ника законів, «Про податки на доходи», є: 
1. знижка на дружину / чоловіка; 
2. основна та розширена знижка на 
людей з інвалідністю; 
3. знижка для власників картки ZTP/P 
(посвідчення особи з інвалідністю) 
4. знижка для студентів денної форми 
навчання; 
5. знижка на влаштування дитини до 
дошкільного навчального закладу (дитя-
чий садок); 
6. знижка на облік виторгу (електронний 
облік виторгу).

податковий aдміністрaтор

територіальний фінансовий орган або 
інший орган (наприклад, орган влади 
чи місцевого самоврядування населеного 
пункту), який відповідно до Податкового 
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↓poplatek aj., které jsou příjmem státního 
rozpočtu, rozpočtu územního samospráv-
ného celku (↓samospráva) nebo státního 
fondu. Nejběžněji jako správce daně vystu-
pují finanční ↓úřad a celní ↓úřad.

srážková daň

↑daň týkající se všech ↓dohod o pro‑
vedení práce (DPP) u téhož ↓zaměst‑
navatele, kdy celková měsíční částka 
nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 
10 000 Kč, a činí 15 % ze základu ↓daně. 
Je srážena zaměstnavatelem, pokud 
↓zaměstnanec nepodepsal ↓prohlášení 
poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a funkčních požitků. 
Příjem, z něhož je daň vybíraná srážkou je 
zdaněn definitivně a již se nepřipočítává 
k celkovým příjmům poplatníka.

základ daně

předmět daně: hodnota vyjádřená v peně-
zích z níž se vypočítává daň. Základ daně je 
rozdíl mezi příjmem a výdaji prokazatelně 
vynaloženými na jeho dosažení. V ČR se 
rozlišuje: 
1. základ daně fyzických osob (viz fyzická 
↓osoba) 
2. základ daně právnických osob (viz práv‑
nická ↓osoba) 
Základ daně z příjmů upravuje zák. 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

zálohová daň

↑daň z příjmu fyzických ↓osob, na které 
se nevztahuje srážková ↑daň. Je typická 

кодексу (Закон № 280/2009 Збірника 
законів) відповідає за адміністрування 
податкових обов’язків або обов’язків 
зі сплати зборів тощо, що є доходами 
державного бюджету, бюджету територі-
ального самоврядування або державного 
фонду. Податковими керуючими найчас-
тіше є фінансова адміністрація / подат-
кова інспекція та митниця.

податок у джерела доходу

податок, пов’язаний з усіма угодами 
про виконання певної роботи («ДПП») 
в одного і того самого роботодавця, якщо 
загальна місячна сума не перевищує 
10 000 крон за календарний місяць. Він 
становить 15% від бази оподаткування. 
Його утримує роботодавець, якщо праців-
ник не підписав Заяву платника податку 
на доходи фізичних осіб від залежної 
діяльності та від винагороди за вико-
нання посади. Дохід, з якого сплачується 
податок у джерела доходу, вважається 
вже оподаткованим і більше не додається 
до загального доходу платника податку.

база оподаткування

предмет податку: сума, виражена в гро-
шах, з якої обчислюється податок. База 
оподаткування — це різниця між доходом 
та витратами, явно понесеними на його 
отримання. У Чехії розрізняють: 
1. базу оподаткування фізичних осіб 
(див. фізична особа) 
2. базу оподаткування юридичних осіб 
(див. юридична особа) 
База оподаткування доходів регулюється 
Законом № 586/1992 Збірника законів 
«Про податки на доходи».

авансовий податок

податок на доходи фізичних осіб, доя-
кого не відноситься податок у джерела 
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pro hlavní pracovní poměr ↓zaměstnance. 
V roce 2021 činila ↓sazba této daně 15 % 
ze základu ↑daně. Jedná se o ↓zálohu, 
která bude definitivně vyúčtována po skon-
čení roku ze všech příjmů ↓daňového 
poplatníka.

DAŇOVÝ

daňový

daňová povinnost

↓zákonem stanovená povinnost platit daň. 
Daňová povinnost vzniká až okamžikem 
dosažení zdanitelného příjmu, vlastnictvím 
↓nemovitostí apod.

daňová sazba

koeficient pro určení výše ↑daně ze 
základu ↑daně. Např. ↓sazba daně z pří-
jmu fyzických ↓osob je zpravidla 15 %. 
U osob s nadprůměrně vysokými příjmy 
(jedná se o příjem který za kalendářní rok 
přesáhl 48násobek průměrné mzdy) je daň 
z příjmu 23 %

daňové přiznání

evidence příjmů fyzické ↓osoby nebo 
právnické ↓osoby za určité období, která 
se vyplňuje na speciálním formuláři, ode-
vzdává se na finančním úřadě a je určená 
k posouzení placení ↑daně. Obvykle se 
podává za kalendářní rok, do 1. dubna 
následujícího roku. 

доходу. Він характерний для основних 
трудових відносин (для працівника, 
який працює за трудовим договором). 
У 2021 році ставка цього податку стано-
вила 15 % від бази оподаткування. Це 
аванс, який після закінчення року буде 
остаточно вирахуваний на підставі усіх 
доходів платника податків.

податковий

податковий обов’язок

передбачений законом обов’язок 
зі сплати податку. Податковий обов’язок 
виникає лише в момент отримання опо-
датковуваного доходу, набуття власності 
нерухомого майна тощо.

податкова ставка

коефіцієнт визначення суми податку 
з бази оподаткування. Наприклад, ставка 
податку на доходи фізичних осіб зазви-
чай становить 15 %. Для осіб з дуже 
великими доходами (дохід, який за 
календарний рік перевищує середню 
заробітну плату у 48 разів) податок 
на доходи становить 23 %

податкова декларація

облік доходів фізичної особи або юри-
дичної особи за певний період, який 
заповнюється на спеціальному бланку 
і подається до фінансової адміністра-
ції / податкової інспекції. Він служить 
для оцінки сплати податку. Зазвичай він 
подається за календарний рік до 1 квітня 
наступного року.
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daňové slevy

slevy na dani: obecně jedná se o slevy, které 
se odečítají od celkově vypočtené ↑daně 
(např. ↑sleva na poplatníka daně z příjmů 
fyzických osob).

daňový poplatník

fyzická ↓osoba nebo právnická ↓osoba, 
jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhají 
dani.

daňový rezident

↑daňový poplatník, jehož příjmy podléhají 
zdanění v zemi, kde má trvalé bydliště (nebo 
se v zemi zdržuje déle než 183 dní v kalen-
dářním roce).

daňový únik

situace, kdy se ↑daňový poplatník čás-
tečně nebo zcela vyhýbá placení daně. 
1. legální daňový únik: využití mezer 
v zákoně např. pro snížení daňového 
základu či využitím daňových výhod 
(např. ↑daňové slevy apod.); 
2. nelegální daňový únik: poplatník při výpo-
čtu nebo platbě daňové povinnosti poru-
šuje zákon (např. nepřiznáním příjmů nebo 
majetku, nadhodnocením nákladů nebo 
výdajů při podnikání, vystavováním fiktiv-
ních dokladů, atd.).

datová schránka

elektronické úložiště dokumentů a státem 
garantovaný nástroj elektronické komuni-
kace, který slouží zejména ke komunikaci 
s ↓orgány státní správy a ↓samosprávy 
(zdarma). Prostřednictvím datové schránky 

податкові знижки

як правило, це знижки, які вираховуються 
із загальної суми розрахованого податку 
(наприклад, податкова знижка на плат-
ника податку на доходи фізичних осіб).

платник податку

фізична особа або юридична особа, 
доходи, майно або діяльність яких підля-
гають оподаткуванню.

податковий резидент

платник податку, чий дохід оподаткову-
ється в країні, де він має постійне місце 
проживання (або в цій країні проживає 
більше 183 днів у календарному році).

ухилення від сплати податків

ситуація, коли платник податку част-
ково або повністю ухиляється від сплати 
податків. 
1. легальне ухилення від сплати подат-
ків: використання прогалин у законі, 
наприклад, для зменшення бази оподат-
кування, а також використання податко-
вих пільг (наприклад, податкових знижок 
тощо); 
2. нелегальне ухилення від сплати подат-
ків: платник податків при нарахуванні 
чи платі податкового обов’язку порушує 
законодавство (наприклад, не декларує 
доходи або майно, завищує витрати або 
видатки під час ведення бізнесу, оформ-
ляє фіктивні документи тощо).

скринька даних

електронне сховище документів та гаран-
тований державою засіб електронної 
комунікації, який використовується пере-
важно для спілкування з органами дер-
жавного управління та самоврядування 
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lze za poplatek komunikovat i se soukro-
mými subjekty, pokud mají také zřízenou 
datovou schránku. Datovou schránku lze 
zřídit bezplatně na kterémkoliv kontaktním 
místě ↑Czech POINT.

DÁVKY

dávky

dávky důchodového pojištění

tvoří je 4 typy důchodů: 
1. starobní ↓důchod, 
2. invalidní ↓důchod, 
3. vdovský/vdovecký ↓důchod, 
4. sirotčí ↓důchod. 
Podmínkou pro výplatu je, kromě jiného, 
splnění požadované doby sociálního (resp. 
důchodového) ↓pojištění. Řízení o žádos-
tech a výplata uvedených druhů důchodů 
spadá do kompetence České ↓správy 
sociálního zabezpečení a řídí se zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

dávky nemocenského pojištění

dávky určené osobám, které se účastní 
v systému nemocenského pojištění. tvoří je 
6 druhů dávek: 
1. ↓nemocenské, 
2. peněžitá ↓pomoc v mateřství, 
3. ↓otcovská, 
4. ↓ošetřovné, 
5. ↓dlouhodobé ošetřovné, 
6. ↓vyrovnávací příspěvek v těhotenství 
a mateřství. 
Cílem dávek nemocenského pojištění je 
finančně zabezpečit ekonomicky aktivní 
občany v okamžiku, kdy např. z důvodu 
nemoci či mateřství ztratí na určitou dobu 

(безкоштовно). За окрему плату через 
скриньку даних можна спілкуватися також 
з приватними особами, якщо вони мають 
скриньку даних. Скриньку даних можна 
створити безкоштовно в будь-якому кон-
тактному пункті «Чех ПОІНТ».

допомога / виплати

виплати з пенсійного страхування

Є 4 види пенсій: 
1. пенсія за віком; 
2. пенсія за інвалідністю; 
3. пенсія вдовам та вдівцям у зв’язку 
із втратою годувальника; 
4. пенсія дітям-сиротам у зв’язку із втра-
тою годувальника. 
Умовою виплати є, крім іншого, необхід-
ний стаж соціального (або пенсійного) 
страхування. Процедура розгляду заяв 
і виплати вищезазначених видів пенсій 
належить до компетенції Чеського управ-
ління соціального захисту населення 
та регулюється Законом № 155/1995 Збір-
ника законів, «Про пенсійне страхування».

виплати в рамках страхування по тим‑
часовій непрацездатності

виплати, призначені для осіб, які беруть 
участь у системі страхування на випадок 
хвороби. Є 6 видів виплат: 
1. допомога по тимчасовій непрацездат-
ності (лікарняний); 
2. допомога по вагітності та пологах; 
3. допомога батькові при народженні 
дитини; 
4. допомога по догляду за хворим членом 
сім’ї; 
5. довгострокова допомога по догляду за 
хворим членом сім’ї; 
6. компенсаційна допомога під час 

DÁVKYD



35

výdělek. Řízení o žádostech a výplata uve-
dených druhů dávek spadá do kompetence 
České ↓správy sociálního zabezpečení 
a řídí se zák. č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění.

dávky pěstounské péče

nepojistné sociální ↓dávky; soubor cel-
kem pěti dávek: 
1) ↓příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 
2) ↓odměna pěstouna, 
3) ↓příspěvek při převzetí dítěte, 
4) ↓příspěvek na zakoupení osobního 
motorového vozidla, 
5) ↓příspěvek pěstounské péči. 
Dávky mohou být vyplaceny buď ↓pěstou‑
novi nebo dítěti. Řízení o žádostech a výplata 
dávek pěstounské péče spadá do kompe-
tence místně příslušné ↓Krajské pobočky 
Úřadu práce ČR a řídí se zák. č. 359/1999 
Sb., o sociálně -právní ochraně dětí.

dávky pomoci v hmotné nouzi

dávky určené osobám v ↓hmotné nouzi, 
zpravidla v důsledků nízkého (resp. nedo-
statečného) či zcela žádného finančního pří-
jmu. Jedná se o: 
1. ↓příspěvek na živobytí, 
2. ↓doplatek na bydlení, 
3. mimořádná okamžitá ↓pomoc. 
Řízení o žádostech a výplata dávek pomoci 
v hmotné nouzi spadá do kompetence 
↓Úřadu práce ČR a řídí se ↓zákonem 
o pomoci v hmotné nouzi.

вагітності та догляду за дитиною. 
Метою цих виплат є матеріально забез-
печити економічно активних громадян 
у моменті, коли вони протягом певного 
періоду не можуть заробляти грошей, 
наприклад, через хворобу або материн-
ство. Процедура розгляду заяв і виплати 
вищезазначених видів пенсій належить до 
компетенції Чеського управління соціаль-
ного захисту населення та регулюється 
Законом № 187/2006 Збірника законів, 
«Про страхування на випадок хвороби».

виплати прийомній сім’ї

нестрахові соціальні виплати; їх всього 
п’ять: 
1) допомога на покриття потреб дитини; 
2) винагорода прийомним батькам; 
3) одноразова виплата при прийнятті 
дитини; 
4) допомога на придбання автомобіля; 
5) допомога прийомній сім’ї. 
Допомогу можна виплачувати або при-
йомним батькам, або дитині. Проце-
дура розгляду заяв і виплати допомоги 
прийомній сім’ї належить до компетенції 
місцевого Крайового відділення Центру 
зайнятості Чеської Республіки і регу-
люється Законом № 359/1999 Збірника 
законів, «Про соціальний та правовий 
захист дітей».

виплати матеріальної допомоги

виплати для осіб, які потребують матері-
альної допомоги, як правило, внаслідок 
низького (або недостатнього) фінансо-
вого доходу або його відсутності взагалі. 
Це: 
1. допомога на прожиття, 
2. доплата на проживання, 
3. позачергова негайна допомога. 
Процедура розгляду заяв і виплати мате-
ріальної допомоги належить до компе-
тенції Центру зайнятості Чеської 
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dávky pro osoby se zdravotním postižením

dávky pro OZP: systém podpory pro osoby 
s tělesným, mentálním či kombinovaným 
postižením vč. osob s ↓duševní poruchou. 
Podpůrná opatření tvoří: 
Nepojistné sociální ↓dávky 
1. ↓Příspěvek na mobilitu, ↓příspěvek 
na zvláštní pomůcku a ↓průkaz osoby 
se zdravotním postižením podle zák. 
č. 329/2011 Sb. o dávkách pro osoby se 
zdravotním postižením; 
2. ↓Příspěvek na péči podle ↓zákona 
o sociálních službách; 
Pojistné sociální ↓dávky 
3. Invalidní ↓důchod podle zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

dávky státní sociální podpory

dávky SSP, nepojistné sociální ↓dávky: 
dávky určené osobám s nízkými příjmy, 
zejm. pro rodiny s dětmi (např. vícedětné 
rodiny, rodiny s jedním rodičem). Dělí se 
na tzv. testované dávky (při schvalování se 
zkoumá příjem žadatele): 
1. ↓příspěvek na bydlení, 
2. ↓porodné, 
3. ↓přídavek na dítě; 
a tzv. netestované dávky (pro nárok na 
dávku není příjem žadatele určující): 
1. rodičovský ↓příspěvek, 
2. ↓pohřebné. 
Řízení o žádostech a výplata dávek státní 
sociální podpory spadá do kompetence 
↓Úřadu práce ČR a řídí se ↓zákonem 
o státní sociální podpoře. 
 
 
 

Республіки і регулюється Законом «Про 
матеріальну допомогу».

виплати особам з інвалідністю

система допомоги людям з фізичними, 
психічними або комбінованими вадами, 
в т. ч. людям з психічними розладами. 
Допомога надається така: 
Нестрахові соціальні виплати 
1. Допомога на мобільність, допомога 
на пристосування та посвідчення особи 
з інвалідністю відповідно до Закону 
№ 329/2011 Збірника законів, «Про 
виплати особам з інвалідністю»; 
2. Допомога по догляду відповідно 
до Закону «Про соціальні послуги»; 
Страхові соціальні виплати 
3. Пенсія по інвалідності відповідно до 
Закону № 155/1995 Збірника законів, 
«Про пенсійне страхування».

виплати державної соціальної допомоги

нестрахові соціальні виплати: виплати 
для осіб з низькими доходами, особливо 
для сімей з дітьми (наприклад, багато-
дітні сім’ї, неповні сім’ї). Вони поділя-
ються на т. зв. «тестовані виплати» 
(при затвердженні перевіряється дохід 
заявника): 
1. допомога на житло, 
2. одноразова допомога при народженні 
дитини, 
3. допомога на дитину, яка перебуває на 
утриманні малозабезпеченої сім’ї; 
і т.зв. «нетестовані виплати» (дохід заяв-
ника не є вирішальним): 
1. допомога по догляду за дитиною, 
2. допомога на поховання. 
Процедура розгляду заяв і виплати цього 
виду допомоги належить до компетен-
ції Центру зайнятості Чеської Республіки 
і регулюється Законом «Про державну 
соціальну допомогу».
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dávky v nezaměstnanosti

pojistné dávky sociálního zabezpečení: 
dávky určené osobám které ztratily zaměst-
nání, či osoby které se vrací na trh práce 
(např. po skončení mateřské a rodičovské 
dovolené). Patří sem ↓podpora v neza‑
městnanosti a ↓podpora při rekvalifikaci

nepojistné sociální dávky

soubor dávkových systémů, na které jejich 
uživatel přímo nepřispívá a které slouží 
k vyrovnání sociálních rozdílů. Patří k nim: 
1. ↑dávky státní sociální podpory, 
2. ↑dávky pomoci v hmotné nouzi, 
3. ↓příspěvek na péči, 
4. ↑dávky pro osoby se zdravotním posti‑
žením, 
5. ↑dávky pěstounské péče.

pojistné sociální dávky

pojistné dávky sociálního zabezpečení: sou-
bor dávkových systémů, na které jejich uži-
vatel přímo přispívá a které slouží k řešení 
zákonem vymezených sociálních situací 
žadatele. Patří k nim: 
1. ↑dávky v nezaměstnanosti, 
2. ↑dávky nemocenského pojištění, 
3. ↑dávky důchodového pojištění.

sociální dávky

finanční pomoc státu určená jednotlivcům 
a rodinám s nízkými či nedostatečnými 
příjmy. Existují dva dávkové systémy – 
↑pojistné sociální dávky a ↑nepojistné 
sociální dávky. Pro výplatu sociálních 
dávek je obecně vyžadováno: 1) uznání 
sociální situace žadatele dle příslušných 
zákonů a 2) účast v systému sociálního 
pojištění (nemocenské, důchodové) nebo 
prokázání příjmu či majetku a snahy obsta-
rat si zdroje příjmu vlastními silami.

виплати допомоги по безробіттю

виплати для осіб, які втратили роботу 
або повертаються на ринок праці (напри-
клад, після закінчення декретної від-
пустки). До них належать допомога по 
безробіттю та допомога на перекваліфі-
кацію

нестрахові соціальні виплати

системи виплат, в які отримувач не спла-
чує внески безпосередньо і які служать 
для компенсації соціальних відмінностей. 
До них належать: 
1. виплати державної соціальної допомоги, 
2. виплати матеріальної допомоги, 
3. допомога по догляду за хворим членом 
сім’ї, 
4. виплати особам з інвалідністю, 
5. виплати прийомній сім’ї.

страхові соціальні виплати

системи виплат, в які отримувач сплачує 
внески безпосередньо і які служать для 
вирішення соціальної ситуації заявника, як 
передбачено законом. До них належать: 
1. виплати допомоги по безробіттю, 
2. виплати в рамках страхування через 
тимчасову непрацездатність, 
3. виплати з пенсійного страхування.

соціальні виплати

державна фінансова допомога особам 
і сім’ям з низькими або недостатніми 
доходами. Існують дві системи виплат — 
страхові соціальні виплати та нестра-
хові соціальні виплати. Для надання 
соціальної виплати зазвичай необхідно: 
1) визнання соціальної ситуації заявника 
за відповідними законами і 2) участь 
у системі соціального страхування (стра-
хування на випадок хвороби, пенсійне 
страхування) або підтвердження доходу 
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dědictví

delikt

jakékoliv porušení práva nebo stanovené 
povinnosti. K deliktům patří ↓přestupek 
nebo ↓trestný čin (↓přečin a ↓zločin).

demence

organická ↓duševní porucha: porucha 
intelektu, paměti a osobnosti, která výrazně 
narušuje běžné denní aktivity. Nejčastěji 
je demence způsobována ↑Alzheimero‑
vou nemocí. Mezi obvyklé ↓symptomy 
demence patří: úbytek paměti (zapomnět-
livost), porucha prostorové představivosti 
a orientace, bloudění, snížení intelektové 
výkonnosti, porucha krátkodobé paměti, 
porucha emocí (úzkost, deprese), poruchy 
chování a dal. 

DEN

den

den odeslání

den pracovního klidu

označení dne určeného k pracovnímu 
odpočinku zaměstnance (nejčastěji sobota 
a neděle a dále  ↓svátky). Omezená mož-
nost nařízení práce zaměstnavatelem 
a kompenzace za práci ve dnech pracovního 
klidu jsou ošetřeny v ↓zákoníku práce.

чи майна, а також спроби знайти дже-
рела доходу своїми силами.

спадщина

делікт

будь-яке порушення права або встанов-
леного обов’язку. Деліктами є порушення 
правил або кримінальне правопору-
шення (проступок і злочин).

деменція

органічний психічний розлад: роз-
лад інтелекту, пам’яті та особистості, 
що значно порушує звичну повсякденну 
діяльність. Деменцію найчастіше викли-
кає хвороба Альцгеймера. Зазвичай 
симптомами деменції є: втрата пам’яті 
(забудькуватість), порушення просторо-
вої уяви та орієнтації, блукання, зни-
ження інтелектуальної здатності, погір-
шення короткочасної пам’яті, емоційні 
порушення (тривога, депресія), розлади 
поведінки тощо.

день / дата

дата відправлення

неробочий день

день, коли працівники відпочивають 
(зазвичай субота, неділя та святкові 
дні). Трудовий кодекс передбачає обме-
ження роботодавця щодо призначення 
роботи, а також встановлює компенсацію 
за роботу в неробочі дні.

DĚDICTVÍD
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den splatnosti

označuje datum nebo čas, do kterého je 
dlužník povinen uhradit svůj peněžitý záva-
zek. Nedodržení stanoveného termínu 
(prodlení) může být určitým způsobem 
penalizováno, například nutností zaplatit 
↓penále, smluvní ↓pokutu nebo ↓úrok 
z prodlení.

kalendářní dny

pondělí až neděle.

pracovní dny

všechny dny v roce kromě dnů pracovního 
klidu (↑den pracovního klidu).

úřední den

den, kdy úřady poskytují služby bez před-
chozího objednání. V ČR se obvykle se jedná 
o pondělí a středu v čase 8–17 hodin.

deportace

nucené vystěhování cizince ze země, blíže 
viz: 
1. soudní↓vyhoštění 
2. správní↓vyhoštění 
3. ↓extradice.

DĚTSKÝ

dětská skupina

označení pro specifickou formu péče o děti 
ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné 
školní docházky. Tvoří alternativu k ostat-
ním formám ↓preprimárního vzdělávání 
(např. ↓dětské jesle) a spočívá v pravidelné 
péči o dítě v kolektivu dalších dětí. Služba 
poskytuje výchovnou péči, zaměřenou na 
rozvoj schopností, kulturních a hygienic-

термін сплати

дата або час, до яких боржник зобов’яза-
ний погасити своє грошове зобов’язання. 
Недотримання встановленого терміну 
(прострочення) може бути певним чином 
оштрафовано, наприклад, сплатою пені, 
договірного штрафу або відсотків за про-
строчення.

календарні дні

понеділок — неділя.

робочі дні

всі дні року, крім неробочих.

приймальний день

день, коли державні органи надають 
послуги без попереднього запису на при-
йом. У Чехії це зазвичай понеділок і середа 
з 8 до 17 годин.

депортація

примусове виселення іноземця з країни, 
детальніше див. 
1. судове видворення 
2. адміністративне видворення 
3. екстрадиція.

дитяча група

особлива форма догляду за дітьми віком 
від 6 місяців до початку обов’язкового 
навчання в школі. Вона є альтернативою 
іншим формам дошкільної освіти (напри-
клад, дитячі ясла) і полягає в регулярному 
догляді за дитиною в колективі інших дітей. 
В рамках послуги здійснюється вихо-
вання, орієнтоване на розвиток здібнос-
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kých návyků dítěte přiměřených jeho věku. 
Služba je vymezena v zák. č. 247/2014 Sb., 
o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. Cena za umístění dítěte do dětské 
skupiny se obecně pohybuje v řádu několika 
tisíc korun za měsíc. 

dětské jesle

instituce, jejímž cílem je opatrovat a starat se 
o batolata ve věku od 1 do 3 let a tím umož-
nit jejich rodičům se věnovat dalším aktivitám 
(zpravidla ↓zaměstnání nebo ↓samostatná 
výdělečná činnost). Náklady na péči o dítě 
v jeslích ovlivňuje řada faktorů (např. zda se 
jedná o státní či soukromé jesle, intenzita vyu-
žití jeslí – několik dní v měsíci nebo každý pra-
covní den, apod.). Cena se obecně pohybuje 
v řádu několika tisíc korun za měsíc.

dětský domov

hov. děcák: druh školského zařízení pro 
výkon ↓ústavní výchovy, podle zák. 
č. 109/2002 Sb. Do dětského domova 
mohou být umístěny děti ve věku od 3 do 
18 let, které zde mohou setrvat do doby 
ukončení školní docházky, nejdéle však do 
doby dosažení 26 let. O umístění do dět-
ského domova rozhoduje ↓soud prostřed-
nictvím nařízení ústavní výchovy, pokud 
dítěti není možné zprostředkovat náhradní 
rodinnou↓péči. Nejčastějším důvodem 
umístění dítěte do dětského domova je 
např. nezvládnutí výchovy, zanedbávání 
dítěte, zneužívání či týrání dítěte, odnětí 
svobody u rodičů, smrt rodičů, alkoholis-
mus a jiné návykové látky u rodičů, nízká 
sociální úroveň rodiny, dlouhodobá nemoc 
rodičů a dal. Do dětského domova mohou 
být umístěny také nezletilé matky se svými 
dětmi. 
 

тей, культурних і гігієнічних звичок дитини 
відповідно до її віку. Послуга встановлена 
за Законом № 247/2014 Збірника законів, 
«Про надання послуг з догляду за дити-
ною в дитячій групі». Вартість участі дитини 
в дитячій групі зазвичай становить кілька 
тисяч крон на місяць.

дитячі ясла

установа, де піклуються та доглядають за 
дітьми віком від 1 до 3 років, що дозволяє 
їхнім батькам займатися іншою діяльністю 
(як правило, працювати або вести бізнес). 
Вартість догляду за дитиною в яслах зале-
жить від ряду факторів (наприклад, чи це 
державні або приватні ясла, інтенсивність 
відвідування ясел — кілька днів на місяць або 
кожен робочий день тощо). Ціна зазвичай 
становить декількох тисяч крон на місяць.

дитячий будинок

тип шкільного закладу для здійснення 
виховання в установах відповідно до 
Закону № 109/2002 Збірника законів. До 
дитячого будинку можна влаштувати дітей 
віком від 3 до 18 років, які можуть зали-
шитися в ньому до закінчення обов’язко-
вого відвідування школи, але тільки до 
26 років. Рішення про влаштування до 
дитячого будинку приймає суд спеціаль-
ним наказом, якщо для дитини неможливо 
знайти прийомну сім’ю. Найчастішими 
причинами поміщення дитини до дитя-
чого будинку є, наприклад, неможливість 
виховання, нехтування потребами дитини, 
жорстоке поводження або знущання 
над дитиною, ув’язнення батьків, смерть 
батьків, алкоголізм і вживання батьками 
інших шкідливих препаратів, що викли-
кають залежність, низький соціальний 
рівень сім’ї, тривала хвороба батьків тощо. 
У дитячому будинку можуть проживати 
також неповнолітні матері з дітьми.

DĚTSKÝD
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diagnostika

obecně označuje proces rozpoznávání 
nějakého jevu. Nejčastěji bývá tento pojem 
spojován s lékařstvím. Pojem je užíván také 
např. ve ↓speciální pedagogice v souvis-
losti s činnostmi ↓školských poradenských 
zařízení, nebo v psychologii, kdy se pomocí 
diagnostiky zjišťují a měří duševní vlast-
nosti, stavy, případně jiné charakteristiky 
jednotlivců, atd.

diagnostický ústav

hov. diagnosťák, pasťák: druh školského 
zařízení pro výkon ↓ústavní výchovy, podle 
zák. č. 109/2002 Sb., určené dětem ve 
věku od 3 let do ukončení ↓povinné školní 
docházky. Pro mladistvé od 15 do 18 let 
(výjimečně do 19 let) fungují diagnostické 
ústavy mládeže. Do diagnostického ústavu 
jsou umisťovány děti či mladiství na základě 
rozhodnutí soudu (např. v rámci předběž-
ného opatření či na základě nařízené ústavní 
výchovy či uložené ↓ochranné výchovy), 
nebo na základě rozhodnutí zákonného 
zástupce (zpravidla rodiče). Obvykle jsou 
důvodem umístění dlouhodobé problémy 
v chování dítěte, či situace v nichž je ohro-
ženo zdraví, bezpečí nebo vývoj dítěte. 
Délka pobytu v diagnostickém ústavu činí 
nejdéle 8 týdnů. V ČR existuje celkem 12 
diagnostických ústavů, z nichž 1 je určen 
výhradně pro děti -cizince. Zřizovatelem je 
↓Ministerstvo školství mládeže a tělový‑
chovy.

diagnóza

pojem se užívá zejména v lékařství, ale 
také v psychologii, v pedagogice, v technice 
i v dalších oborech. 

діагностика

як правило, це процес розпізнавання 
певного явища. Цей термін найчастіше 
пов’язаний з медициною. Він також вико-
ристовується, наприклад, у спеціальній 
педагогіці у зв’язку з діяльністю шкільних 
консультаційних установ, а також в пси-
хології, де за допомогою діагностики 
визначаються та вимірюються психічні 
властивості, стани чи інші характери-
стики індивідів тощо.

спеціальна виховна установа

тип шкільного закладу для здійснення 
виховання в установах відповідно 
до Закону № 109/2002 Збірника законів, 
призначений для дітей віком від 3 років 
до закінчення обов’язкового відвідування 
школи. Є й спеціальні виховні установи 
для молоді від 15 до 18 років (виключно 
до 19 років). До спеціальної виховної 
установи влаштовуються діти або підлітки 
за рішенням суду (наприклад, в рамках 
запобіжного заходу, на підставі призна-
ченого виховання в установах чи засто-
сування примусових заходів виховного 
впливу), або за рішенням законного 
представника (зазвичай одного з бать-
ків). Причиною поміщення, як правило, 
є тривалі проблеми в поведінці дитини 
або ситуації, в яких здоров’я, безпека або 
розвиток дитини є під загрозою. Трива-
лість перебування у спеціальній вихов-
ній установі — максимум 8 тижнів. Всього 
в Чехії 12 спеціальних виховних установ; 
одна з них призначена виключно для 
дітей-іноземців. Засновником є Міністер-
ство освіти, молоді та спорту.

діагноз

термін використовується переважно 
в медицині, але також у психології, 
педагогіці, техніці та інших галузях. Зага-
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Obecně: soustavné určování a klasifikace 
nějakého, obvykle nežádoucího stavu (zejm. 
nemoci, poruchy nebo poškození). Vychází 
obvykle z nějakých pozorovatelných pří-
znaků (↓symptomů) a snaží se najít jejich 
příčinu. 
V lékařství: postup, jehož výsledkem je 
pojmenování nemoci pacienta.

DIČ

daňové identifikační ↑číslo

diplom

diplomovaný specialista

označení udělované absolventům vyšších 
odborných ↓škol a ↓konzervatoří podle 
školského ↓zákona. Označení diplomovaný 
specialista se uvádí ve zkratce, DiS. za jmé-
nem (např. Pavel Novák, DiS.) Nejedná se 
o akademický ↓titul.

diskriminace

jednání, při němž ve srovnatelné situaci 
s jednou osobou zacházíme bez ospra-
vedlnitelného důvodu méně příznivě než 
s jinou, a to na základě zakázaných kritérií, 
např. z důvodu etnického původu, ↓národ‑
nosti, pohlaví, ↓sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, majetku, 
sociálního postavení a jiného postavení. 
Právo na rovné zacházení je stanoveno 
zejména Listinou základních práv a svobod 
a v antidiskriminačním ↓zákoně.

DÍTĚ

dítě

лом: систематичне визначення та кла-
сифікація певного, зазвичай небажа-
ного стану (особливо хвороби, розладу 
чи травми). Як правило, діагноз виходить 
з певних спостережуваних симптомів 
і намагається знайти їх причину. 
У медицині: процедура, в результаті якої 
визначають хворобу пацієнта.

диплом

дипломований спеціаліст

кваліфікація випускників вищих профе-
сійних шкіл (коледжів) та консерваторій 
відповідно до Закону «Про освіту». Ква-
ліфікація дипломований спеціаліст має 
скорочену форму DiS., яка пишеться після 
імені (наприклад, Pavel Novák, DiS.) Це 
не академічний ступінь.

дискримінація

поведінка, в якій у порівнянній ситуа-
ції ми безпідставно ставимося до однієї 
особи менш прихильно, ніж до іншої, 
на основі заборонених критеріїв, напри-
клад, через етнічне походження, націо-
нальність, стать, сексуальну орієнтацію, 
вік, інвалідність, релігію або світогляд, 
майнове, соціальне положення та інший 
статус. Право на рівне ставлення закрі-
плено, зокрема, в Хартії основних прав 
та свобод та в законі «Про боротьбу 
з дискримінацією».

дитина

DIČD
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dítě s odlišným mateřským jazykem

dítě s OMJ: označení pro děti -cizince nebo 
děti, které mají české státní občanství, ale 
disponují žádnou nebo omezenou znalostí 
češtiny. Jedná se tedy jak o děti českých 
rodičů s českým státním občanstvím, které 
dlouhodobě pobývaly v zahraničí, tak i děti 
žijící v ČR, které v rodině a s rodiči komuni-
kují jiným jazykem.

nezaopatřené dítě

dítě do skončení ↓povinné školní 
docházky a poté, nejdéle do 26. roku věku, 
jestliže: 
1. se soustavně připravuje na budoucí 
↓povolání; 
2. se nemůže soustavně připravovat na 
budoucí povolání nebo vykonávat výděleč-
nou činnost pro nemoc nebo úraz; 
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu je neschopno vykonávat sou-
stavnou výdělečnou činnost.

nezletilé dítě

↓nezletilý

zletilé nezaopatřené dítě

osoba starší 18 a mladší 26 let, která se 
soustavně připravuje na budoucí ↓povolání 
nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
stavu je neschopna vykonávat soustavnou 
výdělečnou činnost.

dlouhodobě pobývající rezident EU

držitel zvláštního postavení dlouhodobě pobý-
vajícího evropského rezidenta jednotného pro 
EU, které mohou jednotlivé členské státy EU 
přiznat státním↓příslušníkům třetích zemí, 
kteří oprávněně a nepřetržitě pobývali na 
území některé země EU po dobu pěti let.

дитина з іншою рідною мовою

діти-іноземці або діти, які мають чеське 
громадянство, але не знають чеської мови 
або знають її тільки в обмеженій мірі. 
Це можуть бути як діти чеських батьків 
з чеським громадянством, що тривалий 
час проживали за кордоном, так і діти, що 
проживають у Чехії, які з родиною та бать-
ками спілкуються іншою мовою.

дитина на утриманні

дитина до закінчення обов’язкового від-
відування школи і після цього, але тільки 
до 26 років, якщо: 
1. систематично готується до майбутньої 
професії; 
2. не може систематично готуватися 
до майбутньої професії або займатися 
прибутковою діяльністю через хворобу 
або травму; 
3. через тривалий несприятливий стан 
здоров’я не в змозі здійснювати система-
тичну прибуткову діяльність.

повнолітня дитина на утриманні

особа віком від 18 до 26 років, яка систе-
матично готується до майбутньої профе-
сії або яка через тривалий несприятли-
вий стан здоров’я не в змозі здійснювати 
систематичну прибуткову діяльність.

резидент, що довгостроково проживає 
в ЄС

особа, яка має спеціальний статус євро-
пейського резидента, що довгостро-
ково проживає на території ЄС. Він єди-
ний для ЄС. Окремі держави-члени ЄС 
можуть визнати цей статус у випадку 

DLOUHODOBĚ POBÝVAJÍCÍ REZIDENT…D
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dluh

DOBA

doba

doba neurčitá

doba trvání (např. pracovního vztahu nebo 
nájmu) bez časového omezení (tj. bez určení 
konce).

doba určitá

doba trvání např. pracovního vztahu nebo 
nájmu, která má konkrétní datum ukončení 
uvedené ve smlouvě.

pracovní doba

dle↓zákoníku práce se jedná o počet pra-
covních hodin za kalendářní týden, který činí 
na jeden celý pracovní úvazek maximálně 
40 hodin.

zkušební doba

doba po zahájení pracovního poměru, kdy 
jej může písemně zrušit ↓zaměstnavatel 
i ↓zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo 
bez uvedení důvodu. Nejdéle trvá 3 měsíce, 
u vedoucích pracovníků až 6 měsíců. 
Neplatí zde výpovědní ↓lhůta.

dobírka

druh dodání zásilky, za kterou se vybírá 
u příjemce stanovená peněžní částka. Lze 

громадян третіх країн, що легально 
та безперервно проживали на території 
однієї з країн ЄС протягом п’яти років.

борг

термін / строк

невизначений термін

строк дії (наприклад, трудових відносин 
або оренди) без обмеження часу (тобто 
без визначення кінця).

визначений термін

строк дії, наприклад, трудових відносин 
або оренди, який має конкретну дату 
закінчення, зазначену в договорі.

робочий час

згідно з Трудовим кодексом це кількість 
робочих годин за календарний тиждень, 
що становить максимум 40 годин рамках 
одного повного робочого часу.

випробувальний термін

період після початку трудових відносин, 
коли роботодавець і працівник можуть 
розірвати трудовий договір в письмо-
вій формі з будь-якої причини або без 
зазначення причин. Триває не більше 
3 місяців, для керівних посад — 6 місяців. 
На нього не поширюється строк попере-
дження про звільнення.

накладений платіж, післяплата

вид доставки відправлення, за який 
з одержувача стягується визначена сума. 

DLUHD
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převzít jen s platným ↓průkazem totožnosti.

dobrovolník

osoba, která bez nároku na odměnu vyko-
nává různé činnosti, které pomáhají potřeb-
ným. Výkon dobrovolnické činnosti upra-
vuje zák. č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 
službě.

dobrovolný návrat

dobrovolná repatriace: dobrovolné vyces-
tování cizince z území ČR do země původu 
nebo jiného státu ochotného cizince při-
jmout. Stát může nést náklady spojené 
s dobrovolným návratem cizince (§ 123a 
↓zákona o pobytu cizinců), resp. žadatele 
o udělení mezinárodní ↓ochrany (§ 54a 
↓zákona o azylu). Dobrovolné návraty ve 
spolupráci s ↓Ministerstvem vnitra ČR 
organizuje také Mezinárodní organizace pro 
migraci (IOM).

docent

akademický ↓pracovník. Vědecko -peda-
gogická (nebo umělecko -pedagogická) 
hodnost vysokoškolského pedagoga, vyšší 
než odborný ↑asistent a nižší než ↓profe‑
sor. Pro jmenování docentem musí ucha-
zeč podle ↓zákona o vysokých školách 
úspěšně absolvovat habilitační řízení. Hod-
nost docenta se uvádí ve zkratce doc. před 
jménem (např. doc. Pavel Novák) a je doži-
votní (není spjata s příslušným funkčním 
místem). 

Відправлення можна отримати лише з дій-
сним документом, який посвідчує особу.

волонтер

особа, яка, не вимагаючи винагороду, 
здійснює різну діяльність з допомоги 
нужденним. Здійснення волонтер-
ської діяльності регулюється законом 
№ 198/2002 Збірника законів, «Про 
волонтерську службу».

добровільне повернення

добровільна репатріація: добровільний 
виїзд іноземця з території Чеської Рес-
публіки до країни походження або іншої 
держави, яка готова прийняти іноземця. 
Держава може нести витрати, пов’язані 
з добровільним поверненням іноземця 
(§ 123a Закону «Про перебування іно-
земців»), тобто заявника на міжнародний 
захист (§ 54a Закону «Про притулок»). 
Добровільне повернення у співпраці 
з Міністерством внутрішніх справ Чеської 
Республіки організовує також «Міжна-
родна організація з міграції» (IOM).

доцент

академічний працівник. Науково-педаго-
гічне (або художньо-педагогічне) звання 
педагога ВНЗ, вище старшого викладача 
і нижче професора. Відповідно до Закону 
«Про вищі навчальні заклади» для при-
значення на посаду доцента кандидат 
повинен успішно пройти процедуру габі-
літації. Вчене звання доцента пишеться 
скороченій формі doc. перед іменем 
(напр. doc. Pavel Novák). Звання нада-
ється на все життя (воно не пов’язане 
з відповідною посадою).

DOBROVOLNÍKD
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dodatek k diplomu

dokument, který je vydáván spolu s diplo-
mem z vyšší odborné ↓školy nebo 
z vysoké ↓školy. Shrnuje údaje o absolvo-
vaném studijním programu, včetně výpisu 
všech vykonaných zkoušek a dosaženého 
hodnocení. Dodatek k diplomu byl zaveden 
na základě Lisabonské úmluvy o uznávání 
vysokoškolských kvalifikací z roku 1997, 
v ČR je automaticky vydáván všem absol-
ventům VOŠ nebo VŠ studia od roku 2006.

dodavatel

fyzická ↓osoba nebo právnická ↓osoba, 
která může poskytovat služby, dodávat 
zboží nebo např. provádět stavební práce 
(≠ ↓odběratel).

dodejka

doručenka: systém oznamující odesílateli 
zprávy, že jeho zpráva byla převzata. Může 
obsahovat i další informace o přijetí zprávy 
příjemcem jako jeho osobní údaje či kon-
krétní čas přijetí. Má podobu malého lístku, 
který je obvykle součástí zaslané písem-
nosti. Při převzetí se tento lístek oddělí od 
písemnosti a příjemce přebírající dopis jej 
musí podepsat a předat doručovateli písem-
nosti. Dodejka slouží především jako důkaz 
o převzetí zaslaných důležitých, např. práv-
ních dokumentů (výpovědi, přihlášky, 
žádosti, stížnosti, odvolání atd.). Službu 
dodejky poskytuje např. Česká ↓pošta. 
 
 
 

додаток до диплому

документ, який видається разом з 
дипломом про вищу професійну освіту 
або вищу освіту. Він містить узагаль-
нені дані про закінчення програми нав-
чання, включаючи перелік усіх складе-
них іспитів та отриманих оцінок. Додаток 
до диплому було введено на основі Ліса-
бонської конвенції «Про визнання квалі-
фікацій вищої освіти» 1997 року; у Чесь-
кій Республіці він автоматично видається 
всім випускникам вищих професійних 
шкіл та університетів з 2006 року.

постачальник

фізична особа або юридична особа, яка 
може надавати послуги, доставляти 
товари або, наприклад, виконувати буді-
вельні роботи (≠ замовник).

повідомлення про вручення

система, яка повідомляє відправника 
повідомлення про те, що його повідом-
лення було отримане. Воно також може 
містити іншу інформацію про отримання 
повідомлення одержувачем, наприклад 
його персональні дані або конкретний час 
отримання. Це маленький листок паперу, 
який зазвичай є частиною відправлення. 
При отриманні цей листок відокремлю-
ється від відправлення, а одержувач, який 
отримує лист, повинен його підписати 
та передати кур’єру. Повідомлення про 
вручення в першу чергу служить підтвер-
дженням отримання важливих, напр. 
юридичних документів (повідомлення про 
звільнення, заяви, запити, скарги, апеля-
ції тощо). Цю послугу надає, наприклад, 
«Чеська пошта».

DODATEK K DIPLOMUD
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DOHODA

dohoda

dohoda o pracích konaných mimo pra‑
covní poměr

forma pracovně -právního vztahu mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem. Podle 
↓zákoníku práce za dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr považuje: 
1. ↓Dohoda o pracovní činnosti (DPČ). 
2. ↓Dohoda o provedení práce (DPP)

dohoda o pracovní činnosti

DPČ: druh ↑dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr; maximální rozsah 
práce podle DPČ nesmí překročit v prů-
měru polovinu stanovené týdenní pracovní 
doby (tj. 20 hodin / týdně). Uzavřena musí 
být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle 
ve dvou stejnopisech: pro zaměstnava-
tele a zaměstnance. DPČ musí obsahovat 
alespoň tyto náležitosti: I. sjednaný druh 
práce, II. rozsah pracovní doby a III. doba, 
na kterou se dohoda uzavírá. Pokud výdělek 
v rámci DPČ za kalendářní měsíc nedosáhne 
zákonem stanoveného limitu, nevzniká 
povinnost odvádět zdravotní a sociální 
pojištění (v roce 2021 byl tento limit sta-
noven sdělením MPSV č. 436/2020 Sb. na 
částku 3 499 Kč)

dohoda o provedení práce

DPP: druh ↑dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr; maximální rozsah 
práce podle DPP nesmí u jednoho zaměst-
navatele překročit 300 hodin v kalendář-
ním roce (a to i v případě souběhu více DPP 
u téhož zaměstnavatele). Uzavřena musí 

угода

угоди поза трудовими відносинами

форма трудових відносин між працівни-
ком і роботодавцем. Відповідно до Тру-
дового кодексу угодами поза трудовими 
відносинами вважаються: 
1. Угода про трудову діяльність («ДПЧ») 
2. Угода про виконання певної роботи 
(«ДПП»)

угода про трудову діяльність

чеське скорочення «ДПЧ»: вид угоди поза 
трудовими відносинами; максимальний 
обсяг роботи відповідно до ДПЧ не пови-
нен перевищувати в середньому поло-
вину встановленого тижневого робочого 
часу (тобто 20 годин на тиждень). Вона 
завжди укладається у письмовій формі і, 
як правило, виготовляється у двох при-
мірниках: для роботодавця і працівника. 
ДПЧ повинна містити принаймні такі 
реквізити: I. узгоджений вид роботи, II. 
робочий час та III. строк, на який угода 
укладається. Якщо заробіток у рамках 
ДПЧ за календарний місяць не дося-
гає встановленого законом ліміту, не 
виникає обов’язку сплачувати медичне 
та соціальне страхування (у 2021 році 
цей ліміт за Повідомленням Міністерства 
праці та соціальних справ № 436/2020 
Збірника законів складав 3499 крон)

угода про виконання певної роботи

чеське скорочення «ДПП»: вид угоди поза 
трудовими відносинами; максимальний 
обсяг роботи відповідно до ДПП не пови-
нен перевищувати 300 годин на кален-
дарний рік у одного роботодавця (навіть 
у разі кількох ДПП в одного роботодавця). 

DOHODAD
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být vždy písemně s vyznačením doby, na níž 
se uzavírá a vyhotovuje se obvykle ve dvou 
stejnopisech (pro zaměstnavatele a zaměst-
nance). Pokud výdělek v rámci DPP za 
kalendářní měsíc nedosáhne zákonem sta-
noveného limitu, nevzniká zaměstnanci ani 
zaměstnavateli povinnost odvádět zdravotní 
a sociální pojištění (tento limit je dlouho-
době ohraničen částkou do 10 000 Kč).

dohoda o rozvázání pracovního poměru

způsob ukončení pracovního poměru; dle 
§ 49 ↓zákoníku práce, končí pracovní 
poměr se souhlasem obou účastníků 
pracovního poměru, tj. ↓zaměstnance 
a ↓zaměstnavatele sjednaným dnem. Musí 
být vyhotovena v písemné formě.

DOKLAD

doklad

cestovní doklad

1. veřejná ↓listina, která je jako cestovní 
doklad uznaná ČR (např. cestovní ↓pas); 
2. ↓průkaz totožnosti občana Evropské 
unie (např. občanský ↓průkaz); 
3. cizinecký ↓pas s územní platností ve 
všech státech světa; 
4. cestovní ↓průkaz totožnosti; 
5. cestovní doklad vydaný ČR na základě 
mezinárodní smlouvy; 
6. náhradní cestovní doklad Evropské 
unie aj. 
 
 
 

 

Вона завжди укладається у письмовій 
формі із зазначенням строку, на який 
укладається і, як правило, виготовля-
ється у двох примірниках (для робо-
тодавця і працівника). Якщо заробіток 
у рамках ДПП за календарний місяць 
не досягає встановленого законом ліміту, 
ні працівник, ні роботодавець не зобов’я-
зані сплачувати внески на медичне та 
соціальне страхування (цей ліміт вже 
тривалий час становить 10 000 крон).

угода про припинення трудових відносин

спосіб припинення трудових відносин; 
згідно з § 49 Трудового кодексу трудові 
відносини припиняються в узгоджену дату 
за згодою обох учасників трудових від-
носин, тобто працівника та роботодавця. 
Вона оформлюється у письмовій формі.

документ

проїзний документ (паспорт)

1. державний документ, який Чеська Рес-
публіка визнає як документ для виїзду 
за кордон (наприклад, закордонний 
паспорт); 
2. документ, який посвідчує особу гро-
мадянина Європейського Союзу (напри-
клад, національне посвідчення особи); 
3. паспорт резидента-негромадянина, 
який діє в усіх країнах світу; 
4. тимчасовий проїзний документ; 
5. проїзний документ, виданий Чеською 
Республікою на підставі міжнародного 
договору; 
6. альтернативний проїзний документ 
Європейського Союзу тощо.

DOKLADD
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doklad o zajištění ubytování

doklad, jímž lze prokázat, že cizinec má na 
území ČR zajištěno ubytování. Může mít 
podobu nájemní ↓smlouvy, podnájemní 
↓smlouvy, smlouvy o ubytování, kupní 
↓smlouvy spolu s výpisem z ↓katastru 
nemovitostí (v případě vlastnictví nemo-
vitosti) aj. Na webu ↓Ministerstva vnitra 
(www.mvcr.cz) lze také stáhnout přede-
psaný formulář, který ubytovatel, který 
zajišťuje cizinci ubytování může písemně 
vyplnit a potvrdit. V takovém případě je 
však vyžadován ověřený podpis ubytovatele 
(pronajímatel či vlastník daného bytu nebo 
domu).

doklad totožnosti

↓průkaz totožnosti

příjmový pokladní doklad

doklad potvrzující přijetí peněz od plátce 
hotovosti (viz ↓platba v hotovosti), 
např. zákazník v obchodě apod.

výdajový pokladní doklad

doklad potvrzující vydání peněz plát-
cem jiné osobě (viz ↓platba v hotovosti), 
např. vrácení peněz za reklamaci zboží 
v obchodě apod.

doktor filozofie

Ph.D.: v některých zemích PhD nebo 
DPhil, či Dr. phil.; mezinárodně uznávaný 
akademicko -vědecký titul získaný na uni-
verzitě po dokončení doktorského stu-
dia. Podmínkou pro získání titulu, Ph.D. 
v ČR je úspěšné složení státní doktorské 
↓zkoušky (obvykle ve 3. ročníku studia) 
a obhajoba dizertační práce (nejdříve na 

документ про наявність житла

документ, який підтверджує наявність 
житла у іноземця на території Чехії. Він 
може мати форму договору оренди, дого-
вору суборенди, договору про надання 
житла, договору купівлі-продажу разом 
з витягом з кадастру нерухомості 
(у разі власності на нерухомість) тощо. 
На сайті Міністерства внутрішніх справ 
(www.mvcr.cz) також можна завантажити 
встановлену форму, яку особа, котра 
надає житло іноземцям, може заповнити 
і підтвердити. Однак у цьому випадку 
необхідний завірений підпис особи, яка 
надає житло (орендодавця або власника 
даної квартири або будинку).

прибутковий касовий ордер

документ, що підтверджує отримання 
грошей від платника готівки (див. готів-
ковий платіж), наприклад, від покупця 
у крамниці тощо.

видатковий касовий ордер

документ, що підтверджує видачу платни-
ком грошей іншій особі (див. готівковий 
платіж), наприклад повернення грошей 
за рекламацію товару в крамниці тощо.

доктор філософії

Ph.D.: у деяких країнах PhD або DPhil, 
або Dr. phil.; міжнародно визнаний нау-
ковий ступінь, отриманий в університеті 
після закінчення докторантури. Умова 
отримання вченого звання Ph.D. у Чехії — 
успішне складання державного доктор-
ського іспиту (зазвичай на 3-му році нав-
чання) та захист дисертації (найраніше 

DOKTOR FILOZOFIED
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konci 4. ročníku studia). Titul se uvádí za 
jménem (např. Pavel Novák, Ph.D.).

DOKTORÁT

malý doktorát

rigorózní ↓zkouška

Dolní komora Parlamentu ČR

↓Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

DOLOŽKA

rozhodčí doložka

zvláštní doložka ve smlouvě, podle zák. 
č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení 
a o výkonu rozhodčích nálezů, která zakládá 
pravomoc rozhodců k rozhodování případ-
ných sporů z této smlouvy vzniklých, a to 
na místo obecných ↓soudů. Od 1. pro-
since 2016 je zakázáno sjednávat rozhodčí 
doložky ve spotřebitelských smlouvách.

domácí násilí

fyzické, psychické anebo sexuální násilí 
mezi blízkými osobami, ke kterému dochází 
opakovaně v jejich soukromí. Jedná se 
o ↓trestný čin týrání osoby žijící ve společ-
ném obydlí podle § 199 ↓trestního záko‑
níku. V případě domácího násilí je vhodné 
neprodleně kontaktovat ↓policii ČR, nebo 
se obrátit na některou z tísňových linek – 
např. Bílý kruh bezpečí, non -stop telefo-
nická linka DONA aj.

наприкінці 4-го року навчання). Титул 
пишеться після імені (наприклад, Pavel 
Novák, Ph.D.).

 

Нижня палата парламенту Чеської Рес‑
публіки

Палата депутатів Парламенту Чеської 
Республіки

арбітражне застереження

спеціальне застереження в договорі, згідно 
із Законом № 216/1994 Збірника зако-
нів, «Про арбітраж і виконання арбітраж-
них рішень», який встановлює повнова-
ження арбітрів вирішувати будь-які спори, 
що випливають з цього договору, замість 
загальних судів. З 1 грудня 2016 року забо-
ронено використовувати арбітражні засте-
реження в споживчих договорах.

домашнє насилля

фізичне, психічне або сексуальне насиль-
ство між близькими людьми, яке повто-
рюється в їхньому приватному житті. Це є 
кримінальним злочином катування особи, 
яка проживає разом, згідно з § 199 Кри-
мінального кодексу. У разі домашнього 
насильства треба негайно звернутися до 
Поліції Чеської Республіки або до однієї 
з ліній екстреної допомоги — наприклад, 
«Біле коло безпеки», цілодобову теле-
фонну лінію «DONA» тощо.

DOKTORÁTD
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domov pro seniory

druh pobytové sociální ↓služby, podle 
↓zákona o sociálních službách. Služba 
nabízí dočasné i trvalé ubytování osobám 
v seniorském věku (nad 65 let), které potře-
bují trvalou pomoc druhé osoby z důvodu 
snížené soběstačnosti. Služba není zdarma, 
ale maximální cena za ubytování je přede-
psána vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádí zákon o sociálních službách.

domov se zvláštním režimem

DZR: druh pobytové sociální ↓služby, 
podle ↓zákona o sociálních službách. 
Služba nabízí trvalé ubytování pro osoby 
se sníženou soběstačností, např. z důvodu 
chronického duševního onemocnění nebo 
závislosti na návykových látkách a dále oso-
bám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 
a ostatními typy demencí a dal. Služba není 
zdarma, ale maximální cena za ubytování 
je předepsána vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádí zákon o sociálních služ-
bách.

domovní řád

předpis vlastníka domu, který upravuje 
(kodifikuje) soubor pravidel pro chování uži-
vatelů bytů a nebytových prostor v domě.

DOPIS

dopis

геріатричний пансіонат (будинок 
престарілих)

вид житлової соціальної послуги згідно 
Закону «Про соціальні послуги». Послуга 
пропонує тимчасове і постійне житло для 
людей похилого віку (старше 65 років), 
які потребують постійної допомоги іншої 
особи через зниження рівня самодостат-
ності. Послуга не є безкоштовною, але 
максимальна вартість проживання вста-
новлена   Указом № 505/2006 Збірника 
законів, на підставі якого виконується 
Закон «Про соціальні послуги».

будинок з особливим режимом

вид житлової соціальної послуги згідно 
Закону «Про соціальні послуги». Послуга 
пропонує постійне житло для людей 
зі зниженим рівнем самодостатності, 
наприклад, через хронічні психічні захво-
рювання або залежність від наркотичних 
речовин, а також для людей зі старе-
чою деменцією, деменцією Альцгеймера 
й іншими видами деменції тощо. Послуга 
не є безкоштовною, але максимальна 
вартість проживання встановлена   Ука-
зом № 505/2006 Збірника законів, на 
підставі якого виконується Закон «Про 
соціальні послуги».

правила проживання в будинку

правила власника будинку, що регу-
люють (кодифікують) зведення правил 
поведінки користувачів квартир і нежит-
лових приміщень у будинку.

лист

DOMOV PRO SENIORYD



52

dopis do vlastních rukou

doplňková služba České ↓pošty. Poš-
tovní zásilka bude dodána, je -li adresátem 
fyzická ↓osoba, jen: 
1. adresátovi; 
2. zmocněnci adresáta; 
3. zákonnému zástupci adresáta; 
4. zmocněnci zákonného zástupce adresáta. 
Je -li adresátem právnická ↓osoba, bude 
zásilka dodána jen oprávněné osobě. 
Nebude -li to možné, bude zásilka vložena 
do adresátem užívané schránky v případě, 
že toto odesílatel předem nevyloučil.

dopis do vlastních rukou výhradně jen 
adresáta

doplňková služba České ↓pošty. Poštovní 
zásilka bude dodána výhradně jen adresá-
tovi. Nebude -li to možné, bude zásilka vlo-
žena do adresátem užívané schránky v pří-
padě, že toto odesílatel předem nevyloučil. 
Tuto službu lze použít pouze, je -li adresá-
tem fyzická osoba.

dopis s barevným pruhem

obálka s barevným pruhem: speciální druh 
obálky s ↑dodejkou, kde barva pruhu jasně 
definuje, jak s obálkou bude nakládáno. 
Rozlišuje se: 
1. ↓dopis s červeným pruhem. 
2. ↓dopis se zeleným pruhem; 
3. ↓dopis s modrým pruhem; 
4. ↓dopis s fialovým pruhem; 
5. ↓dopis se žlutým pruhem.

dopis s červeným pruhem

toto označení je používáno pro písemnosti, 
které obsahují velmi důležité úřední sdělení 
(např. předvolání na policii či upozornění 

лист особисто в руки

додаткова послуга «Чеської пошти». Якщо 
одержувач є фізичною особою, поштове 
відправлення доставляється лише: 
1. одержувачеві; 
2. уповноваженій особі одержувача; 
3. законному представникові одержувача;
4. уповноваженій особі законного пред-
ставника одержувача. 
Якщо одержувачем є юридична особа, 
відправлення передається тільки уповно-
важеній особі. Якщо це неможливо, від-
правлення вкинуть до поштової скриньки, 
яка використовується одержувачем, якщо 
відправник раніше не виключив цього.

лист особисто в руки одержувача

додаткова послуга «Чеської пошти». 
Поштове відправлення доставляється   
тільки одержувачеві. Якщо це немож-
ливо, відправлення вкинуть до пошто-
вої скриньки, яка використовується 
одержувачем, якщо відправник раніше 
не виключив цього. Скористатися цією 
послугою можна лише у випадку, якщо 
одержувач — фізична особа.

лист з кольоровою смугою

особливий тип конверту з повідомленням 
про вручення, де колір смуги чітко визна-
чає призначення конверту. Є такі види: 
1. лист із червоною смугою; 
2. лист із зеленою смугою; 
3. лист із синьою смугою; 
4. лист з фіолетовою смугою; 
5. лист із жовтою смугою.

лист з червоною смугою

використовується для документів, які 
містять дуже важливі офіційні повідом-
лення (наприклад, виклик до поліції або 
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České ↓správy sociálního zabezpečení 
na nedoplatek). Lze zaslat pouze fyzické 
↓osobě. K převzetí nelze udělit plnou moc, 
tj. dopis nesmí převzít žádný zmocněnec. 
 

dopis s fialovým pruhem

toto označení je vyhrazeno pouze pro 
službu DINO (dluhové inkaso obyvatel-
stva). Dopis je zasílán zpravidla do vlast-
ních rukou (↑dopis do vlastních rukou) 
a obsahuje informace o výši dluhu a věřiteli. 
Uhradit dluh nebo si domluvit splátkový 
kalendář lze přímo na poště. Úhrada dluhu 
přes službu DINO by měla být vždy výhod-
nější než řešení závazků přes exekutora. 
Dopis s fialovým pruhem zasílá vždy Česká 
↓pošta, věřitelem, který dluh vymáhá, však 
může být kdokoliv.

dopis s modrým pruhem

toto označení používají orgány veřejné 
správy, např. katastrální ↓úřad, finanční 
↓úřad, ↓ministerstvo, ↓soud apod. Jde 
o informační psaní, které nebývá tak důle-
žité. Převzít ho může i určený zmocněnec 
(manžel či manželka, rodiče, děti či soused). 
Na obálku může odesílatel ručně dopsat „do 
vlastních rukou“, pak se chová jako ↑dopis 
s červeným pruhem.

dopis se zeleným pruhem

toto označení používá veřejná správa, 
např. soud pro zasílání soudních výzev, 
platebních rozkazů, při nařízení exekuce 
nebo v rámci předvolání k soudnímu jed-

повідомлення Чеського управління соці-
ального захисту населення про заборго-
ваність). Можна надіслати лише фізич-
ній особі. Лист не може передаватися на 
підставі довіреності, тобто його не може 
забрати уповноважена особа.

лист з фіолетовою смугою

стосується лише послуги «ДІНО» (інкасо 
заборгованості населення). Лист зазви-
чай надсилається особисто в руки 
(рекомендований лист із відміткою вру-
чити “особисто в руки одержувача”) 
і містить інформацію про суму боргу, 
а також про кредитора. Сплатити борг 
або домовитися про графік погашення 
можна безпосередньо на пошті. Пога-
шення заборгованості через послугу 
«ДІНО» завжди має бути вигідніше, ніж 
примусове виконання зобов’язань через 
судового виконавця. Лист з фіолето-
вою смугою завжди надсилає «Чеська 
пошта», але кредитором, який стягує 
борг, може бути будь-хто.

лист із синьою смугою

його використовують органи держав-
ного управління, наприклад, кадастрове 
бюро, фінансова адміністрація / подат-
кова інспекція, міністерство, суд тощо. 
Це інформаційний лист, як правило, не 
настільки важливий. Його також може 
забрати призначена уповноважена особа 
(чоловік чи дружина, батьки, діти чи 
сусід). Відправник може вручну написати 
на конверті «особисто в руки», тоді це 
буде як лист з червоною смугою.

лист із зеленою смугою

використовується державною адміні-
страцією, наприклад, судом для над-
силання судових повісток, наказів про 
оплату, у разі накладення арешту на 
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nání. Může ji také zaslat policie. Na dopis se 
zeleným pruhem se vždy vztahuje ↓fikce 
doručení. 

dopis se žlutým pruhem

toto označení se používá k zasílání přístu-
pových údajů do informačního systému 
datových schránek pro právnické ↓osoby 
zapsané do obchodního ↓rejstříku nebo 
↓úřady. Na poště se lze také setkat s ozna-
čením „PIN zásilka“.

doporučený dopis

↓doporučené psaní

motivační dopis

krátký a výstižný dopis, ve kterém se 
uvádí důvody, předpoklady a znalosti 
např. k výkonu konkrétní práce nebo absol-
vování kurzu

průvodní dopis

1. motivační ↑dopis 
2. úvodní představení obsahu dopisu

doplatek na bydlení

DnB: ↑dávka pomoci v hmotné nouzi 
určená pro osoby bez příjmu, nebo pro 
osoby s nedostatečným příjmem (tj. pro 
osoby které se nachází v ↓hmotné nouzi). 
Slouží k částečnému či úplnému pokrytí 
nákladů na bydlení. Řízení o žádostech 
a výplata doplatku na bydlení spadá do 
kompetence ↓Úřadu práce ČR. Pod-
mínky pro přiznání dávky upravuje zák. 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
V případě splnění podmínek stanovených 

майно або у рамках виклику на судове 
засідання. Його також може надіс-
лати поліція. На лист із зеленою смугою 
завжди поширюється фікція доставки.

лист із жовтою смугою

в ньому надсилають дані доступу до 
інформаційної системи скриньок даних 
для юридичних осіб, зареєстрованих 
у Торговому реєстрі, або для держор-
ганів. На пошті його також називають 
«ПІН-відправлення».

мотиваційний лист

лист, в якому коротко і ясно вказані при-
чини, передумови і навики, наприклад, 
для виконання конкретної роботи або 
проходження курсу

супровідний лист

1. мотиваційний лист 
2. вступ, в якому описано зміст листа

доплата на проживання

вид матеріальної допомоги, призначеної 
особам без доходів або особам з недо-
статніми доходами (тобто особам, які 
потребують матеріальної допомоги). Він 
використовується для часткового або 
повного покриття витрат на житло. Про-
цедура розгляду заяв і виплати доплати 
на проживання належить до компетенції 
Центру зайнятості Чеської Республіки. 
Умови виплати регулюються Законом 
№ 111/2006 Збірника законів, «Про мате-
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zákonem, může být doplatek na bydlení 
vyplácen spolu s ↓příspěvkem na bydlení. 
 

DOPORUČENÝ

doporučený

doporučená zásilka do zahraničí

doporučené psaní

doporučený dopis: dopis, o jehož odeslání 
dostane odesílatel potvrzení a adresát 
potvrzuje jeho přijetí podpisem. 

doporučený balíček

DOPRAVA

městská hromadná doprava

MHD: systém, jímž je na území měst v ČR 
zajišťována dopravní obsluha dopravními 
prostředky (autobus, vlak, tramvaj, metro, 
přívoz či trolejbus aj.). Obvykle mívají kraje 
a obce vlastní integrovaný dopravní systém, 
v němž platí jednotné přepravní a tarifní 
podmínky.

doručení

dodání zásilky adresátovi zejména pro-
střednictvím České pošty (↓pošta) s tím, 
že pokud není zastižen, je zásilka uložena 
na poště a adresát obdrží výzvu k pře-
vzetí zásilky spolu s poučením o právních 
důsledcích nevyzvednutí zásilky. Na některé 
zásilky zasílané např. orgány veřejné správy, 
či soudy apod. se vztahuje ↓fikce doručení.

ріальну допомогу». При дотриманні умов, 
передбачених законодавством, доплата 
на проживання може виплачуватися 
разом з допомогою на житло.

рекомендований

рекомендоване відправлення за кордон

рекомендований лист

лист, про відправлення якого відправник 
отримує підтвердження, а одержувач на 
підтвердженні про прийняття повинен 
підписатися.

рекомендована бандероль

міський громадський транспорт

чеське скорочення «МГД»: система, яка 
надає транспортні послуги у містах Чехії 
за допомогою транспортних засобів 
(автобус, потяг, трамвай, метро, п ором 
або тролейбус тощо). Зазвичай краї та 
населені пункти мають власну інтегро-
вану транспортну систему, в якій діють 
єдині тарифи та умови перевезення.

доставка

вручення відправлення одержувачеві 
переважно через «Чеську пошту»; при-
чому якщо його не застали на місці, від-
правлення зберігається в поштовому 
відділенні, а адресат отримує вимогу 
забрати поштове відправлення, де також 
роз’яснені правові наслідки у разі, якщо 
він не забере його взагалі. На деякі від-

DOPORUČENÝD
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dosažené vzdělání

nejvyšší ukončený stupeň studia, tj. 
1. základní vzdělání, 
2. střední odborné vzdělání s výučním listem, 
3. střední vzdělání bez maturity i výučního 
listu, 
4. úplné střední všeobecné vzdělání, 
5. úplné střední odborné vzdělání s maturitou, 
6. vyšší odborné vzdělání, 
7. vysokoškolské vzdělání – bakalářské/
magisterské/doktorské.

dotace

označení pro způsob poskytování určité 
výše finančních prostředků, nejčastěji ze 
státního nebo územního rozpočtu, pří-
padně ze zahraničí z prostředků Evropské 
unie nebo z veřejných rozpočtů cizích států. 
Vláda dodává finanční podporu na určitá 
odvětví, mezi hlavní důvody patří veřejné 
blaho (např. dotace na podporu inkluziv-
ního vzdělávání, na sociální služby, na vědu 
a výzkum apod.). Dotace se stanovuje za 
určitým účelem, ale není to podmínkou. 
Dotace se také může chápat jako veřejná 
↓podpora především přímých (resp. inves-
tičních) nákladů konkrétního projektu. 
Obvykle je program nazýván dotací, pokud 
spolufinancuje podíl alespoň 80% přímých 
(resp. investičních) nákladů projektu.

dovolání

mimořádný opravný ↓prostředek, jímž lze 
napadnout pravomocné ↓rozhodnutí odvo-
lacího ↓soudu v občanskoprávním a trest‑
ním ↓řízení. O dovolání rozhoduje Nejvyšší 

правлення, що надсилаються, напри-
клад, органами державного управління 
чи судами тощо, поширюється фікція 
доставки.

рівень освіти

найвищий завершений рівень освіти, тобто: 
1. початкова освіта, 
2. середня професійна освіта зі свідоц-
твом про закінчення училища, 
3. середня освіта без атестата зрілості 
та свідоцтва про закінчення училища, 
4. повна середня загальна освіта, 
5. повна середня професійна освіта 
з атестатом зрілості, 
6. вища професійна освіта, 
7. вища освіта — бакалавріат / магістра-
тура / докторантура.

дотація

спосіб надання певної суми коштів, най-
частіше з державного або територіаль-
ного бюджету або з-за кордону з фондів 
Європейського Союзу або з державних 
бюджетів іноземних держав. Уряд надає 
фінансову підтримку певним галузям; 
основними підставами є суспільне благо 
(наприклад, дотації на підтримку інклю-
зивної освіти, на соціальні послуги, науку 
та дослідження тощо). Дотації можуть 
мати конкретну мету, але це не є умовою. 
Під дотацією також можна розуміти дер-
жавну підтримку прямих (або інвестицій-
них) витрат конкретного проекту. Зазви-
чай програма називається дотацією, якщо 
вона співфінансує не менше 80% прямих 
(або інвестиційних) витрат проекту.

касація / скарга до наглядової інстанції

звернення до суду наглядової інстанції, 
через яке можна у цивільному та кри-
мінальному провадженнях оскаржити 
рішення апеляційного суду, що набрало 
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↓soud (tzv. dovolací soud). Podání dovolání 
nemá odkladný účinek. Je povinné zastou-
pení ↑advokátem. 

DOVOLENÁ

dovolená

placené pracovní volno v ↓zaměstnání 
v délce min. 20 dnů (resp. 160 hodin) 
v kalendářním roce při plném pracovním 
úvazku. V průběhu čerpání dovolené náleží 
zaměstnanci náhrada mzdy ve výši jeho prů-
měrné měsíční ↓mzdy.

mateřská dovolená

MD: označení pro období v němž zaměst-
nanec či ↓osoba samostatně výdělečně 
činná pobírá peněžitou↓pomoc v mateř‑
ství. U zaměstnanců nárok na mateřskou 
dovolenou upravuje ↓zákoník práce.

rodičovská dovolená

RD: označení pro časové období, kdy jeden 
z rodičů pobírá rodičovský ↓příspěvek 
z důvodu péče o dítě mladší 4 let. U zaměst-
nanců nárok na rodičovskou dovolenou 
upravuje ↓zákoník práce.

DPČ

↑dohoda o pracovní činnosti

чинності. Рішення щодо скарги приймає 
Верховний суд. Подання скарги не має 
призупиняючої дії. Представництво адво-
катом є обов’язковим.

відпустка

оплачувана відпустка на роботі тривалі-
стю мінімально 20 днів (або 160 годин) 
у календарному році на умовах повного 
робочого дня. Під час виходу у відпустку 
працівник має право на компенсацію 
заробітної плати у розмірі його середньо-
місячної заробітної плати.

відпустка у зв’язку з вагітністю та поло‑
гами

період, протягом якого працівник або 
індивідуальний підприємець отримує 
грошову допомогу у зв’язку з вагітні-
стю та пологами. У випадку працівників 
(за трудовим договором) право на від-
пустку зв’язку з вагітністю та пологами 
регулюється Трудовим кодексом.

відпустка по догляду за дитиною

період, протягом якого один з батьків 
піклується про дитину (молодше 4 років) 
й отримує грошову допомогу по догляду 
за дитиною. У випадку працівників 
(за трудовим договором) право на від-
пустку по догляду за дитиною регулю-
ється Трудовим кодексом.

DOVOLENÁD
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DPH

↑daň z přidané hodnoty

DPP

↑dohoda o provedení práce

druh/družka

hov. osoby žijící společně jako partneři 
v rámci tzv. nesezdaného soužití.

druhopis

↓listina odvozená od ↓prvopisu, od nějž 
se obsahem neliší, avšak její pravost není 
osvědčena autenticky jako na prvopisu, ale 
jiným zákonem předepsaným způsobem 
(např. u úředně ověřeného opisu vyznače-
ním doložky o shodě opisu s originálem). 
S výjimkou směnek, šeků, bankovek, cenin, 
úředních průkazů a dalších specifických 
listin mají prvopisy a druhopisy stejnou plat-
nost a důkazní sílu a lze je použít stejným 
způsobem.

DRUŽSTVO

družstvo

právnická ↓osoba, která je dle zák. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
společenstvím neuzavřeného počtu osob, 
založeným za účelem vzájemné podpory 
svých členů nebo třetích osob, případně za 
účelem ↓podnikání.

bytové družstvo

právnická ↓osoba, která je dle zák. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

партнер / партнерка

розм.: особи, які проживають разом як 
партнери і які не одружені.

дублікат

зміст такого документа не відрізняється 
від оригіналу, але на відміну від оригіналу 
його достовірність не має автентичного 
засвідчення. Дійсність дублікату завіря-
ється в інший, передбачений законом 
спосіб (наприклад, у випадку офіційно 
завіреної копії — це засвідчення відпо-
відності копії оригіналу). За винятком 
векселів, чеків, банкнот, цінних паперів, 
офіційних посвідчень та інших специфіч-
них документів, оригінали та дублікати 
мають однакову дійсність і доказову силу 
і можуть використовуватися однаково.

кооператив

юридична особа, яка відповідно до Закону 
№ 90/2012 Збірника законів, «Про кор-
порації», є спільнотою невизначеної кіль-
кості осіб, створеною з метою взаємної 
підтримки її членів або третіх осіб або 
з метою підприємницької діяльності.

житловий кооператив

юридична особа, яка відповідно до Закону 
№ 90/2012 Збірника законів, «Про корпо-

DPHD
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společenstvím neuzavřeného počtu osob, 
které zajišťuje bytové potřeby svým členům.

sociální družstvo

↑družstvo, které soustavně vyvíjí obecně 
prospěšné činnosti směřující na ↓podporu 
sociální soudržnosti za účelem pracovní 
a sociální integrace znevýhodněných osob 
do společnosti s přednostním uspokojová-
ním místních potřeb a využíváním místních 
zdrojů podle místa sídla a působnosti soci-
álního družstva, zejména v oblasti vytváření 
pracovních příležitostí, sociálních služeb 
a zdravotní ↓péče, vzdělávání, bydlení 
a trvale udržitelného rozvoje.

duševní porucha

psychická porucha, duševní nemoc, duševní 
onemocnění, duševní choroba: onemocnění 
(porucha), která ovlivňuje především lidské 
myšlení, prožívání nebo vztahy s okolím. Dle 
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) 
se rozlišuje celkem 10 skupin duševních 
poruch, např. organické duševní poru-
chy, duševní poruchy způsobené užíváním 
↓psychoaktivních látek, afektivní poru-
chy, ↓mentální retardace, poruchy chování 
a emocí a dal. Základem léčby duševních 
poruch je ↓farmakoterapie, nezbytná je 
také celá řada podpůrných psychosociálních 
intervencí, např. ↓psychoterapie, podpůrné 
skupiny, ↓sociální práce a pod.

DŮCHOD

důchod

invalidní důchod

dávka důchodového ↓pojištění. Vyplácí se, 
pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

рації», є спільнотою невизначеної кількості 
осіб, яка забезпечує житло своїм членам.

соціальний кооператив

кооператив, який систематично здійснює 
суспільно корисну діяльність, спрямо-
вану на підтримку соціальної солідарності 
з метою трудової та соціальної інтеграції 
в суспільство знедолених осіб, 
з першочерговим задоволенням місце-
вих потреб і використанням місцевих 
ресурсів відповідно до місця знаходження 
і діяльності соціального кооперативу, осо-
бливо в області створення робочих місць, 
соціальних послуг та медичної допомоги, 
освіти, житла та сталого розвитку.

психічний розлад

психічне захворювання: захворювання 
(розлад), яке в основному впливає на 
мислення людини, сприйняття або відно-
сини з оточуючими. Відповідно до Між-
народної класифікації хвороб (МКБ-10) 
загалом виділяють 10 груп психічних 
розладів, наприклад, органічні психічні 
розлади, психічні розлади, спричинені 
вживанням психоактивних речовин, 
афективні розлади, розумова відсталість, 
поведінкові та емоційні розлади тощо. 
Основою лікування психічних розла-
дів є фармакотерапія. Необхідна також 
низка підтримуючих психосоціальних 
втручань, наприклад, психотерапія, групи 
підтримки, соціальна робота тощо.

пенсія

пенсія по інвалідності

виплата у рамках пенсійного страхування. 
Виплачується, якщо внаслідок тривалого 
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zdravotního stavu poklesla pracovní schop-
nost jedince nejméně o 35 %. Podmínkou 
je účast na důchodovém pojištění. Řízení 
o žádostech a výplata invalidního důchodu 
spadá do kompetence České ↓správy 
sociálního zabezpečení. Podmínky pro 
přiznání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

sirotčí důchod

dávka důchodového ↓pojištění. Vyplácí 
se nezaopatřeným dětem po úmrtí jednoho 
nebo obou rodičů (zákonných zástupců). 
Pro vznik nároku na jeho výplatu se zkoumá 
doba účasti rodičů na důchodovém pojiš-
tění. Výplata probíhá nejdéle po dobu 
tr vá    ní nezaopatřenosti ↑dítěte. Řízení 
o žádostech a výplata sirotčího důchodu 
spadá do kompetence České ↓správy 
sociálního zabezpečení. Podmínky pro 
přiznání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

starobní důchod

dávka důchodového ↓pojištění. Vyplácí se 
po dosažení důchodového věku jedince a po 
dosažení potřebné doby pojištění. Řízení 
o žádostech a výplata starobního důchodu 
spadá do kompetence České ↓správy 
sociálního zabezpečení. Podmínky pro 
přiznání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

несприятливого стану здоров’я працездат-
ність особи знизилася, як мінімум, на 35 %. 
Умовою є участь у пенсійному страхуванні. 
Процедура розгляду заяв і виплати пен-
сій по інвалідності належить до компетен-
ції Чеського управління соціального захисту 
населення. Умови надання виплати та її роз-
мір регулюються Законом № 155/1995 Збір-
ника законів, «Про пенсійне страхування».

пенсія дітям‑сиротам у зв’язку з втратою 
годувальника

виплата у рамках пенсійного страху-
вання. Виплачується дітям на утриманні 
після смерті одного або обох батьків 
(законних представників). Для визнання 
права на неї важливим є страховий стаж 
батьків у системі пенсійного страху-
вання. Пенсія може виплачуватися тільки 
у період перебування дитини на утри-
манні. Процедура розгляду заяв і виплати 
пенсій дітям-сиротам у зв’язку з втратою 
годувальника належить до компетенції 
Чеського управління соціального захи-
сту населення. Умови надання виплати 
та її розмір регулюються Законом 
№ 155/1995 Збірника законів, «Про пен-
сійне страхування».

пенсія за віком

виплата у рамках пенсійного страху-
вання. Вона виплачується після досяг-
нення особою пенсійного віку і необ-
хідного страхового стажу. Процедура 
розгляду заяв і виплати пенсій за віком 
належить до компетенції Чеського управ-
ління соціального захисту населення. 
Умови надання виплати та її розмір регу-
люються Законом № 155/1995 Збірника 
законів, «Про пенсійне страхування».
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vdovský důchod

dávka důchodového ↓pojištění. Vyplácí 
se v případě úmrtí manžela/manželky. Pro 
nárok na výplatu se posuzuje doba účasti 
zesnulého na důchodovém pojištění. Řízení 
o žádostech a výplata vdovského/vdovec-
kého důchodu spadá do kompetence České 
↓správy sociálního zabezpečení. Pod-
mínky pro přiznání dávky a její výše je upra-
vena v zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění.

důtka

druh kázeňského postihu žáka základní 
nebo střední školy. Podle vážnosti porušení 
↓školního řádu může být ↓napomenutí 
třídního učitele, ↓důtka třídního učitele 
nebo ↓důtka ředitele školy. Dalšími mož-
nými postihy jsou podmíněné vyloučení ze 
studia a vyloučení ze studia.

důtka třídního učitele

třídní důtka: ↓kázeňské opatření užívané 
na základní nebo střední škole; uděluje 
↓třídní učitel žákovi za porušení ↓škol‑
ního řádu, po předchozím projednání 
s příslušným zástupcem ředitele školy. 
Důtka třídního učitele se uděluje zpravidla 
za opakované, méně závažné porušování 
školního řádu (např. opakované neomlu-
vené absence, pozdní příchody do vyučo-
vání apod.).

důtka ředitele školy

ředitelská důtka: ↓kázeňské opatření 
užívané na základní nebo střední škole; 

пенсія вдовам та вдівцям у зв’язку 
з втратою годувальника

виплата у рамках пенсійного страху-
вання. Вона виплачується у разі смерті 
чоловіка / дружини. Для визнання права 
на неї важливим є страховий стаж помер-
лого у системі пенсійного страхування. 
Процедура розгляду заяв і виплати пен-
сій вдовам та вдівцям у зв’язку з втратою 
годувальника належить до компетенції 
Чеського управління соціального захи-
сту населення. Умови надання виплати 
та її розмір регулюються Законом 
№ 155/1995 Збірника законів, «Про пен-
сійне страхування».

догана

вид дисциплінарного стягнення, що 
застосовується до учнів початкової або 
середньої школи. Залежно від сер-
йозності порушення шкільних правил, 
це може бути: попередження клас-
ного керівника, догана класного керів-
ника або догана директора школи. Інші 
можливі санкції — умовне виключення, 
а також виключення зі школи.

догана класного керівника

дисциплінарний захід, що застосовується 
в початковій або середній школі клас-
ним керівником до учня за порушення 
шкільних правил після попереднього 
обговорення з відповідним представни-
ком директора школи. Догана класного 
керівника зазвичай дається за повторні, 
менш серйозні порушення шкільних пра-
вил (наприклад, повторні пропуски без 
поважної причини, запізнення тощо).

догана директора школи

дисциплінарний захід, що застосовується 
в початковій або середній школі дирек-
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uděluje ředitel školy žákovi, po předcho-
zím projednání na pedagogické radě školy. 
Důtka ředitele školy se uděluje zpravidla za 
opakované závažné či zvlášť hrubé porušo-
vání ↓školního řádu (např. větší počet neo-
mluvených absencí, vandalismus, napadení 
či zranění jiného žáka, svévolný odchod 
z vyučování, hrubé chování k zaměstnan-
cům školy a dal.). 

D/VR

↓vízum za účelem převzetí povolení 
k pobytu

EET

↓Elektronická evidence tržeb

emigrace

vystěhovávání osoby do jiného státu (↓mig‑
race).

etický kodex

soubor závazných morálních norem pro 
chování a jednání – obvykle v rámci pro-
fesního sdružení či organizace (např. etický 
kodex sociálních ↓pracovníků, ↓mediá‑
torů, zdravotnických pracovníků, komunit‑
ních ↓tlumočníků atd.)

etoped

↓speciální pedagog; odborný pedagogický 
↓pracovník, absolvent magisterského stu-
dia v oboru speciální pedagogika se spe-
cializací v oblasti ↓etopedie. Zabývá se 
poruchami chování u dětí, mladistvých nebo 
dospělých.

тором школи до учня, після попереднього 
обговорення на педагогічній раді школи. 
Догана директора школи зазвичай 
дається за повторні серйозні або осо-
бливо серйозні порушення шкільних 
правил (наприклад, велика кількість про-
пусків без поважної причини, вандалізм, 
напад на або поранення іншого учня, 
самовільний відхід зі школи, груба пове-
дінка щодо працівників школи тощо).

 
 
 
 
  
 
еміграція

переїзд особи до іншої держави (міграція).

етичний кодекс

набір обов’язкових моральних норм 
поведінки та дій — зазвичай у професій-
ній асоціації чи організації (наприклад, 
етичний кодекс соціальних працівників, 
медіаторів, медичних працівників, кому-
нальних перекладачів тощо)

дефектолог

спеціальний педагог; педагогічний пра-
цівник-спеціаліст, випускник магістра-
тури за напрямом підготовки «спеціальна 
педагогіка» зі спеціалізацією в дефекто-
логії. Він займається поведінковими роз-
ладами у дітей, молоді або дорослих.

D/VRD



63

etopedie

podobor ↓speciální pedagogiky; zabývá se 
teoreticky i prakticky rozvojem, výchovou 
a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých 
s poruchou emocí a chování

EVIDENCE

evidence

Elektronická evidence tržeb

EET: způsob evidence tržeb podnikajících 
právnických a fyzických ↓osob, zave-
dený v ČR v roce 2016 na základě zák. 
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Prin-
cipem EET je zaslání ↓účtenky z každé 
finanční transakce u obchodníka na server 
finanční ↓správy, prostřednictvím dato-
vých zpráv. Účtenka je okamžitě opatřena 
jedinečným kódem, který se pak vytiskne 
na zákazníkovu účtenku. 
Podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) 
musí mít připojení k internetu, odpovída-
jící zařízení, software a tiskárnu. Podrobné 
informace o EET jsou dostupné na Daňo-
vém portálu elektronické služby Finanční 
správy ČR.

mzdová evidence

vedení a zpracování mezd (↓mzda) 
↓zaměstnavatelem dle zák. č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů.

дефектологія

одна з галузей спеціальної педагогіки; 
теоретично і практично займається роз-
витком, вихованням і навчанням дітей, 
молоді та дорослих з розладом емоцій 
і поведінки.

облік

Електронний облік виторгу

чеське скорочення — «ЕЕТ»: метод реє-
страції виторгу юридичних та фізич-
них осіб- підприємців, запроваджений 
в Чехії в 2016 році на підставі Закону 
№ 112/2016 Збірника законів, «Про облік 
виторгу». Принцип EET полягає в надіс-
ланні квитанції від кожної фінансової 
транзакції у продавця на сервер фінан-
сової адміністрації / податкової інспекції 
за допомогою електронних даних. Кви-
танція відразу отримує унікальний код, 
який потім друкується на квитанції для 
клієнта. 
Підприємець (фізична чи юридична 
особа) повинен мати підключення до 
Інтернету, відповідне обладнання, 
програмне забезпечення та принтер. 
Детальна інформація про ЕЕТ доступна на 
Податковому порталі електронної служби 
Податкової інспекції Чеської Республіки.

облік заробітної плати

ведення та оформлення заробітної плати 
роботодавцем відповідно до Закону 
№ 586/1992 Збірника законів, «Про 
податки на доходи».

EVIDENCEE
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EVROPSKÝ

Evropská unie

EU: politické, kulturní, ekonomické spole-
čenství evropských států bez vnitřních hra-
nic; definují jej čtyři základní svobody vnitř-
ního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb 
a kapitálu. Evropská unie vznikla formálně 
dne 1. listopadu 1993 na základě Smlouvy 
o Evropské unii. K 1. lednu 2021 tvořilo EU 
27 evropských států. 
 
 

Evropský hospodářský prostor

EHP: zahrnuje země EU a Norsko, Island 
a Lichtenštejnsko. Dohoda o EHP zavádí 
platnost čtyř základních svobod jinak plat-
ných pro Evropskou unii. Jedná se o volný 
pohyb: zboží, osob, služeb a kapitálu.

exekuce

vymožení peněžité částky od povinného 
(dlužníka) pro oprávněného (věřitele), pří-
padně donucení ke splnění jiné povinnosti 
(např. vyklizení bytu). Seznam exekucí je 
k nalezení na webu Exekutorské komory ČR 
(www.ekcr.cz).

extradice

obecně: pojem označující nástroj mezi-
národní justiční spolupráce v trestních 
věcech. Podstatou extradice je zajištění 
osoby obviněné či odsouzené pro spáchání 
trestného ↓činu a její následné vydání 
k trestnímu stíhání či k výkonu trestu odnětí 
svobody do státu, který vydání této osoby 

Європейський Союз

ЄС: політична, культурна, економічна 
спільнота європейських держав без 
внутрішніх кордонів; він визначається 
чотирма основними свободами вну-
трішнього ринку: вільним рухом това-
рів, людей, послуг і капіталу. Європей-
ський Союз був офіційно створений 
1 листопада 1993 року на підставі 
Договору про Європейський Союз. Ста-
ном на 1 січня 2021 року ЄС складався 
з 27 європейських держав.

Європейська економічна зона

ЄЕЗ: включає країни ЄС та Норвегію, 
Ісландію та Ліхтенштейн. Угода про ЄЕЗ 
встановлює чотири основні свободи, які 
діють в Європейському Союзі. Йдеться про 
вільний рух: товарів, осіб, послуг і капіталу.

примусове стягнення / виконавче про‑
вадження

стягнення з боржника грошової суми 
для кредитора або примус до вико-
нання іншого зобов’язання (наприклад, 
виселення з квартири). Реєстр виконав-
чих проваджень можна знайти на сайті 
Палати судових виконавців Чеської Рес-
публіки (www.ekcr.cz).

екстрадиція

загалом: інструмент міжнародної судової 
співпраці у кримінальних справах. Суть 
екстрадиції полягає в затриманні особи, 
обвинуваченої чи засудженої у вчиненні 
злочину та її подальшої видачі для при-
тягнення до кримінальної відповідаль-
ності або виконання покарання у вигляді 

EVROPSKÝE
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vyžaduje (zpravidla stát, jehož je vydávaná 
osoba občanem). 

faktura

doklad, který vystavuje podnikající fyzická 
nebo právnická ↓osoba za prodané zboží 
nebo provedenou službu.

farmakoterapie

léčba pomocí léků a infuzních roztoků. 
Farmakoterapii může nařídit pouze lékař 
(např. praktický ↓lékař, ↓pediatr, ↓psy‑
chiatr, či specializovaný odborný ↓lékař).

FIKCE

fikce

zdání, opak skutečnosti

fikce doručení

↓právní fikce. Znamená, že uplynutím 
zákonem (např. správní ↓řád, občanský 
soudní ↓řád aj.) stanovené ↓lhůty se 
písemnost považuje za doručenou (↑doru‑
čení), a to i v případě, že si ji adresát nepře-
vezme. Zpravidla se jedná o lhůtu 10 dnů 
ode dne, kdy byla písemnost připravena 
k doručení.

fikce povolení k pobytu

právní konstrukt, kdy ↑cizinec má platné 
povolení k pobytu, ačkoli ve skutečnosti 
není rozhodnuto o jeho žádosti. Jedná se 
o situaci, kdy doba platnosti ↓víza nad 
90 dnů nebo povolení k dlouhodobému 

позбавлення волі до держави, яка вима-
гає видачі цієї особи (як правило, дер-
жави, громадянином якої ця особа є).

рахунок‑фактура

документ, виданий фізичною або юри-
дичною особою, що займаються підпри-
ємницькою діяльністю, на продані товари 
чи виконані послуги.

фармакотерапія

лікування препаратами та розчинами для 
вливання. Фармакотерапію може призна-
чати тільки лікар (наприклад, сімейний лі-
кар, педіатр, психіатр або лікар-спеціаліст).

фікція

вигадка; те, що не відповідає дійсності

фікція вручення

юридична фікція. Означає, що після 
закінчення встановленого законом 
(напр., Адміністративно-процесуальний 
кодекс (в Україні — Кодекс адміністра-
тивного судочинства), Цивільний проце-
суальний кодекс тощо) терміну документ 
вважають врученим (вручення) навіть 
у випадку, якщо адресат його не одер-
жить. Зазвичай йдеться про термін 10 
днів від дати, коли документ був підго-
товлений до вручення.

фікція дозволу на проживання / пере‑
бування

юридична фікція: юридичний / право-
вий конструкт, коли іноземець перебу-
ває на території ЧР на законних підста-
вах, хоча термін дії його попереднього 

FAKTURAF
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↓pobytu uplyne před ↓rozhodnutím 
žádosti o povolení/prodloužení dlouhodo-
bého pobytu a prošlé vízum nebo povolení k 
pobytu se považuje za platné do doby nabytí 
↓právní moci rozhodnutí o podané žádosti 
za předpokladu, že žádost byla podána v 
zákonné ↓lhůtě. Fikce legálního pobytu se 
uplatní i v případě, že žádost byla zamítnuta 
a žadatel se včas proti rozhodnutí odvolal 
(↓odvolání).  

firma

1. podnik 
2. název, pod kterým je ↓podnikatel 
zapsán v ↓obchodním rejstříku. 
Firmou právnické ↓osoby je název 
společnosti, u fyzické ↓osoby je to její 
jméno a příjmení.

formulář

fundace

právnická ↓osoba vytvořená majetkem 
(fundus = základ) vyčleněným k určitému 
účelu. Jedná se zpravidla o nadace nebo 
nadační fondy.

fundraising

činnost, jejímž předmětem je získávání 
finančních či jiných prostředků na obecně 
prospěšnou činnost organizací nebo jednot-
livců

GDPR

↓Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů

дозволу на проживання вже закінчився, 
а рішення щодо його заяви про продов-
ження дозволу на проживання ще не при-
йнято. Попередній дозвіл на проживання 
іноземця вважають чинним до моменту 
набуття юридичної / правової сили рішення 
щодо поданої заяви за умови, що заява 
була подана у встановлений законом тер-
мін. Тобто, фікція легального проживання 
діє також і у випадку апеляційного прова-
дження (апеляція / оскарження).

фірма

1. підприємство; 
2. назва, за якою підприємець записаний 
у Комерційному реєстрі (в Україні — 
Єдиний державний реєстр). Фірма 
юридичної особи — це назва компанії, 
фізичної особи — її ім’я та прізвище.

формуляр / бланк / форма

фундація / фонд

юридична особа, створена на основі 
(fundus = основа) майнової частки, при-
значеної для певної мети. Зазвичай 
йдеться про різні фонди, зокрема про 
благодійні фонди.

фандрейзинг / збір коштів

діяльність, спрямована на збирання 
фінансових чи інших засобів для благо-
дійної / доброчинної діяльності організа-
цій чи фізичних осіб.

GDPR

Загальний регламент про захист [персо-
нальних] даних

FIRMAF
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gender

sociální pohlaví: sociální konstrukt; ozna-
čení pro kulturní charakteristiky a modely 
přiřazované mužskému nebo ženskému 
biologickému pohlaví, přičemž se odka-
zuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži. 
Tyto role se mění s časem a významně 
se liší podle kultury národa a dané histo-
rické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy 
přirozeným, daným rozdílem mezi muži 
a ženami, ale dočasným vývojovým stup-
něm sociálních vztahů. 
 
 

genderová identita

rodová identita: označuje vlastní identifi-
kaci člověka k maskulinitě, feminitě, různé 
kombinaci obou nebo k žádnému z uvede-
ných genderů. Na obecné úrovni genderová 
identita udává, do jaké míry se jedinec cítí 
být mužem, ženou či tzv. nebinární (tj. kate-
gorie pro genderové identity, které nejsou 
výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo 
genderovou binaritu). 
 

generální plná moc

všeobecná ↓plná moc

Generální poskytovatel integračních služeb

GPIS: od roku 2017 se jedná o pověřený 
útvar ↓Správy uprchlických zařízení MV 
ČR, jehož úkolem je zajištění a koordinace 
integračních služeb osobám s udělenou 
mezinárodní ↓ochranou v rámci ↓Stát‑
ního integračního programu. Pro zajištění 
celorepublikové dostupnosti integračních 
služeb spolupracuje generální poskytovatel 

гендер

соціальна стать: соціальний конструкт; 
визначення для культурних характерис-
тик і моделей, якими наділяють чоловічу 
або жіночу біологічну стать, вказуючи 
при цьому на соціальні відмінності між 
жінками та чоловіками. Ці ролі зміню-
ються з часом та істотно відрізняються 
залежно від культури народу і певного 
історичного періоду розвитку суспіль-
ства. Тобто, такі відмінності не закладені 
природою і не є простою природною різ-
ницею між чоловіком та жінкою, а фор-
муються відповідно до конкретної стадії 
розвитку соціальних відносин.

гендерна ідентичність

родова ідентичність; позначає усвідом-
лення особистістю своєї приналеж-
ності до чоловічої, жіночої, комбінова-
ної (чоловічої та жіночої) або будь-якої 
іншої соціальної статі. На загальному 
рівні гендерна ідентичність вказує на те, 
наскільки особа відчуває себе чолові-
ком, жінкою чи т. зв. небінарною особою 
(небінарний гендер — категорія гендер-
ної ідентичності, яка не входить у ген-
дерну бінарну систему суто чоловічих або 
суто жіночих ідентичностей).

генеральна довіреність

загальна довіреність

Генеральний постачальник послуг 
з інтеграції

чеське скорочення GPIS: із 2017 року 
йдеться про уповноважений відділ 
Управління закладів для біженців Мініс-
терства внутрішніх справ Чеської Респу-
бліки, завданням якого є забезпечення та 
координація послуг з інтеграції осіб, яким 
було надано міжнародний захист у межах 

GENDERG
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i s dalšími subjekty, kterými jsou zejména 
dotčená ministerstva (Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy a dal.), obce, nestátní 
neziskové ↓organizace, církve, dobrovol-
níci, nebo zaměstnavatelé. 
 
 
 
 
 
 

Generální ředitelství úřadu práce ČR

GŘ ÚP: organizační složka ↓Úřadu práce ČR, 
který je zřízen zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu 
práce ČR. Generální ředitelství řídí činnost 
Úřadu práce ČR a plní další povinnosti sta-
novené zvláštními právními předpisy.

grant

účelový dar: finanční podpora, která má 
specifičtější účelnost než ↑dotace. Grant 
se obvykle uděluje prostřednictvím veřejné 
soutěže na základě předložené žádosti 
o finanční podporu, nejčastěji za účelem 
podpory vědeckých, výzkumných, případně 
i kulturních projektů.

gymnázium

označení pro druh střední ↓školy, posky-
tující všeobecné vzdělání zakončené 
maturitní zkouškou a připravující žáky pro 
následné vysokoškolské studium. V ČR exi-
stují i tzv. víceletá gymnázia, kam mohou 
přecházet žáci základní školy po ukončení 

Державної програми інтеграції. З метою 
забезпечення доступу до послуг з інте-
грації на загальнодержавному рівні гене-
ральний постачальник співпрацює також 
із іншими суб’єктами, якими, здебіль-
шого, є відповідні міністерства (Міністер-
ство праці та соціального забезпечення 
ЧР — в Україні це Міністерство соціальної 
політики України, Міністерство освіти, 
молоді та спорту та ін.), муніципалітети, 
недержавні неприбуткові / некомерційні 
організації, релігійні організації, волон-
тери або роботодавці.

Головне управління центру зайнятості ЧР

чеське скорочення GŘ ÚP: організа-
ційна одиниця Центру зайнятості ЧР 
(в Україні — Державна служба зайня-
тості), заснованого на підставі Закону 
№ 73/2011 Збірника законів, «Про Центр 
зайнятості ЧР». Головне управління керує 
діяльністю Центру зайнятості ЧР та вико-
нує інші обов’язки, визначені спеціаль-
ними нормативно-правовими актами.

ґрант

цільова фінансова безповоротна під-
тримка; має більш конкретизоване 
цільове призначення, ніж дотація. Зазви-
чай ґрант надають за результатами від-
критого конкурсу на підставі поданої 
заяви про фінансову підтримку; найчас-
тіше ґрант надають з метою підтримки 
наукових, дослідницьких і, за потреби, 
культурних проєктів.

гімназія 

позначення для типу закладу загальної 
середньої освіти / середньої загальноос-
вітньої школи, який забезпечує загальну 
освіту, завершену державним іспитом 
на отримання свідоцтва про здобуття 
повної загальної середньої освіти, і готує 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘADU…G
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5. třídy (u 8letých gymnázií) nebo 7. třídy 
(u 6letých gymnázií). V takovém případě 
absolvováním víceletého gymnázia žák splní 
nejen povinnou školní docházku, ale i získá 
zároveň úplné střední vzdělání s maturitou. 
Vzdělávání v gymnáziích upravuje školský 
↓zákon.

gynekolog

odborný ↓lékař; zabývá se léčbou a pre-
vencí onemocnění ženských pohlavních 
orgánů a poskytuje péči těhotným ženám.

gynekologie a porodnictví

lékařský obor, zabývající se péčí o zdraví 
ženy, prevencí, diagnostikou a léčbou 
onemocnění ženských pohlavních orgánů 
v celém období jejího života, včetně období 
těhotenství, porodu, po porodu a v násled-
ném v šestinedělí.

hejtman

název funkce osoby zvolené do čela kraje 
(↓kraj). Kompetence a činnost hejtmana 
upravuje žák. č. 129/2000 Sb., o krajích.

учнів до подальшого навчання у закладах 
вищої освіти. У ЧР існують т. зв. багато-
річні гімназії, до яких можуть переходити 
учні початкової школи по закінченні 5-го 
класу (до 8-річних гімназій) чи основної 
школи (в Україні це — середня загально-
освітня школа) по закінченні 7-го класу 
(до 6-річних гімназій). У цьому випадку 
закінчення багаторічної гімназії дає 
змогу учневі не тільки здобути обов’яз-
кову освіту, але й водночас отримати 
повну загальну середню освіту, завер-
шену державним іспитом на отримання 
свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти. Навчання в гімназіях 
регульоване Законом про освіту.

гінеколог

лікар-спеціаліст; займається лікуванням 
та профілактикою захворювань жіночих 
статевих органів і надає догляд вагітним 
жінкам.

гінекологія та акушерство

медична спеціальність / галузь, що 
займається охороною здоров’я жінки, 
профілактикою, діагностикою та лікуван-
ням захворювань жіночих статевих орга-
нів упродовж усього її життя, у т.ч. й під 
час вагітності, пологів, після пологів та 
впродовж шеститижневого післяполого-
вого (пуерперального) періоду. 

голова крайової / обласної адміністра‑
ції (в Україні – голова обласної держав‑
ної адміністрації; розмовне губернатор 
[області])

назва функції особи, обраної керівником 
області / краю (область / край). Компетен-
ції та діяльність голови обласної / крайової 
адміністрації регулює Закон № 129/2000 
Збірника законів, «Про області / краї».

GYNEKOLOGG
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heterosexualita

sexuální chování a sexuální orientace, proje-
vující se v přitažlivosti k osobám opačného 
pohlaví. Synonymem může být: heterosexu-
ální orientace, heterosexuální preference, 
heterosexuální zaměření nebo heterosexu-
ální založení. 
 

hmotná nouze

chudoba: stav, kdy člověk nemá dostatečné 
příjmy, aby si vlastním přičiněním zabezpe-
čil základní životní podmínky. V situacích, 
kdy si člověk nemůže vlastním přičiněním 
nebo za pomoci své rodiny tyto podmínky 
splnit (typicky v důsledku nízkého nebo 
žádného příjmu) a nedisponuje ani majet-
kem, jehož prodejem, pronájmem či jiným 
využitím by mohl získat prostředky k zajiš-
tění svých potřeb, má zpravidla v rozvinu-
tých zemích nárok na pomoc od státu. Spo-
lečensky uznanou hranicí příjmu občana, 
pod níž nastává stav hmotné nouze, je 
životní ↓minimum, které je v ČR stano-
veno v ↓zákoně o životním a existenčním 
minimu. Charakteristickou formou sociální 
pomoci lidem v hmotné nouzi jsou peněžité 
a věcné ↑dávky a dále podpora prostřed-
nictvím sociálních služeb (např. ↑azylové 
domy, noclehárny, ↓sociální poradenství, 
a dal.)

hodnost

obecně: postavení a význam jedince v hie-
rarchicky uspořádaném systému (zejm. 
policie, armáda). Lze rozeznávat: 
1. vojenskou hodnost (např. kapitán, poru-
čík, generál) 

гетеросексуальність

сексуальна поведінка і сексуальна орі-
єнтація, що виявляється у потязі до осіб 
протилежної статі. Можливі синоніми: 
гетеросексуальна орієнтація, гетеро-
сексуальні схильності / вподобання, 
гетеросексуальне спрямування або 
гетеросексуальна основа / природа / гете-
росексуальний склад.

скрутне матеріальне становище

бідність: становище, за якого людина не 
має достатнього доходу, щоб власними 
зусиллями забезпечити базові умови для 
життя. У ситуації, коли людина влас-
ними зусиллями або за допомогою своєї 
родини не може забезпечити ці умови 
(як правило, через низький дохід або його 
відсутність) і не має жодного майна, про-
дажем, орендою чи іншим використанням 
якого вона могла б отримати кошти для 
забезпечення своїх потреб, то у розви-
нених країнах вона зазвичай має право 
на допомогу від держави. Соціально 
визнаним лімітом доходу громадянина, 
нижче якого настає скрутне матеріальне 
становище, є прожитковий мінімум, який 
у ЧР визначений у Законі про прожит-
ковий та фізіологічний мінімум. Харак-
терною формою соціальної допомоги 
людям у скрутному матеріальному ста-
новищі є грошова та натуральна допо-
мога, а також підтримка через соціальні 
послуги (наприклад, притулки, нічліжні 
будинки, соціальні консультації тощо).

1.звання 
2.ступінь

загалом: статус і значення особи в ієрар-
хічно організованій системі (зокрема 
в поліції, армії). Розрізняють: 
1. військове звання (наприклад, капітан, 

HETEROSEXUALITAH
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2. akademickou hodnost (např. docent, pro-
fesor)

homosexualita

sexuální orientace na osoby stejného 
pohlaví je v ČR respektována a považována 
za základní lidské právo. Homosexuálové 
mohou oficiálně uzavřít svazek na základě 
zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném part-
nerství osob stejného pohlaví.

Horní komora Parlamentu ČR

↓Senát Parlamentu ČR

hospitalizace

vícedenní léčba osob (pacientů) v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení, které nelze léčit 
ambulantně

hotovost

hůlkové písmo

tiskací písmena (≠ psací písmena).

hypotéka

↓úvěr, u kterého se vždy musí ručit 
↓nemovitostí.

chirurg

lékař zabývající se operační léčbou poranění 
a onemocnění různých orgánů

лейтенант, генерал) 
2. вчене звання (наприклад, доцент, про-
фесор).

гомосексуальність

у ЧР толерують одностатеву сексуальну 
орієнтацію і вважають її основним 
правом людини. Гомосексуалісти 
можуть офіційно реєструвати свої сто-
сунки відповідно до Закону № 115/2006 
Збірника законів, «Про одностатеве 
реєстроване партнерство / цивільне 
партнерство / цивільний союз осіб однієї 
статі».

Верхня палата Парламенту ЧР

Сенат Парламенту ЧР

госпіталізація

багатоденне лікування у стаціонарних 
медичних закладах осіб (пацієнтів), яких 
не можна лікувати амбулаторно.

готівка

друковані літери, написані від руки

друковані літери (≠ прописні літери).

іпотека

кредит, отриманий під обов’язкову 
заставу нерухомості / нерухомого майна.

хірург

лікар, що займається лікуванням травм і 
захворювань різних органів шляхом опе-
ративного втручання.

HOMOSEXUALITAH
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IAS

integrační azylové středisko ↓Správy 
uprchlických zařízení MV ČR.

IČ

identifikační ↑číslo osoby.

imigrace

přistěhování se osoby z jiného státu (↓mig‑
race).

INDEX

index

vysokoškolský index

výkaz o studiu: dokument, v němž jsou 
vedeny záznamy o průběhu a výsledcích 
vysokoškolského studia. Může mít listin-
nou podobu (obvykle malý sešit či knížka) 
nebo elektronickou podobu, která je vedena 
v informačním systému školy (např. SIS, 
IS/STAG, IS, Moggis a dal.)

individuální vzdělávací plán

IVP: druh podpůrného opatření v podobě 
závazného dokumentu. IVP vytváří zpravidla 
třídní učitel žáka se ↓speciálními vzdě‑
lávacími potřebami (ev. žáka mimořádně 
nadaného) na základě podkladů a doporu-
čení ↓školského poradenského zařízení. 
Odpovědnost za výsledný plán nese ředitel 
školy. Při tvorbě IVP se obvykle předpo-
kládá součinnost rodičů žáka, případně 
i dalších odborníků. Dle zákona IVP obsa-
huje tyto informace: 
1. úpravy obsahu vzdělávání žáka; 
2. časové a obsahové rozvržení vzdělávání; 

Центр інтеграції та надання притулку

центр інтеграції та надання притулку 
Управління закладів для біженців Мініс-
терства внутрішніх справ ЧР.

ідентифікаційний номер

ідентифікаційний номер особи.

імміграція

приїзд у країну особи з іншої держави 
(міграція).

список / показник / перелік / індекс

залікова книжка

відомість / звіт про навчання: документ, 
у якому вказана інформація про перебіг 
і результати навчання у закладі вищої 
освіти. Може бути у паперовій формі 
(зазвичай це малий зошит чи книжечка) 
або занесений в електронному вигляді 
до інформаційної системи школи (напри-
клад, SIS, IS/STAG, IS, Moggis ті ін.).

індивідуальний навчальний план

ІНП: вид заходу підтримки / супроводу у 
формі обов’язкового документа. ІНП, як 
правило, складає класний керівник учня 
зі спеціальними освітніми потребами 
(можливо, надзвичайно обдарованого 
учня) на підставі матеріалів та рекоменда-
цій навчально -консультаційного закладу. 
За остаточний план відповідає директор 
школи. Під час творення ІНП зазвичай 
передбачена співпраця батьків учня та, за 
необхідності, — інших фахівців. Відповідно 
до закону ІНП містить таку інформацію: 
1. коригування змісту освіти учня; 
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3. úpravy metod a forem výuky a hodnocení 
žáka; 
4. úpravy očekávaných výstupů vzdělávání 
žáka. 
IVP legislativně upravuje zejm. vyhláška 
č. 27/2016 Sb.

In Karta

zákaznická aplikace Českých drah v podobě 
modré čipové karty nebo mobilní aplikace 
Můj vlak. Poskytuje držitelům různé slevy 
na jízdné a další výhody (např. zlevněné 
jízdenky do zahraničí, elektronická peně-
ženka pro platby jízdného, parkování pro 
kola zdarma ve vybraných městech po dobu 
prvních 24 hodin a dal.). Kartu lze vyřídit 
u pokladní přepážky nebo v e -shopu Čes-
kých drah či v mobilní aplikaci Můj vlak. 
Podrobnější informace jsou dostupné na 
webu www.cd.cz

INKASO

inkaso

způsob platby, kdy osoba dá souhlas k inka-
sování (strhávání) plateb ze svého bankov-
ního ↓účtu ve prospěch určeného účtu

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

↓SIPO

2. часовий та змістовий розклад нав-
чання; 
3. коригування методів і форм навчання 
та оцінювання учня; 
4. коригування очікуваних результатів 
навчання учня. 
ІНП законодавчо регульований, зокрема, 
Постановою № 27/2016 Збірника законів.

Чипова картка (In Karta) (в Україні – 
транспортна картка)

додаток для споживачів Чеських залізниць 
у вигляді синьої / блакитної чипової картки 
або мобільного застосунку «Мій потяг» (Můj 
vlak). Він надає власникам різноманітні 
знижки на оплату проїзду та інші вигоди 
(наприклад, знижки на квитки для поїз-
док за кордон, електронний гаманець для 
оплати проїзду, безкоштовне паркування 
для велосипедів у певних місцях протя-
гом перших 24 годин і под.). Картку можна 
оформити у квитковій касі, в інтернет-ма-
газині Чеських залізниць або в мобільному 
застосунку «Мій потяг» (Můj vlak). Деталь-
ніша інформація розміщена на вебсайті 
www.cd.cz.

інкасо

спосіб оплати, за яким особа дає згоду 
на стягнення (відрахування) платежів 
зі свого банківського рахунку на користь 
іншого конкретного рахунку.

Централізоване інкасо платежів насе‑
лення

Централізоване інкасо платежів насе-
лення (об’єднання кількох інкасових 
доручень в один платіж — послуга Чесь-
кої пошти).

IN KARTAI

http://www.cd.cz
http://www.cd.cz
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inkluze

1. Obecně – zahrnutí nebo přijetí do něja-
kého celku, opak inkluze je exkluze – vylou-
čení. 
2. Sociologie – vyšší stupeň integrace osob 
s postižením či znevýhodněním do majo-
ritní společnosti a jejích institucí (tj. sociální 
inkluze), s cílem zabránit okolnostem, které 
zapříčiňují ↓sociální vyloučení. 
3. Vzdělávání – praxe zařazování všech dětí 
do běžné školy (tj. do tzv. hlavního vzděláva-
cího proudu – ↓inkluzivní vzdělávání).

inkluzivní vzdělávání

zapojení všech studentů do vzdělávacího 
procesu. Hlavním cílem je podporovat 
rovné šance všech dětí na vzdělávání. Mezi 
základní principy inkluzivního školství patří 
důraz na spolupráci a otevřenost k jina-
kosti. V inkluzivní škole je samozřejmostí 
různorodé složení kolektivu, zároveň se ale 
každému jednotlivci dostává individuálního 
přístupu. V inkluzivní třídě se spolu vzdě-
lávají děti bez ohledu na zdravotní stav, 
nadání, sociální status a etnickou přísluš-
nost – učitelé speciální potřeby vyrovná-
vají a odpovídají na ně různými opatře-
ními. Tato opatření jsou upravena zejm. ve 
vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 
se ↓speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných.

integrace cizinců

dle Koncepce integrace cizinců na území ČR 
je integrace obousměrný, dynamický proces 

інклюзія / залучення / включення

1. У загальному — це залучення або при-
йняття до якоїсь цілісності (в єдине ціле); 
протилежним до поняття інклюзія є екс-
клюзія — вилучення. 
2. У соціології — це вищий ступінь інте-
грації осіб з інвалідністю чи з особли-
вими потребами до суспільства більшо-
сті та його інститутів (тобто соціальна 
інклюзія) з метою запобігання обстави-
нам, що зумовлюють соціальне виклю-
чення / вилучення. 
3. В освіті — це практика прийняття всіх 
дітей до звичайної школи (тобто, до т. 
зв. загального освітнього середовища — 
інклюзивного навчання / інклюзивної 
освіти).

інклюзивне навчання / інклюзивна 
освіта

залучення всіх учнів / студентів до освіт-
нього процесу. Головна мета — сприяння 
рівним можливостям у навчанні для всіх 
дітей. Основними принципами інклю-
зивної освіти є важливість співпраці 
та толерантного ставлення до інакшо-
сті. В інклюзивній школі апріорі є різно-
манітний склад колективу, і при цьому 
водночас до кожної особи застосовано 
індивідуальний підхід. В інклюзивному 
класі діти навчаються разом незалежно 
від стану здоров’я, здібностей, соціаль-
ного статусу та етнічної приналежності — 
вчителі врівноважують особливі потреби 
і реагують на них різними заходами. Ці 
заходи регульовані, зокрема, Постано-
вою № 27/2016 Збірника законів, «Про 
навчання учнів з особливими освітніми 
потребами та обдарованих учнів».

інтеграція іноземців

відповідно до «Концепції інтеграції іно-
земців на території ЧР» інтеграція — це 
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vzájemného přizpůsobování cizinců a přijí-
mající společnosti

Integrační centrum

↑Centrum na podporu integrace cizinců

interkulturní

internát

domov mládeže: ubytovací zařízení pro žáky 
středních škol. V případě studentů vysokých 
škol se internát nazývá jako ↓studentská 
kolej. U běžných škol fungují internáty zpra-
vidla pouze v průběhu výuky (mimo prázd-
niny a často i mimo víkendy), u mezinárodně 
proslulých škol mohou být často otevřeny 
po celý rok.

internista

lékař zabývající se diagnózou a nechirur-
gickou (↑chirurg) léčbou chorob vnitřních 
orgánů (srdce, plic, zažívacího ústrojí, žláz 
s vnitřní sekrecí atd.)

INTERVENCE

intervence

vnější zásah do nějakého vztahu nebo pro-
cesu za účelem jej ovlivnit a změni.

krizová intervence

odborná psychosociální pomoc poskyto-
vaná buď v přímém kontaktu (tváří v tvář), 
po telefonu, po chatu nebo prostřednic-

двобічний, динамічний процес взаємного 
пристосування іноземців і суспільства, 
яке їх приймає.

Інтеграційний центр

Центр сприяння інтеграції іноземців / 
Центр підтримання інтеграції іноземців

міжкультурний

учнівський гуртожиток

тип житла для учнів старшої школи 
та середніх навчальних закладів профе-
сійної освіти. Тип житла для студентів 
закладів вищої освіти називають студент-
ським гуртожитком. Учнівські гуртожитки 
при звичайних школах відчинені, як пра-
вило, тільки під час занять (вони зачинені 
на канікулах і, зазвичай, у вихідні дні); гур-
тожитки при відомих міжнародних школах 
часто бувають відчинені цілорічно.

терапевт

лікар, котрий займається діагностикою 
і нехірургічним (хірург) лікуванням захво-
рювань внутрішніх органів (серце, легені, 
травна система, залози внутрішньої 
секреції / ендокринні залози тощо).

інтервенція / втручання

зовнішнє втручання у певні відносини 
чи процеси з метою вплинути на ці відно-
сини чи процеси або змінити їх.

кризове та екстрене втручання

фахова психосоціальна допомога, надана 
через прямий контакт (віч-на-віч), за по-
середництва телефону, чату чи соціальних 
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tvím sociálních sítí, zaměřená na akutní 
potíže postiženého nebo jeho blízkých osob 
v naléhavých, emočně vypjatých krizo-
vých situacích (např. pokus o sebevraždu). 
Krizovou intervenci poskytují zejm. krizová 
centra (např. RIAPS, krizové centrum Modré 
dveře, Linka důvěry a dal.). Základní krizová 
intervence bývá také poskytována v rámci 
sociál ních ↓služeb. 
 
 
 

intervenční centrum

druh preventivní sociální ↓služby nabízející 
pomoc osobám ohrožovaným ↑domácím 
násilím (ubytování, poradenství, asistence).

invalidita

stav, který české právo vymezuje jako 
pokles pracovní schopnosti v důsledku 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 
a to v rozsahu nejméně o 35 %. Podle míry 
poklesu pracovní schopnosti lze podle zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
rozlišovat celkem 3 stupně invalidity. Inva-
lidita nejčastěji vzniká následkem vážného 
onemocnění nebo úrazu.

inženýr

akademický ↓titul označující absolventa 
magisterského ↓studia na vysoké škole 
v oblasti technických věd, ekonomie či 
zemědělství. Titul inženýra se uvádí ve 
zkratce Ing. před jménem.

мереж і спрямована на гострі проблеми по-
страждалого чи його близьких у невідклад-
них, емоційно напружених кризових си-
туаціях (наприклад, спроба самогубства). 
Послугу кризового та екстреного втру-
чання переважно надають кризові центри 
(в Україні — центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді / ЦСССДМ) (наприклад, 
RIAPS, кризовий центр «Сині двері» (Modré 
dveře), «Гаряча лінія / Телефон довіри» 
(Linka důvěry) та ін.). Послугу базового кри-
зового та екстреного втручання можуть та-
кож надавати в межах соціальних послуг.

інтервенційний центр (в Україні – центр 
у справах сім’ї та жінок / центр гендер‑
ної рівності, запобігання та протидії 
насильству і под.)

вид превентивної соціальної послуги, що 
пропонує допомогу особам, яким загро-
жує домашнє насильство (проживання, 
консультування, супровід).

інвалідність

стан, який чеський закон визначає як 
зниження працездатності через три-
валий поганий стан здоров’я в обсязі 
щонайменше на 35%. Відповідно до 
рівня зниження працездатності за Зако-
ном № 155/1995 Збірника законів, «Про 
пенсійне страхування», можна розріз-
няти 3 ступені інвалідності. Найчастіше 
інвалідність виникає внаслідок серйоз-
ного захворювання чи травми.

інженер

академічний титул / академічний / нау-
ковий ступінь, який присвоюють випус-
кникам магістерської програми закладів 
вищої освіти технічного, економічного 
чи сільськогосподарського спрямування. 
Титул інженера у скороченому варіанті 
Інж. (Ing.) записують перед прізвищем 
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ISCED

mezinárodní standardní klasifikace vzdělá-
vání, CZ-ISCED: klasifikace zařazuje vzdělá-
vací programy podle jejich obsahu pomocí 
dvou hlavních průřezových proměnných: 
úrovně vzdělávání a oboru vzdělání. Stáva-
jící klasifikace z roku 2011 má 8 úrovní:
0: vzdělávání v raném dětství (dětské jesle), 
předškolní vzdělávání (mateřská škola);
1: primární vzdělávání (1. stupeň základní 
školy);
2: nižší sekundární vzdělávání (2. stupeň 
základní školy, 1.-4. ročník osmiletých 
gymnázií);
3: vyšší sekundární vzdělávání (studium 
k směřující k získání maturity či výučního 
listu);
4: postsekundární, neterciární vzdělávání 
(např. studium v jazykové škole);
5: krátký cyklus terciárního vzdělávání 
(vyšší odborné vzdělávání na konzervatoři);
6: bakalářská nebo jí odpovídající úroveň 
(bakalářské studium na VŠ, studium na 
vyšší odborné škole);
7: magisterská nebo jí odpovídající úroveň 
(magisterské studium na VŠ);
8: doktorská nebo jí odpovídající úroveň 
(doktorské studium na VŠ).

ISIC karta

celosvětově uznávaný doklad prokazující 
status studenta střední, vyšší odborné 
nebo vysoké ↓školy a vybraných jedno-
letých pomaturitních studijních oborů. 
Průkaz vydává světová organizace ISIC 
Association pod záštitou UNESCO. V ČR je 
průkaz obvykle vydáván příslušnou školou. 

(в Україні — це не академічний титул, 
а назва професії / фаху).

МСКО (ISCED)

міжнародна стандартна класифікація 
освіти, CZ-ISCED: класифікація регулює 
освітні програми відповідно до їхнього 
змісту за допомогою двох основних пере-
хресних змінних: рівня освіти та сфери 
освіти. Існуюча класифікація 2011 року 
має 8 рівнів:
0: дошкільна освіта (ясла), дошкільна 
освіта (дитячий садок);
1: початкова освіта (1 ступінь початкової 
школи);
2: неповна середня освіта (2 ступінь 
початкової школи, 1-4 курси восьмиріч-
них гімназій);
3: повна середня освіта (навчання, що 
веде до отримання диплома про середню 
освіту або атестата зрілості);
4: післясередня, не вища освіта (напри-
клад, навчання в мовній школі);
5: короткий цикл вищої освіти (вища про-
фесійна освіта в консерваторії);
6: ступінь бакалавра або еквівалентний 
рівень (ступінь бакалавра в універси-
теті, навчання у вищому професійному 
училищі);
7: ступінь магістра або еквівалентний 
рівень (ступінь магістра в університеті);
8: докторський або еквівалентний рівень 
(докторантура в університеті).

картка ISIC / міжнародний студент‑
ський квиток ISIC

офіційно визнане у всьому світі посвід-
чення, яке підтверджує статус студента 
старшої школи, середнього навчального 
закладу професійної освіти чи закладу ви-
щої освіти та окремих однорічних навчаль-
них програм, які студент освоює після дер-
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Podrobné informace lze získat na webu 
www.isic.cz

JAZYK

jazyk

jednací jazyk

jazyk stanovený v českém správním ↓řádu, 
pro jednání s úřady (v ČR čeština, sloven-
ština, znakový jazyk, jazyky národnostních 
↓menšin, které zde tradičně a dlouho-
době žijí)

úřední jazyk

státní jazyk: v ČR český jazyk (čeština). 
Probíhá v něm výuka v státních školách. 
V laickém pojetí je úřední jazyk ten jazyk, 
kterým se na území daného státu převážně 
komunikuje.

JEDNÁNÍ

jednání 
 
 

protiprávní jednání

úřední jednání

жавного іспиту на отримання свідоцтва 
про здобуття повної загальної середньої 
освіти. Посвідчення випускає світова орга-
нізація ISIC Association під егідою ЮНЕ-
СКО. В ЧР посвідчення зазвичай видає 
відповідна школа. Детальну інформацію 
можна отримати на вебсайті www.isic.cz.

мова

офіційна мова

мова, що визначена чеським Адміністра-
тивно-процесуальним кодексом для спіл-
кування з різними установами (в ЧР це 
чеська і словацька мови, жестова мова, 
мови національних меншин, які тут про-
живають традиційно і тривалий час).

державна мова

державна мова: в ЧР це чеська мова. Цією 
мовою викладають у державних школах. 
Для нефахівців державна мова — це мова, 
якою на території певної держави спілку-
ється переважна більшість населення.

1. дія / діяння / діяльність 
2. поведінка / поводження 
3. перемовини/ переговори / обгово‑
рення

незаконна дія / протизаконна дія

офіційні перемовини / офіційна зустріч

JAZYKJ
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ústní jednání

jednatel

fyzická ↓osoba, která je statutárním 
↓orgánem ↓společnosti s ručením ome‑
zeným.

jednotné vízum

↓vízum do 90 dnů

jistota

označení pro pojem ↓kauce užívané od 
roku 2014 v souvislosti s pronájmem nemo-
vitých věcí dle § 2254 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

Kancelář veřejného ochránce práv

KVOP: organizační složka státu, založená 
v roce 2001 za účelem organizačního, 
odborného i technického zabezpečení čin-
nosti ↓Veřejného ochránce práv se sídlem 
v Brně.

KARTA

karta

biometrická karta

elektronický průkaz povolení k pobytu 
(ePKP): průkaz o povolení k pobytu s čipem 
s biometrickými prvky (digitální fotogra-
fie obličeje a otisky prstů) Průkaz ePKP se 

усні перемовини / усне провадження

[уповноважений] представник / [керів‑
ний / виконавчий] директор

фізична особа, яка є виконавчим органом 
товариства з обмеженою відповідальністю

єдина віза

віза до 90 днів

[грошова] застава

позначення поняття грошової застави, 
яке відповідно до § 2254 Закону 
№ 89/2012 Збірника законів, «Цивільний 
кодекс», використовують з 2014 року 
у зв’язку з орендою нерухомого майна.

Офіс Уповноваженого з прав 
людини / Офіс Омбудсмена (в Україні – 
Приймальня Уповноваженого з прав 
людини)

структурний підрозділ держави, засно-
ваний 2001 року з метою організацій-
ного, фахового і технічного забезпечення 
діяльності Омбудсмена / Уповноваженого 
з прав людини з юридичною адресою 
в м. Брно (чеське скорочення KVOP).

картка / карта

біометричне посвідчення / біометрична 
картка

електронне посвідчення про дозвіл на пе-
ребування / проживання (чеське скоро-
чення — ePKP): посвідчення про дозвіл 
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vydává zejm. státním ↓příslušníkům tře‑
tích zemí s povolením k dlouhodobému 
nebo trvalému ↓pobytu na území ČR 
a osobám s udělenou mezinárodní 
↓ochranou

debetní karta

karta pojištěnce

↓průkaz pojištěnce

kreditní karta

úvěrová karta: platební karta přímo spo-
jená s bankovním účtem majitele, která 
umožňuje provádět finanční operace (výběr 
peněz v hotovosti, bezhotovostní ↓platby 
v maloobchodní síti nebo na internetu atd.) 
s možností čerpání ↓úvěru

modrá karta

druh povolení k dlouhodobému ↓pobytu 
na území ČR za účelem výkonu ↓zaměst‑
nání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Modrá 
karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň 
výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje 
zvlášť ↓pracovní povolení. Za vysokou kva-
lifikaci se považuje řádně ukončené vysoko-
školské vzdělání nebo vyšší odborné vzdě-
lání, které trvalo aspoň 3 roky. 
 
 

на перебування / проживання / посвідка 
на проживання з чипом, що містить біоме-
тричні дані (цифрова фотографія обличчя 
та відбитки пальців). Таке посвідчення ви-
дають в основному громадянам т. зв. третіх 
країн (це всі країни, крім країн, що входять 
до Європейського Союзу, а також крім Іс-
ландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії), 
які мають дозвіл на тимчасове (розмовне 
довгострокове, довготривале) або постійне 
проживання на території ЧР, та особам, яким 
надано міжнародний захист.

дебетова картка

картка застрахованої особи / 
картка застрахованого

посвідчення застрахованої особи / посвід-
чення застрахованого

кредитна картка / кредитова картка

платіжна картка: картка для електро-
нних платежів, безпосередньо пов’язана 
з банківським рахунком власника і яка 
дає змогу здійснювати фінансові опера-
ції (зняття готівки, безготівкові платежі 
в роздрібній мережі або в інтернеті тощо) 
та отримувати позику / кредит.

синя карта

вид дозволу на тимчасове (розмовне ‒ дов-
гострокове, довготривале) проживання 
на території ЧР з метою працевлашту-
вання / зайнятості / виконання роботи, що 
вимагає високої кваліфікації. Синя карта 
надає іноземцеві право на проживання 
і водночас на працевлаштування, тобто іно-
земець не потребує окремого дозволу на 
працевлаштування / роботу. Високою ква-
ліфікацією вважають належним чином за-
вершене навчання (з отриманням диплома) 
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pobytová karta rodinného příslušníka 
občana EU

doklad o povolení k přechodném ↓pobytu; 
vydává se rodinným příslušníkům ↓občanů 
EU, kteří sami pochází ze zemí mimo EU, 
a mají na území ČR povolen přechodný 
pobyt. Od roku 2021 je vydáván v podobě: 
1. knížky malého formátu (jako např. ces-
tovní pas), s modrým přebalem pro blízké 
rodinné příslušníky občanů EU (§ 15a 
odst. 1 a 2 ↓zákona o pobytu cizinců) 
2. biometrického ↓průkazu pro tzv. vzdá-
lené rodinné příslušníky občanů EU (§ 15a 
odst. 3 ↓zákona o pobytu cizinců)

zaměstnanecká karta

druh povolení k dlouhodobému ↓pobytu 
státních ↓příslušníků třetích zemí na 
území ČR, kdy účelem pobytu cizince je 
zaměstnání. Rozlišuje se: 
1. duální zaměstnanecká karta – zahrnuje 
povolení k dlouhodobému pobytu a sou-
časně povolení k výkonu práce; 
2. neduální zaměstnanecká karta – určena 
cizincům, kteří mají ↓volný vstup na trh 
práce a slouží pouze jako osvědčení povo-
lení k dlouhodobému pobytu. 
Předchůdcem zaměstnanecké karty byla 
tzv. zelená karta, která byla v červnu 2014 
zrušena. 
 
 
 

у закладі вищої освіти чи у навчальному за-
кладі фахової передвищої освіти (вища про-
фесійна школа, коледж, вище професійне 
училище), яке тривало щонайменше 3 роки.

дозвіл на перебування члена родини 
громадянина ЄС

документ про дозвіл на тимчасове пере-
бування / проживання; його видають чле-
нам родини громадян ЄС, які походять 
з країн, що знаходяться поза межами ЄС, 
і мають на території ЧР дозвіл на тим-
часове перебування. З 2021 року цей 
документ видають у формі: 1. книжечки 
малого формату (як, наприклад, паспорт 
громадянина для виїзду за кордон / нео-
фіційне закордонний паспорт) у синій 
обкладинці для близьких членів родини 
громадян ЄС (абзаци 1 і 2 § 15a Закону 
про перебування іноземців); 2. біоме-
тричного посвідчення для т. зв. далеких 
членів родини громадян ЄС (абзац 3 § 15a 
Закону про перебування іноземців).

карта працевлаштування / карта 
штатного робітника / розмовне 
робоча карта

вид дозволу на тимчасове (розмовне ‒ 
довгострокове) проживання громадянам 
т. зв. третіх країн (це всі країни, крім країн, 
що входять до Європейського Союзу, 
а також крім Ісландії, Ліхтенштейну, Нор-
вегії та Швейцарії) на території ЧР, голов-
ною метою якого є працевлаштування. 
Розрізняють: 1. дуальну / подвійну карту 
працевлаштування, яка поєднує дозвіл 
на довгострокове проживання і водно-
час дозвіл на працевлаштування; 2. неду-
альну карту працевлаштування, яка при-
значена для іноземців, які мають вільний 
доступ до ринку праці, і слугує лише 
посвідченням про дозвіл на довгостро-
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kartotéka

KATASTR

katastr nemovitostí

veřejný soubor údajů o ↓nemovitostech 
v ČR zahrnující jejich popis, údaje o jejich 
vlastnících, soupis a geometrické a polo-
hové určení. Odpovědnou institucí je katas‑
trální ↓úřad a je dostupný i online 
(www.nahlizenidokn.cuzk.cz)

vklad do katastru nemovitostí

zápis do katastru ↓nemovitostí, např. vlast-
nického nebo zástavního práva, věcného 
↑břemene, předkupního ↓práva atp. 
Zápis za úplatu provádí vždy katastrální 
úřad.

kauce

obecně: dočasná záloha (obvykle vratná). 
1. peněžitá záruka dle zák. č. 141/1961 
Sb., trestní řád, nahrazující vzetí osoby 
podezřelé ze spáchání ↓trestného činu do 
↓vazby; 
2. finanční záruka dle ↓zákona o pobytu 
cizinců, související s ↓vyhoštěním cizince; 
3. volební kauce dle zák. č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu ČR, kterou skládají 
kandidáti ve volbách do ↓Senátu Parla‑
mentu ČR (výše činí v roce 2021 částku 

кове проживання. Попередницею карти 
працевлаштування була т. зв. зелена 
карта, яку скасували у червні 2014 року.

картотека

кадастр нерухомості / кадастр 
нерухомого майна

відкритий реєстр відомостей про об’єкти 
нерухомості / нерухомого майна в ЧР, що 
містить опис об’єктів нерухомого майна, 
дані про їхніх власників, облік та геопро-
сторове положення / призначення. Від-
повідальною установою є Кадастрове 
управління, доступне також і онлайн 
(www.nahlizenidokn.cuzk.cz).

внесення до кадастру нерухомо‑
сті / внесення до кадастру нерухомого 
майна

запис до кадастру нерухомості / нерухо-
мого майна, наприклад права власно-
сті чи права застави, права обмеженого 
користування / сервітуту, привілейова-
ного права на придбання тощо. Запис за 
певну оплату завжди здійснює Держав-
ний земельний кадастр.

[грошова] застава

загалом: тимчасовий аванс (розмовне — 
завдаток, який, як правило, поверта-
ють). 1. грошова застава, яку відповідно 
до Закону № 141/1961 Збірника законів, 
«Кримінальний процесуальний кодекс», 
вносять як запобіжний захід, замість 
взяття під варту / ув’язнення, особи, підо-
зрюваної у вчиненні злочину; 2. фінансова 
гарантія, яка відповідно до Закону про 
перебування іноземців пов’язана з видво-
ренням / депортацією іноземця; 3. гро-
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20 000 Kč); 
4. starý termín pro vratnou peněžitou 
záruku, v souvislosti s nájmem bytu či domu 
(dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
se kauce v této souvislosti označuje termí-
nem ↑jistota).

kázeňské opatření

druh ↓výchovného opatření udělovaného 
žákům a studentům základních, středních 
či vyšších odborných škol. Mezi kázeňská 
opatření patří zejm.: 
1. ↓napomenutí třídního učitele (pouze na 
základních a středních školách); 
2. ↑důtka třídního učitele (pouze na 
základních a středních školách); 
3. ↑důtka ředitele školy (pouze na základ-
ních a středních školách); 
4. snížená známka z chování (pouze na 
základních a středních školách); 
5. podmíněné vyloučení žáka nebo studenta 
ze školy či školského zařízení; 
6. vyloučení žáka nebo studenta ze školy či 
školského zařízení.

шова застава на виборах, яку відповідно 
до Закону № 247/1995 Збірника законів, 
«Про вибори до парламенту ЧР», вносить 
кандидат під час виборів до Сенату Пар-
ламенту ЧР (у 2021 році розмір застави 
становить частку 20 000 чеських крон). 
4. колишній / застарілий термін на позна-
чення грошової застави, яку повертають, 
внесеної у зв’язку з орендою квартири чи 
будинку (відповідно до Закону № 89/2012 
Збірника законів, «Цивільний кодекс», 
для цього поняття використовують новий 
термін — [грошова] гарантія).

дисциплінарне покарання /  
дисциплінарний захід

вид виховного заходу, застосовуваного 
до учнів і студентів початкової, основної 
та старшої школи, а також — середніх 
навчальних закладів професійної освіти 
і навчальних закладів фахової передви-
щої освіти. До дисциплінарних покарань 
належать в основному такі: 
1. зауваження класного керівника (тільки 
у початковій, основній та старшій школі 
і в середніх навчальних закладах профе-
сійної освіти); 
2. догана від класного керівника (тільки 
у початковій, основній та старшій школі 
і в середніх навчальних закладах профе-
сійної освіти); 
3. догана від директора школи (тільки 
у початковій, основній та старшій школі 
і в середніх навчальних закладах профе-
сійної освіти); 
4. знижена оцінка з поведінки (тільки 
у початковій, основній та старшій школі 
і в середніх навчальних закладах профе-
сійної освіти); 
5. умовне відрахування учня чи студента 
зі школи чи навчального закладу; 
6. відрахування учня чи студента зі 
школи чи навчального закладу.
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klient

1. uživatel služby (sociální oblast) 
2. zákazník (obchod). 

klinický logoped

↓speciální pedagog; ↓logoped půso-
bící ve zdravotnictví; absolvent bakalář-
ského a navazujícího magisterského studia 
v oboru speciální pedagogika se speciali-
zací v oblasti logopedie a surdopedie a dále 
absolvent akreditovaného kvalifikačního 
kurzu „logoped ve zdravotnictví“, zakonče-
ného atestační zkouškou. Klinický logo-
ped působí nejčastěji v soukromé ordinaci, 
v nemocnicích nebo na poliklinikách, kde 
provádí diagnostiku a terapii nejen u dětí ale 
i u dospělých.

klinický psycholog

odborný pracovník; absolvent jednoobo-
rového magisterského studia psychologie 
a speciálního akreditovaného kurzu „Psy-
cholog ve zdravotnictví.“ Pro výkon své pro-
fese dále musí splnit 5 let odborné super-
vidované praxe a složit atestační zkoušku 
z klinické psychologie. Každý klinický psy-
cholog pracující bez odborného dohledu 
musí být registrován (tzv. registrovaný 
klinický psycholog), přičemž registrace je 
platná vždy na 10 let, s možností opakova-
ného prodloužení. Obsahem práce klinic-
kého psychologa je nejčastěji ↓psycholo‑
gické poradenství, psychodiagnostika či 
↓psychoterapie.

клієнт

1. отримувач послуги (соціальна 
галузь) / отримувач соціальної послуги; 
2. споживач / покупець (торгівля).

логопед [котрий працює в медичному 
закладі]

спеціальний педагог; логопед, який пра-
цює в галузі охорони здоров’я (у медич-
ному закладі); випускник бакалаврського 
та магістерського рівнів вищої освіти 
спеціальності «Спеціальна педагогіка» 
зі спеціалізацією в галузі логопедії та 
сурдопедагогіки і випускник акредито-
ваного кваліфікаційного курсу «Логопед 
у галузі охорони здоров’я», завершеного 
атестаційним іспитом. Такий логопед 
здебільшого працює у кабінеті приватної 
медичної практики, у лікарнях чи поліклі-
ніках, де проводить діагностику та ліку-
вання не лише дітей, але й дорослих.

клінічний психолог

фахівець / спеціаліст; випускник магіс-
терського рівня вищої освіти з однією 
спеціальністю «Психологія» та спеціаль-
ного акредитованого курсу «Психолог 
у галузі охорони здоров’я». Для подаль-
шої роботи за своїм фахом такий випус-
кник зобов’язаний пройти 5-річну фахову 
супервізійну практику і скласти атеста-
ційний іспит з клінічної психології. Кож-
ний клінічний психолог, який працює без 
фахового консультування, мусить мати 
реєстрацію (т. зв. реєстрований клініч-
ний психолог), яка завжди чинна 10 років 
і може бути знову продовжена. Зміст 
роботи клінічного психолога здебіль-
шого полягає у психологічній консульта-
ції / психологічному консультуванні, пси-
ходіагностиці та психотерапії.

KLIENTK
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Klokánek

projekt Fondu ohrožených dětí, jehož 
cílem je nabídnout dětem namísto ústavní 
výchovy přechodnou rodinnou péči na 
dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své 
rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena 
trvalá náhradní rodinná ↓péče (osvojení, 
pěstounská péče, svěření do výchovy třetí 
osoby). Klokánky mají pověření MPSV jako 
↓zařízení pro děti vyžadující okamži‑
tou pomoc a tvoří alternativu ↓ústavní 
výchovy. Bližší informace jsou dostupné na 
www.fod.cz.

kognitivní funkce

poznávací funkce: součást lidské psychiky 
uložené v mozku. Kognitivní funkce zahrnují 
zejm.: paměť, pozornost, exekutivní funkce 
(plánování, rozhodování, vůle), emocionální 
seberegulaci, prostorovou orientaci a řečo-
vou schopnost.

kolaudace

1. rozhodnutí stavebního úřadu, že objekt 
(stavba) splňuje patřičné stavební, hygie-
nické a protipožární normy, a že povoluje 
jeho užívání pro účel, pro který je kolaudo-
ván (jinak kolaudační rozhodnutí), 
2. úřední postup uskutečňovaný po dokon-
čení staveb pro jejichž využívání zákon vyža-
duje rozhodnutí o kolaudaci. Řízení o kolau-
daci vede místně příslušný stavební úřad 
(jinak kolaudační řízení). 
 
 
 

«Клоканек» – («Маленький кенгуру»)

проєкт «Фонду дітей, що перебува-
ють у складних життєвих обставинах», 
який має на меті замість інституційного 
догляду та виховання запропонувати 
дітям тимчасове сімейне виховання до 
того часу, поки вони не зможуть повер-
нутися до своїх родин чи поки для них не 
знайдуть постійну альтернативну форму 
сімейного виховання / піклування (уси-
новлення, патронат / опіка / піклування, 
передання на виховання третій особі). 
«Маленькі кенгуру» мають повноваження 
Міністерства праці та соціальних відно-
сини як заклад для дітей, що потребують 
невідкладної допомоги, і є альтернати-
вою інституційного догляду та вихо-
вання. Детальніша інформація доступна 
на сайті www.fod.cz.

когнітивна функція

пізнавальна функція: частина людської 
психіки, вміщеної у мозку. До когнітивних 
функцій здебільшого належать пам’ять, 
увага, виконавчі функції (планування, 
прийняття рішень, воля), емоційна само-
регуляція, просторова орієнтація та мов-
леннєва здатність.

прийняття / приймання в експлуатацію

1. рішення будівельного управління про 
те, що об’єкт (будівля) відповідає належ-
ним будівельним, гігієнічним та проти-
пожежним нормам і що управління дає 
дозвіл на використання об’єкта за при-
значенням, відповідно до якого цей об’єкт 
прийнято в експлуатацію (інакше — дозвіл 
на експлуатацію будівельного об’єкта); 
2. службовий порядок / офіційна проце-
дура, яку проводять після завершення 
будівництва об’єкта, для введення в екс-
плуатацію якого закон вимагає рішення 
про дозвіл на експлуатацію будівельного 
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kolková známka

kolek: cenina sloužící k zaplacení správ-
ního nebo soudního ↓poplatku, případně 
↑daně. Kolkové známky jsou v prodeji na 
všech ↓pobočkách České pošty (↓pošta) 
pověřených prodejem kolkových známek.

Kontaktní pracoviště krajské pobočky 
úřadu práce ČR

KoP ÚP ČR: organizační složka krajských 
poboček ↓Úřadu práce ČR. Na kontakt-
ních pracovištích lze na základě místní 
↓příslušnosti přímo podat žádost o evi-
denci uchazečů o zaměstnání, o ↑dávky 
v nezaměstnanosti, ↑dávky státní sociální 
podpory, ↑dávky pomoci v hmotné nouzi, 
↑dávky pro osoby se zdravotním postiže‑
ním a o ↓příspěvek na péči.

Komise pro rozhodování ve věcech pobytu 
cizinců

odvolací orgán příslušný pro rozhodování ve 
věcech ↓odvolání cizinců vůči ↓rozhodnu‑
tím ↓Ministerstva vnitra ČR týkajících se 
jejich pobytu na území ČR

об’єкта. Процедуру введення в експлу-
атацію будівельного об’єкта проводить 
відповідне місцеве будівельне управ-
ління (інакше — порядок введення в екс-
плуатацію будівельного об’єкта).

гербова марка / марка гербового 
збору

цінний папір, який служить для сплати 
адміністративного чи судового збору, 
або, за потреби, податку. Гербові марки 
продають у всіх відділеннях Чеської 
пошти (пошта), уповноважених для про-
дажу гербових марок.

Відділення обласного відділу центру 
зайнятості ЧР / Відділення обласного 
філіалу центру зайнятості ЧР

організаційний підрозділ регіональних 
відділів Центру зайнятості ЧР (в Україні ‒ 
це Державна служба зайнятості). У таких 
відділеннях на підставі територіальної 
приналежності (місце підприємницької 
діяльності для фізичної особи чи юри-
дична адреса фірми для юридичної особи) 
можна безпосередньо подати заяву про 
внесення до реєстру шукачів роботи, про 
допомогу по безробіттю, державну соці-
альну допомогу, допомогу у разі скрутного 
матеріального становища / матеріальну 
допомогу, пенсію за інвалідністю, а також 
про допомогу на догляд.

Комісія для прийняття рішень з питань 
проживання іноземців

апеляційний орган, уповноважений 
приймати рішення у справах оскар-
ження / апеляції іноземцями рішень 
Міністерства внутрішніх справ ЧР щодо 
їхнього перебування на території ЧР.

KOLKOVÁ ZNÁMKAK
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komunální odpad

směsný odpad: podle legislativy veš-
kerý odpad vznikající při činnosti fyzic‑
kých ↓osob (domácností) na území obce 
(↓obec). 

komunita

obecně: lidské společenství, jehož přísluš-
níci jsou spojeni určitou spřízněností a vzá-
jemnou spoluprací. Užší vymezení chápe 
komunitu jako osoby, které žijí v geogra-
ficky definované oblasti, a které jsou citově 
vázáni k sobě navzájem a k místu, kde žijí. 
Jako komunitu lze chápat i sociální prostor, 
kde člověk získává emocionální podporu, 
ocenění a praktickou pomoc v každodenním 
životě. Lze rozlišovat různé typy komunit, 
např.: občanská, terapeutická, výcviková, 
spirituální, aj.

komunitní práce

podpora a pomoc členům komunity směřu-
jící ke zlepšení jejich dovedností, které jim 
umožní řešit problémy komunity vlastními 
silami. Jedna z metod ↓sociální práce, 
která směřuje k vyvolání nebo podporování 
změny v rámci místního společenství a vyu-
žívá lidských zdrojů v ↑komunitě prostřed-
nictvím jejich aktivizace.

KONTROLA

kontrola

pobytová kontrola

kontrola oprávněnosti pobytu ↑cizince na 
území ČR, kterou provádí služba cizinecké 
↓policie např. v dopravních prostředcích, 

побутові відходи

змішані відходи: відповідно до законо-
давства це всі відходи, що з’являються 
під час діяльності фізичних осіб (домаш-
ніх господарств / домогосподарств) на 
території муніципалітету (муніципалітет).

спільнота / громада

загалом: це людська спільнота, членів якої 
поєднує певна спорідненість і взаємна 
співпраця. У більш вузькому значенні 
словом «спільнота» позначають осіб, що 
живуть на географічно визначеній терито-
рії та емоційно прив’язані одне до одного 
й до місця свого проживання. Спільно-
тою можна вважати також і соціальний 
простір, де людина отримує емоційну під-
тримку, оцінку та практичну допомогу у 
щоденному житті. Розрізняють різні типи 
спільнот, наприклад: громадянську, тера-
певтичну, освітню, духовну тощо.

робота зі спільнотою / робота в громаді

підтримання та допомога членам спіль-
ноти, спрямована на покращення їхніх 
умінь, які допоможуть їм самостійно вирі-
шувати проблеми спільноти. Це один із 
методів соціальної роботи, що спрямова-
ний на спонукання чи підтримання змін 
у межах місцевої спільноти і який вико-
ристовує людські ресурси спільноти / гро-
мади шляхом їхньої активізації.

контроль / перевірка

контроль легальності перебування / 
перевірка легальності перебування

перевірка легальності перебування іно-
земця на території ЧР, яку проводить Полі-
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na ↓ubytovnách, v bytech, na tržištích, na 
nádražích, u ↓zaměstnavatelů aj. Při kon-
trole je cizinec povinen předložit ↓průkaz 
o povolení k pobytu (např. biometrická 
↑karta), cestovní ↑doklad a doklad o uza-
vřeném zdravotním pojištění (↓průkaz po‑
jištěnce, příp. pojistná smlouva a doklad 
o zaplacení pojistného).

technická kontrola vozidla

hov. technická; povinná, periodická kontrola 
technického stavu všech silničních vozi-
del, která jsou v ČR registrována a která 
jsou opatřena registrační značkou. Kontrolu 
provádí a doklad o jejím absolvování vydává 
↓Stanice technické kontroly (STK). Kon-
trola se provádí obvykle 1× za 2 roky a je 
zpoplatněna. Bez platného dokladu o absol-
vované kontrole nelze silničním vozidlem 
jezdit.

konzervatoř

vzdělávací instituce se zaměřením zejména 
na nevýtvarné umělecké vzdělání (hudba, 
zpěv, tanec a hudebně dramatické umění). 
V ČR má konzervatoř obdobné postavení 
jako střední ↓škola (SŠ), v některých přípa-
dech jako vyšší odborná ↓škola (VOŠ). 
 
 

ція у справах іноземців, наприклад, у тран-
спорті, в гуртожитках, у квартирах, на 
ринках, на вокзалах, у роботодавців тощо. 
Під час контролю іноземець зобов’язаний 
надати посвідчення про дозвіл на перебу-
вання / посвідку проживання (наприклад, 
біометричне посвідчення / біометричну 
картку), докумен / паспорт громадянина 
для виїзду за кордон / неофіційне закор-
донний паспорт і документ, що підтвер-
джує наявність медичного страхування 
(наприклад, посвідчення застрахова-
ної особи; за потреби, договір страху-
вання / страховий поліс і квитанцію про 
оплату страхового платежу).

технічний огляд транспортного засобу / 
технічний контроль транспортного 
засобу / неофіційне техогляд (в Укра‑
їні – обов’язковий технічний контроль 
транспортного засобу / ОТК)

обов’язковий періодичний контроль тех-
нічного стану всіх дорожніх транспортних 
засобів, що зареєстровані в ЧР і мають 
реєстраційний номерний знак. Проводить 
техогляд і видає документ про його про-
ходження (в Україні — це протокол із само-
клейною міткою, яку кріплять на вітрове 
скло автомобіля) Станція технічного огляду 
[автотранспортних засобів] (СТО). Техогляд 
зазвичай проводять один раз на два роки, 
і він підлягає оплаті. Дорожнім транспорт-
ним засобом не можна їздити без чинного 
документа про проходження техогляду.

консерваторія (в Україні – училище 
культури і мистецтв / коледж культури 
і мистецтв / училище мистецтв / коледж 
мистецтв)

навчальний заклад, зорієнтований 
в основному на мистецьку освіту необра-
зотворчого спрямування (музика, спів, 
танець, музичне драматичне мистецтво). 
У ЧР консерваторія має статус, подіб-

KONZERVATOŘK
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konzul

↓úředník zastupitelského ↓úřadu, který 
zastupuje svou zemi v zahraničí v oblasti 
obchodu, hospodářství, vědecké spolupráce 
a dopravy a mimoto je pověřen vízovými, 
pasovými a imigračními záležitostmi

konzulát

konzulární úřad: součást zastupitelského 
↓úřadu v zahraničí

korespondenční adresa

doručovací ↑adresa.

korporace

obchodní korporace druh právnické ↓osoby 
založené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních korporacích. Obchodními korpora-
cemi mohou být: obchodní ↓společnosti 
(veřejná obchodní ↓spol., komanditní 
↓spol., ↓společnost s ručením omezeným 
a akciová ↓spol. a evropské hospodářské 
zájmové sdružení) a ↑družstva.

ний до статусу середнього навчального 
закладу професійної освіти (в Укра-
їні — це профільна школа, училище) або, 
у деяких випадках, навчального закладу 
фахової передвищої освіти (в Україні — 
це вище професійне училище, коледж).

консул

службовець / службова особа / співро-
бітник дипломатичної установи / посоль-
ства, зокрема його частини — консуль-
ської установи, який представляє свою 
країну за кордоном у галузі торгівлі, еко-
номіки, наукової співпраці і транспорту 
і, крім того, уповноважений вирішувати 
візові, паспортні та імміграційні питання.

консульство

консульська установа: частина диплома-
тичної установи / посольства за кордоном.

адреса для доручення поштових над‑
ходжень

адреса для доручення поштових надхо-
джень.

комерційна корпорація / торговельна 
корпорація / торгова корпорація

вид юридичної особи, заснованої від-
повідно до Закону № 90/2012 Збірника 
законів, «Про комерційні корпорації». 
До комерційних корпорацій належать 
комерційні товариства / торговельні ком-
панії / торгові компанії (в Україні — гос-
подарські товариства) (повне товари-
ство, командитне товариство, товариство 
з обмеженою відповідальністю, акціонерне 
товариство та європейська група з еконо-
мічних інтересів — в Україні це Європей-
ська Економічна Палата) і кооперативи.

KONZULK
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korupce

zneužívání postavení za účelem vlastního 
obohacení či získání jiných výhod. Podle 
↓trestního zákoníku se korupční jednání 
může klasifikovat jako trestný čin podplá-
cení, přijetí ↓úplatku, zneužití pravomoci 
úřední osoby aj.

koučink

soubor technik a metod, které pomáhají 
lidem s plánováním, motivací, podporou 
a rozvojem jejich silných stránek v rámci 
osobního a profesního života. Koučink se 
oproti ↓psychoterapii zaměřuje vždy do 
budoucna (nikoliv do minulosti). Koučink je 
placená služba, kterou poskytují zpravidla 
vyškolení odborníci.

krádež

↓trestný čin proti majetku; ve smyslu 
↓trestního zákoníku, spočívá v nezákon-
ném přisvojení si cizí věci

kraj

označení pro vyšší územní samosprávný 
celek (↓samospráva) menší než stát a větší 
než okres. Postavení kraje, jeho orgány 
a působnost upravuje zák. č. 129/2000 
Sb., o krajích. V ČR je 14 krajů včetně hl. m. 
Prahy.

корупція / хабарництво / підкуп

зловживання становищем з метою осо-
бистого збагачення чи отримання інших 
вигод. Згідно з Кримінальним кодексом, 
корупційну поведінку можна кваліфі-
кувати як [кримінальне] правопору-
шення / [кримінальний] злочин давання 
хабаря / підкупу, отримання хабаря, злов-
живання владою або службовим стано-
вищем тощо.

коучинг / вишкіл

набір методів і прийомів, які допома-
гають людям планувати, мотивувати, 
підтримувати та розвивати свої сильні 
сторони в особистому та професій-
ному житті. На відміну від психотерапії, 
коучинг завжди сфокусований на май-
бутньому (а не на минулому). Коучинг —
це платна послуга, яку зазвичай надають 
кваліфіковані фахівці.

крадіжка

[кримінальне] правопорушення / [кримі-
нальний] злочин проти власності / майно-
вий злочин; відповідно до Кримінального 
кодексу полягає в незаконному привлас-
ненні чужого майна.

область / край

позначення вищої одиниці територі-
ального самоврядування (самовряду-
вання), меншої за державу і більшої, 
ніж район. Статус області / краю, його 
органи та компетенція регульовані Зако-
ном № 129/2000 Збірника законів, «Про 
області / краї». Чеська Республіка поді-
ляється на 14 областей / краї, включно зі 
столицею / столичним містом Прагою.

KORUPCEK
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krajan

cizinec, který má prokazatelně český národ-
nostní původ, nebo je dítětem či vnukem 
rodiče s českým národnostním původem.

krajská pobočka úřadu práce ČR

organizační složka ↓Úřadu práce ČR; vyko-
nává agendu Úřadu práce v jednotlivých 
krajích prostřednictvím svých kontaktních 
pracovišť. Na Krajské pobočce lze přímo 
podat žádost o ↑dávky pěstounské péče, 
či v případě cizinců o vydání pracovního 
↓povolení.

krátkodobé vízum

↓vízum do 90 dnů

krizové centrum

obecný název pro různé typy zařízení posky-
tující neodkladnou, bezbariérovou a nestig-
matizující psychologickou a psychiatrickou 
péči. Poskytují různé formy krizové ↑inter‑
vence (telefonická, tváří v tvář) a též krátko-
dobý pobyt na lůžku s intenzivním terapeu-
tickým programem.

kulaté razítko

úřední razítko, na němž je vyznačen malý 
státní znak. Mohou jej používat jen ↓záko‑
nem stanovené úřední osoby.

краянин / земляк / співвітчизник

іноземець, який має підтверджене чеське 
походження (етнічний чех) або є дити-
ною чи онуком одного з батьків, що має 
чеське походження (є етнічним чехом).

Обласний відділ центру зайнятості 
ЧР / Обласний філіал центру зайнято‑
сті ЧР

організаційний підрозділ Центру зайня-
тості ЧР (в Україні — це Державна служба 
зайнятості); виконує функцію Центру 
зайнятості в окремих областях / краях 
через посередництво своїх відділень. 
В Обласному відділі можна безпосеред-
ньо подати заяву про грошову допомогу 
на прийомних дітей чи, у випадку з іно-
земцями, про видання дозволу на пра-
цевлаштування.

короткочасна віза / короткотéрмінова 
віза / розмовне короткострокова віза

віза, видана на термін до 90 днів

кризовий центр (в Україні – Центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді / ЦСССДМ)

загальна назва для різних типів закла-
дів, які надають невідкладну, без-
бар’єрну і нестигматизаційну психоло-
гічну та психіатричну допомогу. Вони 
забезпечують різні форми кризового 
та екстреного втручання (по телефону, 
віч-на-віч), а також — короткочасне ста-
ціонарне лікування з інтенсивною тера-
певтичною програмою.

кругла печатка

офіційна печатка з малим державним 
гербом. Її можуть використовувати лише 
законом   встановлені посадові особи.

KRAJANK
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kroužek (zájmový)

lid. označení pro zájmovou volnočasovou 
aktivitu dětí, např. kroužek plavání

kulturní šok

souhrn pocitů ze života v cizím prostředí, 
reakce na nové, nečekané a často nepří-
jemné situace.

KURÁTOR

kurátor

sociální kurátor pro dospělé

specializovaný sociální ↓pracovník na 
obecním ↓úřadě, který poskytuje sociální 
↓poradenství dospělým osobám ohrože-
ným ↓sociálním vyloučením (např. osoby 
bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu 
trestu odnětí svobody a dal.)

sociální kurátor pro mládež

specializovaný sociální ↓pracovník na 
obecním ↓úřadě, který se zaměřuje na 
práci s ↓nezletilými dětmi a ↓mladis‑
tvými, kteří se dopustili nezákonného jed-
nání (↑delikt, čin jinak trestný apod.), nebo 
kteří trpí opakovanými poruchami chování 
závažného charakteru.

kvalifikovaná certifikační autorita

akreditovaná certifikační autorita: insti-
tuce, která je podle zák. č. 297/2016 Sb. 

гурток (за інтересами)

розмовне позначення дозвілля дітей за 
інтересами, наприклад, гурток плавання.

культурний шок

сукупність почуттів, що виникають 
у чужому середовищі, реакція на нові, 
неочікувані і часто неприємні ситуації.

опікун / піклувальник

соціальний опікун для дорослих / 
соціальний піклувальник для дорослих

соціальний працівник з відповідною спе-
ціалізацією, що працює в муніципаль-
ному управлінні / муніципалітеті і надає 
соціальні консультації дорослим особам, 
яким загрожує соціальне виключення / 
соціальне вилучення (наприклад, бездо-
мні громадяни / безпритульні / розмовне 
безхатченки, звільнені з місць позбав-
лення волі тощо).

соціальний опікун для молоді / 
соціальний піклувальник для молоді

соціальний працівник з відповідною спе-
ціалізацією, що працює в муніципаль-
ному управлінні / муніципалітеті і зосере-
джується на роботі з малолітніми дітьми 
та неповнолітніми особами, які вчинили 
протиправні дії (делікт / правопорушення, 
або злочин / злочинні дії тощо) або які 
страждають повторюваними серйозними 
розладами поведінки.

акредитований центр сертифікації 
ключів / АЦС

установа, яка, відповідно до Закону 

KROUŽEK (ZÁJMOVÝ)K
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o službách vytvářejících důvěru pro elek-
tronické transakce, oprávněna na žádost 
vydat kvalifikovaný certifikát pro uznávaný 
elektronický ↓podpis nebo kvalifikovaný 
elektronický ↓podpis. Mezi kvalifikované 
certifikační autority v ČR patří např. Česká 
pošta, s. p., První certifikační autorita, a. s. 
nebo společnost eIdentity, a. s.

kyberšikana

forma ↓šikany jiné osoby pomocí infor-
mačních technologií (internet, mobilní 
telefon, apod.), velmi často pak s využi-
tím sociálních sítí (např. Facebook, Insta-
gram, Youtube a dal.) nebo prostřednictvím 
emailu. Nejčastější podobou kyberšikany 
je vydírání, ztrapňování, obtěžování nebo 
zastrašování.

leasing

koupě pronajaté věci. Na začátku platí 
nájemce první mimořádnou ↓splátku 
(akontaci), pak v pravidelných intervalech 
↓nájemné. Po uplynutí předem stanovené 
doby a úhrady poslední splátky nájemného 
získává nájemce pronajatý předmět do 
svého vlastnictví.

LÉKAŘ

lékař

№ 297/2016 Збірника законів, «Про 
довірчі послуги для забезпечення елек-
тронної взаємодії» (в Україні — це Закон 
«Про електронні довірчі послуги»), упов-
новажена на підставі заяви видавати 
кваліфікований сертифікат чинності 
електронного підпису або кваліфікова-
ний електронний підпис. До акредито-
ваних центрів сертифікації ключів в ЧР 
належать, наприклад, АТ «Чеська пошта», 
АТ «Перший центр сертифікації ключів» 
або АТ «Компанія eІдентіти (електронної 
ідентифікації»).

кібербулінг / кіберзалякування

форма цькування / пересліду-
вання / булінгу іншої особи за допомо-
гою інформаційних технологій (інтернет, 
мобільний телефон тощо), дуже часто 
з використанням соціальних мереж 
(наприклад, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб 
і под.) або через електронну пошту. До 
найбільш поширених видів кібербулінгу 
належать шантаж / вимагання, завдання 
страждань, домагання та залякування.

лізинг

купівля орендованої речі. Спочатку орен-
дар / наймач сплачує перший позачерго-
вий внесок (авансовий платіж / попередній 
внесок), а потім — регулярну орендну 
плату / плату за користування майном. 
Після закінчення заздалегідь встановле-
ного терміну та сплати останнього внеску 
орендної плати орендар / наймач набуває 
право власності на об’єкт оренди.

лікар

KYBERŠIKANAL
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dětský lékař

pediatr: ↓odborný lékař specializující se na 
péči o zdraví dětí a mladistvých do 18 let

oční lékař

odborný lékař

lékař s určitou medicínskou specializací, zís-
kanou na základě atestace (např. ↓psychiatr, 
↓pediatr, ↓neurolog, ↓ortoped, ↓onko‑
log, ↓venerolog aj.)

posudkový lékař

smluvní lékař (např. ↓Úřadu práce ČR, 
↑ČSSZ); zabývá se kontrolou posuzo-
vání dočasné pracovní neschopnosti pro 
účely nemocenského pojištění (↑dávky 
nemocenského pojištění), dále posuzová-
ním ve věcech důchodového ↓pojištění 
(např. invalidní důchod), bezmocnosti, soci-
ální péče a státní sociální podpory.

praktický lékař

všeobecný lékař, obvodní lékař: léčí akutní 
a chronická onemocnění, poskytuje pri-
mární a preventivní péči a vzdělává lidi 
v oblasti zdraví. Má oprávnění vysílat paci-
enty na specializovaná vyšetření k jiným 
odborným lékařům či do jiných zdravotnic-
kých zařízení.

дитячий лікар

педіатр: лікар-спеціаліст з охорони здо-
ров’я дітей та неповнолітніх осіб у віці до 
18 років.

офтальмолог

лікар‑спеціаліст

лікар певної медичної спеціальності, 
отриманої на підставі атестації (напри-
клад, психіатр, педіатр, невролог, орто-
пед, онколог, венеролог тощо).

лікар‑експерт

лікар за контрактом (наприклад, у Цен-
трі зайнятості ЧР, Чеському управлінні 
соціального забезпечення); займа-
ється контролем оцінювання тимчасової 
непрацездатності особи з метою надання 
їй страхування на випадок хвороби / тим-
часової непрацездатності (допомога 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатні-
стю), а також розглядом питань щодо 
пенсійного страхування (наприклад, 
пенсія за інвалідністю), безпорадності, 
соціального забезпечення та державної 
соціальної допомоги.

лікар загальної практики / 
сімейний лікар

лікар-терапевт / терапевт, дільнич-
ний лікар / дільничний терапевт: лікує 
гострі та хронічні захворювання, надає 
первинну та профілактичну допомогу 
і навчає людей у галузі охорони здоров’я. 
Має повноваження направляти пацієнтів 
на спеціалізовані обстеження до інших 
лікарів-спеціалістів (розмовне до вузьких 
спеціалістів) чи в інші медичні заклади.

LÉKAŘL
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revizní lékař

lékař zdravotní pojišťovny, který kontroluje 
výkony a jejich účtování prováděné smluv-
ními lékaři

zubní lékař

stomatolog: lid. zubař; odborný ↑lékař; 
zabývá se prevencí, diagnostikou a léčbou 
chrupu a ústní dutiny.

ženský lékař

↑gynekolog

lékařské vyšetření

lékařská prohlídka

LGBT+

zkratka označující lesby, gaye, bisexu-
ály a transgender osoby. Užívá se obvykle 
k souhrnnému označení komunit či hnutí 
celého spektra sexuálních a genderových 
identit (↑genderová identita) a termínů 
s nimi souvisejících. V této souvislosti se 
 lze setkat i s rozšířenou variantou  
LGBTQIA (zahrnuje queer, intersex a asexu-
ální osoby).

LHŮTA

lhůta

časové období stanovené ke splnění nějaké 
povinnosti, či k uplatnění svého práva 
(např. lhůta pro ↓odvolání nebo pro odstra-
nění vad v podané žádosti apod.)

ревізійний лікар[‑експерт]

лікар медичної страхової компанії, який 
контролює виконання послуг та їхній 
обрахунок, здійснені лікарями, що пра-
цюють за контрактом.

стоматолог / розмовне зубний [лікар]

лікар-спеціаліст; займається профі-
лактикою, діагностикою та лікуванням 
зубів і ротової порожнини.

жіночий лікар

гінеколог

медичне обстеження

медичний огляд / медогляд

ЛГБТ+

абревіатура, що позначає лесбійок, геїв, 
бісексуалів і трансгендерів. Зазвичай її 
використовують для спільного позна-
чення спільнот або рухів усього спектру 
сексуальної та гендерної ідентичності 
(гендерна ідентичність) і понять, пов’я-
заних з ними. Можна також зауважити 
і більш розширений варіант абревіа-
тури — ЛГБТКІА (містить поняття квір, 
інтерсекс, асексуальність особи).

термін

часовий проміжок, встановлений для 
виконання певного зобов’язання чи для 
реалізації свого права (наприклад, тер-
мін подання апеляції або термін для усу-
нення недоліків поданої заяви тощо).

LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍL
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výpovědní lhůta

↓výpovědní doba

lichva

půjčování peněz s nepřiměřeně vysokým 
↓úrokem (vyšší než desítky či stovky pro-
cent ročně). V ČR je lichva podle ↓trestního 
zákoníku považována za ↓trestný čin. 
 

LIST

list 
 

list vlastnictví

výpis z katastru nemovitostí: veřejná ↓lis‑
tina obsahující soupis ↓nemovitostí, 
které v daném katastrálním území vlastní 
konkrétní vlastník či spoluvlastníci a který 
slouží k prokazování tohoto vlastnictví. 
Vydává jej katastrální úřad (↑katastr nemo‑
vitostí) nebo ↑Czech POINT

oddací list

matriční doklad o uzavření manželství. 
Vydává ho matriční ↓úřad v místě, kde bylo 
manželství uzavřeno.
 

термін між попередженням про 
звільнення і звільненням

період / термін між попередженням про 
звільнення і звільненням

лихварство

надання позики з непропорційно високими 
відсотком (вищий, ніж десятки чи сотні 
відсотків на рік). В ЧР лихварство відпо-
відно до Кримінального кодексу вважають 
[кримінальним] правопорушенням / [кримі-
нальним] злочином.

документ (офіційний / юридичний доку‑
мент певного виду): свідоцтво, 
запис, ліцензія тощо

свідоцтво про право власності на 
об’єкти нерухомого майна / свідоцтво 
про право власності на нерухомість

витяг з кадастру нерухомості / нерухо-
мого майна: публічний документ, який 
містить перелік об’єктів нерухомо-
сті / нерухомого майна, що перебува-
ють у власності конкретного власника 
чи співвласників на певній кадастровій 
території, і який підтверджує це право 
власності. Його видає кадастрове управ-
ління (кадастр нерухомості / кадастр 
нерухомого майна) або відділення 
Чеської пошти з послугою Czech POINT.

свідоцтво про укладення шлюбу / 
свідоцтво про шлюб

документ про реєстрацію актів цивіль-
ного стану, а саме про реєстрацію шлюбу. 
Його видає державний орган реєстрації 
актів цивільного стану / метрична уста-
нова / РАЦС за місцем укладення шлюбу.

LICHVAL
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rodný list

matriční doklad o narození obsahující 
jméno, příjmení, datum a místo narození, 
rodné ↑číslo a ↓údaje rodičů. Vydává ho 
matriční ↓úřad v místě narození.

úmrtní list

matriční doklad potvrzující úmrtí člověka 
a základní ↓údaje o něm. Vydává ho mat‑
riční ↓úřad v místě úmrtí.

výuční list

doklad o dosažení středního vzdělání na 
středním odborném učilišti (↑dosažené 
vzdělání) v některém z učebních oborů bez 
maturitní ↓zkoušky

 

zápočtový list

potvrzení o zaměstnání: dokument, který 
vydává zaměstnavatel zaměstnanci 
při skončení pracovního poměru nebo 
↑dohody o pracovní činnosti. Obsahuje 
základní údaje o zaměstnání, zejm. forma 
pracovního poměru, doba jeho trvání 
a důvod jeho skončení; druh vykonávané 
práce; započitatelná doba zaměstnání a dal. 
Dokument se dokládá u nového zaměst-
navatele případně na ↓Úřadu práce ČR, 
a dále na České ↓správě sociálního zabez‑
pečení.

свідоцтво про народження

документ про реєстрацію актів цивіль-
ного стану, а саме про народження 
дитини. Цей документ містить ім’я, пріз-
вище, дату і місце народження, іденти-
фікаційний номер фізичної особи і дані 
про батьків. Його видає державний орган 
реєстрації актів цивільного стану / РАЦС 
за місцем народження.

свідоцтво про смерть

документ про реєстрацію актів цивільного 
стану, який засвідчує смерть людини 
і містить основні дані про неї. Його видає 
державний орган реєстрації актів цивіль-
ного стану / РАЦС за місцем смерті.

свідоцтво про закінчення професійного 
училища (в Україні  – диплом кваліфіко‑
ваного працівника)

документ, що засвідчує отримання освіти 
в середньому професійному училищі 
(досягнутий рівень освіти) за однією 
з навчальних спеціальностей без дер-
жавного іспиту на отримання свідоцтва 
про здобуття повної загальної середньої 
освіти.

довідка для майбутнього роботодавця 
або центру зайнятості

довідка з місця роботи: документ, який 
видає роботодавець працівникові 
в момент припинення трудових відносин 
за трудовим договором чи угодою про тру-
дову діяльність. Документ містить основні 
дані про трудову діяльність, зокрема про 
форму трудових відносин, їхню тривалість 
та причину припинення; вид виконуваної 
роботи; розрахунковий період трудових 
відносин тощо. Документ надають новому 
роботодавцю або, за потреби, Центру 
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listina

jakýkoliv písemný úřední dokument

loupež

↓trestný čin proti svobodě; ve smyslu 
↓trestního zákoníku spočívá v nezákon-
ném zmocnění se cizí věci násilím nebo pod 
pohrůžkou použití násilí. 

Lítačka

čipová karta, která slouží primárně k nahrá-
vání časových jízdenek pro veřejnou osobní 
přepravu v rámci Pražského integrovaného 
systému – PID a k následnému prokazování 
se při přepravní kontrole. Současně však 
může sloužit také jako čtenářský průkaz 
do Městských knihoven v Praze a karta pro 
nabíjení elektromobilů v rámci sítě dobí-
jecích stanic společnosti Pražská energe-
tika, a. s. (PRE) na území hlavního města.

logoped

↓speciální pedagog, odborný pedago‑
gický ↓pracovník; absolvent magister-
ského studia v oboru speciální pedagogika 
se specializací v oblasti ↓logopedie a sur-
dopedie. Zabývá se výchovou, vzděláváním 
a komplexní péčí (tj. diagnostika a terapie) 
o osoby s narušenou komunikační schop-
ností (např. poruchy hlasu, poruchy plynu-
losti řeči, nemluvnost, kombinované vady 
řeči a dal.). Působí obvykle ve školských 

Зайнятості ЧР чи Чеському управлінню 
соціального забезпечення.

документ / розмовне офіційний папір

будь-який письмовий офіційний документ.

грабіж

[кримінальне] правопорушення / [кримі-
нальний] злочин проти свободи; відпо-
відно до Кримінального кодексу полягає 
в незаконному заволодінні чужим майном 
силою або під загрозою застосування сили.

єдиний електронний проїзний квиток 
«Літачка»

чипова картка, яка служить в основному 
для завантаження квитків для проїзду 
в громадському пасажирському тран-
спорті в межах Празької інтегрованої 
транспортної системи (PID) і для їхнього 
пред’явлення під час транспортного 
контролю. Проте водночас ця картка 
також може бути читацьким квитком 
у Муніципальних бібліотеках м. Праги 
і карткою для заряджання електромо-
білів у мережах станцій заряджання 
АТ «Pražská energetika, a.s.» (PRE) на 
території столичного міста Праги.

логопед

спеціальний педагог, фаховий педагогічний 
працівник; випускник магістерського рівня 
вищої освіти спеціальності «Спеціальна 
педагогіка» зі спеціалізацією в галузі лого-
педії та сурдопедагогіки. Займається вихо-
ванням, навчанням і комплексною підтрим-
кою (тобто, діагностика і терапія) особи з 
порушеннями мовлення (наприклад, пору-
шення голосу, порушення плавності мов-
лення, відсутність мовлення, комбіновані 
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poradenských zařízeních, či ve zdravotnictví 
(↑klinický logoped).

logopedie

podobor ↓speciální pedagogiky; zabývá se 
teoreticky i prakticky problémy řečových vad 
a jejich nápravou. Zaměřuje se na naruše-
nou komunikační schopnost dětí i dospělých 
z nejrůznějších pohledů, zkoumá a napravuje 
jak drobné řečové vady, tak rozsáhlé poruchy. 
Specializuje se také na vady sluchu a hlasu.

mafie

organizovaná zločinecká skupina (↓zločinec)

magistr

akademický ↓titul označující absol-
venta magisterského ↓studia na vysoké 
škole. Titul magistra se uvádí ve zkratce 
Mgr. (v případě uměleckých oborů MgA.) 
před jménem. Absolventům lékařských 
oborů se namísto titulu magistr udělují aka-
demické tituly: doktor medicíny (MUDr.), 
doktor veterinární medicíny (MVDr.) nebo 
doktor zubního lékařství (MDDr.).

magistrát

označení obecního ↓úřadu statutárních 
↓měst. V jeho čele stojí ↓primátor.

вади мовлення тощо). Зазвичай працює 
в навчально-консультаційних закладах або 
в системі охорони здоров’я (див. логопед, 
котрий працює в медичному закладі).

логопедія

галузь спеціальної педагогіки; вивчає 
теоретичні та практичні проблеми вад 
мовлення і їхнє усунення. Спрямовує 
свою увагу на аналіз порушень мовлення 
дітей і дорослих у різних аспектах, дослі-
джує та усуває як дрібні вади мовлення, 
так і значні мовленнєві розлади. Спеці-
алізується також на порушеннях голосо-
вого апарату і вадах слуху.

мафія

організована злочинна група (злочинець).

магістр

науковий / академічний ступінь на позна-
чення випускника магістерського рівня 
вищої освіти. Ступінь магістра у скоро-
ченому варіанті Mgr. (у випадку зі спе-
ціальностями мистецького профілю — 
MgA.) записують перед прізвищем. 
Випускникам медичних спеціальностей, 
замість ступеня магістр, присвоюють 
такі наукові ступені: доктор загальної 
медицини (MUDr.), доктор ветеринарної 
медицини (MVDr.) або доктор дентальної 
медицини / доктор стоматології (MDDr.).

магістрат / муніципалітет (в Україні  – 
міська рада / міськрада)

позначення муніципалітету міста зі спеці-
альним статусом, яке очолює мер.

LOGOPEDIEL
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majitel

maloobchod

způsob prodeje zpravidla menšího objemu 
zboží konečnému spotřebiteli

MANŽELSTVÍ

manželství

obecně právní a společenská instituce, 
přítomná skoro ve všech kulturách světa, 
která lidem uvnitř tohoto svazku ukládá 
práva a povinnosti, upravuje práva mezi 
nimi, stejně tak jako mezi jejich dětmi a pří-
buznými. Manželství je v ČR dobrovolným, 
v zásadě trvalým a rovnoprávným soužitím 
muže a ženy, které je založeno zákonem 
stanoveným způsobem – ↓sňatkem. V ČR 
je jedinou zákonnou formou ↓monogamní 
manželství. Obdobou manželství u stejnopo-
hlavních párů je ↓registrované partnerství

monogamní manželství

↓sňatek dvou partnerů – 1 muže a 1 ženy.

neplatné manželství

manželství, které bylo uzavřeno v rozporu 
se ↓zákonem. Neplatnost může vyslovit 
pouze ↓soud. Mezi podmínky neplatnosti 
patří: uzavření manželství s vdanou ženou 
nebo ženatým mužem, příbuzným, ↓nezle‑
tilým, či s osobou, které byla omezena 
↓způsobilost k právním úkonům aj.

власник

роздрібна торгівля

спосіб продажу кінцевому споживачеві, 
як правило, меншого обсягу товару.

шлюб / одруження

загалом це правовий і соціальний інсти-
тут, який існує майже у всіх культурах світу 
і який наділяє людей у межах цього союзу 
певними правами та обов’язками, регулює 
правові стосунки між учасниками союзу, 
а також між їхніми дітьми та іншими роди-
чами. У ЧР одруження — це добровільне 
і, в принципі, тривале та рівноправне 
співжиття чоловіка та жінки, оформлене 
встановленим законним способом — шлю-
бом. Єдина правова форма в ЧР — це 
моногамний шлюб. Наближеною до шлюбу 
формою закріплення стосунків для одно-
статевих пар є [за]реєстроване партнер-
ство /зареєстровані партнерські стосунки  

цивільне партнерство / цивільний союз осіб 
однієї статі / одностатевий шлюб.

моногамний шлюб

шлюб двох партнерів — 1 чоловіка та 
1 жінки.

нечинний шлюб / недійсний шлюб

шлюб, укладений з порушенням закону. 
Нечинність шлюбу може бути визнана 
тільки судом. Умовами нечинності шлюбу, 
зокрема, є такі: укладання шлюбу із заміж-
ньою жінкою чи з одруженим чоловіком, 
з родичем, з неповнолітнім / неповноліт-
ньою особою, з особою, що має обмежену 
цивільну дієздатність, тощо.
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polygamní manželství

polygamie, mnohomanželství: označuje for-
mální rodinné soužití (↓sňatek) muže či 
ženy s více partnery opačného pohlaví. V ČR 
je tato forma manželství nezákonná.

účelové manželství

účelové neboli fiktivní ↓sňatky uzavírané za 
jiným účelem než za účelem manželského 
soužití, např. pouze za účelem obejití pravi-
del státu pro vstup a pobyt cizinců na jeho 
území. V ČR se jedná o ↓trestný čin napo-
máhání k neoprávněnému pobytu na území 
republiky (až 1 rok odnětí svobody). 
 
 

vysvědčení o právní způsobilosti k uza‑
vření manželství

doklad vyžadovaný při uzavírání manžel-
ství v cizině. Pro české občany jej vydává 
matriční ↓úřad, cizincům domovský 
stát (informace poskytuje zastupitelský 
↓úřad). Jedná se o potvrzení, že neexistují 
překážky pro uzavření manželství a osoba 
nežije v jiném manželství ve svém domov-
ském státě.

matrika

veřejný úřední seznam shromažďující mat-
riční události (narození, úmrtí, ↓sňatky 
a ↓registrovaná partnerství). Také hovo-
rový název pro matriční ↓úřad.

полігамний шлюб

полігамія, множинний шлюб: означає фор-
мальне сімейне спільне проживання / спів-
життя (шлюб) чоловіка чи жінки з  багатьма 
партнерами протилежної статі. У ЧР така 
форма подружніх стосунків незаконна.

фіктивний шлюб / розмовне шлюб 
з розрахунку / шлюб за розрахунком

фіктивні шлюби, укладені з іншою метою, 
ніж намір подружнього життя, напри-
клад, з метою обходу законних правил 
певної держави щодо в’їзду та перебу-
вання іноземців на її території. У ЧР це 
[кримінальне] правопорушення / [кримі-
нальний] злочин — сприяння незакон-
ному перебуванню на території держави 
(до 1 року позбавлення волі).

довідка про шлюбну правоспромож‑
ність / довідка про дієздатність для 
укладення шлюбу

документ, необхідний для укладення 
шлюбу за кордоном. Громадянам ЧР його 
видає державний орган реєстрації актів 
цивільного стану / РАЦС, іноземцям — їхня 
власна держава (детальну інформацію 
надає дипломатична установа / посоль-
ство). Йдеться про підтвердження того, 
що немає жодних перешкод для укла-
дення шлюбу і що особа не перебуває 
в подружніх стосунках у своїй державі.

відділ реєстрації актів цивільного 
стану / відділ РАЦС

відкритий список реєстраційних подій 
(народження, смерть, шлюб і [за]реє-
строване партнерство / зареєстровані 
партнерські стосунки / цивільне парт-
нерство / цивільний союз осіб однієї 
статі / одностатевий шлюб). Це також 
розмовна назва для державного органу 
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matrikář

úředník; pracovník matričního ↓úřadu

MEDIACE

mediace

metoda ↓prevence a řešení konfliktů, jejímž 
cílem je vzájemná dohoda. Uplatňuje se 
v právu – tzv. mimosoudní řešení konfliktů, 
i mimo něj (mediace na školách, inter-
kulturní, rodinná mediace aj.). Základem 
mediace je, že komunikaci sporných stran 
facilituje ↓mediátor (↓zákon č. 202/2012, 
o mediaci).

interkulturní mediace

způsob ↑intervence třetí strany (↓mediátora) 
orientované směrem k ↓prevenci a řešení 
sporů, k vzájemnému pochopení, zmírnění 
konfliktů a posílení soudržnosti mezi soci-
álními či institucionálními aktéry etnokul-
turně rozdílnými. Zde chápána jako nástroj 
veřejné politiky sloužící k podpoře soužití 
v interkulturní společnosti.

реєстрації актів цивільного стану / дер-
жавного органу РАЦС.

працівник відділу реєстрації актів 
цивільного стану / відділу РАЦС

службовець; працівник державного органу 
реєстрації актів цивільного стану / держав-
ного органу РАЦС.

медіація / посередництво

метод запобігання / профілактики / запо-
біжних заходів / превенції та вирішення 
конфліктів / суперечок / спорів, що має 
на меті взаємну згоду учасників кон-
флікту. Застосовується як у правничій 
галузі — т. зв. позасудове врегулювання 
спорів, так і поза нею (медіація у школах, 
міжкультурна медіація, сімейна медіа-
ція і под.). Сутність медіації полягає в тому, 
що медіатор / посередник налагоджує 
(полегшує) комунікацію сторін конфлікту 
(Закон № 202/2012, «Про медіацію»).

міжкультурна медіація / міжкультурне 
посередництво

спосіб інтервенції / втручання третьої 
сторони (медіатора / посередника), 
спрямований на запобігання / про-
філактику / запобіжні заходи / пре-
венцію і вирішення суперечок через 
взаємне порозуміння, пом’якшення 
конфлікту і зміцнення згуртованості між 
соціальними та інституціональними учас-
никами конфлікту з етнокультурними 
відмінностями. Йдеться про інструмент 
державної політики, який використову-
ють для сприяння спільного проживання 
мультикультурної спільноти.
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komunitní mediace

metoda ↓prevence a řešení konfliktů 
na úrovni komunit (↓obec, sousedství). 
↓Mediátory často bývají přirozené autority 
obce.

peer mediace

mediace mezi vrstevníky: mediace uplat-
ňovaná zejména na školách mezi žáky jako 
metoda prevence a řešení konfliktu. 
 

MEDIÁTOR

mediátor

školený profesionál pro ↓prevenci 
a řešení konfliktů. Je nestranný a nezá-
vislý, vázaný ↓mlčenlivostí. Seznam 
zapsaných mediátorů naleznete na strán-
kách ↓MS www.justice.cz. 
 
 

interkulturní mediátor

odborník na zprostředkování komunikace 
při ↓prevenci a řešení sporů, ↓vyjedná‑
vání, které se týkají subjektů různých kultur.

медіація у громаді / посередництво 
у громаді

метод запобігання / профілактики / запо-
біжних заходів / превенції і вирішення 
конфліктів на рівні громад (муніципалі-
тет, сусідство). Медіаторами / Посередни-
ками часто бувають моральні авторитети 
муніципалітету.

медіація однолітків / медіація ровес‑
ників

посередництво між однолітками: посеред-
ництво, яке як метод запобігання та вирі-
шення конфліктів здебільшого здійсню-
ють учні у школах.

медіатор / посередник

фахівець, підготовлений для запобі-
гання / профілактики / запобіжних захо-
дів / превенції і вирішення конфліктів. Він 
неупереджений, незалежний і зобов’яза-
ний зберігати конфіденційність / конфіден-
ційну інформацію. Перелік зареєстрованих 
медіаторів можна знайти на вебсторінках 
Міністерства юстиції www.justice.cz.

міжкультурний медіатор / 

міжкультурний посередник

фахівець, що забезпечує посередництво 
в комунікації для запобігання / профілак-
тики / запобіжних заходів / превенції і вирі-
шення конфліктів під час переговорів / пере-
мовин за участі суб’єктів різних культур.

MEDIÁTORM
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MENŠINA

menšina

vymezená skupina osob, jež se odlišuje od 
okolní většinové společnosti a obvykle se 
i sama jako skupina chápe. Menšiny mohou 
být ↓národností, etnické, náboženské, 
jazykové aj.

etnická menšina

skupina osob, která se od většiny liší spo-
lečným etnickým původem, jazykem, kultu-
rou. Na rozdíl od pojmu národnostní ↓men‑
šina se daný pojem vztahuje na občany 
i cizince.

národnostní menšina

dle zák. č. 273/2001 Sb., o právech pří-
slušníků národnostních menšin se za člena 
národnostní menšiny může prohlásit občan 
ČR, který se hlásí k jiné než české národ-
nosti a projevuje přání být považován za pří-
slušníka národnostní menšiny spolu s dal-
šími, kteří se hlásí ke stejné národnosti

mentální postižení

↓mentální retardace

mentální retardace

mentální postižení: vrozená nebo raně zís-
kaná (do 2 let věku) porucha intelektu. Dle 
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) 
se rozlišuje: 
1. lehká mentální retardace (IQ 50–69); 
2. středně těžká mentální retardace (IQ 
35–49); 
3. těžká mentální retardace (IQ 20–34); 
4. hluboká mentální retardace (IQ pod 20).

меншина

визначена група осіб, що відрізняється 
від довколишнього суспільства більшо-
сті і, як правило, сама себе усвідомлює 
як окрема група. Меншини можуть бути 
національними, етнічними, релігійними, 
мовними тощо.

етнічна меншина

група осіб, що відрізняється від більшості 
етнічним походженням, мовою, культу-
рою. На відміну від поняття національна 
меншина, це поняття стосується і грома-
дян, і іноземців.

національна меншина / нацменшина

відповідно до Закону № 273/2001 Збір-
ника законів, «Про права представників 
національних меншин», членом нацмен-
шини може бути громадянин ЧР, який 
заявляє про свою іншу, не чеську, націо-
нальність і виявляє бажання бути членом 
нацменшини разом з іншими особами, які 
заявляють про таку ж національність.

порушення інтелектуального розвитку

розумова відсталість

розумова відсталість

порушення інтелектуального розвитку: 
вроджений або рано набутий (до 2 років 
віку дитини) інтелектуальний розлад. 
Згідно з Міжнародною класифікацією 
хвороб — 10 (МКХ — 10) розрізняють: 
1. легку розумову відсталість (IQ 50—69); 
2. розумову відсталість середньої тяж-
кості (IQ 35—49); 
3. значну розумову відсталість (IQ 20—34); 
4. глибоку розумову відсталість (IQ під 20).

MENŠINAM
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menza

stravovací zařízení (jídelna) pro studenty 
a obvykle i pro zaměstnance vysokých škol

metodik prevence

pedagogický ↓pracovník; v rámci ↓škol‑
ního poradenského pracoviště zajišťuje 
metodickou, koordinační a poradenskou 
činnost v oblasti prevence rizikového cho-
vání (např. šikana, užívání návykových 
a psychotropních látek, záškoláctví, agresi-
vita, rizikové sexuální chování, rizika škol-
ního neúspěchu aj.). Zvyšuje všeobecnou 
informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky, 
spolupracuje s dalšími pedagogy na škole, 
organizuje besedy a přednášky a zajišťuje 
poradenskou činnost. 

MĚSTO

město

hlavní město Praha

HMP: hlavní město ČR a statutární ↓město, 
které má současně i postavení ↑kraje

krajské město

město, které je podle ↓zákona sídlem 
některého z ↑krajů ČR

statutární město

město, které má právo si svoji správu orga-
nizovat podle základní městské ↓vyhlášky, 
která se označuje jako statut města. Jedná 
se o všechna města nad 40 000 obyvatel 
(26 statutárních měst).

їдальня у виші

заклад харчування (їдальня) для сту-
дентів і, здебільшого, для викладачів 
у закладах вищої освіти.

методист превентивного виховання

педагогічний працівник; у межах шкільного 
консультаційного пункту забезпечує мето-
дичну, координаційну і консультаційну ді-
яльність у галузі профілактики ризикованої 
поведінки (наприклад, цькування / булінг, 
вживання наркотичних і психотропних ре-
човин, прогулювання уроків, агресивність, 
ризикована сексуальна поведінка, ризик 
навчальної неуспішності тощо). Він підви-
щує загальну взаємну обізнаність батьків, 
вчителів та учнів, співпрацює з іншими пе-
дагогами школи, організовує дискусії та лек-
ції і забезпечує консультаційну діяльність.

місто

столичне місто Прага

столиця ЧР і місто зі спеціальним ста-
тусом, яке водночас має також і статус 
області / краю.

обласне місто / крайове місто

місто, яке відповідно до закону є центром 
однієї / одного з областей / країв ЧР.

місто зі спеціальним статусом

місто, що має право організовувати своє 
управління згідно з основним міським 
положенням, яке йменується міським 
статутом (тому таке місто в ЧР називають 
статутним). Йдеться про всі міста з насе-
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městys

historické označení pro typ obcí (↓obec), 
které se nachází velikostně a významově 
na pomezí města a vesnice. Podle zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, může obec podat 
návrh na užívání tohoto označení předsedovi 
↓Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Mezinárodní klasifikace nemocí

MKN-10: systém klasifikace onemocnění, 
příznaků, příčin onemocnění a dalších ter-
mínů z oblasti medicíny. V ČR se běžně pou-
žívá pro kódování příčin smrti na Listu o pro-
hlídce mrtvého a v dalších statistických 
informačních systémech. Běžně se také 
používá ve zdravotnické dokumentaci. Ofici-
ální český překlad databáze je dostupný na 
webu: https://mkn10.uzis.cz/

MIGRACE

migrace

lidská migrace; obecně pohyb osob uvnitř 
státu, nebo přes hranice státu. Migraci lze 
rozlišovat např. jako: dobrovolnou / nuce-
nou, dočasnou / trvalou apod. Pojem mig-
race lze užít i v kontextu zvířat či rostlin.

migrace dobrovolná

migrace vyplývající z vlastní iniciativy (vůle) 
↓migranta.

ленням понад 40 000 осіб (26 міст зі спе-
ціальним статусом).

селище / до лютого 2022 року – селище 
міського типу / історично – містечко

історична назва для типу муніципалі-
тету (муніципалітет), який за розмірами 
та значенням знаходиться на межі міста 
і села. Відповідно до Закону № 128/2000 
Збірника законів, «Про муніципалітети», 
муніципалітет може подати голові Палати 
депутатів Парламенту ЧР пропозицію 
щодо використання цієї назви.

Міжнародна класифікація хвороб 
[MKN – 10]

МКХ — 10: система класифікації захворю-
вань, симптомів, причин захворювань та 
інших термінів і понять з медичної галузі. 
В ЧР її зазвичай використовують для 
кодування причин смерті у Протоколі про 
огляд тіла та в інших статистичних інфор-
маційних системах. Часто також застосо-
вують у медичній документації. Офіційний 
чеський переклад датабази доступний на 
вебсайті: https://mkn10.uzis.cz/

міграція

міграція людей; загалом це переміщення 
людей всередині держави або через дер-
жавний кордон. Розрізняють такі форми 
міграції: добровільна / вимушена / приму-
сова, тимчасова / постійна і под. Поняття 
міграції можна також використовувати 
щодо тварин і рослин.

добровільна міграція

міграція з власної ініціативи (волі) мігранта.

MĚSTYSM
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migrace nucená

nedobrovolná migrace: zahrnuje vyhoštění, 
evakuaci (vyklizení za účelem ochrany), 
vysídlení, migrace vyvolané např. váleč-
nými konflikty, občanskými válkami, hlado-
mory atd.

migrant

subjekt lidské migrace; dle definice OSN 
každý člověk, který překročí mezinárodně 
uznávané hranice a zůstává v jiné zemi déle 
než rok. Nejedná se o právní kategorii. 

MINIMUM

minimum

existenční minimum

minimální hranice peněžních příjmů osob, 
která se považuje za nezbytnou k zajiš-
tění výživy a ostatních základních osobních 
potřeb na úrovni umožňující přežití. Výše 
je vždy stanovena Usnesením Vlády ČR 
a k 1. 7. 2022 činí 2 980 Kč.

životní minimum

minimální společensky uznaná hranice 
peněžních příjmů k zajištění výživy a ostat-
ních základních osobních potřeb. Výše 
je vždy stanovena Usnesením Vlády ČR. 
Například pro samostatně žijícího jednot-
livce je výše životního minima stanovena 
na 4 620 Kč (stav k 1. 6. 2022). Jednotlivé 
částky životního minima jsou uvedeny v zák. 

вимушена міграція / примусова міграція

недобровільна міграція: зумовлена депор-
тацією, евакуацією (виселення з метою 
захисту), вигнанням чи спричинена, 
наприклад, воєнними конфліктами, грома-
дянськими війнами, голодоморами тощо.

мігрант

суб’єкт міграції людей; згідно з визначен-
ням ООН будь-яка особа, яка перетинає 
міжнародно визнані кордони і перебуває 
в іншій країні більше року. Це не юри-
дична категорія.

мінімум

фізіологічний мінімум

мінімальна гранична норма грошових 
доходів осіб, яка є необхідною для забез-
печення харчування та інших базових 
особистих потреб на рівні, що дає змогу 
вижити. Цю норму завжди визначають 
Постановою Уряду ЧР (у 2021 році розмір 
фізіологічного мінімуму становив частку 
2 980 чеських крон).

прожитковий мінімум

мінімальна суспільно визнана гранична 
норма грошових доходів осіб для забез-
печення харчування та інших базових 
особистих потреб. Цю норму завжди 
визначають Постановою Уряду ЧР. Напри-
клад, у 2021 році частка прожиткового 
мінімуму для однієї особи, яка прожи-
ває сама, становила 4 620 чеських крон 
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č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu.

MINISTERSTVO

ministerstvo

ústřední ↓orgán státní správy, zřízený 
podle zák. č. 2/1969 Sb. (tzv. kompetenční 
zákon), v jehož čele stojí člen vlády (mini-
str). Všechna ministerstva sídlí v Praze.

Ministerstvo dopravy

MD ČR: ústřední orgán státní správy ČR ve 
věcech dopravy. Oficiální web ministerstva: 
www.mdcr.cz

Ministerstvo financí

MF ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
zejm. pro státní rozpočet, státní pokladnu 
a fiskální politiku ČR. Zabývá se např. fiskál-
ními a makroekonomickými prognózami pro 
přípravu rozpočtů, reguluje vydávání peněz, 
chrání zájmy spotřebitelů na finančním trhu, 
vybírá daně, clo a dal. Pod ministerstvo 
spadá Finanční analytický úřad, Finanční 
↓správa ČR, Celní ↓správa ČR, Státní tis-
kárna cenin či Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Oficiální web minister-
stva: www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury

MK ČR: ústřední orgán státní správy ČR pro 
zejm. pro oblast: 

(за станом на 1. 6. 2022). Окремі частки 
прожиткового мінімуму вказані у Законі 
№ 110/2006 Збірника законів, «Про про-
житковий та фізіологічний мінімум».

міністерство

центральний орган державного управління, 
утворений відповідно до Закону № 2/1969 
Збірника законів (т. зв. «Закон про компе-
тенцію») та очолюваний членом уряду (міні-
стром). Усі міністерства знаходяться в Празі.

Міністерство транспорту

центральний орган державного управ-
ління ЧР з питань транспорту. Офіційний 
сайт міністерства: www.mdcr.cz

Міністерство фінансів

центральний орган державного управ-
ління ЧР, який в основному вирішує 
питання державного бюджету, державної 
скарбниці та фіскальної політики. Займа-
ється, приміром, фіскальними та макрое-
кономічними прогнозами для складання 
бюджетів, регулює витрачання грошей, 
захищає інтереси споживачів на фінансо-
вому ринку, збирає податки, митні збори 
тощо. Міністерству підпорядковані Управ-
ління фінансового планування та аналізу, 
Податкове управління ЧР, Митна служба 
ЧР, Державна друкарня платіжних засобів 
спеціального призначення та Управління 
представництва інтересів держави у спра-
вах захисту права власності. Офіційний 
сайт міністерства: www.mfcr.cz

Міністерство культури

центральний орган державного управ-
ління ЧР, що регулює такі галузі: 
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1. umění, kulturně výchovnou činnosti a kul-
turní památky; 
2. věci církví a náboženských společností; 
3. periodického i neperiodického tisku 
a jiných informačních prostředků; 
4. rozhlasové a televizní vysílání; 
5. provádění autorského zákona 
(121/2000 Sb.) 
6. výroby a obchodu v oblasti kultury; 
7. knihovnictví a muzejnictví; 
8. řízení Památkové inspekce v rámci státní 
památkové péče. 
Oficiální web ministerstva: www.mkcr.cz

Ministerstvo obrany

MO ČR: ústřední orgán státní správy ČR pro 
zabezpečování obrany ČR. Oficiální web 
ministerstva: www.mocr.army.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
zejm. v oblastech: 
1. pracovně -právních vztahů, bezpečnosti 
práce, zaměstnanosti a rekvalifikací; 
2. sociálního zabezpečení (důchodové 
a nemocenské ↓pojištění, sociální péče, 
sociální ↓služby); 
3. péče o rodinu a občany kteří potřebují 
zvláštní pomoc; 
4. sociálně -právní ochrany dětí; 
5. rovných příležitostí vč. pracovních podmí-
nek žen a mladistvých; 
6. integrace cizinců a dal. 
Podřízenými orgány MPSV jsou: ↓Úřad 
práce ČR, Česká ↓správa sociálního 
zabezpečení, Státní ↓úřad inspekce práce 
a ↓Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 
dětí. Ministerstvo je dále zřizovatelem 
5 ústavů sociální péče, Výzkumného ústavu 
práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce a Technické inspekce ČR. 
Oficiální web ministerstva: www.mpsv.cz

1. мистецтво, культурно-виховна діяль-
ність, пам’ятки культури; 
2. питання Церков та релігійних організацій; 
3. періодичні та неперіодичні видання, 
а також інші засоби інформації; 
4. радіомовлення і телебачення; 
5. дотримання «Закону про авторське 
право» (№ 121/2000 Збірника законів); 
6. виробництво і торгівля у сфері культури; 
7. бібліотечна та музейна справа; 
8. управління Інспекцією з охорони пам’я-
ток у межах державної охорони культур-
ної спадщини. 
Офіційний сайт міністерства: www.mkcr.cz

Міністерство оборони

центральний орган державного управ-
ління ЧР із забезпечення обороноздатно-
сті ЧР. Офіційний сайт міністерства: 
www.mocr.army.cz

Міністерство праці та соціальних справ 
(в Україні – це Міністерство соціальної 
політики)

центральний орган державного управ-
ління ЧР, що регулює такі галузі: 
1. трудові відносини, охорона праці, 
зайнятість / працевлаштування і підви-
щення кваліфікації перекваліфікація; 
2. соціальне забезпечення (пенсійне 
страхування і страхування на випадок 
хвороби, соціальна допомога, соціальні 
послуги); 
3. турбота про сім’ю та громадян, які 
потребують спеціальної допомоги; 
4. соціально-правовий захист дітей; 
5. рівні можливості, у т. ч. умови праці 
жінок і неповнолітніх осіб; 
6. інтеграція іноземців тощо. 
Міністерству праці та соціальних справ 
підпорядковані такі органи: Центр зайня-
тості ЧР, Чеське управління соціального 
забезпечення, Державна інспекція праці 
та Орган міжнародно-правової охорони 
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Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
zejm. ve věcech regionální politiky, politiky 
bydlení, nájmu bytů a nebytových prostor, 
územního plánování, stavebního řádu či 
cestovního ruchu a dal. Oficiální web minis-
terstva: www.mmr.cz 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO ČR: ústřední orgán státní správy ČR pro 
státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, 
surovin a ekonomických vztahů vůči zahra-
ničí. Oficiální web ministerstva: www.mpo.cz

Ministerstvo spravedlnosti

MSp ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
v oblastech soudů, státního zastupitelství, 
probační a mediační služby a vězeňství 
a dále při zastupování ČR před Evropským 
soudem pro lidská práva při vyřizování stíž-
ností pro porušování lidských či politických 
práv. Ministerstvo je nadřízeným orgánem 
Vězeňské služby ČR, vede seznam soudních 
znalců, ↓tlumočníků a rozhodců pro spo-
třebitelské spory a řídí Institut pro krimino-
logii a sociální prevenci, Rejstřík ↓trestů 
a Justiční akademii. Oficiální web minister-
stva: www.justice.cz

дітей. Крім того, міністерство є засновни-
ком 5 закладів соціальної підтримки 
(догляду), Науково-дослідного інституту 
праці та соціальних справ, Науково-до-
слідного інституту охорони праці і Техніч-
ної інспекції ЧР. Офіційний сайт міністер-
ства: www.mpsv.cz

Міністерство регіонального розвитку

центральний орган державного управ-
ління ЧР, зокрема, у справах регіональної 
політики, житлової політики, оренди квар-
тир і нежитлових приміщень, просторо-
вого (територіального) планування, буді-
вельних норм, туристичної індустрії і под. 
Офіційний сайт міністерства: www.mmr.cz

Міністерство промисловості і торгівлі 
(в Україні – це Міністерство економіч‑
ного розвитку і торгівлі)

центральний орган державного управ-
ління ЧР з питань державної політики 
в галузі промисловості, сировинних ресур-
сів та зовнішніх економічних зв’язків. Офі-
ційний сайт міністерства: www.mpo.cz

Міністерство юстиції

центральний орган державного управління 
ЧР в галузі судів, прокуратури, служб про-
бації і медіації / посередництва та пенітен-
ціарної системи / кримінально-виконавчої 
служби. Крім того, міністерство представ-
ляє ЧР у Європейському суді з прав людини 
під час розгляду скарг про порушення люд-
ських чи політичних прав і свобод. Міністер-
ство підпорядковує собі Кримінально-ви-
конавчу службу ЧР, веде реєстр судових 
експертів, перекладачів та арбітрів / третей-
ських суддів для споживчих спорів і керує 
Інститутом кримінології та соціальної пре-
венції, Реєстром покарань / Реєстром суди-
мостей та Судовою академією. Офіційний 
сайт міністерства: www.justice.cz

MINISTERSTVOM

http://www.mmr.cz
http://www.mpo.cz
http://www.justice.cz
http://www.mpsv.cz
http://www.mmr.cz
http://www.mpo.cz
http://www.justice.cz


111

Ministerstvo školství, mládeže a tělový‑
chovy

MŠMT ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
v oblastech: 
1. předškolních zařízení (zejm. mateř‑
ské ↓školy) a školních zařízení (základní 
↓školy, střední ↓školy, vyšší odborné 
↓školy a vysoké ↓školy); 
2. vědní politiky, výzkumu a vývoj, vč. mezi-
národní spolupráce; 
3. státní péče o děti a mládež; 
4. tělesné výchovy, sportu, turistiky a spor-
tovní reprezentace státu. 
Ministerstvo je nadřízeným orgánem 
↑České školní inspekce, ↓Národního 
pedagogického institutu České republiky, 
Domu zahraniční spolupráce a dalších orga-
nizací. Oficiální web ministerstva: 
www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra

MV ČR: ústřední orgán státní správy ČR pro 
vnitřní věci státu, zejm. v oblastech: 
1. veřejného pořádku a bezpečnosti; 
2. sdružování v politických stranách a hnu-
tích; 
3. územního členění státu a státních hranic; 
4. voleb do zastupitelstev územní samo-
správy, ↓Parlamentu ČR a Evropského 
parlamentu; 
5. krizového řízení a integrovaného 
záchranného ↓systému; 
6. zbraní a střeliva; 
7. ↑matrik, státního ↓občanství, občan‑
ských ↓průkazů, evidence obyvatel či 
vydávání rodných ↑čísel; 
8. cestovních ↑dokladů, řízení o ↓povo‑
lení k pobytu cizinců a řízení o meziná‑
rodní ↓ochraně a dal. 
MV ČR je nadřízeným orgánem Policie 
ČR (státní ↓policie) a dále řídí Hasičský 

Міністерство освіти, молоді та фізичної 
культури

центральний орган державного управління 
ЧР у таких галузях: 
1. дошкільні навчальні заклади (здебіль-
шого це дитячі садки / дитсадки) та шкільні 
навчальні заклади (середні загальноос-
вітні дев’ятирічні школи, заклади загаль-
ної середньої освіти, середні навчальні 
заклади професійної освіти, вищі профе-
сійні школи та заклади вищої освіти); 
2. наукова політика, дослідження та розви-
ток, у т. ч. й міжнародна співпраця; 
3. державна турбота про дітей та молодь; 
4. фізкультура, спорт, туризм і спортивна 
репрезентація держави. 
Міністерство підпорядковує собі Чеську 
шкільну інспекцію, Національний педа-
гогічний інститут Чеської Республіки, Дім 
міжнародної співпраці та інші організації. 
Офіційний сайт міністерства: www.msmt.cz

Міністерство внутрішніх справ

центральний орган державного управ-
ління ЧР внутрішніми справами держави, 
зокрема у таких галузях: 
1. громадський порядок і безпека; 
2. об’єднання в політичні партії та рухи; 
3. територіальний поділ держави та дер-
жавні кордони; 
4. вибори до органів місцевого / терито-
ріального самоврядування, Парламенту 
Чеської Республіки та Європейського пар-
ламенту / Європарламенту; 
5. кризовий менеджмент та інтегрована 
аварійно-рятувальна служба; 
6. зброя та боєприпаси; 
7. відділи реєстрації актів цивіль-
ного стану / відділи РАЦС, громадян-
ство, паспорти громадянина / внутрішні 
паспорти посвідчення особи, реєстрація 
населення та присвоєння ідентифікацій-
них номерів фізичної особи / персональ-
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záchranný sbor ČR. Oficiální web minister-
stva: www.mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

MZV ČR: ústřední orgán státní správy ČR pro 
oblast zahraniční politiky. Zabývá se zejm. 
tvorbou koncepcí a koordinací zahraniční 
rozvojové pomoci a vnějšími ekonomickými 
vztahy. Řídí také zastupitelské ↓úřady ČR 
v zahraničí a rozhoduje o žádostech o krát-
kodobá víza (↓vízum do 90 dnů) a dal. Ofi-
ciální web ministerstva: www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví

MZ ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
v oblastech zdravotní péče, ochrany veřej-
ného zdraví, zdravotnické vědeckový-
zkumné činnosti, léčiv, zdravotního ↓pojiš‑
tění, zdravotnického informačního systému 
a dal. Ministerstvo dále řídí některá zdra-
votnická zařízení, např. fakultní nemocnice, 
↓psychiatrické léčebny, či vybraná lázeň-
ská zařízení nebo rehabilitační ústavy. Ofici-
ální web ministerstva: www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství

MZe ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
zejm. pro oblast zemědělství, vodního hos-

них ідентифікаційних номерів; 
8. паспорти громадянина для виїзду за 
кордон / закордонні паспорти, розгляд 
справ про дозволи на перебування іно-
земців та про надання міжнародного 
захисту / притулку тощо. 
Міністерство внутрішніх справ підпоряд-
ковує собі Поліцію ЧР (державна поліція), 
а також управляє Пожежно-рятувальною 
службою ЧР. Офіційний сайт міністер-
ства: www.mvcr.cz

Міністерство закордонних справ

центральний орган державного управ-
ління ЧР з питань зовнішньої політики. 
В основному займається створенням 
концепцій та координацією зовнішньої 
допомоги розвитку та зовнішніми еко-
номічними відносинами. Також управляє 
дипломатичними представництвами /
посольствами ЧР за кордоном і приймає 
рішення щодо заяв про короткочасні візи 
(віза терміном до 90 днів) тощо. Офіцій-
ний сайт міністерства: www.mzv.cz

Міністерство охорони здоров’я

центральний орган державного управ-
ління ЧР в галузі надання медичної 
допомоги, охорони здоров’я населення, 
наукових досліджень у медицині, фарма-
цевтики, медичного страхування, медич-
ної інформаційної системи тощо. Мініс-
терство також керує деякими медичними 
закладами, приміром факультетськими 
лікарнями, психіатричними лікарнями, 
окремими санаторно-курортними закла-
дами та реабілітаційними установами. 
Офіційний сайт міністерства: www.mzcr.cz

Міністерство сільського господарства

центральний орган державного управ-
ління ЧР, зокрема, в галузі сільського 
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podářství, potravinářský průmysl, správu 
lesů, myslivost a rybářství, komoditních 
burz, veterinární péče, rostlinolékařské 
péče, péče o potraviny, péče o ochranu 
zvířat proti týrání a ochrany práv k novým 
odrůdám rostlin a plemenům zvířat. Ofici-
ální web ministerstva: www.eagri.cz

Ministerstvo životního prostředí

MŽP ČR: ústřední orgán státní správy ČR 
pro oblast ochrany přírody a životního pro-
středí. Je zřizovatelem řady organizací, 
např. Český hydrometeorologický ústav, 
Státní fond životního prostředí ČR, Česká 
inspekce životního prostředí ČR a dal. 
Oficiální web ministerstva: www.mzp.cz 
 

MÍSTO

místo

Jednotné kontaktní místo

informační místo pro ↓podnikatele na 
vnitřním trhu EU poskytující podnikate-
lům veškeré informace potřebné k zahájení 
↓podnikání. V ČR je jich 15 a jsou umístěny 
při živnostenských úřadech.

místo podnikání

adresa zapsaná jako místo ↓podni‑
kání v ↓obchodním rejstříku nebo v jiné 
↓zákonem upravené evidenci u ↓osoby 
samostatně výdělečně činné. Nemusí 
být totožná s ↓provozovnou. U právnické 
↓osoby hovoříme o sídle společnosti.

господарства, водного господарства, хар-
чової промисловості, лісового господар-
ства, мисливства та рибальства, товарних 
бірж, ветеринарної допомоги, фітосані-
тарного контролю, догляду за продук-
тами харчування, піклування про захист 
тварин від жорстокого поводження та 
захисту прав на виведення нових сортів 
рослин та нових порід тварин. Офіційний 
сайт міністерства: www.eagri.cz

Міністерство екології / Міністерство 
захисту довкілля

центральний орган державного управ-
ління ЧР у галузі охорони природи та 
навколишнього середовища. Засновник 
низки організацій, наприклад Чеського 
гідрометеорологічного інституту, Дер-
жавного екологічного фонду ЧР, Чеської 
інспекції довкілля ЧР та ін. Офіційний 
сайт міністерства: www.mzp.cz

місце / пункт

єдиний контактний пункт / єдине вікно

інформаційний пункт для підприємців на 
внутрішньому ринку ЄС, який надає під-
приємцям всю інформацію, необхідну щоб 
почати підприємницьку діяльність / бізнес. 
У ЧР є 15 таких місць, і знаходяться вони 
в ліцензійних палатах / органах реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності.

місце підприємницької діяльності

адреса, записана як місце підприємницької 
діяльності самозайнятої особи / приватного 
підприємця / індивідуального підприємця у 
Комерційному реєстрі або в іншому визна-
ченому законом реєстрі. Ця адреса не 
мусить збігатися з адресою виробничого 
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mladistvý

v ČR obecně označení pro osobu, která 
dovršila 15 let, ale nepřekročila 18 let věku. 
Tento termín se používá zejména v trest-
ním právu, přičemž ↓trestní odpověd‑
nost mladistvých se vyznačuje některými 
odlišnostmi oproti trestní odpovědnosti 
dospělých (zák. č. 218/2003 Sb., o soudnic-
tví ve věcech mládeže, ↓trestní zákoník). 
V oblasti pracovního práva se užívá pojem 
mladistvý zaměstnanec pro zaměstnance 
mladšího 18 let. 

mlčenlivost

povinnost zachovávat mlčenlivost, tj. nezve-
řejňovat informace má mnoho subjektů – 
zdravotnický personál, ↓zaměstnanci 
státní ↓správy, ↓pracovníci v sociálních 
službách, tlumočníci aj. Je součástí profes-
ního ↑etického kodexu většiny ↓povolání.

mobing

pojem označující ↓šikanu na pracovišti; 
skrytý či otevřený nátlak spolupracovníků 
na slabšího jedince

mýtné

mýto: ↓poplatek, který se vybírá za použití 
cesty, silnice, dálnice, tunelu nebo mostu.

приміщення / виробництва. Коли йдеться 
про юридичну особу, то використовуємо 
поняття юридичної адреси компанії.

неповнолітня особа / неповнолітній

у ЧР загальне позначення особи віком від 
15 до 18 років. Цей термін використову-
ють в основному в кримінальному праві, 
розрізняючи кримінальну відповідаль-
ність неповнолітніх осіб і кримінальну 
відповідальність повнолітніх (дорослих) 
осіб (Закон № 218/2003 Збірника зако-
нів, «Про судочинство у справах молоді», 
Кримінальний кодекс). У галузі трудового 
права для працівника, що має менше ніж 
18 років, використовують поняття «непо-
внолітній працівник».

збереження конфіденційності

обов’язок зберігати конфіденційність, 
тобто не розголошувати інформацію, сто-
сується багатьох суб’єктів, зокрема медич-
ного персоналу, працівників державного 
управління, працівників соціальних служб, 
перекладачів тощо. Цей обов’язок є части-
ною професійного етичного кодексу біль-
шості професій / спеціальностей.

мобінг

термін, що позначає булінг / цькування на 
місці роботи; прихований чи відкритий 
тиск співробітників на слабшого колегу.

збір / розм – віньєтка

мито: плата за проїзд: плата / збір, яку 
стягують за використання дороги, 
автомагістралі / автостради / авто-
шляху / автотраси, тунелю чи мосту.

MLADISTVÝM
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MZDA

mzda

finanční odměna za vykonanou práci.
 

čistá mzda

peněžní odměna za práci, která je 
↓zaměstnanci skutečně vyplacena 
po odpočtu ↓záloh na ↑daň z příjmu 
a záloh na sociální ↓pojištění a zdravotní 
↓pojištění 

hrubá mzda

peněžní odměna za práci před zdaněním 
a jinými odpočty; vždy se uvádí ve smlou-
vách a pracovních nabídkách

minimální mzda

nejnižší možná mzda, kterou je povinen 
↓zaměstnavatel poskytovat ↓zaměst‑
nanci za práci. Výše minimální mzdy je 
stanovena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 
Základní sazba minimální mzdy pro stano-
venou týdenní pracovní dobu 40 hodin činila 
v roce 2022 buď 96,40 Kč za hodinu nebo 
16 200 Kč za měsíc.

odvody ze mzdy

částky na sociální ↓pojištění a zdravotní 
↓pojištění a ↓záloha na ↑daň z příjmu.

заробітна плата / заробітна платня / скор. 
зарплата / неоф. зарплатня

фінансова винагорода за виконану 
роботу.

«чиста» заробітна плата / нетто заро‑
бітна плата / «чиста» зарплата

грошова винагорода за роботу, випла-
чена працівникові / співробітникові після 
відрахувань / утримань авансів на пода-
ток на доходи та авансів на соціальне 
страхування і на медичне страхування.

валова заробітна плата / брутто заробітна 
плата / заробітна плата без відрахувань

грошова винагорода за роботу  
перед оподаткуванням та іншими 
відрахуваннями / утриманнями; завжди 
вказана в трудових договорах і в пропо-
зиціях щодо роботи.

мінімальна заробітна плата / міні‑
мальна зарплата

найнижча можлива заробітна плата, яку 
роботодавець зобов’язаний надати пра-
цівникові / співробітникові за виконану 
ним роботу. Розмір мінімальної заро-
бітної плати встановлений Постановою 
№ 567/2006 Збірника законів. Базова 
(тарифна) ставка мінімальної заробітної 
плати за встановлений робочий час три-
валістю 40 годин за тиждень у 2022 році 
становила 96,40 чеських крон за годину 
або 16 200 чеських крон за місяць.

відрахування із заробітної плати / утри‑
мання із заробітної плати / відраху‑
вання з зарплати / утримання 
з зарплати

MZDAM
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průměrná mzda

průměrná finanční odměna za vykona-
nou práci u daného ↓povolání nebo u lidí 
v daném regionu (příp. v celé zemi).

superhrubá mzda

hrubá ↑mzda navýšena o odvody na soci-
ální a zdravotní pojištění placené ↓zaměst‑
navatelem. Z této mzdy se vypočítává 
daňový základ. Superhrubá mzda byla 
v roce 2021 zrušena. 
 
 
 
 

nadace a nadační fondy

↑fundace

nájem

dočasné užívání věci nebo ↓nemovitosti na 
základě uzavřené nájemní ↓smlouvy mezi 
nájemcem a ↓pronajímatelem (majite-
lem) za úplatu

nájemce

ten, kdo si za úplatu (↓nájemné) prona-
jímá movitou či nemovitou věc do užívání od 
↓pronajímatele (majitele)

суми на соціальне страхування, медичне 
страхування та на аванс на податок 
на доходи.

середня заробітна плата / середня 
зарплата

середня фінансова / грошова винагорода 
за виконану роботу для працівників пев-
ної професії / спеціальності або для осіб 
певного регіону (можливо, і всієї країни).

супервалова заробітна плата / плата 
для розрахунку податку / база для роз‑
рахунку податку

валова заробітна плата / брутто заробітна 
плата / заробітна плата без відрахувань, 
збільшена на внески / відрахування на 
соціальне та медичне страхування, які 
сплачує роботодавець. З цієї заробітної 
плати розраховують базу оподаткування. 
2021 року супервалову заробітну плату 
скасували.

фонди і благодійні фонди

фундація / фонд

оренда / найм

тимчасове користування річчю чи нерухомі-
стю / нерухомим майном за певну плату на 
підставі укладеного договору оренди / дого-
вору найму між орендарем / наймачем 
і орендодавцем / наймодавцем (власником).

орендар / наймач / квартиронаймач 
(якщо йдеться про оренду квартири)

той, хто за певну плату (орендна 
плата / сплата найму / плата за корис-
тування майном) в орендодавця / най-

NADACE A NADAČNÍ FONDYN
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nájemné

úhrada za ↑nájem (příp. ↓podnájem), výše 
nájmu je stanovena v nájemní ↓smlouvě 
(příp. v podnájemní ↓smlouvě).

NÁKLADY NA BYDLENÍ

náklady na bydlení

zpravidla ↑nájemné a dále náklady za 
služby spojené s užíváním bytu, domu či 
jejich části (např. plyn, elektřina, ↓vodné 
a stočné, odvoz komunálního odpadu 
a vytápění). 
 
 

normativní náklady na bydlení

průměrné náklady na bydlení, podle veli-
kosti obce a počtu členů domácnosti, 
stanovené ↓vyhláškou. Výše normativ-
ních nákladů na bydlení je dále uvedena 
v ↓zákoně o státní sociální podpoře a bývá 
používána pro určení nároku a výše sociální 
↑dávky příspěvek na bydlení.

NÁMITKA

námitka

1. obecně protest, nesouhlas 
2. dle ↓zákona o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení opravný prostředek 

модавця орендує / винаймає для свого 
використання рухоме чи нерухоме майно.

орендна плата / сплата найму / плата за 
користування майном

плата / винагорода за оренду / найм 
(або суборенду / піднайм); розмір 
орендної плати визначають у дого-
ворі оренд / договорі найму (або в дого-
ворі / договорі піднайму).

витрати на житло

як правило, це орендна плата / сплата 
найму / плата за користування майном за 
житло та подальші витрати на послуги, 
пов’язані з користуванням квартирою, 
будинку чи їх частиною (наприклад, газ, 
електроенергія, плата за водопостачання 
і водовідведення, вивезення побутових 
відходів та опалення).

нормативні витрати на житло

середньомісячні витрати на житло, вста-
новлені на підставі постанови / поло-
ження відповідно до розміру муніципалі-
тету і кількості членів домогосподарства. 
Рівень нормативних витрат на житло 
також вказаний у Законі про державну 
соціальну допомогу, і його використову-
ють, щоб визначити право особи на соці-
альну допомогу на проживання та розмір 
такої допомоги.

1. загальне поняття протесту, незгоди 
2. юридичне заперечення / претензія

1. загалом: протест, незгода; 
2. відповідно до Закону про організацію 

NÁJEMNÉN
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proti ↓rozhodnutí České ↓správy sociál‑
ního zabezpečení o přiznání důchodu 
3. dle zákona o správě ↑daní a ↓poplatků: 
řádný opravný prostředek proti jakémukoliv 
úkonu správce ↑daně v souvislosti s říze-
ním vymáhacím a zajišťovacím 
4. dle OSŘ: opravný prostředek proti pla-
tebnímu rozkazu směnečnému nebo šeko-
vému.

námitka podjatosti

právo účastníka ↓řízení před ↓soudem se 
vyjádřit k osobě soudce a přísedících, 
pokud má pochybnost o jejich nestrannosti 
a objektivitě. 
 
 

NAPOMENUTÍ

napomenutí

nejmírnější ↓sankce za ↓přestupek v pře-
stupkovém řízení. 
 

napomenutí třídního učitele

↑kázeňské opatření užívané na základní 
nebo střední škole; uděluje po zvážení 
↓třídní učitel žákovi za méně závažné 
porušení ↓školního řádu (např. pozdní pří-
chody do vyučování apod.).

та здійснення соціального забезпечення: 
різновид оскарження / засіб судового 
захисту щодо рішення Чеського управ-
ління соціального забезпечення про при-
значення пенсії; 
3. відповідно до Закону про адміністру-
вання податків і зборів / платежів: належ-
ний різновид оскарження будь-яких дій 
податкового органу щодо процедури 
вимагання / стягнення чи запобігання 
боргу. 
4. відповідно до Цивільного процесуаль-
ного кодексу: належний різновид оскар-
ження судового наказу про сплату за век-
селем або чеком.

заперечення щодо упередженості / 
заперечення проти упередженості

право учасника провадження / процесу 
висловитися перед судом щодо особи 
судді та [народних] засідателів (в Україні 
з 2016 року цей термін замінено на «при-
сяжний»), якщо він сумнівається в їхній 
об’єктивності та неупередженості.

зауваження

найбільш м’яка санкція за адміністра-
тивне правопорушення / проступок 
у справі про адміністративне правопору-
шення / проступок.

зауваження класного керівника

дисциплінарне покарання / дисциплінар-
ний захід, що застосовують у початко-
вій, основній та старшій школі, а також 
у середніх навчальних закладах профе-
сійної освіти; таке покарання застосовує 
класний керівник до учня, який здійснив 
незначне порушення Правил внутріш-

NAPOMENUTÍN
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Národní pedagogický institut České 
republiky

NPI ČR: příspěvková ↓organizace zřízená 
↑Ministerstvem školství mládeže a tělo‑
výchovy; školské vzdělávací, metodické, 
výzkumné, odborné a poradenské zařízené 
pro řešení otázek v oblasti předškolního, 
základního, středního a vyššího odborného 
vzdělávání, základního uměleckého, jazy-
kového, neformálního, zájmového a dalšího 
vzdělávání. NPI vznikl 1. 1. 2020 slouče-
ním Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) 
a Národního institutu pro další vzdělávání 
(NIDV). Podrobné informace jsou dostupné 
na webu https://www.npi.cz/.

národnost

příslušnost k národu, etnické skupině. 
V ČR si ji lze zvolit na základě osobního roz-
hodnutí.

nárok

právní možnost uplatnit u ↓soudu nebo 
úřadu své subjektivní právo. 
 

nařízení

1. v užším smyslu druh podzákonného práv‑
ního ↓předpisu, který může vydávat vláda, 
ministerstvo nebo jiný správní ↓úřad, obce 
(↓obec) a ↑kraje k provedení ↓zákona 
2. obecně jakýkoliv pokyn, jímž někdo 
z pozice moci jinému ukládá něco učinit

нього розпорядку школи (наприклад, 
запізнення на уроки тощо).

Національний педагогічний інститут 
Чеської Республіки

громадська неприбуткова організація, 
заснована Міністерством освіти, молоді 
та фізичної культури; шкільний навчаль-
ний, методичний, дослідницький, про-
фесійний та консультаційний заклад для 
вирішення питань у галузі дошкільної, 
початкової, середньої та фахової передви-
щої освіти, початкової мистецької, мовної, 
неформальної освіти, освіти за інтересами 
(гуртки) тощо. Національний педагогічний 
інститут ЧР виник 1 січня 2020 року шля-
хом злиття Національного інституту освіти 
та Національного інституту післядиплом-
ної освіти. Детальна інформація доступна 
на вебсайті: https://www.npi.cz/

національність

належність до нації, етнографічної групи. 
У ЧР її можна обрати на підставі особи-
стого рішення.

1. вимога / претензія 
2. право

юридична / законна можливість реалі-
зувати в суді чи в іншій установі своє 
суб’єктивне право.

розпорядження / наказ / постанова /
ухвала

1. у вужчому розумінні: вид підзаконного 
нормативно-правового акта, який може 
видавати уряд, міністерство чи адміні-
стративна установа / управління муніци-
палітету (муніципалітет) та області / краю 
для виконання закону. 
2. у загальному: будь -яка вка-
зівка / інструкція / директива, згідно з якою 
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návyková látka

↓psychoaktivní látka

NEDBALOST

nedbalost

nedbalost nevědomá

pachatel nevěděl, že svým jednáním může 
porušit nebo ohrozit zájmy chráněné trest-
ním ↓zákonem, ač o tom vzhledem k okol-
nostem a ke svým osobním poměrům vědět 
měl a mohl (např. lékař zvolil pro konkrét-
ního pacienta způsob léčby, který vzhledem 
ke zdravotním problémům pacienta, o nichž 
lékař nevěděl, vedl k poškození zdraví 
pacienta, přičemž tento lékař měl možnost 
uvedené informace ještě před stanovením 
léčby zjistit). 
 

nedbalost vědomá

pachatel věděl, že svým jednáním může 
porušit nebo ohrozit zájmy chráněné trest-
ním ↓zákonem, ale bez přiměřených 
důvodů spoléhal na to, že takové ohrožení 
nebo porušení nezpůsobí (např.: pachatel 
nedodržuje dopravní předpisy a spoléhá 
na to, že nedojde k nehodě a následnému 
zranění)

nedobrovolná migrace

↑migrace nucená.

будь-яка особа, що займає вищу позицію, 
вимагає певної дії від іншої особи.

речовина, що викликає залежність

психоактивна речовина

недбалість / необережність

злочинна недбалість

правопорушник не передбачав, що його 
дії (чи бездіяльність) можуть порушити 
або поставити під загрозу захищені кримі-
нальним законом інтереси, хоча, зважа-
ючи на обставини та особисті можливості, 
він мав би це передбачити (наприклад, 
лікар обрав для певного пацієнта певний 
спосіб лікування, який через інші про-
блеми зі здоров’ям пацієнта, про які лікар 
не знав, спричинив шкоду здоров’ю паці-
єнта; при цьому цей лікар мав можливість 
з’ясувати вказані проблеми зі здоров’ям 
пацієнта ще перед початком лікування).

злочинна самовпевненість / злочинна 
легковажність

правопорушник передбачав, що його дії 
(чи бездіяльність) можуть порушити або 
поставити під загрозу захищені кри-
мінальним законом інтереси, але без 
обґрунтованих підстав розраховував на 
те, що не скоїть такого порушення чи 
загрози (наприклад, правопорушник не 
дотримується правил дорожнього руху 
і сподівається на те, що не спричинить 
аварію та подальші травмування).

недобровільна міграція

вимушена міграція / примусова міграція.

NÁVYKOVÁ LÁTKAN
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nemocenské

hov. nemocenská: ↑dávka nemocenského 
pojištění poskytovaná ekonomicky aktiv-
ním osobám (tj. pojištěncům) v období, 
kdy z důvodu nemoci (tj. dočasné pracovní 
neschopnosti) nemohou vykonávat práci 
a ztratí dočasně výdělek. Řízení o žádostech 
a výplata nemocenské spadá do kompe-
tence České ↓správy sociálního zabez‑
pečení. Podmínky pro přiznání dávky a její 
výše je upravena v zák. č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění.

NEMOCNICE

nemocnice

fakultní nemocnice

nemocnice, která spolupracuje s lékařskou 
fakultou.

smluvní nemocnice

nemocnice, která má uzavřenou smlouvu 
s danou zdravotní pojišťovnou.

nemovitost

pozemek nebo stavba spojená se zemí pev-
ným základem

nepojistné dávky sociálního zabezpečení

nepojistné sociální ↑dávky

допомога у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю / розмовне лікарняні

допомога у зв’язку з тимчасовою непрацез-
датністю, яку надають економічно актив-
ним особам (тобто, застрахованим особам) 
в період, коли вони через хворобу (тобто, 
тимчасову непрацездатність) не можуть 
працювати і тимчасово втрачають заробі-
ток. Процедура подання та розгляду заяв 
і виплат допомоги у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю належать до компетенції 
Чеського управління соціального забезпе-
чення. Умови надання допомоги та її розмір 
регульовані Законом № 187/2006, Збірника 
законів, «Закон про страхування на випа-
док тимчасової втрати працездатності».

лікарня

факультетська лікарня

лікарня, яка співпрацює з медичним 
факультетом.

лікарня, що має договір зі страховою 
компанією

лікарня, що має укладений договір з пев-
ною страховою компанією

нерухоме майно / нерухомість (тільки 
в однині) / об’єкт нерухомості (якщо 
потрібно використати множину)

земельна ділянка або будівля, що стоїть 
на землі на міцному фундаменті.

соціальна допомога, профінансована 
державою

соціальна допомога, профінансована 
державою (не залежить від соціального 
страхування).

NEMOCENSKÉN
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neurolog

↑odborný lékař; zabývá se léčbou onemoc-
nění a poruch nervové soustavy především 
na organickém podkladě

nezaměstnanost

stav, kdy dochází k nerovnováze na trhu 
práce – poptávka po pracovních místech je 
vyšší než nabídka práce. Podle metodiky Mezi-
národní organizace práce se za nezaměst-
naného považuje osoba, která: 1) je starší 
patnácti let, 2) aktivně hledá práci a  3) je při-
pravena k nástupu do práce do 14 dnů. 
Za vážný ekonomický problém je považo-
vána dlouhodobá nezaměstnanost, kdy 
nezaměstnaný nemá práci déle než jeden 
rok. Opětovné zaměstnání je v takovém 
případě velmi obtížné. Osoby, které přišly 
o zaměstnání (např. z důvodu výpovědi), 
mohou za splnění podmínek stanovených 
v ↓zákoně o zaměstnanosti požádat na 
místně příslušné pobočce ↓Úřadu práce 
ČR o ↓podporu v nezaměstnanosti. 

NEZLETILÝ

nezletilý

nezletilé dítě: osoba mladší 18 let (≠ ↓zletilý)

 

nezletilé osoby bez doprovodu

na základě ↑nařízení ES se jedná o svo-
bodné osoby mladší 18 let, jež vstupují na 
území členských států EU bez doprovodu 
dospělé osoby, která za ně podle práva 
nebo podle zvyklostí odpovídá, a to po 

невролог

лікар-спеціаліст; лікує захворювання та 
розлади нервової системи консерватив-
ним способом.

безробіття

ситуація, коли на ринку праці з’являється 
дисбаланс: попит на робочі місця вищий за 
пропозицію роботи. Згідно з методологією 
Міжнародної організації праці безробітною 
є особа, яка: 1) старша 15 років; 2) активно 
шукає роботу; 3) готова приступити до 
роботи впродовж 14 днів. 
Серйозною економічною проблемою вва-
жають тривале безробіття, тобто, коли 
безробітна особа не має роботи понад 
один рік. Поновлення на роботі у такому 
разі є досить складним. Особи, які втра-
тили роботу (наприклад через звільнення), 
за умови дотримання вимог, визначе-
них Законом про зайнятість (населення), 
можуть подати заяву про допомогу в разі 
безробіття / допомогу по безробіттю у міс-
цевому відділенні Центру зайнятості ЧР.

малолітня особа / малолітній (особа віком 
до 14 років) / неповнолітня особа / непо‑
внолітній (особа віком від 14 до 18 років)

неповнолітня дитина: особа, молодша за 
18 років (≠ повнолітня особа / повнолітній).

малолітні особи / неповнолітні особи 
без супроводу

відповідно до Регламенту Європей-
ського Парламенту і Ради (ЄС) йдеться 
про самотніх осіб, молодших 18 років, що 
в’їжджають на територію країн-членів 

NEUROLOGN
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dobu, po kterou se skutečně nenacházejí 
v péči takové osoby

NNO

nestátní nezisková ↓organizace

noclehárna

druh služby sociální prevence podle 
↓zákona o sociálních službách. Jde 
o ambulantní ↓službu (přenocování nelze 
chápat jako pobyt v zařízení, nejde tedy 
o pobytovou ↓službu), která je poskyto-
vána za úhradu. Výši úhrady stanoví posky-
tovatel služby, obvykle se jedná o 30–40 Kč 
za 1 nocleh. Noclehárny jsou zpravidla 
určeny ↓osobám bez přístřeší, které 
mají zájem o využití hygienického zařízení 
a přenocování. V rámci služby jsou vedle 
možnosti přenocování, poskytovány také 
podmínky pro osobní hygienu ev. pomoc při 
vykonání osobní hygieny. Při poskytování 
služby mohou být zajištěny i další činnosti 
(např. základní či odborné sociální ↓pora‑
denství).

noční klid

doba, kdy má být zachován klid a kdy jsou 
omezovány např. veřejné zábavy nebo 
stavební práce. Doba nočního klidu je pro 
účely ochrany před hlukem a vibracemi 
stanovena obecními ↓vyhláškami jako 
doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodi-
nou ranní. Rušení nočního klidu je dle 
zák. č. 251/2016 Sb. ↓přestupkem proti 
veřejnému pořádku.

ЄС без супроводу дорослої особи, яка за 
них відповідає юридично чи згідно з тра-
дицією; і це впродовж усього часу, поки 
малолітні / неповнолітні особи фактично 
не перебувають під опікою такої особи.

(неурядова) неприбуткова організа‑
ція / НУО / НДО

недержавна неприбуткова організація.

будинок нічного перебування / нічліж‑
ний будинок / розмовне нічліжка

вид послуги соціальної превенції відпо-
відно до Закону про соціальні послуги. 
Йдеться про амбулаторну послугу 
(ночівлю не можна вважати перебуванням 
у закладі, тому це не житлова послуга), 
надану за оплату. Розмір оплати визначає 
постачальник послуги, зазвичай розмір 
оплати становить 30–40 чеських крон за 
1 ніч. Нічліжні будинки, як правило, при-
значені для бездомних осіб / безпритуль-
них осіб, які зацікавлені у використанні 
приміщень санітарно-гігієнічного призна-
чення та ночівлі. У межах послуги, крім 
можливості переночувати, створені також 
умови для особистої гігієни, за потреби 
може бути надана допомога у дотриманні 
особистої гігієни. Під час надання послуги 
можуть бути також забезпечені інші види 
діяльності (наприклад, базова чи фахова 
соціальна консультація).

нічна тиша

час, коли необхідно зберігати тишу і коли 
обмежені, наприклад, публічні розваги 
чи будівельні роботи. Період нічної тиші, 
запроваджений з метою захисту від шуму 
та вібрації, визначено у постановах муні-
ципалітетів як період між 22 годиною 
вечора та 6 годиною ранку. Відповідно 
до Закону № 251/2016 Збірника законів 
порушення нічної тиші — це адміністра-

NNON
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norma

1. závazné pravidlo (např. ↓zákon, 
↓vyhláška, desatero) 
2. označení pro to, co je společensky přija-
telné, „normální“ (tj. statisticky nejčetnější).

nostrifikace

uznání rovnocennosti dosaženého stupně 
zahraničního vzdělání (základního, střed-
ního, vyššího odborného nebo vysokoškol-
ského – ↑dosažené vzdělání). Nostrifikace 
provádí krajské úřady, univerzity nebo mini-
sterstva, a to v závislosti na stupni vzdělání 
a jeho typu. U některých ↓povolání (lékař, 
zdravotní sestra) neumožňuje nostrifi-
kace přímý výkon profese, je potřeba složit 
aprobační ↓zkoušku.

notář

fyzická ↓osoba s právnickým vzděláním 
pověřená státem k sepisování veřejných 
↑listin (smlouva, ↓závěť ), přijímání úschov 
a některým dalším činnostem (ověřování 
podpisů, vidimace aj.), z nichž významná 
je zejména činnost notáře jako soudního 
komisaře v řízení o dědictví.

nouzový stav

stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předse-
dou vlády ČR podle zák. č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky, v případě 
živelných pohrom, ekologických nebo 
průmyslových havárií, nehod nebo jiného 
nebezpečí, které ve značném rozsahu ohro-

тивне правопорушення / проступок проти 
громадського порядку.

норма

1. обов’язкове правило (наприклад, 
закон, постанова, десять заповідей); 
2. позначення того, що є соціально при-
йнятним, «нормальним» (тобто статис-
тично найбільш чисельним).

нострифікація

визнання еквівалентності досягнутого 
рівня іноземної освіти (базової, серед-
ньої, вищої професійної чи вищої — досяг-
нутий рівень освіти). Нострифікацію про-
водять обласні управління, університети 
або міністерства, залежно від рівня освіти 
та його типу. Для деяких професій / спе-
ціальностей (лікар, медична сестра) 
нострифікація не дає змоги відразу пра-
цювати за фахом, для цього необхідно ще 
скласти апробаційний іспит.

нотаріус

фізична особа з юридичною освітою, яка 
уповноважена державою складати офі-
ційні документи (договір, заповіт), при-
ймати гроші у депозит та вчиняти деякі 
інші дії (засвідчення підпису, посвід-
чення тощо), з яких особливо важли-
вою є, зокрема, діяльність нотаріуса як 
судового уповноваженого у справах про 
спадкування.

надзвичайний стан

стан, який відповідно до 
Закону № 110/1998 Збірника зако-
нів, «Про безпеку Чеської Республіки», 
оголошує уряд ЧР або прем’єр-міністр 
ЧР у випадку стихійних лих, екологіч-
них або промислових катастроф, аварій 
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žují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty 
anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

novela

právní ↓předpis, kterým se mění či dopl-
ňuje (novelizuje) jiný, starší právní předpis 
(např. novela zákona, novela vyhlášky atd.). 
Novely jsou vydávány buď jako samostatné 
právní předpisy nebo jsou připojeny k jiným 
předpisům zpravidla na jejich konec.

OAMP

↓Odbor azylové a migrační politiky MV

obecné nařízení o ochraně osobních údajů

↑GDPR: nařízení Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 27. dubna 2016, jímž se 
stanovuje právní rámec ochrany osobních 
údajů v evropském prostoru, jehož cílem je 
co nejvíce hájit práva občanů EU proti neo-
právněnému zacházení s jejich daty včetně 
osobních ↓údajů. V českém právním řádu 
je v návaznosti na nařízení GDPR ochrana 
osobních údajů upravena zejm. v zák. 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů.

чи інших небезпек, які значною мірою 
загрожують життю, здоров’ю, вартості 
майна, внутрішньому порядку та безпеці.

ширше зміна нормативно‑правового 
акта / вужче поправки до закону / закон 
зі змінами і доповненнями

нормативно-правовий акт, який змінює 
чи доповнює (оновлює) інший, попе-
редній нормативно-правовий акт (напри-
клад, зміна до закону, зміна до постанови 
тощо). Зміни видають або як окремий, 
самостійний нормативно-правовий акт, 
або ж їх долучають до інших документів, 
виносячи, як правило, зміни на кінець.

Департамент з питань надання при‑
тулку та міграційної політики / роз‑
мовне Міграційна служба

Департамент з питань надання притулку 
та міграційної політики Міністерства вну-
трішніх справ

Загальний регламент про захист даних

GDPR (в Україні теж використовують 
таке скорочення): регламент Європей-
ського Парламенту і Ради від 27 квітня 
2016 року про встановлення правової 
бази для захисту персональних даних 
у європейському просторі, спрямований 
на захист прав громадян ЄС від несанкці-
онованого поводження з їхніми даними, 
в т. ч. й з особистими даними. У правовій 
системі ЧР у зв’язку з регламентом GDPR 
захист персональних даних регульова-
ний в основному Законом № 110/2019 
Збірника законів, «Закон про опрацю-
вання персональних даних».
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OBČAN

občan

občan EU

každá osoba, která je občanem někte-
rého z členských států EU. Občanství EU 
nenahrazuje ↓státní příslušnost člen-
ského státu, nýbrž ji doplňuje. Občanství 
EU bylo zavedeno Maastrichtskou smlou-
vou a vyplývají z něho určitá práva a povin-
nosti. Z hlediska ↓zákona o pobytu cizinců 
a dalších souvisejících právních předpisů 
(např. ↓zákon o zaměstnanosti) se do sku-
piny občanů EU z hlediska práv a povinností 
zahrnují i občané států ↑Evropského hos‑
podářského prostoru, které nejsou členy 
EU (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a dále 
občané Švýcarska.

občan třetí země

státní příslušník třetí země: občan země 
mimo EU. Nemá ani ↓občanství ČR ani 
občanství některého z členských států EU, 
včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska 
a Švýcarska.

OBČANSKÝ

občanská poradna

součást sociálních ↓služeb; nabízí radu či 
pomoc těm, kdo si nejsou jisti svými právy 
a povinnostmi. Smyslem občanské poradny 
je v takovém případě předávat informace 
a podporu těm, kteří to potřebují. Poraden-
ství je poskytováno bezplatně v celkem 18 
právních oblastech (podrobnější informace 
www.obcanskeporadny.cz).

громадянин

громадянин ЄС

будь-яка особа, котра є громадянином 
однієї з країн-членів ЄС. Громадянство ЄС 
не замінює громадянства країни-члена 
ЄС, а тільки доповнює його. Громадян-
ство ЄС запроваджено Маастрихтським 
договором і тягне за собою певні права 
та обов’язки. Згідно із Законом про пере-
бування іноземців та іншими відповід-
ними нормативно-правовими актами 
(наприклад, Законом про зайнятість 
[населення]) до громадян ЄС з погляду 
прав та обов’язків належать також і гро-
мадяни країн Європейського економіч-
ного простору (скорочено ЄЕП) / Європей-
ської економічної зони (скорочено ЄЕЗ), 
які не є членами ЄС (Норвегія, Ісландія, 
Ліхтенштейн), та громадяни Швейцарії.

громадянин т. зв. третьої країни

громадянин країни, яка не належить до 
ЄС; не має ані чеського громадянства, ані 
громадянства іншої країни-члена ЄС, Нор-
вегії, Ісландії, Ліхтенштейну чи Швейцарії.

консультування громадян / пункт кон‑
сультування громадян

частина соціальних послуг; надає кон-
сультації чи допомогу тим, хто не впев-
нений у своїх правах та обов’язках. Мета 
консультування громадян полягає у тому, 
щоб, за вказаної вище потреби, надавати 
громадянам інформацію та підтримку. 
Консультації надають безкоштовно 
і загалом у 18 юридичних галузях (більш 
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občanské sdružení

zastaralý název; druh právnické ↓osoby; 
sdružení osob za určitým účelem, často 
v oblasti občanských či veřejně prospěš-
ných aktivit. S nabytím účinnosti nového 
občanského zákoníku (89/2012 Sb.) byla 
občanská sdružení transformována na 
↓spolky, ↓ústavy, sociální ↑družstva.

občanství

státní příslušnost: jeden z hlavních znaků 
moderního státu; právní vztah mezi fyzic‑
kou↓osobou a státem. Poskytuje lidem 
pocit identity a je zároveň spojena se širo-
kou škálou práv (např. ochrana občana ze 
strany státu) a povinností (např. věrnost 
státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých 
funkcí a dodržování právních předpisů státu 
i mimo jeho území aj.). V ČR podmínky nabý-
vání a pozbývání občanství upravuje ↓zákon 
o státním občanství České republiky. 

OBEC

obec

základní jednotka veřejné správy, v čele 
obce stojí ↓starosta. Tvoří územně samo-
správný celek základního stupně. Je sub-
jektem ↓samosprávy a v různé míře (podle 
typu obce) také vykonavatelem státní 
správy. Postavení obce, její orgány a působ-
nost upravuje zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 
V ČR je celkem 6253 obcí (vč. městysů, měst 
a obcí s rozšířenou působností).

детальна інформація на сайті  
www.obcanskeporadny.cz).

громадська організація

застаріла назва; вид юридичної особи; 
об’єднання осіб для реалізації певної 
мети, здебільшого у сфері громадської 
та суспільно корисної діяльності. З набут-
тям чинності нового цивільного кодексу 
(№ 89/2012 Збірника законів) громад-
ські організації були трансформовані 
у товариства / корпорації, інститути / уста-
нови / заклади, соціальні кооперативи.

громадянство

одна з головних ознак сучасної держави; 
правовідносини між фізичною особою 
та державою. Забезпечує людям відчуття 
ідентичності і водночас наділяє багатьма 
правами (наприклад, захист громадя-
нина з боку держави) та обов’язками 
(наприклад, вірність державі, повинність 
її захищати, виконання певних функцій 
і дотримання норм закону як на території 
держави, так і за її межами, тощо). У ЧР 
умови набуття і втрати громадянства 
врегульовані Законом про громадянство 
Чеської Республіки.

1. тут: муніципалітет /в Україні з 2014 
року також і територіальна громада 
2. загальне значення: населений пункт

базова одиниця державно-громадського 
управління, яку очолює міський, сіль-
ський, селищний голова (розмовне сіль-
ський староста). Утворює адміністратив-
но-територіальну одиницю базового рівня. 
Є суб’єктом самоврядування і, різною 
мірою (відповідно до типу муніципалітету), 
виконавчою одиницею державного управ-
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zastupitelstvo obce

nejvyšší ↑orgán obce v oblasti samo-
statné působnosti. Je volen přímo občany 
na 4 roky. Schvaluje program územního 
rozvoje, rozpočtu obce (↑obec), obecně 
závazné ↓vyhlášky, rozhoduje o zřizování 
obecní ↓policie apod.

OBECNÍ

obecní

obecní rada

je volena z řad členů zastupitelstva obce 
(↑obec) a oprávněna jednat a činit úkony 
jménem obce. Rozhoduje o běžných pro-
vozních záležitostech obce, vydává 
↑nařízení, připravuje návrhy k jednání 
zastupitelstva apod.

ління. Статус муніципалітету, його органи 
та повноваження врегульовані Законом 
№ 128/2000 Збірника законів, «Про муні-
ципалітети». У ЧР загалом є 6253 муніци-
палітети (а саме: селища, міста і муніципа-
літети з розширеною компетентністю).

представницький орган місцевого 
самоврядування (в Україні – сільська 
рада / селищна рада / міська рада)

найвищий орган муніципалітету в аспекті 
самостійності повноважень. Його обира-
ють безпосередньо громадяни на 4 роки. 
Затверджує програму територіального 
розвитку, бюджет муніципалітету (муні-
ципалітет), загальнообов’язкові поста-
нови, приймає рішення про створення 
муніципальної поліції тощо.

муніципальний / комунальний

муніципальна рада (детальніше сіль‑
ська рада / селищна рада / міська рада) 
(в Україні – виконавчий орган сільської 
ради / селищної / міської ради)

раду обирають зі складу членів 
представницького органу місцевого 
самоврядування (в Україні — сільська 
рада / селищна рада / міська рада) муні-
ципалітету (муніципалітет); вона упов-
новажена домовлятися і діяти від імені 
муніципалітету. Вирішує поточні вироб-
ничі справи муніципалітету, видає розпо-
рядження, готує пропозиції на засідання 
представницького органу і под.

OBECNÍO
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obecní zastupitelstvo

zastupitelstvo ↑obce

obhájce

↑advokát; zastupuje obviněného/obžalova-
ného v trestním řízení

obchod 

OBCHODNÍ

obchodní

obchodní rejstřík

veřejný seznam, do kterého se zapisují 
↓zákonem stanovené ↓údaje o ↓podnika‑
telích, jako je např. ↑firma, sídlo, předmět 
↓podnikání nebo společníci. Každý do něj 
může nahlížet a pořizovat si z něj ↓výpisy. 
Je dostupný na www.justice.cz. 
 
 

obchodní společnost

právnická ↓osoba založená za účelem 
↓podnikání více osob nebo ve větším 
rozsahu. Obchodními společnostmi jsou: 
veřejná obchodní ↓společnost, koman-
ditní ↓společnost, ↓společnost s ruče‑
ním omezeným, akciová ↓společnost, 
evropská společnost a evropské hospo-
dářské zájmové sdružení. Všechny společ-
nosti a ↑družstva se povinně zapisují do 

представницький орган місцевого 
самоврядування 
(в Україні – сільська рада / селищна 
рада / міська рада)

представницький орган місцевого / муні-
ципалітету (в Україні — сільська 
рада / селищна рада / міська рада).

адвокат / захисник

адвокат; у кримінальному провадженні 
представляє інтереси обвинуваче-
ного / підсудного.

1. торгівля / бізнес / операція / угода; 
2. крамниця / магазин. 

торговельний / торговий / комерційний

комерційний реєстр

відкритий список, до якого заносять 
передбачені законом дані / відомості 
про підприємців, зокрема такі: фірма, 
юридична адреса, предмет підприєм-
ницької діяльності, відомості про ком-
паньйонів/ партнерів. Кожен може поди-
витися цей список і отримати з нього 
витяг / довідку. Реєстр доступний на сайті 
www.justice.cz.

комерційне товариство / торговельна 
компанія / торгова компанія 
(в Україні – господарське товариство)

юридична особа, заснована з метою 
підприємницької діяльності більшої 
кількості осіб або більшого обсягу під-
приємництва. До комерційних това-
риств / господарських товариств нале-
жать такі: повне товариство, командитне 
товариство, товариство з обмеженою 
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↑obchodního rejstříku, bez zápisu žádná 
společnost nevznikne.

zákon o obchodních společnostech 
a družstvech

↓zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních spo-
lečnostech a družstvech (zákon o obchod-
ních korporacích). Upravuje zakládání, 
fungování a zánik obchodní ↓společnosti 
a ↑družstva.

obchodování s lidmi

závažný ↓trestný čin. Obchodování s lidmi 
znamená „najímání, přepravu, převoz, pře-
chovávání nebo přijetí osob za účelem zneu-
žívání za pomoci hrozby, použití síly nebo 
jiných forem donucení, za pomoci únosu, 
podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci 
či stavu bezbrannosti nebo pomocí předání 
nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem 
získání souhlasu osoby mající kontrolu nad 
jinou osobou.“ Zahrnuje nucenou prostituci, 
otroctví, nucenou práci, vykořisťování aj.
 
 

obviněný

označení pro osobu, proti které bylo zahá-
jeno trestní stíhání

obžalovaný

označení pro osobu, která byla obvi-
něna (↑obviněný), a proti které ↓státní 

відповідальністю, акціонерне товари-
ство, Європейська група з економічних 
інтересів — в Україні це Європейська Еко-
номічна Палата). Усі компанії та коопера-
тиви обов’язково реєструють у Комерцій-
ному реєстрі. Без такої реєстрації жодне 
товариство виникнути не може.

Закон про комерційні товариства і коо‑
перативи

Закон № 90/2012 Збірника законів, «Про 
комерційні товариства і кооперативи» 
(закон про комерційні товариства). Регу-
лює створення, функціонування та лікві-
дацію комерційного товариства і коопе-
ративу.

торгівля людьми

тяжкий злочин / злочинні дії. Торгівля 
людьми означає «наймати, перевозити, 
транспортувати, переховувати чи при-
ймати особу з метою зловживання через 
погрози, використання сили чи інших 
форм примусу, через викрадення, шах-
райство, введення в оману або зловжи-
вання сили та стану беззахисності або 
через передавання чи прийняття оплати 
чи вигод, і це для того, щоб отримати 
згоду особи, яка має контроль над іншою 
особою». Сюди належить примусова про-
ституція, рабство, примусова праця, екс-
плуатація тощо.

1. тут юридичне поняття – обвинувачений. 
2. у публіцистичному розумінні – звинува‑
чений.

позначення особи, щодо якої розпочато 
кримінальне провадження.

підсудний

позначення особи, яка була обвинувачена 
(обвинувачений) і щодо якої прокурор під 
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zástupce podal k ↓soudu v ↓trestním 
řízení obžalobu

očkování

pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování 
proti infekčním nemocem jsou prováděna 
na základě principu povinnosti a pro očko-
vanou osobu jsou poskytována bezplatně. 
Jesle nebo předškolní zařízení mohou při-
jmout pouze dítě s povinným očkováním. 
Výjimku tvoří ↓povinné předškolní vzdě‑
lávání v mateřské ↓škole. K povinnému 
předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty 
i děti, které nemají povinné očkování.

odběratel

ten, kdo odebírá nebo kupuje od ↑dodava‑
tele. Uvádí se na faktuře.

ODBOR

odbor

část úřadu, instituce nebo organizace vyme-
zená specifickou agendou, kterou vykonává. 

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR

OAMP: organizační součást ↑Ministerstva 
vnitra ČR. Působí zejm. v oblastech ↓mezi‑
národní ochrany, vstupu a pobytu cizinců 
na území ČR, koordinace ↑integrace 
cizinců, mezinárodní a evropské spolupráce 
v oblasti ↑azylu a migrace, schengenské 
spolupráce, ochrany hranic a v návratové 
politice. Odbor je také útvarem ministerstva 
pro řízení ↓Správy uprchlických zařízení 
MV ČR. Strukturu OAMP tvoří centrální pra-
coviště v sídle Ministerstva vnitra na Praze 7 

час провадження у кримінальній справі 
подав до суду обвинувальний висновок.

щеплення

регулярні, спеціальні та позапланові 
щеплення проти інфекційних захво-
рювань проводять за зобов’язальним 
принципом і надають щепленій особі 
безкоштовно. До ясел або до закладу 
дошкільної освіти приймають лише 
дітей з обов’язковим щепленням. Виня-
ток становить обов’язкова дошкільна 
освіта у дитячому садку. Для обов’язко-
вої дошкільної освіти у дитячий садок 
можуть бути прийняті також і діти, які 
не мають обов’язкового щеплення.

споживач / покупець

той, хто споживає чи купує від постачаль-
ника. Вказаний у рахунку-фактурі.

відділ / департамент

частина установи, закладу чи організації, 
що діє в межах конкретних, специфічних 
повноважень.

Департамент з питань надання при‑
тулку та міграційної політики Міністер‑
ства внутрішніх справ ЧР

ОАМП / Міграційна служба: організацій-
ний підрозділ Міністерства внутрішніх 
справ ЧР. Діє переважно в галузях між-
народного захисту, в’їзду та перебування 
іноземців на території ЧР, координації 
інтеграції іноземців, міжнародної та євро-
пейської співпраці в галузі надання 
притулку та міграції, співпраці у межах 
Шенгенської зони, захисту кордонів та 
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a dále regionální pracoviště ve všech 14 
krajích ČR (tj. vč. hl. m. Prahy).

Odbor prevence kriminality MV ČR

organizační součást ↑Ministerstva vnitra 
ČR. Hlavní ↓orgán státní správy v oblasti 
vnitřního pořádku a bezpečnosti, koordinuje 
koncepci ↓prevence kriminaity v ČR. 
 
 

odbor sociálních věcí

organizační součást krajského ↓úřadu 
nebo městského ↓úřadu. Má zpravidla 
na starost agendu sociální péče, sociálně-
-právní ochrany dětí, sociální prevence, 
ochrany práv příslušníků ↑menšin, veřejné 
zdraví, prevenci kriminality, drogové proble-
matiky a dal.

odbory

sdružení ↓zaměstnanců založené s cílem 
prosazovat jejich pracovní, hospodářské, 
politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jed-
nají jménem pracovníků, které zastupují, 
pokud jednají se ↓zaměstnavatelem nebo 
státem, například ohledně výše mezd nebo 
pracovních ↓podmínek.

політики повернення. Департамент також 
є органом міністерства, який керує Управ-
лінням закладів для біженців Міністер-
ства внутрішніх справ ЧР. До структури 
ОАМП входять центральний відділ, роз-
ташований у приміщенні Міністерства 
внутрішніх справ з юридичною адресою 
у м. Празі — 7, а також регіональні відді-
лення у всіх 14 областях / краях ЧР (тобто, 
включно зі столичним містом Прагою).

Департамент попередження злочинно‑
сті Міністерства внутрішніх справ ЧР

організаційний підрозділ Міністерства 
внутрішніх справ ЧР. Головний орган 
державного управління у галузі внутріш-
нього порядку та безпеки, координує 
концепцію запобігання / попередження 
злочинності в ЧР.

відділ соціальних справ

організаційний підрозділ обласного 
управління або міської адміністра-
ції / муніципалітету. Зазвичай до його 
компетенції належить соціальний захист, 
соціально-правовий захист дітей, соці-
альна профілактика, захист прав пред-
ставників меншин, громадське здоров’я, 
профілактика правопорушень, проблема 
наркотиків тощо.

профспілки

об’єднання працівників / співробітників, 
створене з метою забезпечення їхніх  
трудових, економічних, політичних, соці-
альних та інших інтересів. Профспілки 
діють від імені працівників, яких вони 
представляють, коли мають справу з 
роботодавцем або державою, наприклад, 
щодо заробітної плати чи умов праці.

ODBORYO
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odcizení

1. ↑krádež 
2. psychický stav distance mezi lidmi

ODDĚLENÍ

oddělení

Oddělení pobytu cizinců

OPC: pracoviště ↑Odboru azylové a mig‑
rační politiky zejm. pro vyřizování žádostí 
o vydání či prodloužení pobytového opráv-
nění cizince na území ČR (s výjimkou ↓víza 
do 90 dnů). 

odečitatelné položky od základu daně

↑daň

odesílatel

odlišný mateřský jazyk

OMJ: pojem užívaný nejčastěji v kontextu 
vzdělávání dětí a žáků – cizinců, neboli 
↑dětí s odlišným mateřským jazykem. 
Označuje stav, kdy je rodný jazyk dotyčné 
osoby odlišný od českého jazyka.

ODKLAD

odklad 

1. крадіжка; 
2. відчуження

1. крадіжка 
2. психічний стан дистанції між людьми.

відділ / відділення

Відділ з питань перебування іноземців

місце роботи Департаменту з питань 
надання притулку та міграційної полі-
тики, в основному, для розгляду заяв 
про надання або продовження дозволу 
на перебування / проживання іноземця 
на території ЧР (за винятком віз, виданих 
на термін до 90 днів).

податкові вирахування / подат‑
кові знижки, що зменшують подат‑
кову / базу оподаткування

податок

відправник / адресант

інша рідна мова

поняття, яке найчастіше використовують 
у контексті навчання дітей та учнів — іно-
земців, або ж дітей з іншою рідною мовою. 
Позначає ситуацію, коли рідна мова пев-
ної особи відрізняється від чеської.

відтермінування / відкладання / відкла‑
дення

ODCIZENÍO
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odklad povinné školní docházky

preventivní opatření, kdy je dítěti, které by 
mohlo mít v základní škole určité problémy, 
odložen nástup k povinnému základnímu 
vzdělávání o jeden rok (viz ↓povinná 
školní docházka). O odklad povinné školní 
docházky žádá zákonný zástupce dítěte 
v případě, že dítě, které dovršilo 6 let, není 
tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
(např. problémy s výslovností a vyjadřo-
váním, se soustředěním, zdravotní stav, 
problémy s navazováním sociálních kon-
taktů, nedostatky v jemné motorice, atd.). 
O odkladu rozhoduje ředitel školy, kam 
je nebo má být dítě zapsáno, na základě 
písemné žádosti podané nejpozději do 
31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě 
do základní školy nastoupit. Součástí 
žádosti musí být posudek dětského lékaře 
(viz ↑pediatr) a ↓školského poradenského 
zařízení.

podmíněný odklad výkonu trestu odnětí 
svobody

hov. podmínka: ↓soud může podmíněně 
odložit výkon trestu odnětí svobody nepře-
vyšujícího tři léta, jestliže s přihlédnutím 
k osobě pachatele není třeba jeho výkonu. 
Zkušební doba je stanovena na 1–5 let. 
Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zku-
šební době řádný život a vyhověl uloženým 
podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil. 
Jinak rozhodne, a to popřípadě již během 
zkušební doby, že se trest vykoná.

відтермінування обов’язкового відвіду‑
вання школи / відкладання обов’язко‑
вого відвідування школи

превентивний захід, згідно з яким 
дитину, що може мати певні проблеми 
у початковій школі, записують до школи 
пізніше, тобто початок обов’язкової 
середньої загальної дев’ятирічної освіти 
відкладають на один рік (див. обов’яз-
кове відвідування школи / обов’язкова 
освіта). Законний представник дитини 
просить відтермінувати обов’язкове від-
відування школи у разі, якщо дитина, 
яка досягла 6-річного віку, недостатньо 
зріла фізично чи психічно (наприклад, 
проблеми з вимовою та висловлюван-
нями, концентрацією уваги чи станом 
здоров’я, проблеми з налагодженням 
соціальних контактів, недостатній розви-
ток дрібної моторики рук тощо). Рішення 
про відкладання обов’язкового відвіду-
вання школи приймає директор школи, 
до якої вже записана чи буде записана 
дитина, на підставі письмової заяви, 
поданої не пізніше 31 травня календар-
ного року, в якому дитина має вступити 
до початкової школи. До заяви необхідно 
додати висновок педіатра (див. педіатр) 
та навчально-консультаційного закладу.

відтермінування / відстрочка вико‑
нання вироку про покарання у вигляді 
позбавлення волі

суд може умовно відкласти виконання 
покарання у вигляді позбавлення волі 
(якщо це покарання на термін, не біль-
ший трьох років), якщо, зважаючи на 
особу порушника, його виконання не 
є необхідним. Випробувальний тер-
мін встановлюють на 1—5 років. Якщо 
умовно засуджений під час випробуваль-
ного терміну жив відповідно до законів 
і дотримувався встановлених умов, суд 
встановить / визнає, що він довів своє 
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odměna pěstouna

↑dávka pěstounské péče; na dávku 
má nárok osoba pečující o dítě v rámci 
náhradní rodinné ↓péče nebo osoba 
v evidenci osob pro pěstounskou ↓péči 
na přechodnou dobu. Řízení o žádostech 
a výplata odměny pěstouna spadá do kom-
petence ↓Úřadu práce ČR a řídí se zák. 
č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně 
dětí.

odpor

1. forma řádného opravného ↓pro‑
středku proti nepravomocnému ↓rozhod‑
nutí správního ↓orgánu či ↓soudu a) proti 
všem typům platebních rozkazů v občan-
ském soudním ↓řízení; b) proti trestnímu 
příkazu v trestním ↓řízení; c) proti příkazu 
ve správním ↓řízení  
2. obecně nechuť, vzdor, antipatie

odsouzený

виправлення. В іншому випадку суд 
винесе рішення, якщо це необхідно, то 
вже під час випробувального терміну, 
про виконання вироку.

[грошова] винагорода патронатного 
вихователя, який не може бути закон‑
ним представником дитини

виплата на прийомних дітей; на допомогу 
має право особа, яка доглядає за дитиною 
в режимі виховання дитини в прийомній 
сім’ї / родині (за рішенням суду), або особа, 
яка перебуває в реєстрі осіб, що забез-
печують патронатне піклування / опіку 
(в Україні — патронат) на тимчасовий 
період (короткий термін). Процедури 
подання та розгляду заяв, а також виплати 
винагороди патронатним вихователям 
належать до компетенції Центру зайнято-
сті Чеської Республіки і регульовані Зако-
ном № 359/1999 Збірника законів, «Про 
соціальний та правовий захист дітей».

1. юридичне оскарження 
2. опір

1. форма належного різновиду оскар-
ження / засобу судового захисту проти 
рішення адміністративного органу 
чи суду, що не набрало законної сили, 
а) щодо всіх видів судових наказів 
про стягнення з боржника грошових 
коштів у цивільному судовому про-
вадженні / судочинстві; б) щодо судового 
рішення скороченої форми у криміналь-
ному провадження / судочинстві; в) щодо 
постанови у провадженні про адміністра-
тивні / адміністративному судочинстві; 
2. загалом: небажання, непокора, антипатія.

засуджений

ODMĚNA PĚSTOUNAO
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ODVOLÁNÍ

odvolání

řádný opravný prostředek, kterým lze 
napadnout nepravomocné ↓rozhodnutí 
↓soudu nebo správního orgánu prvního 
stupně. Poučení o odvolání musí být vždy 
uvedeno v rozhodnutí, včetně ↑lhůty, 
během níž se lze odvolat.
 
 
 
 
 

blanketní odvolání

formální odvolání: označení pro ↑odvolání, 
ve kterém nejsou uvedeny žádné odvolací 
důvody (de facto prázdné odvolání). Podává 
se zpravidla v časové tísni za účelem for-
málního splnění zákonné ↑lhůty pro podání 
odvolání, nebo za situace, kdy odvolatel 
nemá zajištěnu právní pomoc. Při podání 
blanketního odvolání je odvolací orgán povi-
nen vyzvat k doplnění tzv. vadného (neodů-
vodněného) odvolání k čemuž stanoví lhůtu 
dle vlastního uvážení.

OCHRANA

ochrana

dočasná ochrana

ochranný pobyt udělovaný podle zák. 
č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně. Udě-
luje se ve výjimečných situacích vedle mezi‑
národní ↓ochrany (nejedná se o totéž). 

1. апеляційна скарга / апеляція / 
оскарження / опротестування 
2. відвід 
3. відмова

у першому значенні: належний різновид 
оскарження / засобу судового захисту, 
за допомогою якого можна оскаржити 
рішення суду чи адміністративного органу 
першої інстанції, яке не набрало закон-
ної сили. В рішенні завжди мусить бути 
роз’яснення щодо порядку його оскар-
ження, включно з терміном, протягом 
якого можна подати апеляційну скаргу.

бланкетна / дефектна / порожня апеля‑
ція (в Україні такого поняття немає)

формальне оскарження: позначення для 
апеляції / апеляційної скарги, у якій не 
вказано жодних підстав для оскарження 
(де-факто порожня апеляційна скарга). 
Зазвичай її подають у ситуації обмеженого 
часу для того, щоб формально дотри-
мати встановлений законом термін для 
подання апеляції, або в ситуації, коли апе-
лянт не має правової допомоги. Під час 
подання такої скарги апеляційний орган 
зобов’язаний вимагати доповнення так 
званої дефектної (необґрунтованої) апе-
ляційної скарги, для чого він на власний 
розсуд встановлює відповідний термін.

охорона / захист

тимчасовий захист

перебування під захистом, надане від-
повідно до Закону № 221/2003 Збірника 
законів, «Про тимчасовий захист». Дозвіл 
на таке перебування надають у винят-

ODVOLÁNÍO
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Smyslem je rychle a účinně reagovat na 
hromadné přílivy vysídlených osob ze tře-
tích zemí, které se nemohou vrátit do země 
svého původu. Může se jednat o osoby, které 
uprchly z oblastí ozbrojených konfliktů nebo 
endemického násilí, nebo osoby, kterým 
vážně hrozí systematické nebo obecné poru-
šování lidských práv, či osoby, které se staly 
oběťmi takového porušování lidských práv.

doplňková ochrana

vedle ↑azylu se jedná o další formu mezi‑
národní ↓ochrany. Doplňková ochrana 
může být podle ↓zákona o azylu, udě-
lena osobám, které nesplňují podmínky 
pro udělení azylu, přičemž jim ale v zemi 
původu hrozí nebezpečí vážné újmy na 
zdraví či životě. Podobně jako u azylu, může 
i doplňková ochrana být udělena za účelem 
sloučení s rodinným příslušníkem, který je 
rovněž držitelem doplňkové ochrany. Doplň-
ková ochrana se uděluje na časově omeze-
nou dobu (zpravidla 1 až 3 roky) s možností 
opakovaného prodloužení. Rozhodování 
o udělení či neudělení doplňkové ochrany 
spadá na 1. stupni do kompetence ↑Minis‑
terstva vnitra ČR.

mezinárodní ochrana

zastřešující pojem pro ochranný pobyt stát-
ních příslušníků třetích zemí, udělovaný 
formou ↑azylu nebo doplňkové ↑ochrany 
podle ↓zákona o azylu.

ochranná výchova

opatření uložené soudem podle zák. 
č. 218/2003 Sb. (o soudnictví ve věcech 
mládeže), za protiprávní jednání ↑mla‑

кових ситуаціях разом із міжнародним 
захистом (йдеться про різні види захи-
сту). Мета — швидко та ефективно реа-
гувати на масовий наплив переміщених 
осіб із третіх країн, які не можуть повер-
нутися до країни свого походження. Це 
можуть бути особи, які втекли із зон 
збройного конфлікту чи ендемічного 
насильства, особи, яким серйозно загро-
жує систематичне чи загальне пору-
шення прав людини, або особи, які стали 
жертвами таких порушень прав людини.

додатковий захист

як і притулок, це ще одна форма міжна-
родного захисту. Відповідно до Закону 
про притулок, додатковий захист може 
бути надано особам, які не відповіда-
ють умовам надання притулку, але яким 
загрожує серйозна шкода здоров’ю чи 
життю в країні їхнього походження. Як 
і у випадку з притулком, додатковий 
захист може бути надано з метою воз-
з’єднання з членом сім’ї, якому також 
надано додатковий захист. Додатковий 
захист надають на обмежений період 
(зазвичай від 1 до 3 років) з можливістю 
повторного продовження. Рішення про 
надання чи ненадання додаткового захи-
сту на 1-му рівні належить до компетенції 
Міністерства внутрішніх справ ЧР.

міжнародний захист

загальний термін для позначення пере-
бування під захистом громадян третіх 
країн, дозвіл на яке, відповідно до Закону 
про притулок, надають у формі притулку 
або додаткового захисту.

примусові заходи виховного характеру

заходи, призначені судом відповідно 
до Закону № 218/2003 Збірника зако-
нів, «Про ювенальну юстицію» за право-

OCHRANNÁ VÝCHOVAO
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distvého. Smyslem ochranné výchovy je 
ochrana společnosti před nebezpečím spá-
chání dalších provinění, a zároveň ochrana 
duševního, mravního a sociálního vývoje 
mladistvého. Institut ochranné výchovy 
je nižší formou ↓sankce, oproti ↓trestu 
odnětí svobody. Ochranná výchova může 
být uložena max. do doby nabytí zletilosti 
mladistvého (nejdéle však do dosažení věku 
19 let). Zařízeními ochranné výchovy jsou: 
1. ↑Diagnostický ústav 
2. ↑Dětský domov 
3. Dětský domov se školou 
4. Výchovný ústav (↓ústavní výchova) 
Výkon ochranné výchovy upravuje zák. 
č. 109/2002 Sb.

okres

územní správní jednotka. Organizačně stojí 
mezi obcí (↑obec) a ↑krajem.

ombudsman

mimosoudní kontrolní úřad, který je státem 
pověřen k řešení stížností jednotlivců na 
jednání veřejné ↓správy. V České repub-
lice se úřad oficiálně nazývá ↓Veřejný 
ochránce práv.

порушення, скоєні неповнолітнім. Мета 
примусових заходів виховного харак-
теру — захист суспільства від небезпеки 
вчинення подальших правопорушень 
і водночас захист психічного, морального 
та соціального розвитку неповнолітнього. 
Інститут примусових заходів виховного 
характеру — це нижча міра санкції, порів-
няно з покаранням у вигляді позбавлення 
волі. Примусові заходи виховного харак-
теру можуть бути призначені макси-
мально до досягнення повноліття (втім, 
найдовше до 19 років). Закладами приму-
сових заходів виховного характеру є такі: 
1. Приймальник-розподільник для дітей 
(від 11 років) / Притулок для неповноліт-
ніх (від 3 років); 
2. Дитячий будинок / Будинок дитини; 
3. Дитячий будинок зі школою (в Укра-
їні — загальноосвітня школа-інтернат; 
загальноосвітня школа та професійне 
училище соціальної реабілітації) 
4. Виховна установа (в Україні — центр 
медико-соціальної реабілітації) (вихо-
вання у закладах інституційного догляду 
і виховання / виховання у дитячому соці-
ально-виховному закладі). 
Примусові заходи виховного характеру 
регульовані законом № 109/2002 Збір-
ника законів.

район

адміністративно-територіальна одиниця. 
Організаційно вона перебуває на рівні 
між муніципалітетом (муніципалітет) 
і областю / краєм.

Омбудсмен / Уповноважений з прав 
людини

позасудовий контрольний орган, упов-
новажений державою розглядати скарги 
фізичних осіб на діяльність публічного 
управління / влади. У Чеській Республіці 
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omezení způsobilosti k právním úkonům

dříve omezení ↓svéprávnosti; týká se 
fyzické osoby, která pro duševní poruchu 
anebo pro nadměrné požívání alkoholic-
kých nápojů nebo omamných prostředků 
či jedů je schopna činit jen některé právní 
úkony. O omezení právní způsobilosti a jejím 
rozsahu rozhoduje ↓soud. Ze zákona mají 
omezenou způsobilost k právním úkonům 
osoby mladší 18 let. 

omluvenka

potvrzení dokládající důvod nepřítomnosti. 
Obvykle mívá písemnou formu, v některých 
případech stačí též forma ústní. Omluvenka 
může být typická pro školní vyučování, ústní 
jednání v soudním či správním ↓řízení 
nebo v jiných případech, kdy je nutná účast 
dotyčného. Podle okolností jí vystavuje 
lékař, rodič nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba.

onkologie

lékařství zabývající se výzkumem, diagnó-
zou a léčbou nádorových onemocnění, vč. 
radioterapie (léčba zářením)

opatrovník

osoba, která byla ustanovena ↓soudem pro 
účel zastupování ↑nezletilé osoby nebo 
i osoby ↓zletilé v probíhajícím řízení, která 
není schopna v řízení sama řádně hájit svá 
práva. Opatrovníkem je i osoba, která byla 
pravomocným ↓rozhodnutím soudu usta-

цей орган офіційно називають Уповнова-
женим з прав людини.

обмеження цивільної дієздатності

раніше обмеження дієздатності; йдеться 
про фізичну особу, яка внаслідок психіч-
ного розладу або внаслідок надмірного 
вживання алкогольних напоїв, 
наркотичних засобів чи отрут здатна 
вчиняти лише певні правові дії. Щодо 
обмеження дієздатності та його обсягу 
рішення виносить суд. Відповідно до 
закону обмежену дієздатність мають 
особи віком до 18 років.

пояснювальна записка / 
письмове вибачення

підтвердження / пояснення причини відсут-
ності. Зазвичай має письмову форму, у дея-
ких випадках також достатньо лише усної 
форми. Таке вибачення може бути типовим 
під час навчання у школі, усного судового 
чи адміністративного процесу / прова-
дження або в інших випадках, коли необ-
хідна участь відповідної особи. Залежно 
від обставин його видає лікар, один з бать-
ків чи інша уповноважена особа.

онкологія

галузь медицини, що займається дослі-
дженням, діагностикою та лікуванням 
злоякісних новоутворень / пухлин, у т. ч. й 
радіотерапією (променевою терапією).

опікун (в Україні – для дитини до 
14 років) / піклувальник (в Україні – для 
дитини від 14 до 18 років) (законний 
представник)

особа, яка призначена судом для пред-
ставництва малолітньої / неповнолітньої 
особи чи навіть повнолітньої особи під 

OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM…O
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novena k tomu, aby za osobu činila rozhod-
nutí, kterých sama v běžném životě není 
schopná nebo ke kterým není kompetentní. 
 
 
 
 
 

OPATŘENÍ

opatření

předběžné opatření

opatření ↓soudu nebo správního ↓orgánu 
v ČR, kterým jsou dočasně řešeny určité 
poměry, než je ve věci vydáno definitivní 
↓rozhodnutí.

opis

kopie: listina stejného obsahu jako ↑prvo‑
pis. Nemá -li žádné autentizační prvky, 
hovoříme o prosté kopii, je -li shoda s origi-
nálem ověřena doložkou o ↓vidimaci, pou-
žívá se termínu úředně ověřený opis eventu-
álně úředně ověřená kopie.

OPRÁVNĚNÍ

oprávnění

1. právo na něco 
2. pověření disponovat něčím.

pobytové oprávnění

povolení k pobytu cizince na území.

час провадження, що триває, якщо ця 
особа не в змозі під час провадження 
належним чином захищати свої права. 
Опікуном / піклувальником також є особа, 
яка судовим рішенням, що набрало 
законної сили / чинності, призначена для 
прийняття від імені особи рішень, які 
вона не в змозі чи некомпетентна вико-
нувати у повсякденному житті.

захід / вжити заходів

попередній захід / тимчасовий захід

заходи суду чи адміністративного органу 
в Чеській Республіці, які тимчасово вирі-
шують певні стосунки / відносини, аж до 
винесення остаточного рішення у справі.

копія

документ того самого змісту, що й ори-
гінал. Якщо в ньому немає елементів 
автентифікації, то йдеться про звичайну 
копію, якщо ж відповідність оригі-
налу засвідчена приміткою про засвід-
чення / розмовне завірення, то вико-
ристовуємо термін «офіційно засвідчена 
копія» або «офіційно завірена копія».

право / повноваження / дозвіл

1. право на щось; 
2. повноваження розпоряджатися чимось.

дозвіл на перебування / 
посвідка на проживання

дозвіл на перебування / проживання іно-
земця на території ЧР.

OPATŘENÍO
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řidičské oprávnění

povolení řídit motorová vozidla různých sku-
pin: A – motocykly, B – osobní vozidla, C – 
nákladní vozidla, D – autobusy, T – traktory 
(řidičský ↓průkaz). 
 
 

ordinace

místnost pro provádění ↓ošetření nebo 
vyšetření pacientů

ORGÁN

orgán

1. instituce (↓orgán státní správy, 
↓orgány veřejné moci, správní ↓orgán aj.) 
2. část těla

orgán činný v trestním řízení

dle zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním jsou za orgány činné v trest-
ním řízení považovány: ↓soud, státní 
↓zástupce a policejní orgány

orgán sociálně ‑právní ochrany dětí

OSPOD: označení pro subjekt zajišťu-
jící sociálně -právní ochranu dětí dle zák. 
č. 359/1999 Sb. V ČR výkon sociálně -právní 
ochrany dětí zajišťuje ↑Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, krajské ↓úřady, obecní 
↓úřady obcí s rozšířenou působností, 
obecní ↓úřady, ↓Úřad práce ČR, komise 
pro sociálně -právní ochranu dětí a další-
právnické a fyzické osoby, které jsou 
k výkonu sociálně -právní ochrany pověřeny.

право (на) керування транспортним 
засобом

дозвіл на керування автотранспортними 
засобами різних категорій: А — мотоци-
кли, В — легкові автомобілі, С — вантажні 
автомобілі, D — автобуси, Т — трактори 
(посвідчення водія / водійське посвід-
чення / розмовне [водійські] права).

приймальня лікаря / кабінет лікаря

приміщення для проведення медичного 
обслуговування / догляду / лікування або 
обстеження / огляду хворих.

орган

1. установа (орган державного управ-
ління, орган публічної / державної влади, 
адміністративний орган тощо); 
2. частина тіла.

орган, який бере участь у криміналь‑
ному судочинстві / провадженні

відповідно до Закону № 141/1961 Збір-
ника законів, «Про кримінальне судочин-
ство», органами кримінального прова-
дження є суд, прокурор та органи поліції.

орган соціально‑правової охорони 
дітей / орган соціально‑правового захи‑
сту дітей (в Україні – Комісія з питань 
захисту прав дитини)

ОСПОД: позначення суб’єкта, що забезпечує 
соціально-правовий захист дітей відповідно 
до Закону № 359/1999 Збірника законів. 
У Чеській Республіці соціальний та право-
вий захист дітей забезпечують Міністерство 
праці та соціальних справ (в Україні — це 
Міністерство соціальної політики), обласні 
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orgán státní správy

instituce, která reprezentuje stát. Patří mezi 
ně ústřední orgány státní správy – ↑mini‑
sterstva, Úřad vlády ČR, Národní bezpeč-
nostní úřad, Český statistický úřad, ↓Úřad 
pro mezinárodně ‑právní ochranu dětí aj.; 
dále ostatní orgány státní správy – celní 
↓správa, finanční ↓úřady, Česká ↓správa 
sociálního zabezpečení, ↓Úřad práce ČR, 
živnostenské úřady, katastrální ↓úřad, 
stavební úřady, matriční ↓úřady, Česká 
inspekce životního prostředí, Česká národní 
banka. 
 
 
 
 
 
 
 

orgány veřejné moci

instituce, které reprezentují veřejnou moc 
a jsou ze zákona oprávněny autoritativně 
rozhodovat o právech a povinnostech fyzic‑
kých či právnických ↓osob nebo jinak 
zasahovat do jejich právní sféry, a to buď 
přímo, zejména v případě orgánů moci 
výkonné nebo soudní, nebo zprostředko-
vaně, pokud jde o orgány moci zákonodárné. 
Mezi orgány veřejné moci patří např. ↑mini‑
sterstva, ↓soudy, ↓policie, různé správní 
úřady, orgány ↓samosprávy atd.

управління / ради, муніципальні органи 
влади / муніципалітети населених пунктів 
з розширеними повноваженнями (розши-
реною компетенцією), муніципальні органи 
влади / муніципалітети, Центр зайнятості 
Чеської Республіки, комісія соціально-пра-
вового захисту дітей та інші юридичні 
і фізичні особи, уповноважені забезпечувати 
соціально-правовий захист.

орган державного управління

установа, що представляє державу. До 
таких установ належать центральні органи 
державного — міністерства, Уряд Чеської 
Республіки, Управління національної без-
пеки (в Україні — Служба безпеки), Чеське 
статистичне управління, Управління / Орган 
міжнародно-правового захисту дітей та 
ін.; інші органи державного управління — 
митна служба, податкові інспекції, Чеське 
управління соціального забезпечення, 
Центр зайнятості Чеської Республіки неофі-
ційне біржа праці, органи реєстрації суб’єк-
тів підприємницької діяльності / підприєм-
ницькі управління (в Україні — Ліцензійна 
палата), Кадастрове управління, будівельні 
управління, державні органи реєстрації 
актів цивільного стану / державні органи 
РАЦС, Чеська інспекція довкілля / Чеська 
екологічна інспекція, Чеський національ-
ний банк

органи публічної влади 
(публічна влада виступає у двох фор‑
мах: державна влада і муніципальна 
влада / місцеве самоврядування)

установи, які представляють державну 
владу і мають юридичне право самостійно 
приймати рішення щодо прав та обов’яз-
ків фізичних чи юридичних осіб або іншим 
чином втручатися в їхню правову сферу, 
а саме: безпосередньо, особливо у випадку 
органів виконавчої чи судової влади, або 
опосередковано, якщо йдеться про законо-
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správní orgán

↑orgán veřejné moci, jemuž je ↓záko‑
nem svěřena vymezená působnost v oblasti 
státní ↓správy, např. obecní ↓úřad

statutární orgán

osoby oprávněné jednat jménem práv‑
nické ↓osoby (↑obchodní společnosti, 
↓spolku apod.), např. ↑jednatel ↓společ‑
nosti s ručením omezeným nebo ředitel 
státního podniku

ORGANIZACE

organizace

Organizace OSN pro vzdělání, vědu 
a kulturu

UNESCO: agentura OSN zaměřená na pod-
poru světového míru a bezpečnosti pro-
střednictvím mezinárodní spolupráce ve 
vzdělávání, vědě a kultuře se sídlem v Paříži. 
Hlavním úkolem organizace je usilovat 
o udržení mezinárodního míru rozvíjením 
spolupráce v oblastech: 
1. výchovy; 
2. přírodních a sociálních věd; 
3. kultury; 
4. komunikace; 
5. informací a prosazování úcty k lidským 
právům a právnímu řádu.

давчі органи влади. До органів державної 
влади належать, наприклад, міністерства, 
суди, поліція, різні адміністративні органи, 
органи самоврядування тощо.

адміністративний орган

орган публічної влади, який має визна-
чену законом компетенцію в галузі дер-
жавного управління, наприклад муніципа-
літет (в Україні — територіальна громада).

правління / виконавчий орган (колегіаль‑
ний виконавчий орган юридичної особи)

особи, уповноважені діяти / вести перего-
вори від імені юридичної особи (комер-
ційного товариства / торговельної / торго-
вої компанії (в Україні — господарського 
товариства), товариства / корпорації 
тощо), наприклад, [керівний / виконав-
чий] директор товариства з обмеженою 
відповідальністю або директор держав-
ного підприємства.

організація

Організація Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і / Організація ООН 
з питань освіти, науки і культури

ЮНЕСКО: розташована в Парижі спеціа-
лізована установа ООН, діяльність якої 
спрямована на сприяння миру і безпеці 
в усьому світі через міжнародну співп-
рацю у сфері освіти, науки та культури. 
Основним завданням організації є праг-
нення до підтримання міжнародного 
миру шляхом розвитку співпраці у таких 
галузях: 
1. освіта; 
2. природничі та суспільні / соціальні науки; 
3. культура; 
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nestátní nezisková organizace

NNO; nevládní nezisková organizace: orga-
nizace nezřizovaná státem a na státu nezá-
vislá, která je určena k obecně prospěšné 
činnosti nebo k neziskové činnosti pro sou-
kromý prospěch. V českém právním řádu 
není tento termín zakotven, vždy se řeší 
pouze konkrétní právní forma tohoto typu 
organizací (např. spolek, ústav, nadační 
fond, církevní organizace aj.).

příspěvková organizace

organizace zřizovaná ve veřejném zájmu 
státem a ↓samosprávou – tzv. nezisková 
veřejnoprávní organizace, např. domovy 
pro seniory, ↓psychiatrické léčebny, školy 
a muzea. 
 

organizovaný zločin

trestná činnost, kterou nepáchají jedinci, 
ale organizované skupiny. Jejich cílem je co 
největší zisk, příp. jiné výhody (vliv), čehož 
dosahují metodami ilegálního ↓podnikání 
a pronikání do legální ekonomiky, zejména 
v oblastech obchodu s drogami, zbraněmi, 
lidmi, rizikovým materiálem, praní špina-
vých peněz, padělání a „obchodu se stát-
ními zakázkami“.

4. спілкування; 
5. інформування та заохочення поваги 
до прав людини та правопорядку / верхо-
венства права.

недержавна неприбуткова організація / 
неурядова неприбуткова організація

НДО / НУО: недержавна / неурядова 
неприбуткова організація: організа-
ція, яка не створена державою і яка не 
залежить від держави; вона призначена 
для суспільно корисної діяльності або 
для приватної неприбуткової діяльності. 
Цей термін не закріплений у чеському 
законодавстві, завжди говорять лише 
про якусь конкретну правову форму 
організації такого типу (наприклад, 
об’єднання / товариство / спілка / асоціа-
ція, інститут, благодійний фонд, церковні 
організації тощо).

неприбуткова організація, заснована 
на внесках

організація, створена державою та орга-
ном самоврядування в суспільних інтер-
есах — так звана неприбуткова публіч-
но-правова організація, наприклад 
будинок для людей похилого віку, психіа-
трична лікарня, школа та музей.

організований злочин

злочин, вчинений не окремими особами, 
а організованими групами. Їхня мета — 
якнайбільший прибуток або інші вигоди 
(вплив), яких вони досягають за допо-
могою методів незаконної / нелегаль-
ної підприємницької діяльності / бізнесу 
та проникнення в легальну економіку, 
переважно у сферах торгівлі наркотиками, 
зброєю, людьми, ризиковими матеріалами, 
у сфері відмивання грошей, фальсифікацій 
та «державних закупівель».
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Otorhinolaryngologie

ORL: lékařský obor, který se specializuje na 
diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních 
a krčních

ortoped

↑odborný lékař; zabývá se ↓prevencí, 
zjišťováním a léčením vrozených nebo zís-
kaných vad, chorob a úrazů pohybového 
ústrojí

osamělý rodič

samoživitel, samoživitelka: rodič, který žije 
bez partnera a pečuje o nezaopatřené 
↑dítě, obvykle z důvodu rozchodu (resp. 
rozvodu manželství), či úmrtí druhého 
rodiče. V českém právu se podle ↓zákona 
o státní sociální podpoře (§ 7 odst. 7), za 
osamělého rodiče považuje rodič, který je 
svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud 
nežije s druhem či družkou. Za osamělého 
rodiče se nepovažuje rodič žijící v ↓regis‑
trovaném partnerství.

OSOBA

osoba

osoba bez přístřeší

↑bezdomovec

оториноларингологія /  
часто також отоларингологія

ЛОР (розмовна назва для лікаря‑отола-
ринголога): медична галузь, яка спеціалі-
зується на діагностиці та лікуванні захво-
рювань вуха, носа та горла.

ортопед

лікар-спеціаліст; займається профілакти-
кою, виявленням і лікуванням вроджених 
або набутих вад, захворювань і травм 
опорно-рухового апарату.

одинокий батько / розмовне бать‑
ко‑одинак / одинока мати / розмовне 
мати‑одиначка

один із батьків, який, як правило, через 
припинення стосунків (чи розірвання 
шлюбу) або смерть другого з батьків про-
живає без партнера і самостійно піклується 
про дитину на утриманні батьків / неза-
безпечену дитину. У чеському законодав-
стві, відповідно до Закону про державну 
соціальну допомогу (абзац 7 § 7), одино-
ким батьком / одинокою матір’ю вважають 
одного з батьків, який / яка є неодруже-
ним / незаміжньою, вдівцем / вдовою або 
розлученим / розлученою і який / яка не 
живе у незареєстрованому шлюбі з іншим 
партнером / партнеркою. Не має статусу 
одинокого батька / одинокої матері батько 
чи мати, які проживають у реєстрова-
ному партнерстві / цивільному партнер-
стві / цивільному союзі.

особа
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osoba bez zdanitelných příjmů

OBZP; samoplátce: fyzická osoba, která 
není ↓zaměstnancem ani nepracuje jako 
↓osoba samostatně výdělečně činná 
(OSVČ) ani není evidována na ↓Úřadu 
práce. Samoplátce platí zdravotní↑pojiš‑
tění sám za sebe (popřípadě platí dobro-
volné důchodové ↑pojištění).

fyzická osoba

člověk/osoba v právním slova smyslu. Dis-
ponuje schopností vystupovat jako subjekt 
a nikoli jako objekt práva, tj. schopnost být 
nositelem i vykonavatelem práv a povinností 
(právní subjektivita), a způsobilostí právně 
jednat, například uzavírat jakékoli smlouvy 
(tj. ↓způsobilost k právním úkonům).

hledaná osoba

osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ, živnostník, ↓podnikatel: je pro úřady, 
zdravotní pojišťovnu a Českou ↓správu 
sociálního zabezpečení osoba, která má 
příjem z ↓podnikání a/nebo jiné samo-
statně výdělečné činnosti

právnická osoba

právní pojem; ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je za právnickou osobu 
považován organizovaný útvar (např. škola, 
firma), o kterém zákon stanoví, že má právní 
osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon 
uzná; vzniká zápisem do veřejného rejstříku. 

особа без оподатковуваного доходу

самоплатник: фізична особа, яка не 
є [штатним] працівником, не є особою, яка 
займається підприємницькою діяльністю 
(ФОПом), а також не зареєстрована в Цен-
трі зайнятості. Самоплатник самостійно 
оплачує медичне страхування (або спла-
чує добровільне пенсійне страхування).

фізична особа

людина/особа в юридичному сенсі. Вона 
має здатність діяти як суб’єкт, а не як 
об’єкт права, тобто здатна бути носієм 
і виконавцем прав та обов’язків (право-
суб’єктність), а також має правову спро-
можність, наприклад, укладати будь-які 
договори (тобто [цивільна] дієздатність).

особа, яку розшукують

самозайнята особа / особа, яка займа‑
ється підприємницькою діяль‑
ністю / індивідуальний підприємець / 
приватний підприємець (в Україні – 
фізична особа‑підприємець / 
скорочено ФОП)

ФОП, підприємець: для органів влади, 
медичної страхової компанії та Чеського 
управління соціального забезпечення це 
особа, яка отримує дохід від підприєм-
ництва / підприємницької та / або іншої 
незалежної діяльності (самостійна зайня-
тість / самозайнятість).

юридична особа

юридичне поняття; відповідно до 
Закону № 89/2012 Збірника законів, 
«Цивільний кодекс», юридичною осо-
бою вважають організовану структуру 
(наприклад, школа, підприємство), що 
визначена законом як правосуб’єктна або 
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Zákon rozlišuje právnické osoby na ↑korpo‑
race (např. akciová ↓společnost, ↓spo‑
lek), ↑fundace (např. nadace) a ↓ústavy 
(např. obdoba obecně prospěšné ↓společ‑
nosti).

společně posuzované osoby

termín spojený s výplatou sociálních 
↑dávek a výpočtem příjmů pro získání 
povolení k pobytu cizinců. U těchto dávek 
definuje okruh osob, které jsou pro účely 
žádosti o sociální dávky posuzovány spo-
lečně s žadatelem o dávku. Pokud dochází 
ke společnému posuzování, jsou dokládány 
příjmy těchto osob, majetek apod. Typicky 
jsou společně posuzováni manželé nebo 
rodiče a nezaopatřené děti (nezaopatřené 
↑dítě).

 

svéprávná osoba

osoba, která je způsobilá k právnímu 
jednání (↓svéprávnost). Podle zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se člo-
věk plně svéprávným stává zletilostí. Zle-
tilosti se nabývá dovršením osmnáctého 
roku věku. 

vnitřně vysídlená osoba

osoba, donucená opustit původní místo 
pobytu a uchýlit se v rámci svého státu do 
jiné oblasti, zejm. z důvodu vojenského kon-
fliktu, výskytu násilí, porušování lidských 
práv, výskytu přírodních katastrof či kata-

правосуб’єктність якої визнана законом; 
виникає після внесення до державного 
реєстру. Закон поділяє юридичні особи на 
корпорації (наприклад, акціонерне това-
риство, товариство / асоціація), фунда-
ції / фонди (наприклад, благодійні фонди) 
та установи (наприклад, схожі на публічно 
орієнтовані громадські організації).

особи, яких розглядають разом із заяв‑
ником

термін, пов’язаний з виплатою соці-
альних допомог/ пільг та розрахунком 
доходу для отримання дозволу на пере-
бування іноземців. Для призначення 
таких допомог визначають групу осіб, 
яких розглядають разом із заявником, що 
звернувся по соціальну допомогу. Якщо 
осіб розглядають спільно, то ці особи 
додають підтвердження про свої доходи, 
майно тощо. Як правило, разом розгля-
дають подружжя або батьків та дітей на 
утриманні батьків (дитина на утриманні 
батьків / незабезпечена дитина).

дієздатна особа

особа, яка спроможна / здатна виконувати 
правові дії ([цивільна] дієздатність). Відпо-
відно до Закону № 89/2012 Збірника зако-
нів, «Цивільний кодекс», повної цивільної 
дієздатності особа набуває з досягнен-
ням повноліття. Особа досягає повноліття 
у вісімнадцять років.

внутрішньо переміщена особа

особа, яка через військовий конфлікт, 
насильство, порушення прав людини, 
природні катастрофи чи катастрофи, 
спричинені людиною, змушена залишити 
своє місце проживання і знайти притулок 
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strof způsobených člověkem. Nejedná se 
o uprchlíka ve smyslu ↓Úmluvy o právním 
postavení uprchlíků, neboť se nenachází 
mimo zemi svého původu (ev. zemi svého 
trvalého bydliště).

OSSZ

okresní ↓správa sociálního zabezpečení. 
 

OSVČ

↑osoba samostatně výdělečně činná, 
↓podnikatel.

OSVĚDČENÍ

osvědčení

úřední potvrzení.

osvědčení o státním občanství

↑listina, kterou se prokazuje ↑občanství.

osvojenec

osoba, která byla osvojena (adoptována) 
podle zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

osvojení

↑adopce

в іншій місцевості у межах своєї країни. 
Таку особу не вважають біженцем у зна-
ченні, відповідному до Конвенції про ста-
тус біженців, оскільки вона не перебуває 
за межами країни свого походження (або 
країни свого постійного проживання).

районне управління соціального забез‑
печення

районне управління соціального забез-
печення.

самозайнята особа / особа, яка займа‑
ється підприємницькою діяльністю / ін‑
дивідуальний підприємець / приватний 
підприємець (в Україні – фізична особа‑ 
підприємець / скорочено ФОП)

посвідчення / свідоцтво / сертифі‑
кат / довідка

офіційна довідка.

свідоцтво про громадянство / 
посвідчення про громадянство

документ, що підтверджує громадянство.

усиновлена особа / усиновлений

особа, яку усиновили / удочерили (адоп-
тували) відповідно до Закону № 89/2012 
Збірника законів, «Цивільний кодекс».

усиновлення / для дівчаток неофіційне 
удочеріння

адопція / усиновлення

OSSZO
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osvojitel

osoba, která má vůči osvojenému 
(↑adopce) dítěti rodičovskou zodpovědnost. 

ošetření

poskytování zdravotnické pomoci při úrazu. 
 
 

ošetřovna

zdravotnické zařízení pro menší ↑ošetření.

OŠETŘOVNÉ

ošetřovné

↑dávka nemocenského pojištění. Na 
ošetřovné má nárok ↓zaměstnanec, který 
nemůže pracovat, protože ošetřuje nemoc-
ného člena domácnosti. Ošetřovaný člen 
domácnosti musí prokazatelně žít ve spo-
lečné domácnosti (to neplatí v případě ošet-
řování nebo péče o dítě mladší 10 let rodi-
čem). Ošetřovné zaměstnanci také náleží 
z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě 
mladší 10 let proto, že školské nebo dětské 
zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havá-
rie, epidemie, jiné nepředvídané události), 
dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, 
která jinak o dítě pečuje sama, onemoc-
něla. Řízení o žádostech a výplata ošetřov-
ného spadá do kompetence České ↓správy 
sociálního zabezpečení. Podmínky pro 
přiznání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

усиновлювач / рідше усиновитель

особа, яка має батьківську відповідаль-
ність за усиновлену дитину (адопція / уси-
новлення).

1. догляд (за хворим); 
2. медичне обслуговування / медична 
допомога

тут у значенні 2: надання медичної допо-
моги у разі травми / поранення.

медичний пункт / скорочено мед‑
пункт / пункт першої / швидкої / невід‑
кладної медичної допомоги

медична установа, призначена для надання 
медичної допомоги у меншому обсязі.

допомога у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю по догляду за хво‑
рим членом сім’ї / допомога по догляду 
за хворим членом сім’ї

допомога у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю. На допомогу по догляду за 
хворим членом сім’ї має право праців-
ник / співробітник, який не може працю-
вати у зв’язку з необхідністю доглядати 
за хворим членом сім’ї (з яким він про-
живає в одному домогосподарстві). Член 
сім’ї, за яким доглядають, повинен про-
живати в одному домогосподарстві з осо-
бою (працівником), яка його доглядає 
(цю вимогу не застосовують у випадку 
догляду чи піклування батьками за дити-
ною до 10 років). На допомогу по догляду 
за членом сім’ї також має право праців-
ник, який мусить піклуватися про здо-
рову дитину віком до 10 років у випадку, 
якщо шкільний чи дитячий заклад зачи-
нений (через аварію, епідемію, інші непе-
редбачені події), якщо дитині призначено 
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dlouhodobé ošetřovné

↑dávka nemocenského pojištění umožňu-
jící ekonomicky aktivním osobám (tj. pojiš-
těncům), zůstat doma v situaci, kdy budou 
pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující 
lékař rozhodl, že jeho zdravotní stav potře-
buje po propuštění z hospitalizace domácí 
celodenní péči. Dávku lze čerpat maximálně 
90 dní. Řízení o žádostech a výplata dlouho-
dobého ošetřovného spadá do kompetence 
České ↓správy sociálního zabezpečení. 
Podmínky pro přiznání dávky a její výše je 
upravena v zák. č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění.

otcovská

otcovská poporodní péče: ↑dávka nemo‑
cenského pojištění. Na otcovskou má nárok 
otec novorozeného dítěte nebo osoba (muž 
či žena) která převzala dítě do péče nahra-
zující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu. Podmínkou je nároku 
je účast v systému nemocenského ↓pojiš‑
tění. Doba výplaty otcovské je 14 dní. Řízení 
o žádostech a výplata otcovské spadá do 

карантин або якщо особа, яка загалом 
самостійно піклується про дитину, захво-
ріла. Порядок подання заяв та виплата 
допомоги по догляду за хворим членом 
сім’ї належить до компетенції Чеського 
управління соціального забезпечення. 
Умови надання допомоги та її розмір 
регульовані Законом № 187/2006 
Збірника законів, «Про страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності».

допомога у зв’язку з доглядом за хво‑
рим членом сім’ї

допомога у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю, що дає змогу еконо-
мічно активним особам (тобто застрахова-
ним особам) залишатися вдома у ситуації, 
коли необхідно доглядати за членом сім’ї, 
щодо якого лікар, який його лікував, вирі-
шив, що після завершення стаціонарного 
лікування і виписки з лікарні стан здо-
ров’я цього члена сім’ї потребує домаш-
нього цілодобового догляду. Допомога 
може бути призначена щонайдовше на 
90 днів. Порядок подання заяв та виплата 
допомоги у зв’язку з доглядом за хворим 
членом сім’ї належить до компетенції 
Чеського управління соціального забезпе-
чення. Умови надання допомоги та її роз-
мір регульовані Законом № 187/2006 Збір-
ника законів, «Про страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності».

[грошова] допомога батькові у зв’язку 
з доглядом за новонародженою дитиною

батьківський післяпологовий догляд: допо-
мога у зв’язку з тимчасовою непрацездат-
ністю. Право на грошову допомогу у зв’язку 
з доглядом за новонародженою дитиною 
має батько новонародженої дитини або 
особа (чоловік чи жінка), яка на підставі 
рішення уповноваженого органу взяла 
дитину під опіку, що замінює піклування 
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kompetence České↓správy sociálního 
zabezpečení. Veškeré podmínky pro při-
znání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

otcovství

Otcovství lze rozlišovat jako: 
1. biologické – biologickým otcem je muž, 
jehož sperma oplodnilo matku dítěte 
2. sociální – sociálním otcem je muž, kdo 
dítě vychovává a koho dítě jako otce přijímá 
3. právní – právním otcem dítěte je muž, 
kdo je v rodném listě dítěte uveden jako 
jeho otec.

OVĚŘENÍ

ověření 
 

ověřená kopie

úředně ověřená neboli vidimovaná ↑listina 
(↓vidimace). 

батьків. Умовою для отримання такого 
права є участь у системі страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності. Термін виплати допомоги бать-
кові у зв’язку з доглядом за новонародже-
ною дитиною становить 14 днів. Порядок 
подання заяв та виплата допомоги батькові 
у зв’язку з доглядом за новонародженою 
дитиною належить до компетенції Чесь-
кого управління соціального забезпечення. 
Всі умови надання допомоги та її розмір 
регульовані Законом № 187/2006 Збірника 
законів, «Про страхування у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності».

батьківство

Поняття батьківства можна розрізняти 
таким чином: 
1. біологічне: біологічний батько — це чоло-
вік, сперма якого запліднила матір дитини; 
2. «соціальне» (в Україні немає такого 
терміна): «соціальний» батько — це чоло-
вік, який виховує дитину і якого дитина 
вважає батьком (це може бути біологіч-
ний батько, вітчим, біологічний дідусь, 
старший брат тощо); 
3. законне: законним батьком дитини є 
чоловік, який у свідоцтві про народження 
дитини зазначений як її батько.

1. засвідчення / посвідчення / неофі‑
ційне завірення; 
2. перевірка.

засвідчена копія / неофіційне завірена 
копія

офіційно засвідчений документ (засвід-
чення / неофіційне завірення).
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úřední ověření listin a podpisů

zpoplatněný správní úkon ověření platnosti 
kopie s originálem (↓vidimace) a ověřování 
podpisů (legalizace). Je nutné mít ↓průkaz 
totožnosti. Provádí ho krajské úřady, mat‑
riční ↓úřady a obecní ↓úřady, služby 
↑Czech POINT, ↓pobočky České pošty 
(↓pošta) a ↑notáři. 
 
 
 
 

oznamovatel

osoba oznamující podezření za spáchání 
přestupku či ↓trestného činu.

P. O. Box

zamykatelná poštovní přihrádka (↓pošta) 
k přijímání poštovních zásilek umístěná na 
poště s přiděleným číslem, ke které má za 
úplatu přístup jen konkrétní osoba, adresát.

PACHATEL

pachatel 

pachatel trestného činu

↓zločinec

офіційне засвідчення документів і під‑
писів / розмовне завірення документів 
і підписів

оплачувана адміністративна дія, за допо-
могою якої засвідчують відповідність 
копії оригіналу (засвідчення / неофіційне 
завірення) та справжність підпису (легалі-
зація). Необхідно мати посвідчення особи. 
Засвідчення здійснюють обласні управ-
ління / обласні ради, державні органи реє-
страції актів цивільного стану / державні 
органи РАЦС, муніципальні органи / муні-
ципалітети, послуги Czech POINT, відді-
лення Чеської пошти (пошта) і нотаріуси.

особа, яка повідомила про щось

особа, яка повідомляє про підозру 
у вчиненні адміністративного правопо-
рушення чи кримінального правопору-
шення / [кримінального] злочину.

абонементна скринька

поштова скринька (поличка у спеціальній 
шафі), що зачиняється (пошта) і служить 
для одержання поштових відправлень. 
Вона знаходиться у поштовому відділенні 
і має присвоєний номер; до цієї скриньки 
за певну плату має доступ лише кон-
кретна особа, адресат.

особа, яка вчинила злочин / злочинець 
(жіночий рід злочинниця)

особа, яка вчинила злочин

злочинець (жіночий рід злочинниця)

OZNAMOVATELO



153

pacht

dočasné užívání věci za úplatu. Z pro-
pachtované věci je možné si brát i plody 
(např. ovoce) a užitky (např. zisk z provozu 
závodu) na rozdíl od nájmu, kde lze věc jen 
používat. Pacht upravuje § 2332 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
 
 
 

Parlament ČR

zákonodárný sbor České republiky. Je 
tvořen ↓Poslaneckou sněmovnou (dolní 
komora) a ↓Senátem (horní komora). 
Poslanecká sněmovna vznikla s osamostat-
něním České republiky k 1. lednu 1993 pře-
jmenováním České národní rady.

PAS

pas

cestovní pas

cestovní doklad: cestovní dokument, který 
pro konkrétního člověka vydává vláda státu, 
jehož je občanem. Je základním dokumen-
tem, který je potřeba pro vstup a projíždění 
jinými státy. Zpravidla obsahuje fotografii, 
podpis, datum narození, státní občanství, 
příp. další znaky identifikující jeho držitele, 
proto jej lze používat jako ↓průkaz totož‑
nosti. Mnoho zemí do pasů začíná zahrnovat 
i tištěnou strojově čitelnou oblast dokladů 
usnadňující zpracování (tzv. biometrický 
pas).

оренда / найм (вид оренди / найму; 
в Україні прямого відповідника немає)

тимчасове користування річчю за плату. 
На відміну від звичайного найму, під час 
якого річчю можна лише користуватися, 
у випадку цього виду оренди з орендо-
ваної речі можна також використовувати 
для власних потреб плоди (наприклад, 
фрукти) чи прибутки (наприклад, при-
буток від роботи підприємства). Цей вид 
оренди регульований § 2332 та наступ-
ними параграфами Закону № 89/2012 
Збірника законів, «Цивільний кодекс».

Парламент Чеської Республіки

законодавчий орган Чеської Республіки. 
Він складається з Палати депутатів (нижня 
палата) і Сенату (верхня палата). Палата 
депутатів була створена під час проголо-
шення незалежності Чеської Республіки 
1 січня 1993 року шляхом переймену-
вання Чеської національної ради.

паспорт

паспорт громадянина для виїзду за кор‑
дон / неофіційне закордонний паспорт

документ для виїзду за кордон, виданий 
конкретній особі урядом держави, грома-
дянином якої вона є. Це основний доку-
мент, який необхідний для в’їзду в інші 
держави і транзиту через них. Зазви-
чай цей документ містить фотографію, 
підпис, дату народження, громадянство 
або інші ознаки, що ідентифікують його 
власника, тому його можна використову-
вати як посвідчення особи. Багато країн 
починають також вносити до паспорта 
спеціальний мікропроцесорний чип для 
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cizinecký pas

cestovní dokument, který vydává ČR cizin-
cům bez cestovního ↑pasu, kteří mají v ČR 
↓trvalý pobyt, nebo jednu z forem meziná‑
rodní ↑ochrany a z objektivních důvodů si 
nemohou opatřit cestovní pas své země. 
 

neplatný pas

↑cestovní pas, který 1. má ukončenou 
dobou platnosti; 2. byl ohlášený na poli-
cii jako ztracený či odcizený; 3. obsahuje 
nesprávné ↓údaje; 4. byl značně poško-
zen; 5. byl zneplatněn některým z ↑orgánů 
veřejné moci, nebo 6. držitel pasu ztratil 
↑občanství státu, který ho vydal

prošlý pas

pas s ukončenou dobou platnosti

zbrojní pas

veřejná ↑listina, která fyzickou ↑osobu 
opravňuje k nabývání vlastnictví a držení 
zbraně

pátrání

PAUŠÁL

paušál

fixní částka

полегшення опрацювання даних (так зва-
ний біометричний паспорт).

закордонний паспорт іноземця

документ для виїзду за кордон, вида-
ний Чеською Республікою іноземцям, які 
мають дозвіл на постійне місце прожи-
вання / перебування у ЧР або одну з форм 
міжнародного захисту і з об’єктивних 
причин не можуть у своїй країні отримати 
паспорт громадянина для виїзду за кордон.

недійсний паспорт

паспорт громадянина для виїзду за кор-
дон, 1) термін дії якого закінчився; 2) про 
який повідомлено у поліцію як про втра-
чений або вкрадений; 3) який містить 
неправильні дані; 4) який був серйозно 
пошкоджений; 5) який був анульова-
ний одним з органів публічної влади або 
6) власник якого втратив громадянство 
держави, що видала цей паспорт.

паспорт із закінченим терміном дії

паспорт, термін дії якого закінчився.

дозвіл на зброю / дозвіл на придбання 
зброї та користування нею

публічний документ, який надає фізич-
ній особі дозвіл набувати право власності 
та володіння зброєю.

розшук

фіксована сума

фіксована сума
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výdajový paušál

stanovení výdajů procentem z příjmů, 
a nikoliv z reálných výdajů a nákladů. 
Nejjednodušší způsob uplatnění výdajů 
v ↑daňovém přiznání, které se vypočítají 
procentem z příjmů. Výše procenta závisí 
na druhu příjmů – 60 % ze všech činností 
kromě řemeslných, 80 % řemeslné čin-
nosti aj. Uplatnění výdajového paušálu 
může snížit čistou ↑mzdu, což je nutno 
zvážit při prokazování příjmů pro prodlou-
žení pobytu v ČR. 
 
 
 

PÉČE

péče

ambulantní péče

zdravotní ↓péče poskytovaná pacientům 
docházejícím do ↑ordinace lékaře (≠ ↑hos-
pitalizace)

hospicová péče

druh zdravotní ↓péče ale i sociální 
↓služby, která nabízí těžce nemocným 
pacientům (většinou v terminálním stavu) 
a jejich blízkým účinnou pomoc ve chvíli, 
kdy již poskytovaná léčba neplní svou 
funkci. Poskytuje se jak v lůžkových hospi-
cových zařízeních, tak i doma ve spolupráci 
s rodinou nemocného (např. domácí hospic 
Cesta domů v Praze).

фіксована сума видатків / фіксована 
сума витрат

визначення видатків у відсотках від доходу, 
а не від фактичних видатків і витрат. Най-
простіший спосіб застосувати у податковій 
декларації видатки, які розраховують як 
відсоток від доходу. Розмір відсотка зале-
жить від виду доходу — 60% для усіх видів 
діяльності, крім ремісничих, 80% — для 
ремісничих видів діяльності тощо. Застосу-
вання фіксованої суми видатків може змен-
шити «чисту» заробітну плату / нетто заро-
бітну плату / «чисту» зарплату, що 
необхідно враховувати у разі потреби під-
твердити дохід для продовження дозволу 
на перебування в ЧР.

опіка / піклування / догляд

амбулаторна допомога / амбулаторне 
лікування

медична допомога пацієнтам, які при-
ходять до приймальні лікаря / кабінету 
лікаря (≠ госпіталізація)

хоспісна допомога

вид медичної допомоги, а також соціаль-
ної послуги, мета якого надати важко-
хворим пацієнтам (здебільшого в термі-
нальних стадіях захворювання) та їхнім 
близьким ефективну допомогу в ситуації, 
коли призначене лікування вже не вико-
нує своєї функції. Таку допомогу надають 
як у стаціонарних хоспісних закладах, 
так і вдома у співпраці з родиною хво-
рого (наприклад, домашній хоспіс «Шлях 
додому» (Cesta domů) у Празі).
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lázeňská péče

komplexní léčebný pobyt, kdy veškeré 
náklady jsou hrazeny z veřejného zdra‑
votního ↓pojištění, nebo jako příspěvkový 
léčebný pobyt, kdy hrazenými službami 
z veřejného zdravotního pojištění jsou vyšet-
ření a léčba. Pobyt i stravu si pacient hradí 
sám. Na lázeňskou péči nevzniká paušální 
nárok, musí vždy doporučit ošetřující lékař 
(obvykle praktický ↑lékař nebo ošetřující 
lékař při hospitalizaci) a podléhá schválení 
revizním lékařem zdravotní pojišťovny. 
 
 
 

 

lůžková péče

zdravotní ↓péče, kterou nelze poskytnout 
ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná 
↑hospitalizace pacienta

náhradní rodinná péče

záchranná síť pro děti, o které se rodiče 
přechodně nebo trvale nemohou či nechtějí 
starat. Je poskytována dětem bez rodiny 
nebo dětem, které nemohou být z různých 
důvodů vychovávány ve své původní rodině. 
Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném 
rodinném prostředí, které – na rozdíl od 
ústavní péče – má pozitivní vliv na jejich 
psychomotorický a psychický vývoj. 
Náhradní rodinná péče se v ČR uskutečňuje 
ve čtyřech právních režimech: ↑osvojením, 
poručenstvím, opatrovnictvím nebo 
pěstounstvím (pěstounská ↓péče). 
 
 
 

санаторно‑курортне лікування

комплексне лікування та перебування 
у санаторно-курортному закладі, під час 
якого всі витрати покриті з державного 
медичного страхування, або частково 
платне лікування та перебування у сана-
торно-курортному закладі, під час якого 
з державного медичного страхування 
покривають такі послуги, як обстеження 
та лікування. Перебування та харчування 
пацієнт оплачує сам. Право на санатор-
но-курортне лікування не виникає автома-
тично: таке лікування завжди призначає 
лікар (зазвичай це лікар загальної прак-
тики / сімейний лікар або лікар, який лікує 
під час госпіталізації) і затверджує реві-
зійний лікар[-експерт] медичної страхової 
компанії.

стаціонарне лікування

медична допомога, яку не можна нада-
вати амбулаторно і для надання якої 
необхідна госпіталізація пацієнта

виховання дитини в прийомній сім’ї / 
родині (за рішенням суду)

система захисту для дітей, про яких тимча-
сово або постійно не можуть або не хочуть 
піклуватися батьки. Цей захист нада-
ють дітям без сім’ї або дітям, які з різних 
причин не можуть виховуватися у своїй 
рідній сім’ї. Він дає дітям змогу зростати 
в природному сімейному середовищі, що, 
на відміну від інституційного догляду та 
виховання, позитивно впливає на їхній 
психомоторний та психологічний розви-
ток. Виховання дитини у прийомній сім’ї 
у Чеській Республіці можливе за чотирма 
правовими режимами: усиновлення / для 
дівчаток неофіційне удочеріння; за україн-
ською термінологією опіка (для малолітніх 
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nezprostředkovaná pěstounská péče

příbuzenská péče: forma pěstounské 
↓péče, kdy je dítě svěřeno do osobní péče 
příbuzné nebo blízké osoby, případně si 
pěstoun sám dítě vybral a požádal o jeho 
svěření do své pěstounské péče. Osobám 
poskytujícím tuto formu pěstounské péče 
vzniká nárok na ↓příspěvek při pěstoun‑
ské péči (nikoliv však na ↑odměnu pěs‑
touna).

pěstounská péče

typ náhradní rodinné ↑péče v ČR. Na roz-
díl od ↑adopce (tj. osvojení) mohou rodiče 
být stále zákonnými ↓zástupci. Pěstoun 
není zákonným zástupcem dítěte a k dítěti 
nemá vyživovací ↓povinnost. Rozlišuje 
se ↓zprostředkovaná pěstounská péče 
a ↓nezprostředkovaná pěstounská 
↑péče.

дітей — до 14 років) / піклування (для непо-
внолітніх дітей — від 14 до 18 років), реалі-
зовані у ЧР як 1) режим, що застосовують 
у разі, якщо батьки малолітньої / неповно-
літньої дитини не захищають її інтересів 
та не керують її справами, тобто, якщо 
вони не повною мірою виконують свої 
батьківські обов’язки (poručenství), і 2) 
одна з форм представництва, за якої суд 
призначає підопічному опікуна / піклуваль-
ника (законного представника) для захи-
сту його інтересів; опікун / піклувальник 
може бути призначений як для загального 
представництва, так і для окремого прова-
дження (opatrovnictví); патронат (дослівно 
патронатна опіка / патронатне піклування 
(в Україні — патронат [над дітьми]).

неопосередкований патронат (над дітьми)

родинне піклування: форма патронату (над 
дітьми), коли дитину влаштували для особи-
стого догляду до родича чи близької особи, 
або коли патронатний вихователь сам вибрав 
дитину і попросив про передання її під його 
патронат. Особи, які здійснюють цю форму 
патронату, мають право на допомогу на патро-
натну опіку / патронатне піклування / патронат 
(але жодним чином не на [грошову] винаго-
роду патронатного вихователя).

дослівно патронатна опіка /  
патронатне піклування (в Україні – 
патронат [над дітьми])

тип виховання дитини в прийомній 
сім’ї / родині (за рішенням суду) у ЧР. На 
відміну від адопції (тобто усиновлення), 
за якої батьки водночас можуть бути 
законними представниками дитини, 
патронатний вихователь не має повнова-
жень законного представника дитини і не 
має щодо неї обов’язку утримувати / алі-
ментного обов’язку. Розрізняють опосе-
редкований патронат (над дітьми) і нео-
посередкований патронат (над дітьми).
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pooperační péče

poúrazová péče 

preventivní péče

↓preventivní prohlídky a ↑očkování proti 
infekčním nemocem. 

rehabilitační péče

péče zaměřená na regeneraci organismu 
(zejména pohybového ústrojí). 

závodní zdravotní péče

zdravotní ↓péče kterou zajišťuje ↓zaměst‑
navatel pro své ↓zaměstnance a která 
není hrazena z veřejného zdravotního 
↓pojištění. Zahrnuje: vstupní, periodické 
a výstupní prohlídky, posouzení zdravotní 
způsobilosti pro výkon konkrétního povo-
lání aj.

zdravotní péče

péče o zdraví zahrnující veškerou činnost 
celé společnosti, která posiluje zdraví, 
zabraňuje onemocnění, léčí již vzniklá 
onemocnění či snižuje následky nemoci. 
V rámci zdravotní péče lze rozlišovat: 
1. ambulantní ↑péči; 
2. lůžkovou ↑péči; 
3. dispenzární (soustavnou) péči; 
4. zdravotní záchrannou ↓službu; 
5. neodkladnou péči (↓zdravotní pohoto‑
vost); 
6. lázeňskou ↑péči; 

післяопераційний догляд

післятравматичний догляд / догляд 
після травми

профілактична допомога / профілак‑
тичний догляд

профілактичні огляди та щеплення / вак-
цинація проти інфекційних захворювань.

реабілітаційна допомога

допомога, спрямована на відновлення 
організму (особливо кістково-м’язо-
вої / опорно-рухової системи).

виробнича медична допомога / 
виробниче медичне обслуговування

медична допомога / медичне обслугову-
вання, яку не покриває загальнообов’яз-
кове державне медичне страхування і яку 
своїм працівникам / співробітникам забез-
печує роботодавець. Містить попередні 
(під час прийняття на роботу) та періодичні 
(упродовж трудової діяльності) медогляди; 
медогляд, пов’язаний із завершенням тру-
дової діяльності; висновок про здатність 
виконувати певні види робіт тощо.

медична допомога / медичне обслуго‑
вування

галузь охорони здоров’я, що містить 
будь-яку діяльність усього суспільства, 
спрямовану на зміцнення здоров’я, запо-
бігання захворюванням, лікування вже 
наявних захворювань або зменшення 
наслідків хвороби. У межах медичної 
допомоги / медичного обслуговування 
можна виокремити такі види: 
1. амбулаторна допомога / амбулаторне 
лікування; 
2. стаціонарне лікування; 

PÉČEP



159

7. léčebně ‑rehabilitační ↑péči; 
8. preventivní ↑péči; 
9. poskytování léků (↑farmakoterapie) 
a dal.
 
 
 
 
 

zprostředkovaná pěstounská péče

forma pěstounské ↑péče, kdy je dítě svě-
řeno do osobní péče pěstouna z evidence 
žadatelů o pěstounskou péči na základě 
zprostředkování krajským ↓úřadem. Oso-
bám poskytujícím tuto formu pěstounské 
péče vzniká nárok na ↑odměnu pěstouna.

pedagogicko ‑psychologická poradna

PPP: druh školského poradenského zaří-
zení podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., 
poskytuje odborné služby v oblasti 
pedagogicko -psychologického a speciálně-
-pedagogického poradenství v oblasti 
výchovy a vzdělávání. Poradenské služby 
PPP jsou poskytovány obvykle: 
1. dětem, žákům a studentům ve věku od 3 
do 19 let a jejich rodičům; 
2. učitelům a dalším pedagogickým pracov-
níkům ve vzdělávání. 
Mezi obvyklé činnosti PPP spadá např. zjiš-
ťování školní zralosti u dětí nastupujících 
k ↓povinné školní docházce, zjišťování 
↓speciálních vzdělávacích potřeb žáků 
a studentů, doporučování podpůrných opat-
ření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., na základě 
posouzení speciálních vzdělávacích potřeb 

3. диспансерна (системна) допомога; 
4. швидка медична допомога; 
5. невідкладна допомога (станція / пункт 
невідкладної / швидкої медичної допомоги); 
6. санаторно-курортне лікування; 
7. лікувально-реабілітаційна допомога; 
8. профілактична допомога / профілак-
тичний догляд; 
9. забезпечення лікарськими засобами 
(фармакотерапія) та ін.

опосередкований патронат (над дітьми)

форма патронату (над дітьми), за якої 
дитину на підставі посередництва облас-
ного управління / обласної ради пере-
дають під особисту опіку / піклування 
патронатному вихователю, який не може 
бути законним представником дитини 
і який зареєстрований у реєстрі заявни-
ків про патронат (над дітьми). Особи, які 
здійснюють цю форму патронату (над 
дітьми), мають право на винагороду 
патронатного вихователя.

педагогічно‑психологічна консультація

ППК: тип навчально-консультаційного 
закладу, який відповідно до Поста-
нови № 72/2005 Збірника законів надає 
професійні послуги психолого-педагогіч-
ного та спеціально-педагогічного консуль-
тування у галузі освіти і виховання. ППК 
зазвичай надає консультаційні послуги: 
1. дітям, учням і студентам віком від 3 до 
19 років та їхнім батькам; 
2. вчителям та іншим педагогічним пра-
цівникам освітньої галузі. Звичайними 
видами діяльності ППК є, зокрема, визна-
чення шкільної зрілості дітей, які повинні 
розпочати обов’язкове відвідування 
школи / обов’язкову освіту; з’ясування осо-
бливих освітніх потреб учнів та студентів; 
вироблення рекомендацій щодо заходів 
підтримки / супроводу згідно з Постано-
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nebo mimořádného nadání žáka a dal. 
PPP vykonává svou činnost ambulantně na 
pracovišti poradny. Při své činnosti spolu-
pracuje s dalšími školskými poradenskými 
zařízeními a se ↓školními poradenskými 
pracovišti. 
 

pediatr

dětský ↑lékař

penále

↓sankce za porušení zákonem uložené 
povinnosti. Nejčastěji se uplatňuje v případě 
opožděné platby ↑daně. V případě nedo-
držení splatnosti se penále automaticky 
vypočítává jako příslušenství daně. Výpo-
čet upravuje zák. č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu; zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád 
a zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích. Penále bývá často nesprávně zaměňo-
váno za tzv. smluvní pokutu, rozdíl je však 
v tom, že smluvní pokuta bývá ukládána za 
porušení povinností dlužníka, kdežto penále 
za porušení zákonných povinností.

PENZIJNÍ

penzijní

důchodový

penzijní fond

podílový fond, bývá zřizován soukro-
mým subjektem (bankou) či státem. 

вою № 27/2016 Збірника законів на основі 
встановлення особливих освітніх потреб 
або обдарованості учня і под. ППК здійс-
нює свою діяльність безпосередньо в при-
міщенні центру. У своїй діяльності він 
співпрацює з іншими навчально-консуль-
таційними закладами та з іншими шкіль-
ними консультаційними пунктами.

педіатр

дитячий лікар

пеня

санкція за порушення передбаченого 
законом зобов’язання. Найчастіше її 
застосовують у разі несвоєчасної сплати 
податку. У цьому випадку пеню авто-
матично розраховують як відсоток за 
недотримання терміну сплату податку. 
Розрахунок пені регульований Зако-
ном № 586/1992 Збірника законів, 
«Про податки на прибуток»; Законом 
№280/2009 Збірника законів, «Подат-
ковий кодекс», і Законом № 565/1990 
Збірника законів, «Про місцеві збори». 
Пеню часто помилково приймають за так 
званий договірний штраф, але різниця 
полягає в тому, що договірний штраф 
накладають за порушення зобов’язань 
боржника, а пеню — за порушення юри-
дичних зобов’язань.

 

пенсійний

пенсійний

пенсійний фонд

пайовий фонд, як правило, створений 
недержавним (приватним) суб’єктом 
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Poskytuje ↓penzijní připojištění.

penzijní připojištění

dobrovolné spoření se státním příspěv-
kem v soukromých ↑penzijních fondech. 
Je třetím pilířem ↓penzijního systému, od 
1. 1. 2013 nahrazeno doplňkovým penzij-
ním spořením.

penzijní spoření

důchodové ↓spoření

penzijní systém

důchodový systém: tvoří dva (dříve tři) pilíře: 
1. pilíř povinné důchodové ↓pojištění; 
3. pilíř doplňkové↑penzijní spoření. 
2. pilíř důchodové spoření byl k 1. 1. 2016 
zrušen.

pěstoun

osoba, která pečuje o dítě jí svěřené do pěs‑
tounské ↑péče a může přiměřeně vykoná-
vat práva a povinnosti rodiče

(банком) або державою. Забезпечує 
додаткове пенсійне страхування.

додаткове пенсійне страхування

добровільні заощадження з державним 
внеском у недержавні (приватні) пенсійні 
фонди. Це третій рівень пенсійної сис-
теми, який з 1 січня 2013 року замінений 
додатковим пенсійним заощадженням.

пенсійне заощадження

пенсійне заощадження

пенсійна система

пенсійна система: складається з двох 
(раніше трьох) рівнів: 
1-й рівень — загальнообов’язкове пен-
сійне страхування; 
3-й рівень — додаткове пенсійне заоща-
дження. 
2-й рівень — з 1 січня 2016 року цей 
рівень пенсійних заощаджень скасовано.

патронатний вихователь, який не може 
бути законним представником дитини 
(в Україні патронатний вихователь, 
може також представляти інтереси 
дитини як опікун (малолітня дитина до 
14 років) або піклувальник [неповно‑
літня дитина від 14 до 18 років]) 

особа, яка в режимі патронатної 
опіки / патронатного піклування (в Укра-
їні — патронат [над дітьми]) доглядає за 
влаштованою до неї на виховання дити-
ною і може належним чином здійснювати 
права та обов’язки батька чи матері.

PĚSTOUNP
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petice

je písemně podaná žádost občanů 
(tzv. petentů), buďto ↑Parlamentu ČR či 
jinému zastupitelskému orgánu, nebo vládě 
či hlavě státu, případně jinému ↑orgánu 
státní a veřejné moci. Ve smyslu čl. 18 Lis-
tiny základních práv a svobod se petiční 
právo vztahuje i na cizince žijící na území ČR. 

 

pevná linka

plán pedagogické podpory

PLPP: druh ↓podpůrného opatření 
v podobě dokumentu, jehož obsahem je 
stručný popis obtíží žáka, změn v postu-
pech, metodách a organizace výuky, a hod-
nocení žáka. Stanovuje cíle a způsoby 
vyhodnocování účinnosti podpory a napl-
ňování plánu. Popis bývá obvykle zpraco-
ván stručně a slouží jako zdroj informací 
pro všechny pedagogy (příp. i další odborné 
pracovníky), kteří s žákem pracují. PLPP 
zpracovává škola v níž se dotyčný žák  
vzdělává.

PLATBA

platba

bezhotovostní platba

platba probíhající prostřednictvím převodů 
peněžních prostředků bez fyzické potřeby 
peněz

platba převodem

převedení peněz z účtu na ↓účet

петиція

звернення громадян (т. зв. підписантів), 
подане в письмовій формі або до Пар-
ламенту Чеської Республіки чи іншого 
представницького органу, або до уряду 
чи глави держави, або до іншого органу 
державної та публічної влади. Відповідно 
до статті 18 Хартії основних прав і свобод 
право на петицію (звернення) поширю-
ється також і на іноземців, які прожива-
ють на території ЧР.

стаціонарний телефон

план педагогічної підтримки / 
план педагогічного супроводу

вид заходу підтримки / заходу супроводу 
у вигляді документа, що містить корот-
кий опис труднощів учня, змін у процесі, 
методах та організації його навчання, 
а також оцінювання учня. У документі 
визначають цілі та методи оцінювання 
ефективності підтримки та виконання 
плану. Опис зазвичай короткий і служить 
джерелом інформації для всіх педаго-
гів (за потреби, інших спеціалістів), які 
працюють з учнем. План педагогічної під-
тримки складають у школі, в якій навча-
ється відповідний учень.

платіж / сплата / оплата

безготівковий розрахунок / 
безготівковий платіж

оплата, здійснена шляхом переказу 
коштів без фізичної потреби в грошах.

переказ коштів

переказ грошей з рахунка на рахунок.

PETICEP
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platba v hotovosti

platba pomocí bankovek a mincí

PLÁTCE

plátce

plátce daně

plátce ↑daně

plátce DPH

vybírá a odvádí státu vybranou ↑daň z při‑
dané hodnoty. Může být registrován dob-
rovolně nebo povinně. Povinně se plátcem 
DPH stane fyzická ↑osoba nebo právnická 
↑osoba překročením obratu 1 milion Kč za 
předchozích 12 kalendářních měsíců.

PLATNOST

platnost

platnost právního předpisu

právní ↓předpis je platný ode dne uvedení 
ve sbírce ↓zákonů. Platný předpis se stává 
aplikovatelným a vynutitelným až po nabytí 
účinnosti (↓účinnost zákona).

PLNÁ MOC

plná moc

jednostranné písemné potvrzení, že smluvní 
zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Osoba, 

платіж готівкою

оплата за допомогою банкнот і монет

платник

платник податку

платник податку

платник ПДВ

збирає та сплачує державі зібраний 
податок на додану вартість. Платник ПДВ 
може бути зареєстрований добровільно 
або в обов’язковому (примусовому) 
порядку. Фізична особа або юридична 
особа стає платником ПДВ в обов’язко-
вому порядку, якщо її грошовий обіг за 
попередні 12 календарних місяців пере-
вищив 1 мільйон чеських крон.

чинність / дія / сила

чинність нормативно‑правового акта

нормативно-правовий акт стає чинним з дня 
його внесення до Збірника законів. Чин-
ний акт стає застосовним (починає діяти) 
та обов’язковим для виконання лише після 
набрання ним чинності (чинність закону).

довіреність

одностороннє письмове підтвердження 
того, що договірне представництво 

PLÁTCEP
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která na základě plné moci někoho jiného 
zastupuje, se nazývá ↓zmocněnec a ten, 
který uděluje plnou moc, se nazývá ↓zmoc‑
nitel. Prostřednictvím dohody o plné moci 
je realizováno zplnomocnění.

všeobecná plná moc

generální plná moc: druh ↑plné moci, který 
opravňuje ↓zmocněnce jednat jménem 
↓zmocnitele ve všech právních úkonech, 
které se zmocnitele týkají nebo mohou 
týkat. Ve většině případů se u generální 
plné moci vyžaduje úředně ověřený podpis 
zmocnitele (např. u ↑notáře). 

pobočka

organizační jednotka instituce (např. úřadu 
nebo firmy)

POBYT

pobyt

dlouhodobý pobyt

povolení k dlouhodobému pobytu: ve smyslu 
↓zákona o pobytu cizinců se jedná o pře-
chodnou formu pobytového ↑oprávnění 
pro pobyt státního příslušníka třetí země na 
území ČR za určitým účelem, jehož délka 
přesahuje 1 rok

krátkodobý pobyt

pobyt státního příslušníka třetí země 
(↑občana třetí země) jehož souhrnná 
délka nepřesahuje 90 po sobě jdoucích 

(надання повноважень) погоджено і діє. 
Особу, яка представляє когось іншого на 
підставі довіреності, називають повіреною 
особою / уповноваженою особою, а особу, 
яка видає довіреність, називають довіри-
телем. Через договір доручення реалізу-
ють надання повноважень іншій особі.

генеральна довіреність

вид довіреності, який дає право повіре-
ній особі / уповноваженій особі діяти від 
імені довірителя у всіх правочинах, які 
стосуються або можуть стосуватися дові-
рителя. Під час оформлення генеральної 
довіреності у більшості випадків необ-
хідне офіційне засвідчення підпису дові-
рителя (наприклад, у нотаріуса).

філія / філіал / підрозділ / відділ

організаційний підрозділ установи 
(наприклад, управління або компанії).

проживання / перебування

тимчасове (розмовне довгострокове) 
перебування

дозвіл / посвідка на тимчасове (розмовне 
довгострокове) перебування: відповідно 
до Закону про перебування іноземців 
йдеться про тимчасову форму дозволу 
на перебування / проживання для про-
живання громадянина третьої країни на 
території ЧР з певною метою; тривалість 
такого перебування перевищує 1 рік.

перебування терміном до 90 днів / 
короткочасне перебування / корот‑
котéрмінове перебування / розмовне 
короткострокове перебування

POBOČKAP
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kalendářních dní. Státní příslušníci třetích 
zemí mohou na území ČR pobývat krátko-
době buď bez víza, umožňuje -li to mezi-
národní smlouva uzavřená s EU / ČR, nebo 
na základě ↓víza do 90 dnů (schengenské 
krátkodobé vízum). 
 

přechodný pobyt

1. obecné označení pro jakýkoliv typ pobytu 
↑cizince na území ČR nad 90 dnů, který 
není pobytem trvalým;
2. označení pro pobyt občana EU na základě 
vydaného potvrzení o přechodném pobytu 
ze strany ↑Odboru azylové a migrační 
politiky MV ČR a nebo jeho rodinného pří-
slušníka na základě uděleného povolení k 
přechodnému pobytu (pobytová ↑karta 
rodinného příslušníka občana EU).

trvalý pobyt

1. povolení k trvalému pobytu: obecně se 
uděluje ↑cizinci po 5 letech předcho-
zího nepřetržitého pobytu na území ČR 
(v praxi však existuje řada výjimek, např. pro 
rodinné příslušníky občanů EU, pro nezletilé 
děti, které se slučují na své rodiče apod.). 
Povolení k trvalému pobytu se uděluje na 
neomezenou dobu, platnost průkazu povo-
lení k trvalému pobytu však činí 10 let. 
↓Zákon o pobytu cizinců vymezuje okol-
nosti, za kterých může dojít ke zrušení trva-
lého pobytu cizince. 
2. ↑adresa trvalého bydliště

перебування громадянина третьої кра-
їни, загальна тривалість якого не переви-
щує 90 календарних днів, що йдуть послі-
довно один за одним. Громадяни третіх 
країн можуть перебувати в ЧР протягом 
короткого періоду часу або без візи, якщо 
це дозволяє міжнародний договір, укла-
дений з ЄС / ЧР, або на підставі візи до 
90 днів (Шенгенська короткочасна віза).

перехідне тимчасове перебування

1. загальне позначення для будь-якого 
типу перебування іноземця на території 
Чеської Республіки понад 90 днів, крім 
постійного проживання.
2. позначення типу перебування громадя-
нина ЄС на підставі виданої Департамен-
том з питань надання притулку та мігра-
ційної політики Міністерства внутрішніх 
справ ЧР довідки про перехідне тимчасове 
перебування або позначення типу пере-
бування члена родини громадянина ЄС на 
підставі отриманого дозволу на перехідне 
тимчасове перебування (дозвіл на перебу-
вання члена родини громадянина ЄС).

постійне проживання

1. дозвіл / посвідка на постійне прожи-
вання: як правило, надають іноземцям 
після 5 років безперервного проживання 
на території ЧР (практично ж, однак, 
є низка винятків, наприклад, для членів 
сімей громадян ЄС, неповнолітніх дітей, 
які возз’єднуються зі своїми батьками, 
тощо). Дозвіл на постійне проживання 
видають на необмежений термін, але тер-
мін дії посвідки (картки) на постійне про-
живання становить 10 років. Закон про 
перебування іноземців визначає обста-
вини, за яких дозвіл на постійне прожи-
вання іноземця може бути скасовано. 
2. адреса постійного місця проживання.

POBYTP
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podací lístek

formulář České pošty (↓pošta), který 
potvrzuje odeslání ↑doporučeného psaní 
a ↑balíku

podatelna

oddělení úřadu sloužící pro vnější písemný 
styk s veřejností či jinými institucemi. Při 
podávání žádosti přes podatelnu je vhodné 
zároveň požádat o potvrzení ↓stejnopisu 
podávané žádosti.

podezřelý

osoba proti které jsou vykonávány tzv. pro-
věřovací úkony před zahájením přestupko-
vého nebo trestního stíhání.

PODÍL

podíl 

družstevní podíl

členové bytového ↑družstva nevlastní své 
byty přímo, tzn. nejsou evidováni coby vlast-
níci bytů, ale své byty „vlastní“ nepřímo tak, 
že mají družstevní podíl

spoluvlastnický podíl

podmíněný vstup na trh práce

označení pro situaci, v níž cizinec pobývající 
na území ČR musí k výkonu ↓závislé čin‑
nosti (zaměstnání) disponovat buď pracov-
ním povolením nebo specifickým oprávně-
ním k pobytu (např. duální zaměstnanecká 
↑karta)

квитанція про поштове відправлення

бланк Чеської пошти (пошта), який під-
тверджує відправлення рекомендова-
ного листа і посилки.

реєстратура / стіл реєстрації документів

відділення установи, яке займається 
зовнішнім письмовим спілкуванням 
з громадськістю чи іншими установами. 
Під час подання заяви через реєстратуру 
доцільно водночас попросити підтвер-
дження копії поданої заяви.

підозрюваний

особа, щодо якої вчиняють т. зв. процесу-
альні дії перед порушенням кримінальної 
справи.

1. пай / частка 
2. участь

кооперативний пай

учасники / члени житлово-будівельного 
кооперативу / житлового кооперативу не 
володіють своїми квартирами безпосеред-
ньо (тобто вони не зареєстровані як влас-
ники квартир), а «володіють» ними опосе-
редковано, маючи кооперативний пай

частка у спільній власності

умовний доступ до ринку праці

позначення ситуації, за якої іноземець, 
який проживає на території ЧР, для 
того, щоб виконувати найману працю 
(бути працевлаштованим), повинен 
мати дозвіл на роботу або спеціаль-
ний дозвіл на проживання (наприклад, 
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podmínka

hov. podmíněný ↑odklad výkonu trestu 
odnětí svobody

PODMÍNKY

podmínky

pracovní podmínky

soubor podmínek, za kterých se práce na 
daném pracovišti provádí. Zahrnují fyzi-
kální, chemické, biologické, sociální a psy-
chologické faktory ovlivňující bezpečnost 
↓zaměstnance při práci. Vhodné pracovní 
podmínky je povinen vytvářet ↓zaměstna‑
vatel v souladu se ↓zákoníkem práce.

podnájem

právní vztah ↑nájemce domu či bytu a pod-
nájemce, který si předmětný dům či byt 
nebo jejich část pronajímá do užívání na 
smluvenou dobu a za smluvenou úplatu 
(podnájemní ↓smlouva)

podnět

dle § 42 zák. č. 500/2004 Sb., ↓správního 
řádu se podnětem rozumí podání, jehož 
prostřednictvím se jeho podatel zpravi-
dla snaží upozornit na nedostatky v čin-
nosti jiných fyzických ↑osob a právnic‑
kých ↑osob či ↑orgánů veřejné správy, 

дуальну / подвійну карту працевлашту-
вання / дуальну / подвійну карту штатного 
робітника / розмовне робочу карту).

умова

розмовне умовна відстрочка виконання 
вироку / умовне відтермінування вико-
нання вироку

умови

умови праці

сукупність умов, за яких здійснюють 
роботу на певному робочому місці. До 
них належать фізичні, хімічні, біологічні, 
соціальні та психологічні чинники, що 
впливають на безпеку працівника / спів-
робітника під час виконання роботи. 
Роботодавець зобов’язаний створити 
відповідні умови праці згідно з Кодексом 
законів про працю / КЗпП.

піднайм / суборенда

правовідносини наймача / орендаря 
будинку чи квартири (квартиронай-
мача) та піднаймача / суборендаря, який 
винаймає відповідний будинок чи квар-
тиру або їхню частину для користування 
на договірний (узгоджений) термін і за 
договірну (узгоджену) плату (договір під-
найму / суборенди).

1. імпульс / стимул / поштовх / ініціатива 
2. тут: звернення / пропозиція (заува‑
ження) / скарга

відповідно до § 42 Закону № 500/2004 
Збірника законів, Адміністративно-про-
цесуального кодексу (в Україні — Кодекс 
адміністративного судочинства), звер-
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např. podnět na nečinnost správního 
orgánu. Prostřednictvím podnětu poda-
tel požaduje, aby orgán veřejné ↓správy 
prošetřil skutečnosti v něm uvedené. Nee-
xistuje závazná forma, lze podat ústně, 
písemně, e -mailem

podnikání

soustavná činnost prováděná samo-
statně ↓podnikatelem vlastním jmé-
nem a na vlastní odpovědnost za účelem 
dosažení zisku. Fyzické ↑osoby mohou 
podnikat na základě ↓živnostenského 
listu či koncesní ↑listiny. Právnické 
↑osoby, např. obchodní ↑korporace 
(a. s., s. r. o., k. s. či v. o. s.), mohou podnikat 
také na základě živnostenského listu, ale 
osoby ↑firmu zakládající musí sepsat spo-
lečenskou smlouvu a společnost vzniká až 
zápisem do ↑obchodního rejstříku.

podnikatel

fyzická ↑osoba nebo právnická ↑osoba, 
která soustavně podniká

нення означає подання, за допомогою 
якого заявник зазвичай намагається 
звернути увагу на недоліки у діяльності 
інших фізичних осіб та юридичних осіб 
чи органів публічної влади / управління, 
наприклад: скарга на бездіяльність адмі-
ністративного органу. У межах звер-
нення заявник просить орган публічної 
влади / управління перевірити викла-
дені у ній факти. Обов’язкової форми для 
звернення немає, її можна подати усно, 
письмово, електронною поштою.

підприємницька діяльність / підприєм‑
ництво / розмовне бізнес

системна діяльність, яку підприємець 
самостійно від свого імені і на власну від-
повідальність здійснює з метою отри-
мання прибутку. Фізичні особи можуть 
займатися підприємницькою діяльністю 
на підставі ліцензії на здійснення підпри-
ємницької діяльності чи торгового патенту. 
Юридичні особи, наприклад комерційні 
корпорації / торговельні корпорації / тор-
гові корпорації (акціонерне товариство 
(АТ), товариство з обмеженою відпо-
відальністю (ТОВ / ТзОВ), командитне 
товариство або повне товариство), також 
можуть займатися підприємницькою 
діяльністю на підставі ліцензії на здійс-
нення підприємницької діяльності, але 
особи-засновники фірми / компанії повинні 
укласти установчий документ, (для коман-
дитних і повних товариств) / засновниць-
кий договір / статут (для ТОВ і АТ), а саму 
компанію зареєструвати у Комерційному 
реєстрі (в Укра їні — Єдиний державний 
реєстр). Тільки після цього фірму вважа-
ють заснованою.

підприємець

фізична особа або юридична особа, яка 
системно займається підприємницькою 
діяльністю.
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PODPIS

podpis

elektronický podpis

digitální podpis: označení specifických dat, 
které v počítači nahrazují klasický vlast-
noruční, respektive ověřený ↓podpis. Dle 
zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejí-
cích důvěru pro elektronické transakce, se 
v ČR rozlišuje několik úrovní elektronického 
podpisu: 
1. kvalifikovaný elektronický ↓podpis 
(§ 5); 
2. uznávaný elektronický ↓podpis (§ 6); 
3. zaručený elektronický ↓podpis (§ 7).

kvalifikovaný elektronický podpis

↓zaručený elektronický podpis, k jehož 
vytvoření byl použit kvalifikovaný certifikát 
vydaný ↑kvalifikovanou certifikační auto‑
ritou a dále kvalifikovaný prostředek pro 
vytváření elektronických podpisů (tj. bez-
pečností hardwarové nebo i softwarové 
zařízení), obsahující soukromý klíč vlastníka 
podpisu

úředně ověřený podpis

podpis, jehož pravost na ↑listině je ově-
řena úředním orgánem (krajský, obecní 
↓úřad, ↑Czech POINT nebo ↑notář) tak, 

підпис

електронний підпис

електронний цифровий підпис / ЕЦП: 
позначення специфічних даних, які 
в комп’ютері замінюють класичний осо-
бистий або засвідчений / неофіційне 
завірений підпис. Відповідно до Закону 
№ 297/2016 Збірника законів, «Про 
створення довірчих послуг для електро-
нних транзакцій», у ЧР існує кілька рівнів 
електронного підпису: 
1. кваліфікований електронний підпис 
(§ 5); 
2. визнаний електронний підпис (§ 6) 
(в Україні — удосконалений електронний 
підпис); 
3. гарантований електронний підпис (§ 7) 
(в Україні — простий електронний підпис).

кваліфікований електронний підпис / 
КЕП

гарантований електронний підпис 
(в Україні — простий електронний підпис), 
для створення якого використовують ква-
ліфікований сертифікат, виданий кваліфі-
кованим центром сертифікації (в Україні — 
Кваліфікований надавач електронних 
довірчих послуг / Акредитований центр 
сертифікації ключів / АЦСК), а також — 
кваліфікований засіб створення електро-
нних підписів / засіб КЕП (тобто безпечне 
апаратне або програмне забезпе-
чення), що містить закритий (особистий) 
ключ власника підпису.

офіційно засвідчений підпис / розмовне 
завірений підпис

підпис, справжність якого на доку-
менті / розмовне офіційному папері 
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že se před ním na listinu příslušná fyzická 
↑osoba vlastnoručně podepíše a úředník 
ověří totožnost osoby na základě předložení 
průkazu totožnosti (občanský ↓průkaz, 
cestovní ↑pas nebo biometrický pas).

uznávaný elektronický podpis

zaručený elektronický ↓podpis, k jehož 
vytvoření byl navíc použit kvalifikovaný cer-
tifikát (vydává za úplatu ↑kvalifikovaná 
certifikační autorita).

zaručený elektronický podpis

podpis, vytvořený na základě soukromého 
klíče a k němu náležícímu certifikátu.

PODPORA

podpora

1. sociální ↑dávka 
2. záštita, opora

перевіряє офіційний орган (обласне 
управління / обласна рада, муніци-
пальний орган / муніципалітет, послуги 
Czech POINT або нотаріус), зокрема 
таким чином: відповідна фізична особа 
у присутності офіційної особи (служ-
бовця) власноручно підписує документ, 
а офіційна особа (службовець) іденти-
фікує фізичну особу на підставі пред’яв-
леного посвідчення особи (паспорт 
громадянина (ЧР) / внутрішній паспорт 
(ЧР), паспорт громадянина для виїзду за 
кордон неофіційне закордонний паспорт 
або біометричне посвідчення дозволу на 
проживання / біометрична картка).

визнаний електронний підпис (в Украї‑ 
ні – удосконалений електронний підпис)

гарантований електронний підпис 
(в Україні — простий електронний підпис), 
для створення якого використовують 
кваліфікований сертифікат (його за певну 
плату видає кваліфікований центр 
сертифікації; в Україні — Кваліфіко-
ваний надавач електронних довірчих 
послуг / Акредитований центр сертифіка-
ції ключів).

гарантований електронний підпис 
(в Україні – простий електронний підпис)

підпис, створений на основі закритого 
(особистого) ключа і належного йому 
сертифіката.

допомога / підтримка

1. соціальна допомога, 
2. захист, підтримка.
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finanční podpora rodiny

zahrnuje oblast daňových opatření (daňové 
zvýhodnění na vyživované dítě žijící 
s ↑daňovým poplatníkem v domácnosti 
a odpočet na manžela nebo manželku) a sys-
tém sociálního zabezpečení (↑dávky nemo‑
cenského pojištění a důchodové ↓pojiš‑
tění, ↑dávky státní sociální podpory, 
↑dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky 
pro osoby se zdravotním postižením).

podpora při rekvalifikaci

↑dávka v nezaměstnanosti ve formě 
finančního příspěvku státu, vypláceného po 
dobu trvání rekvalifikačního kurzu. Podpora 
je přiznána pouze osobám, které jsou evi-
dovány na ↓Úřadu práce ČR jako uchazeči 
o zaměstnání a které se účastní rekvalifi-
kace zabezpečované příslušnou krajskou 
pobočkou Úřadu práce ČR. Osoba, která 
žádá o podporu při rekvalifikaci nesmí sou-
běžně pobírat starobní ↑důchod.

podpora v nezaměstnanosti

↑dávka v nezaměstnanosti vyplacená 
po dobu 5–11 měsíců dle věku uchazeče 
o zaměstnání. Její výplata je podmíněna 
zejm. účastí žadatele na sociálním ↓pojiš‑
tění po dobu 12 měsíců v posledních dvou 
letech před podáním žádosti. Výše podpory 
se odvíjí od výše příjmu žadatele v posled-
ním zaměstnání a od způsobu ukončení 
předchozího pracovního poměru. Podpora 
v nezaměstnanosti je upravena ↓zákonem 
o zaměstnanosti a je vyplácena ↓Úřadem 
práce ČR.

матеріальна підтримка сім’ї

охоплює сферу податкових заходів 
(податкові пільги на дитину, яка перебу-
ває на утриманні батьків і яка проживає 
в одному домогосподарстві з платни-
ком податку, та відрахування їх одному 
з подружжя) і систему соціального забез-
печення (допомога у зв’язку з тимчасо-
вою непрацездатністю і пенсійне стра-
хування, державна соціальна допомога, 
допомога у разі скрутного матеріального 
становища та пенсія за інвалідністю).

допомога у зв’язку з перепідготовкою / 
рекваліфікацією

допомога у зв’язку з безробіттям 
у формі грошової допомоги від держави, 
виплачуваної у період проходження 
курсу перепідготовки / рекваліфіка-
ції. Допомогу надають лише особам, які 
перебувають на обліку у Центрі зайнято-
сті Чеської Республіки як шукачі роботи 
і які беруть участь у перепідготовці, яку 
проводить відповідний Обласний відділ 
центру зайнятості ЧР / Обласний філіал 
центру зайнятості ЧР. Особа, яка зверта-
ється по допомогу у зв’язку з перепідго-
товкою / рекваліфікацією, не має права 
водночас отримувати пенсію за віком.

допомога у зв’язку з безробіттям / 
допомога в разі безробіття / допомога 
на випадок безробіття

допомогу у зв’язку з безробіттям виплачу-
ють протягом 5—11 місяців відповідно до 
віку шукача роботи. Її сплата здебільшого 
обумовлена участю заявника у загаль-
нообов’язковому державному соціаль-
ному страхуванні впродовж 12 місяців за 
останні два роки перед поданням заяви 
на допомогу. Розмір допомоги залежить 
від розміру заробітної плати претендента 
на останньому місці роботи та способу 
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státní sociální podpora

↑dávky státní sociální podpory

podpůrné opatření

podpora pro práci pedagoga se žákem, kdy 
je z různých objektivních důvodů potřeba 
upravit průběh jeho vzdělávání. 
Cílem je především vyrovnávat podmínky ke 
vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny 
mírnými problémy nebo závažnými obtí-
žemi, které jsou způsobeny zejm.: 
1. nepřipraveností žáka na školu; 
2. odlišnými životními podmínkami; 
3. odlišným kulturním prostředím ze kte-
rého žák vstupuje do vzdělávání; 
4. nepříznivým zdravotním stavem nebo 
různými formami zdravotního či mentálního 
postižení. 
Podpůrná opatření jsou definována škol‑
ským ↓zákonem, v němž se podle rozsahu 
a obsahu člení do I. – V. stupně. Přehled 
všech podpůrných opatření je přílohou 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., přičemž jednotlivá 
opatření různých stupňů lze kombinovat.

podvodník

pohotovostní služba

↓zdravotní pohotovost

припинення попередніх трудових від-
носин. Допомогу на випадок безробіття 
регулює Закон про зайнятість, а виплачує 
її Центр зайнятості Чеської Республіки.

державна соціальна допомога

державна соціальна допомога

захід підтримки / супроводу

підтримка / супровід роботи вчителя 
з учнем, процес навчання якого з різних 
об’єктивних причин потребує коригу-
вання. 
Основна мета полягає у збалансуванні 
умов навчання учня, на які можуть впли-
вати незначні проблеми або серйозні 
труднощі, викликані, зокрема: 
1. непідготовленістю учня до школи; 
2. відмінними умовами проживання; 
3. відмінним культурним середовищем, 
з якого учень вступає до навчання; 
4. несприятливим станом здоров’я або 
різними формами порушення фізичного 
чи інтелектуального розвитку. 
Заходи підтримки визначені Законом про 
освіту, у якому їх за обсягом та змістом 
поділено на I-й—V-й ступені. Перелік усіх 
заходів підтримки міститься у додатку до 
Постанови №27/2016 Збірника законів; 
при цьому окремі заходи різного ступеню 
можна комбінувати.

шахрай / аферист

чергова станція швидкої / невідклад‑
ної медичної допомоги / черговий пункт 
швидкої / невідкладної медичної допо‑
моги / розмовне швидка медична допо‑
мога
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pohřebné

jednorázová ↑dávka státní sociální 
podpory. Vyplácí se tomu, kdo uspořá-
dal pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo 
rodiči nezaopatřeného ↑dítěte. Řízení 
o žádostech a výplata pohřebného spadá do 
kompetence ↓Úřadu práce ČR. Podmínky 
pro přiznání dávky a její výše je upravena 
v ↓zákoně o státní sociální podpoře.

pochvala

obecně pozitivní ohodnocení něčího výkonu, 
ať už ústní nebo písemné. Např. ve škole 
pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel 
žákovi/studentovi. 

pojistitel

ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjed-
naném rozsahu plnění pojistné události, 
obvykle pojišťovna

POJISTNÝ

pojistný

pojistná smlouva

smlouva o finančních službách, ve které se 
↑pojistitel/pojišťovna zavazuje v případě 
vzniku nahodilé škodné události poskytnout 
ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se 
zavazuje platit pojistiteli pojistné 
 

допомога на поховання

одноразова державна соціальна допо-
мога. Її виплачують особі, яка здійснила 
поховання дитини, що є на утриманні 
батьків, або одного з батьків дитини, яка 
є на утриманні батьків. Порядок подання 
заяв та виплата допомоги на поховання 
належить до компетенції Центру зайнято-
сті Чеської Республіки. Умови призначення 
допомоги та її розмір регульовані Законом 
про державну соціальну допомогу.

похвала

загалом, позитивне оцінювання чиєїсь 
діяльності в усній чи писемній формі. 
Наприклад, у школі класний керівник або 
директор висловлює похвалу учневі / сту-
дентові.

страховик

особа, яка зобов’язується під час настання 
страхового випадку виплатити страхову 
суму в домовленому / узгодженому обсязі; 
як правило, це страхова компанія.

страховий

договір страхування

договір про фінансові послуги, за яким 
страховик / страхова компанія зобов’язу-
ється у разі настання випадкового збитку 
забезпечити виплату страхової суми 
в домовленому / узгодженому обсязі, 
а страхувальник зобов’язується сплачу-
вати страховику страхові внески.
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pojistná událost

skutečnost uvedená v ↑pojistné smlouvě, 
při které vzniká ↑nárok na ↓pojistné 
plnění / proplacení škody. Její nahlášení 
je povinností ↓pojištěného. Po nahlášení 
zahajuje pojišťovna tzv. likvidaci pojistné 
události, při které likvidátor posoudí nárok 
na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Je -li 
nárok uznán, vyplatí pojišťovna pojištěnému 
nebo ↓poškozenému pojistné plnění. 
 
 
 
 
 
 
 

pojistná výluka

↑pojistné události, na které se ↓pojiš‑
tění nevztahuje. Jsou obsaženy v pojistných 
podmínkách. 

pojistné plnění

peněžní částka vyplacená pojišťovnou jako 
náhrada vzniklé škody v souladu s ↑pojist‑
nou smlouvou a pojistnými podmínkami.

POJIŠTĚNÍ

pojištění

forma služeb, která při splnění stanovených 
podmínek zajišťuje příslušnou úhradu škod.

doklad o cestovním zdravotním pojištění

potvrzení o zaplacení zdravotního ↓pojiš‑

страховий випадок

передбачена у договорі страхування подія, 
за якої виникає право на виплату страхової 
суми / страхову виплату / страхове відшко-
дування / відшкодування шкоди/збитків. 
Повідомлення / заява про страховий ви-
падок — обов’язок застрахованого / стра-
хувальника. Після повідомлення / заяви 
страхова компанія ініціює так звану лік-
відацію страхового випадку (в Україні — 
встановлення факту страхового випадку), 
під час якої оцінювач розміру страхових 
збитків встановить право на страхову ви-
плату / страхове відшкодування і визначить 
розмір збитку. Якщо право буде визнане, 
страхова компанія виплатить застрахо-
ваному / страхувальнику чи потерпілому 
страхову суму / страхове відшкодування.

обмеження страхування / винятки зі 
страхових випадків / винятки зі страхо‑
вого покриття

страхові випадки, не охоплені страхуван-
ням. Вони занесені до умов страхування.

виплата страхової суми / страхова 
виплата / страхове відшкодування

грошова сума, яку страхова компанія від-
повідно до договору страхування та умов 
страхування сплачує як відшкодування 
завданих збитків.

страхування

форма послуг, яка за дотримання вста-
новлених умов забезпечує відповідну 
компенсацію / покриття завданих збитків.

документ про страхування медичних 
витрат під час поїздок за кордон / поліс 
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tění pro cestu do zahraničí, kde je uve-
dena doba pojištění a finanční limit pojist-
ného plnění na léčebné výlohy.

důchodové pojištění

první pilíř důchodového systému: sou-
část povinného sociálního ↓pojištění, ze 
kterého se vyplácí starobní ↑důchody, 
invalidní ↑důchody, vdovské ↑důchody, 
vdovecké důchody a sirotčí ↑důchody 
podle zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění.

evidenční list důchodového pojištění

přehled o dobách účasti na důchodo‑
vém ↑pojištění a jeho výši v jednotlivých 
měsících. Je nezbytným dokumentem pro 
přiznání důchodu. ↓Zaměstnavatel je povi-
nen při vzniku účasti ↓zaměstnance na 
důchodovém pojištění vést evidenční listy 
a zaměstnanci je vydat.

havarijní pojištění

dobrovolné ↑pojištění motorového vozi-
dla; je určeno k ochraně vozidla před ško-
dami způsobenými živly (kroupy, požár, 
vichr apod.) nebo vzniklými v důsledku 
dopravní nehody, odcizení, vandalismu 
či neoprávněného užití vozidla. V případě 
uzavřeného havarijního pojištění pojišťovna 
v uvedených případech vyplatí náhradu 
vzniklé škody. Při dopravní nehodě slouží 

медичного страхування для виїзду за 
кордон / розмовне поліс туристичного 
страхування

підтвердження про оплату медич-
ного страхування для виїзду за кордон, 
у якому зазначено період страхування 
та фінансовий ліміт страхових виплат на 
медичні витрати.

[загальнообов’язкове] пенсійне страху‑
вання

перший рівень пенсійної системи: 
частина загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, з якої від-
повідно до Закону № 155/1995 Збірника 
законів, «Про пенсійне страхування», 
виплачують пенсії за віком, пенсії за інва-
лідністю, пенсії у зв’язку з втратою году-
вальника для вдів та вдівців 
і пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
для дітей-сиріт.

облікова картка пенсійного страхування

огляд періодів участі у пенсійному стра-
хуванні та розмірів страхових внесків за 
окремі місяці. Це обов’язковий документ 
для призначення пенсії. З моменту участі 
працівника / співробітника у пенсійному 
страхуванні роботодавець зобов’язаний 
вести облікові картки пенсійного страху-
вання і видавати їх працівникові.

додаткове страхування автотранспорт‑
них засобів (в Україні – добровільне 
страхування наземного транспорту 
(КАСКО) / автострахування Каско / стра‑
хування Каско)

добровільне автотранспортне страху-
вання; призначене для захисту транспорт-
ного засобу від пошкоджень, спричине-
них стихією (градом, пожежею, вітряною 
бурею тощо), або ризиків, зумовлених 
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havarijní pojištění ke krytí škod na vlastním 
vozidle.

minimální zálohy na sociální pojištění 
u OSVČ

minimální sazba na sociální ↓pojištění, 
které ↑osoba samostatně výdělečně činná 
musí každý měsíc odvádět České ↓správě 
sociálního zabezpečení (v roce 2022 
činí pro ↑podnikání jako hlavní činnost 
2 841 Kč, a vedlejší činnost 1 137 Kč). Výše 
pojištění závisí na výši základu daně ↑pod
nikatele.

pojištění domácnosti

dobrovolné ↑pojištění, které uhrazuje 
škodu na majetku způsobenou živlem, 
↑odcizením, vandalismem apod.

аварією, крадіжкою, вандалізмом чи неза-
конним використанням транспортного 
засобу. У разі укладеного договору про 
додаткове страхування автотранспортних 
засобів страхова компанія у зазначених 
вище випадках виплатить відшкодування 
завданих збитків. У випадку дорож-
ньо-транспортної пригоди додаткове 
страхування автотранспортних засобів 
використовують для покриття шкоди, зав-
даної власному транспортному засобу.

мінімальні внески (аванси) на загаль‑
нообов’язкове державне соціальне 
страхування для самозайнятої особи / 
особи, яка займається підприємниць‑
кою діяльністю / індивідуального 
підприємця / приватного підприємця 
(в Україні – фізична особа‑підприє‑
мець / скорочено ФОП)

мінімальний внесок загальнообов’язко-
вого державного соціального страху-
вання, який самозайнята особа / особи, 
яка займається підприємницькою діяль-
ністю / індивідуального підприємця / 
приватного підприємця (в Україні — 
фізична особа-підприємець / скорочено 
ФОП) мусить щомісяця сплачувати Чесь-
кому управлінню соціального забезпе-
чення (у 2021 році цей внесок становив 
2 841 чеських крон для підприємницької 
діяльності / підприємництва / розмовне 
бізнесу як основного виду діяльності 
і 1 137 чеських крон — для підприємни-
цтва як неосновного виду діяльності). 
Розмір страхування залежить від розміру 
податкової бази для підприємців.

страхування домашнього майна

добровільне страхування, яке покриває 
майнову шкоду, заподіяну стихією, кра-
діжкою, вандалізмом тощо.
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pojištění odpovědnosti za škodu

dobrovolné ↑pojištění, které uhrazuje 
škodu na majetku, na zdraví a další škody 
v běžném životě, jež způsobí sám pojištěný 
někomu jinému

smluvní zdravotní pojištění

komerční typ ↑pojištění dvojího typu – 
základní na neodkladnou a nezbytnou péči 
a komplexní. Pojišťovna nemá povinnost 
smlouvu uzavřít a ve smlouvách existují 
výluky na úhradu pojistného. V souvislosti 
s novelou zákona o pobytu cizinců (§ 180j) 
mohou cizinci s povolením k pobytu nad 
90 dnů, uzavřít zdravotní pojištění v období 
od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026 pouze u ↓Pojiš‑
ťovny VZP. Toto se netýká cizinců, kteří jsou 
účastníky systému veřejného zdravotního 
pojištění.

sociální pojištění

součást systému sociálního zabezpečení. Je 
to průběžně odváděné ↑pojištění a skládá 
se z ↑dávek nemocenského pojištění, 
↑dávek důchodového pojištění a z pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
Platba tohoto pojištění je u některých kate-
gorií osob, např. u ↓zaměstnanců, povinná.

страхування відповідальності за шкоду 
(збитки)

добровільне страхування, яке покри-
ває майнову шкоду, шкоду здоров’ю 
та інші шкоди (збитки), які виникають 
у повсякденному житті і які сам застра-
хований / страхувальник заподіює іншим 
особам.

комерційне медичне страху‑
вання / договірне медичне страхування

комерційний тип страхування подвій-
ного типу — базове страхування для 
невідкладної та необхідної допо-
моги і комплексне. Страхова компа-
нія не зобов’язана укладати договір, 
а в самих договорах є обмеження стра-
хування / винятки зі страхових випад-
ків / винятки зі страхового покриття 
щодо відшкодування страхових внесків. 
У зв’язку з внесенням змін до «Закону 
про проживання іноземців» (§ 180j) 
іноземці, які мають посвідку на про-
живання понад 90 днів, у період з 
2 серпня 2021 року до 2 серпня 2026 року 
можуть оформити медичне страхування 
лише у дорічній компанії Загальної медич-
ної страхової компанії (VZP) — акціонер-
ному товаристві «PVZP a.s.». Це не стосу-
ється іноземців, які є учасниками системи 
загальнообов’язкового державного 
медичного страхування.

загальнообов’язкове державне соці‑
альне страхування

частина системи соціального забезпе-
чення. Це регулярно сплачуване стра-
хування, що складається з допомоги 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатні-
стю, пенсійного страхування і внесків на 
державну політику зайнятості. Сплата 
цього виду страхування є обов’язковою 
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úrazové pojištění

dobrovolné ↑pojištění pro případ úrazů 
a pobytu v nemocnici.

veřejné zdravotní pojištění

↑pojištění, které se řídí zák. č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a je 
povinné zejména pro všechny občany ČR, 
cizince s trvalým ↑pobytem (vč. osob 
s udělenou mezinárodní ↑ochranou) 
a zaměstnance. Stát tento typ pojištění 
hradí vybraným skupinám občanů, jako jsou 
nezaopatřené děti (nezaopatřené ↑dítě), 
příjemci důchodů, osoby na mateřské 
↑dovolené nebo rodičovské ↑dovolené aj.

výluka ve smluvním zdravotním pojištění

události, na které se ↑pojištění nevztahuje. 
Seznam výluk je uveden ve smlouvě o pojiš-
tění. Obvykle to je ↑hospitalizace v ↓psy‑
chiatrické a protialkoholické léčebně, 
z důvodu nemoci nebo úrazu, ke kterým 
došlo před sjednáním pojištění aj. (smluvní 
zdravotní ↑pojištění).

для деяких категорій осіб, наприклад для 
найманих працівників.

страхування від нещасних випадків

добровільне страхування на випадок 
травми / поранення та перебування 
в лікарні.

загальне медичне страхування / рідше 
загальнообов’язкове / загальногромад‑
ське медичне страхування

страхування, яке регульоване Зако-
ном № 48/1997 Збірника законів, 
«Про загальне медичне страхування», 
і є обов’язковим, зокрема, для всіх 
громадян ЧР, іноземців з дозволом на 
постійне проживання (у т. ч. й осіб, яким 
надано міжнародний захист) та найма-
них працівників. Держава оплачує цей 
вид страхування окремим групам грома-
дян, зокрема таким, як діти на утриманні 
батьків (дитина на утриманні батьків), 
одержувачі пенсії, особи, які перебу-
вають у відпустці у зв’язку з вагітністю 
та пологами або у відпустці по догляду 
за дитиною тощо.

обмеження договірного (комерційного) 
медичного страхування / винятки зі 
страхових випадків договірного (комер‑
ційного) медичного страхування / 
винятки зі страхового покриття договір‑
ного (комерційного) медичного страху‑
вання

події, які не покриті страхуванням. Перелік 
обмежень наведений у договорі стра-
хування. Зазвичай це госпіталізація до 
психіатричної лікарні та наркологічного 
диспансеру, у зв’язку з хворобою або трав-
мою, що сталися до оформлення страху-
вання, тощо (договірне медичне страху-
вання / комерційне медичне страхування).

POJIŠTĚNÍP
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zákonné pojištění vozidel

povinné↓ručení

zdravotní pojištění

↑pojištění, které slouží pro úhradu zdra‑
votní ↑péče. V ČR existují dva systémy: 
veřejné zdravotní ↑pojištění a smluvní 
zdravotní ↑pojištění. Každý, kdo pobývá na 
území ČR, musí být pojištěn. 
 
 
 
 

životní pojištění

typ ↑pojištění před finančními důsledky 
nejrůznějších životních situací. Nejdůleži-
tější jsou životní pojištění proti riziku smrti, 
riziku trvalé invalidity či smrti úrazem. 

pojištěný

osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo 
odpovědnost za škody se ↑pojištění vztahuje.

Pojišťovna VZP, a. s.

akciová ↓společnost, nejedná se o Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnu (VZP); za 
úplatu poskytuje cestovní pojištění, pojiš-
tění majetku a odpovědnosti, občanů, pod-
nikatelů, zdravotnických zařízení, pojištění 
profesní odpovědnosti a majetku lékařů 
a farmaceutů, pojištění běžné občanské 
odpovědnosti, úrazové pojištění, komerční 

обов’язкове страхування транспортних 
засобів

обов’язкове страхування цивільної відпові-
дальності власників транспортних засобів.

медичне страхування

страхування, яке використовують для 
покриття медичної допомоги. У Чесь-
кій Республіці існують дві системи: 
загальне медичне страхування / рідше 
загальнообов’язкове / загальногромад-
ське медичне страхування та дого-
вірне медичне страхування / комерційне 
медичне страхування. Кожен, хто про-
живає на території ЧР, зобов’язаний мати 
медичне страхування.

страхування життя

вид страхування від фінансових наслід-
ків різних життєвих ситуацій. Найважли-
вішими є страхування життя від ризику 
смерті, ризику тривалої втрати працездат-
ності або смерті через нещасний випадок.

застрахований

особа, чиє майно, життя, здоров’я чи відпо-
відальність за шкоду покриті страхуванням.

АТ «Страхова компанія загального 
медичного страхування» / 
АТ «Pojišťovna VZP, a.s.»

акціонерне товариство; не йдеться про 
Загальну медичну страхову компанію 
(VZP / ВЗП); за певну плату забезпечує стра-
хування медичних витрат під час поїздок 
за кордон (розмовне туристичне страху-
вання), страхування майна та відповідаль-
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zdravotní pojištění cizinců (smluvní zdra‑
votní ↑pojištění) a další pojistné produkty. 
Podrobné informace jsou dostupné na 
webu: www.pvzp.cz

POKUTA

pokuta

ve veřejném právu se jedná o druh správ-
ního trestu v přestupkovém ↓řízení podle 
zák. č. 251/2016 Sb. Obdobou pokuty je 
peněžitý ↓trest, uložený v trestním řízení 
dle zák. č. 141/1961 Sb. či ↑penále. V sou-
kromém právu se pokuta nazývá jako při-
rážka (např. při jízdě v hromadné dopravě 
bez platného jízdního dokladu). 
 
 

bloková pokuta

zrušený pojem, nahrazen označením ↓pří‑
kaz na místě

pořádková pokuta

druh pokuty, kterou může ↓rozhodnutím 
uložit ↓soud, nebo správní ↑orgán až do 
výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně 
ztěžuje jeho postup tím, že: 
1. se bez omluvy nedostaví na ↓předvolání 
ke správnímu orgánu či soudu 
2. navzdory předchozímu ↑napomenutí 
ruší pořádek 
3. neuposlechne pokynu úřední osoby

ності, громадян, підприємців, медичних 
закладів, страхування професійної відпо-
відальності і майна лікарів та фармацевтів, 
страхування звичайної цивільної відпові-
дальності, страхування від нещасних ви-
падків, комерційне медичне страхування 
іноземців (договірне медичне страху-
вання) та інші страхові продукти. Детальна 
інформація доступна на сайті: www.pvzp.cz

штраф

відповідно до Закону № 251/2016 Збірника 
законів у публічному праві — це вид адміні-
стративного покарання у провадженні про 
адміністративне правопорушення. Анало-
гом штрафу є грошове стягнення, накладене 
у кримінальному провадженні відповідно 
до Закону № 141/1961 Збірника законів, або 
пеня. У приватному праві штраф називають 
націнкою /надбавкою (наприклад, під час 
поїздки у громадському транспорті без чин-
ного проїзного документа).

блоковий штраф, штраф на місці скоєння 
[адміністративного] правопорýшення

скасований термін, замінений поняттям 
наказ (сплати штрафу) на місці.

адміністративний штраф

вид штрафу у розмірі до 50 000 чесь-
ких крон, який своїм рішенням може 
накласти суд чи адміністративний орган 
на особу, яка серйозно ускладнює проце-
дуру провадження тим, що: 
1. без попередження не з’являється на 
виклик / повістку до адміністративного 
органу чи суду; 
2. попри попереднє зауваження, порушує 
порядок; 
3. не виконує вказівок посадової особи.
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POLICIE

policie

represivní složka státu, určená k udržování 
pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpeč-
nosti, k ochraně práv, majetku a bezpeč-
nosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné 
činnosti. 
V ČR se rozlišuje: 
1. obecní↓policie; 
2. státní↓policie (Policie České republiky); 
3. vojenská policie.

cizinecká policie

služba cizinecké policie: jeden z útvarů 
státní↓policie. Mezi její činnost patří zejm. 
pobytové ↑kontroly, pátrání a eskorty, 
pobytová agenda (↓víza do 90 dnů, 
↓výjezdní příkazy, ↓zajištění za účelem 
správního vyhoštění, rozhodování o správ‑
ním ↓vyhoštění), kontrola dokladů a doku-
mentace trestné činnosti či jiných protipráv-
ních jednání a dal.

dopravní policie

jeden z útvarů státní ↓policie – Služba 
dopravní policie. Zabývá se dohledem nad 
bezpečností a plynulostí silničního provozu 
a vyšetřuje dopravní nehody.

obecní policie

městská policie: ↑orgán obce (↑obec), 
který zabezpečuje místní záležitosti veřej-
ného pořádku v rámci působnosti obce. 
Působnost obecní policie vykonávají stráž-
níci, kteří jsou v pracovním poměru k obci.

поліція

репресивний складник держави, покли-
каний підтримувати порядок у державі 
та її внутрішню безпеку, захищати права, 
власність і безпеку громадян, притягу-
вати до відповідальності осіб, які чинять 
злочин / злочинців. 
У ЧР розрізняють: 
1. муніципальну поліцію; 
2. державну поліцію (Поліція Чеської Рес-
публіки); 
3. військову поліцію.

Поліція у справах іноземців

один із підрозділів державної поліції. 
Його діяльність полягає, зокрема, у пере-
вірці / контролі легальності перебування, 
розшуках та супроводі, встановленні 
порядку проживання (візи до 90 днів, 
постанови на виїзд, затримання з метою 
адміністративної депортації, видання 
рішень про адміністративну депортацію), 
контролі документів та документуванні 
злочину чи інших протиправних дій тощо.

дорожня поліція (в Україні – раніше 
державна автоінспекція (ДАІ), 
з 2015 року патрульна поліція)

один з підрозділів державної поліції – 
Служба дорожньої поліції. Він контролює 
безпеку та безперебійність дорожнього 
руху та розслідує дорожньо-транспортні 
пригоди.

муніципальна поліція / місцева поліція

міська поліція: муніципальний орган 
(муніципалітет), який забезпечує місцеві 
питання громадського порядку в межах 
компетенції муніципалітету. Діяльність 
муніципальної поліції здійснюють полі-
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státní policie

Policie ČR, Policie České republiky: ozbro-
jený bezpečnostní sbor, podřízený ↑Minis‑
terstvu vnitra jehož činnost upravuje zák. 
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
V čele státní policie stojí policejní prezident. 
Příslušníci státní policie jsou na rozdíl od 
příslušníků obecní ↑policie v tzv. služeb-
ním poměru podle zák. č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpeč-
nostních sborů. Některé úkoly státní policie 
však plní také civilní zaměstnanci v běžném 
pracovním poměru podle ↓zákoníku práce. 
Z hlediska organizační struktury je státní 
policie členěna na tzv. útvary ↓policie. 
Bezplatná linka tísňového volání je 158. Ofi-
ciální web Policie ČR: https://www.policie.cz/

útvar policie

označení pro jednotku organizační struktury 
státní ↑policie. Jednotlivými útvary státní 
policie jsou: 
1. policejní prezidium ČR; 
2. útvary policie s celostátní působností, 
např. Ředitelství služby cizinecké ↑poli‑
cie, Národní protidrogová centrála (NPC), 
Národní centrála proti organizovanému 
zločinu (NCOZ) či Útvar rychlého nasazení 
(URNA) a dal.; 
3. krajská ředitelství policie, celkem 14 ředi-
telství s územní působností v jednotlivých 
krajích ČR; 

цейські, які перебувають у трудових від-
носинах з муніципалітетом.

державна поліція

Поліція ЧР, Поліція Чеської Республіки: 
підпорядкований Міністерству внутріш-
ніх справ озброєний корпус сил безпеки, 
діяльність якого регульована Законом 
№ 273/2008 Збірника законів, «Про полі-
цію Чеської Республіки». Очолює дер-
жавну поліцію Президент поліції. На 
відміну від поліцейських муніципаль-
ної поліції / місцевої поліції, поліцейські 
державної поліції, посідають службові 
посади (перебувають у так званих служ-
бово-трудових правовідносинах) відпо-
відно до Закону № 361/2003 Збірника 
законів, «Про службу співробітників сил 
безпеки». Однак деякі завдання держав-
ної поліції виконують також і цивільні 
працівники, що перебувають у звичайних 
трудових правовідносинах відповідно до 
Кодексу законів про працю / КЗпП. Струк-
тура державної поліції складається з так 
званих організаційних підрозділів поліції. 
Безкоштовна лінія екстреної допомоги — 
158. Офіційний вебсайт поліції Чеської 
Республіки: https://www.policie.cz/

підрозділ поліції / відділ поліції

позначення для окремої одиниці орга-
нізаційної структури державної поліції. 
Окремими підрозділами / відділами дер-
жавної поліції є такі: 
1. Президія поліції Чеської Республіки; 
2. підрозділи поліції загальнодержав-
ної компетенції, наприклад: Управління 
поліції у справах іноземців, Національний 
центр боротьби з наркотиками (чеське 
скорочення NPC), Національний центр 
боротьби з організованою злочинністю 
(чеське скорочення NCOZ), Підрозділ 
швидкого реагування (чеське скоро-
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4. útvary zřízené v rámci krajských ředitel-
ství.

poliklinika

větší ambulantní zdravotnické zařízení, 
které bývá zpravidla umístěno ve větším 
městě. Nemá na rozdíl od nemocnice lůžko-
vou část.

polygamie

polygamní ↑manželství

POMOC

pomoc

mimořádná okamžitá pomoc

MOP: jednorázová, nenároková ↑dávka 
pomoci v hmotné nouzi, určená pro osoby 
bez příjmu nebo s nedostatečným pří-
jmem. Slouží při mimořádných událos-
tech (nezbytný výdaj na pořízení osobních 
dokladů, nocleh v pobytové sociální službě, 
živelná katastrofa apod.). Řízení o žádos-
tech a výplata mimořádné okamžité pomoci 
spadá do kompetence ↓Úřadu práce ČR. 
Podmínky pro přiznání dávky upravuje 
↓zákon o pomoci v hmotné nouzi.

чення URNA) тощо; 
3. обласні / регіональні управління полі-
ції; всього є 14 управлінь з територіально 
обмеженою компетенцією в окремих 
областях / регіонах Чеської Республіки; 
4. відділи, створені в межах облас-
них / регіональних управлінь.

поліклініка

більший амбулаторний медичний заклад, 
який зазвичай розташований у великому 
місті. На відміну від лікарні, тут немає 
стаціонарного відділення.

полігамія

полігамний шлюб

допомога

позачергова негайна допомога / 
надзвичайна невідкладна допомога

одноразова не передбачена заздалегідь 
допомога у разі скрутного матеріаль-
ного становища, призначена для людей 
без доходів або з недостатнім доходом. 
Її використовують у надзвичайних ситу-
аціях (необхідні витрати на оформлення 
особистих документів, нічліг у закладах 
соціальних послуг стаціонарного догляду, 
стихійне лихо тощо). Порядок подання 
заяв та виплати надзвичайної невідклад-
ної допомоги належать до компетенції 
Центру зайнятості ЧР. Умови надання 
допомоги регулює Закон про допомогу 
у разі скрутного матеріального становища.
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peněžitá pomoc v mateřství

PPM: ↑dávka nemocenského pojištění, 
nahrazuje příjem v souvislosti s těho-
tenstvím a mateřstvím. Na dávku vzniká 
nárok, při splnění účasti na nemocenském 
pojištění (min. 270 dnů v posledních dvou 
letech, u ↑OSVČ 180 dnů v posledním 
roce). Výše dávky závisí na předchozím 
příjmu matky, před nástupem na mateř‑
skou ↑dovolenou. Doba výplaty dávky činí 
28 týdnů v případě péče o 1 dítě a 37 týdnů 
v případě dvojčat a vícerčat. Řízení o žádos-
tech a výplata ošetřovného spadá do kom-
petence České ↓správy sociálního zabez‑
pečení. Podmínky pro přiznání dávky a její 
výše je upravena v zák. č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění.

pomoc v hmotné nouzi

↑dávky pomoci v hmotné nouzi

POPLATEK

poplatek

jednorázová nebo pravidelná peněžní 
částka, která je vybírána za nějakou službu 
zejména od státu, obcí (↑obec), např. dál-
niční poplatek, poplatek za psa, ↑mýtné, či 
koncesionářský ↓poplatek.

допомога у зв’язку з вагітністю 
та пологами

допомога у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, замінює дохід, втрачений 
у зв’язку з вагітністю та пологами. Право 
на допомогу виникає за умови виконання 
участі у страхуванні у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності (мінімум 
270 днів за останні два роки, для само-
зайнятої особи / особи, яка займається 
підприємницькою діяльністю / індивіду-
ального підприємця / приватного підпри-
ємця (в Україні — фізична особа-підпри-
ємець / скорочено ФОП) — 180 днів за 
останній рік). Розмір допомоги залежить 
від попереднього доходу матері перед 
початком відпустки у зв’язку з вагітністю 
та пологами / декретної відпустки. Період 
допомоги становить 28 тижнів у разі 
догляду за однією дитиною і 37 тижнів — за 
двома і більше дітьми. Порядок подання 
заяв і виплати допомоги належать до ком-
петенції Чеського управління соціального 
забезпечення. Умови надання допомоги та 
її розмір регульовані 
Законом № 187/2006 Збірника законів, 
«Про страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності».

допомога у разі скрутного матеріаль‑
ного становища / матеріальна допомога

допомога у разі скрутного матеріального 
становища / матеріальна допомога

збір / плата / мито / такса

одноразова або регулярна грошова сума, 
яку збирають за певну послугу в основ-
ному від держави, муніципалітетів (муні-
ципалітет), наприклад: плата за проїзд на 
автомагістралях, плата за собаку, збір за 
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celní poplatek

peněžitá částka, kterou stát (celní správa) 
vybírá za převoz zboží přes celní hranici

koncesionářský poplatek

poplatek stanovený zák. č. 348/2005 Sb., 
o rozhlasových a televizních poplatcích. 
Pokud fyzická nebo právnická ↑osoba 
vlastní rozhlasový nebo televizní přijímač, 
je povinna platit měsíční paušální popla-
tek za možnost příjmu rozhlasového nebo 
televizního vysílání. Tato povinnost se vzta-
huje i na podnájemce využívající rozhla-
sový nebo televizní přijímač. Z poplatků je 
financován provoz a rozvoj České televize 
a Českého rozhlasu, jako provozovatelů 
tzv. veřejné služby. Neplacení poplatku je 
dle § 240 ↓trestního zákoníku považováno 
za ↓trestný čin krácení daně.

konzulární poplatek

↑poplatek za úkony konzulárního oddělení 
zastupitelského ↓úřadu. Jedná se o vízové 
poplatky a ostatní správní ↓poplatky 
(např. ověření správnosti překladu).

poplatek za odpad

↑poplatek, který má osoba v místě faktic-
kého bydliště povinnost platit za ↑komu‑
nální odpad (popelnici) obci.

користування автострадою або абонент-
ська плата за радіо і телебачення.

митний збір

грошовий збір, який стягує держава 
(митна служба) за перевезення товарів 
через митний кордон.

абонентська плата за радіо і телеба‑
чення

плата, встановлена Законом № 348/2005 
Збірника законів, «Про збори за радіо 
і телебачення». Якщо фізична або юри-
дична особа володіє радіо- або телеві-
зійним приймачем, то вона зобов’язана 
сплачувати щомісячну фіксовану плату 
за можливість отримання радіо — чи 
телевізійного сигналу. Цей обов’язок 
також поширюється на суборендарів, які 
використовують радіо- або телевізійний 
приймач. З цих зборів фінансують утри-
мання та розвиток Чеського телебачення 
і Чеського радіо, як виконавців так званої 
громадської / суспільної служби. Відпо-
відно до § 240 Кримінального кодексу 
несплату збору вважають кримінальним 
правопорушенням / [кримінальним] зло-
чином щодо зменшення розміру податку.

консульський збір

плата / збір за дії консульського відділу 
посольства. Це візові збори та інші адмі-
ністративні збори (наприклад, засвід-
чення правильності перекладу).

плата за вивезення побутових відходів

плата / збір за побутові відходи (смітники 
і под.), яку особа зобов’язана платити 
муніципалітету за місцем свого фактич-
ного проживання.
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regulační poplatek

↑poplatek který pacient hradí za 
návštěvu ↓zdravotní pohotovosti dle zák. 
č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění.

správní poplatek

peněžní částka vybíraná za řízení před 
správními úřady, sazebník je stanoven 
↓zákonem o správních poplatcích, u někte-
rých poplatků je možné snížení či osvobo-
zení od poplatku. 
 

poplatník

PORADENSTVÍ

poradenství 
 

bezplatné právní poradenství

právní pomoc poskytovaná zdarma pro-
střednictvím konzultací s právníkem 
↑občanské poradny či nestátní nezis‑
kové ↑organizace (např. v rámci sociálních 
služeb). Ve výjimečných případech mohou 
bezplatné právní poradenství poskytnout 
i někteří advokáti v rámci ↓služeb „pro 
bono publico“.

збір за медичну послугу

збір, який відповідно до Закону 
№ 48/1997 Збірника законів, «Про 
загальне медичне страхування», пацієнт 
сплачує за відвідування чергової станції 
швидкої / невідкладної медичної допо-
моги / чергового пункту швидкої / невід-
кладної медичної допомоги.

адміністративний збір

грошова сума, стягнута за прова-
дження / справи в адміністративних орга-
нах; довідник тарифів за адміністративні 
послуги встановлений Законом про адмі-
ністративні збори; для деяких випадків 
можливе зниження розміру суми або 
звільнення від збору.

платник

консультація / консультування / кон‑
сультаційні послуги / консалтингові 
послуги

безкоштовна юридична консультація

юридична допомога, яку надають без-
коштовно способом консультації з прав-
ником / юристом громадського кон-
сультаційного пункту або неурядової 
неприбуткової організації (наприклад, 
у межах соціальних послуг). Деякі прав-
ники / юристи у виняткових випадках 
також можуть надавати безкоштовні 
юридичні консультації у межах послуг 
«pro bono publico» (дослівно «для сус-
пільного добра»).
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daňové poradenství

poskytování právní pomoci a finančně 
ekonomických rad z oblastí daní, odvodů, 
↑poplatků a jiných podobných plateb. 
Daňový poradce je fyzická ↑osoba, 
zapsaná v seznamu daňových poradců, 
který vede Komora daňových poradců 
České republiky. Více na www.kdpcr.cz.

odborné sociální poradenství

poradenství poskytované kvalifikovanými 
odborníky (sociální ↓pracovník, ↓psycho‑
log, ↓právník, pracovní a kariérní poradce 
a dal.), zaměřené na konkrétní situace 
a problémy klientů sociálních ↓služeb. 
Zahrnuje občanské poradny, manželské 
a rodinné poradny, sociální práci s oso-
bami ohroženými ↓sociálním vyloučením, 
poradny pro oběti trestných činů a domá-
cího násilí, sociálně právní poradenství pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory, 
poradenství pro cizince a uprchlíky a dal. 
Odborné sociální poradenství je v souladu 
↓zákonem o sociálních službách, posky-
továno zdarma a je financováno státem, 
↓samosprávou a dalšímu donory.

pracovní poradenství

zaměřuje se na vyhledávání volných pracov-
ních míst nebo vhodných rekvalifikačních 
kurzů a přípravu na pracovní pohovor. Snaží 
se o celkové nasměrování ↑klienta tak, aby 
uspěl na trhu práce. Je poskytováno bez-
platně na kontaktních pracovištích ↓Úřadu 
práce ČR, v tzv. JOB klubech či v nestát‑

податкова консультація / податкове 
консультування

надання правової допомоги і фінансо-
вих економічних консультацій у галузі 
податків, відрахувань, зборів та інших 
подібних платежів. Податковий консуль-
тант / податковий радник — це фізична 
особа, занесена до реєстру податкових 
радників / консультантів, який веде Асо-
ціація податкових консультантів Чеської 
Республіки. Більше на www.kdpcr.cz.

професійна соціальна консультація / 
професійне соціальне консультування / 
фахова соціальна консультація

консультування кваліфікованих спеціа-
лістів (соціальний працівник, психолог, 
юрист / правник, кар’єрний консультант 
тощо), спрямоване на конкретні ситуації 
та проблеми клієнтів соціальних послуг. 
Сюди належать громадські консульта-
ційні пункти, пункти сімейного консуль-
тування, соціальна робота з особами, 
яким загрожує соціальне виключення /
соціальне вилучення, консультаційні 
пункти для жертв злочинів і домашнього 
насилля, соціальні та юридичні консуль-
тації для людей з інвалідністю та літ-
ніх людей, консультації для іноземців та 
біженців тощо. Відповідно до Закону про 
соціальні послуги професійне соціальне 
консультування надають безкоштовно, 
а фінансує його держава, органи самовря-
дування/ місцева влада та інші донори.

кар’єрне консультування

зосереджене на пошуку вакансій або від-
повідних курсів перепідготовки / перек-
валіфікації та на підготовці до співбесіди. 
Загалом має на меті спрямувати клі-
єнта так, щоб він досяг успіху на ринку 
праці. Консультації надають безкоштовно 
у відділеннях Центру зайнятості Чесь-
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ních neziskových ↑organizacích v rámci 
různých projektů.

psychologické poradenství

druh poradenství, které formou konzultací 
poskytuje ↓psycholog, ↑klinický psy‑
cholog nebo ↓psychoterapeut a které je 
zaměřeno na řešení duševních či vztaho-
vých obtíží a onemocnění pomocí psycholo-
gických prostředků. Může být poskytováno 
v rámci zdravotního ↑pojištění nebo za 
přímou úhradu od klienta. Psychologické či 
psychoterapeutické poradenství poskytují 
i některé nestátní neziskové ↑organizace 
bezplatně.

sociální poradenství

nástroj a proces podpory či pomoci a vedení 
klientů, zejména vyškolenou osobou na 
profesionálním základě, k řešení osobních, 
sociálních nebo psychologických problémů 
a obtíží. V České republice je sociální pora-
denství zakotveno v ↓zákoně o sociálních 
službách a v prováděcí vyhlášce 505/2006 
Sb. Smyslem sociálního poradenství je pod-
pora osob v nepříznivé sociální situaci. Soci-
ální poradenství lze podle zákona rozlišit na: 
1. základní sociální ↓poradenství 
2. odborné sociální ↑poradenství.

základní sociální poradenství

je součástí všech druhů sociálních ↓slu‑
žeb. Nabízí ucelený informační servis 

кої Республіки, у так званих JOB-клу-
бах (робочих клубах), або в неурядових 
неприбуткових організаціях у межах різ-
них проектів.

психологічна консультація / 
психологічне консультування

вид консультування, який у формі кон-
сультацій надає психолог, клінічний пси-
холог або психотерапевт і який спря-
мований на вирішення за допомогою 
психологічних засобів різних психіч-
них проблем чи труднощів у стосунках. 
Таке консультування надають у межах 
покриття медичного страхування або 
за оплату безпосередньо від клієнта. 
Деякі неурядові неприбуткові організації 
можуть надавати психологічні чи психо-
терапевтичні консультації безкоштовно.

соціальна консультація / 
соціальне консультування

інструмент і процес підтримки або допомоги 
та спрямування клієнтів фахово підго-
товленою особою під час вирішення їхніх 
особистих, соціальних або психологічних 
проблем і труднощів. У Чеській Респу-
бліці соціальне консультування закрі-
плене Законом про соціальні послуги 
та Пояснювальною запискою № 505/2006 
Збірника законів. Мета соціального 
консультування — підтримка осіб, що 
опинилися у несприятливих життєвих 
обставинах. Відповідно до законодавства 
соціальне консультування поділяють на: 
1. базове соціальне консультування 
2. професійне соціальне консульту-
вання / професійна соціальна консульта-
ція / фахова соціальна консультація.

базова соціальна консультація / 
базове соціальне консультування

входить до складу всіх видів соціальних 
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pro potřebné osoby – jedná se o podání 
základních informací v oblasti sociální, ale 
i zdravotní, právní, bytové, v oblasti využí-
vání kompenzačních pomůcek i aktivního 
využívání volného času. Součástí základního 
poradenství je i zprostředkování kontaktu na 
návazné služby. Základní sociální poraden-
ství je podle ↓zákona o sociálních služ‑
bách poskytováno bezplatně.

porodné

jednorázová ↑dávka státní sociální pod‑
pory, zpravidla určená ženám s nízkými 
příjmy, které porodily živé dítě (ev. děti). Dle 
stavu k 1. 1. 2022 činí výše porodného: 
1. při narození prvního dítěte 13 000 Kč 
2. při narození druhého a dalšího dítěte 
10 000 Kč 
3. při narození dvojčat a vícerčat během 
prvního porodu 23 000 Kč 
4. při narození dvojčat a vícerčat při druhém 
a dalším porodu 10 000 Kč. 
Řízení o žádostech a výplata porodného 
spadá do kompetence ↓Úřadu práce ČR. 
Podmínky pro přiznání dávky a její výše je 
upravena v ↓zákoně o státní sociální pod‑
poře.

porodnice

specializovaná nemocnice / lůžkové nemoc-
niční zařízení pro těhotné ženy. V porodni-

послуг. Пропонує комплексний інформа-
ційний сервіс для осіб, які потребують 
допомоги: йдеться про надання базової 
інформації у соціальній, медичній, юри-
дичній, житловій галузях, щодо викори-
стання допоміжних пристроїв (технологій) 
та організації активного дозвілля. Части-
ною базового консультування є також 
посередництво у наданні контактів відпо-
відних служб. Відповідно до Закону про 
соціальні послуги базові соціальні кон-
сультації надають безкоштовно.

[одноразова] допомога при народженні 
дитини

одноразова державна соціальна допо-
мога, як правило, призначена для мало-
забезпечених жінок, що народили живу 
дитину (дітей). Станом на 1 січня 2022 
року розмір [одноразової] допомоги при 
народженні дитини становить: 
1. при народженні першої дитини — 
13 000 чеських крон, 
2. при народженні другої, третьої і т. д. 
дитини — 10 000 чеських крон, 
3. при народженні двійнят, трійнят і т. д. 
під час перших пологів — 23 000 чеських 
крон, 
4. при народженні двійнят, трійнят і т. 
д. під час других, третіх і т. д. пологів — 
10 000 крон. 
Порядок подання заяв та виплата [одно-
разової] допомоги при народженні 
дитини належать до компетенції Центру 
зайнятості Чеської Республіки. Умови 
призначення допомоги та її розмір регу-
льовані Законом про державну соціальну 
допомогу.

пологовий будинок

спеціалізована лікарня / стаціонарний 
медичний заклад для вагітних. У полого-
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cích je poskytována péče ženám při porodu 
a v poporodním období a dále péče novoro-
zeným dětem.

poručník

osoba, která byla ustanovena ↓soudem 
pro účel výchovy a právního zastupování 
↑nezletilého. Na rozdíl od ↑opatrovníka 
přebírá všechna práva a povinnosti vůči 
dítěti za jeho biologické rodiče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

porucha autistického spektra

PAS: označení pro jednu z nejzávažnějších 
poruch dětského mentálního vývoje, zahr-
nující ↑autismus, ↑Aspergerův syndrom 
a další související stavy (dnes již tyto poru-
chy nejsou oddělenými diagnózami). Jde 
o vrozené neurovývojové postižení někte-
rých mozkových funkcí, jehož důsledkem 
je, že člověk nedokáže přiměřeně komuni-
kovat, navazovat sociální vztahy a rozvíjet 
fantazii a kreativitu.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

PSP ČR: dolní komora ↑Parlamentu ČR, 
má 200 poslanců volených na 4leté volební 
období. Spolu se ↓Senátem Parlamentu 
ČR tvoří zákonodárnou moc České repub-
liky. Poslanecká sněmovna má své sídlo 

вих будинках здійснюють догляд за жін-
ками під час пологів і в післяпологовий 
період, а також — догляд за новонарод-
женими.

патронатний вихователь, який є закон‑
ним представником дитини (в Україні – 
патронатний вихователь; для дитини 
до 14 років – опікун, для дитини 14–18 
років – піклувальник)

особа, призначена судом з метою вихо-
вання та законного представництва мало-
літньої особи / малолітнього (особа віком 
до 14 років) / неповнолітньої особи / непо-
внолітнього (особа віком від 14 до 
18 років). На відміну від опікуна (в Укра-
їні — для дитини до 14 років) / піклуваль-
ника (в Україні — для дитини від 14 до 
18 років), який є тимчасовим законним 
представником дитини у певних про-
вадженнях, патронатний вихователь як 
постійний законний представник дитини 
бере на себе всі права та обов’язки щодо 
неї на рівні її біологічних батьків.

розлади аутистичного спектру

РАС: позначення одного з найсерйозніших 
порушень психічного розвитку дитини, до 
якого входять аутизм, синдром Аспергера 
та інші супутні стани (сьогодні ці розлади 
більше не є окремими діагнозами). Йдеться 
про вроджене порушення нервово-психіч-
ного розвитку деяких функцій мозку, на-
слідком якого є нездатність адекватно 
спілкуватися, встановлювати соціальні кон-
такти, розвивати уяву та творчі здібності.

Палата депутатів Парламенту Чеської 
Республіки

нижня палата Парламенту Чеської Респу-
бліки, налічує 200 депутатів, яких обира-
ють на 4-річний термін. Разом із Сенатом 
Парламенту Чеської Республіки утворює 
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v Praze, v několika historických palácích 
na Malé Straně. Hlavní budova, Thunovský 
palác, se nachází ve Sněmovní ulici č. 4. 
Podrobné informace jsou dostupné 
na www.psp.cz

posttraumatická stresová porucha

PTSP: či posttraumatický stresový syndrom 
(PTSD); vzniká jako reakce na závažnou trau-
matickou událost. Jedná se o druh neuro-
tické poruchy, při níž postižený člověk opa-
kovaně prožívá nepříjemnou situaci ve svých 
myšlenkách a snech, pociťuje emoční otu-
pělost nebo naopak návaly hněvu a často se 
také straní společnosti či podnětům, které 
mu traumatickou událost připomínají.

POSUDEK

posudek

odborné ↓stanovisko

znalecký posudek

jeden z možných důkazů zejména v soud-
ním, někdy i ve správním ↓řízení, jehož 
účelem je získat informace, které jsou pro 
dané řízení podstatné a závisí na odborných 
znalostech. Vypracovává jej ↓soudní zna‑
lec, zhodnocení je ale úkolem soudce nebo 
jiné osoby, která vede předmětné řízení. 
Znalecké posudky mohou být vyžádány také 
od různých vědeckých ústavů, vysokých 
↓škol či jiných institucí.

законодавчу владу Чеської Республіки. 
Палата депутатів розташована у Празі, 
у кількох історичних палацах міського 
району Мала Страна. Головна будівля, 
Туновський палац, знаходиться на вулиці 
Снємовна, буд. № 4. Детальну інформа-
цію можна отримати на www.psp.cz

посттравматичний стресовий розлад

ПТСР: виникає як реакція на серйозну 
травматичну подію. Це тип невротичного 
розладу, за якого постраждала особа 
неодноразово переживає неприємну 
ситуацію у своїх думках і снах, відчуває 
емоційне заціпеніння або, навпаки, спа-
лахи гніву, а також часто уникає суспіль-
ства або подразників, які нагадують їй 
про травматичну подію.

висновок / експертиза

фахова позиція / фаховий погляд.

висновок експерта

один із можливих доказів, особливо 
в судових, інколи адміністративних про-
вадженнях, метою якого є отримання 
інформації, що має вагоме значення для 
провадження і залежить від фахових 
знань. Його готує судовий експерт, але 
саме оцінювання є завданням судді чи 
іншої особи, яка веде розгляд справи. 
Запит на експертний висновок можна 
також зробити в різних наукових інсти-
тутах, закладах вищої освіти / вишах чи 
інших установах.

POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ…P
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poškozený

osoba, které bylo ↓trestným činem ublí-
ženo na zdraví či které byla způsobena 
majetková, morální nebo jiná újma.

pošta

státní podnik, který poskytuje tyto služby: 
zasílání psaní, ↑balíků, peněz, propa-
gačních letáků a tiskových zásilek. Dále 
služby ↑Czech POINT, datové schránky, 
↑P. O. Box, ↓SIPO, prodej kolkových zná-
mek, aj.

poštovné

↑poplatek za poštovní dopravu (doručení) 
zásilky (↑pošta)

potravinová banka

potravinové banky jsou nejčastěji nestátní 
neziskové ↑organizace, které shromaž-
ďují potraviny a případně drogistické zboží 
a další zboží každodenní potřeby, které 
následně distribuují potřebným skupinám 
obyvatelstva (např. osoby bez přístřeší, 
osoby ve finanční krizi, rodiny s dětmi s níz-
kým příjmem a dal.). V České republice 
potravinové banky spolupracují s dalšími 
nestátními organizacemi, s poskytovateli 
sociálních ↓služeb, s řetězci supermarketů 
či se státními institucemi (zejm. ↑Minister‑
stvo práce a sociálních věcí, ↑Minister‑
stvo zemědělství, obecní ↓úřady a dal.). 
V ČR funguje řada potravinových bank 
(zejm. ve větších obcích), největší potravi-
novou bankou je Potravinová banka Praha 
s působností pro hl. m. Prahu a Středočeský 
kraj (www.potravinovabankapraha.cz).

потерпілий

особа, якій внаслідок кримінального пра-
вопорушення / [кримінального] злочину 
було заподіяно шкоду здоров’ю, майнову, 
моральну чи іншу шкоду.

пошта

державне підприємство, яке надає такі 
послуги: надсилання листів, посилок, гро-
шей, рекламних листівок і періодичних 
видань. Подальші послуги такі: послуги 
Czech POINT, інформаційні електронні 
скриньки даних (datové schránky), або-
нементні скриньки, єдина квитанція про 
сплату послуг населенням, продаж гербо-
вих марок / марок гербового збору тощо.

поштовий збір

плата за надсилання поштових відправ-
лень (пошта).

продовольчий банк

продовольчими банками найчастіше 
є неурядові неприбуткові організації, 
які збирають продукти харчування і, за 
потреби, засоби гігієни та інші предмети 
першої необхідності, які потім роздають 
нужденним групам населення (напри-
клад, безхатченкам, особам, що пере-
бувають у матеріальній скруті, мало-
забезпеченим сім’ям з дітьми тощо). 
У Чеській Республіці продовольчі банки 
співпрацюють з іншими неурядовими 
організаціями, постачальниками соці-
альних послуг, мережами супермаркетів 
або державними установами (зокрема, 
з Міністерством праці та соціальних справ 
(в Україні — це Міністерство соціаль-
ної політики), Міністерством сільського 
господарства, муніципалітетами тощо). 
У Чеській Республіці є низка продоволь-
чих банків (здебільшого у великих насе-
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POTVRZENÍ

potvrzení o pobytu

potvrzení o aktuálním druhu pobytu, které 
na žádost cizince vydává ↑Oddělení pobytu 
cizinců. Potvrzení dále obsahuje adresy 
předchozího hlášeného pobytu cizince na 
území a účel, pro který je potvrzení vydá-
váno (např. pro ↓Úřad práce ČR při žádosti 
o ↑dávky státní sociální podpory).

potvrzení o pobytu s historií/přehledem 
předchozích pobytových oprávnění

↑potvrzení o pobytu na území ČR, 
které oproti potvrzení o pobytu navíc obsa-
huje přehled všech pobytů (pobytových 
↑oprávnění) v časové posloupnosti, na 
jejichž základě v minulosti ↑cizinec na 
území ČR pobýval. Toto potvrzení vydává 
na žádost cizince opět Oddělení pobytu 
cizinců MV.

potvrzení o studiu

doklad, kterým potvrzuje škola studentovi, 
že student na ní studuje. Je povinnou nále-
žitostí žádosti o pobyt za účelem studia.

лених пунктах / муніципалітетах); найбіль-
шим продовольчим банком є Празький 
продовольчий банк, який працює для сто-
личного міста Праги та Центральночесь-
кого / Середньочеського краю  
(www.potravinovabankapraha.cz).

довідка про дозвіл на перебування

підтвердження про актуальний вид пере-
бування, яке, за бажанням іноземця, 
видає Відділ з питань перебування іно-
земців. Довідка також містить адреси 
попереднього перебування іноземця 
на території ЧР і мету, з якою видана 
довідка (наприклад, для Центру зайнято-
сті Чеської Республіки при поданні заяви 
на державну соціальну допомогу).

довідка про дозвіл на перебування 
з історією / оглядом попередніх дозво‑
лів на перебування

довідка про дозвіл на перебування на 
території Чеської Республіки, яка, крім 
підтвердження про дозвіл на перебу-
вання, містить також огляд у хроноло-
гічному порядку усіх видів перебування 
(дозволів на перебування / проживання), 
на основі яких іноземець у минулому про-
живав на території Чеської Республіки. 
Це підтвердження на прохання іноземця 
також видає Відділ з питань перебування 
іноземців Міністерства внутрішніх справ.

довідка про навчання

документ, яким школа підтверджує, що 
певний учень у ній справді навчається. 
Це обов’язковий документ, який необ-
хідно додати до заяви на дозвіл на пере-
бування з метою навчання.
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POUKÁZKA

poukázka

poukaz: dokument, který má určitou 
peněžní hodnotu a lze jej využít při hra-
zení služeb, resp. ke koupi určitého zboží 
(např. stravenka, dárkový poukaz, voucher 
na slevy)

poštovní poukázka

formuláře České pošty (↑pošta) pro vnit-
rostátní platební převod peněžních částek 
v hotovosti (↑platba v hotovosti) nebo 
z ↓účtu (bezhotovostní ↑platba). Existuje 
typ A, B, C a D.

POVINNOST

povinnost

vyživovací povinnost

výživné; hov. alimenty: nejčastěji předsta-
vuje peníze, kterými má rodič povinnost 
přispívat na potřeby svého dítěte, pokud 
není schopno samo se živit (tj. po dobu jeho 
nezletilosti či nezaopatřenosti). Podle zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platí, že 
mezi rodiči a dětmi je vzájemná vyživovací 
povinnost, stejně jako mezi ostatními pří-
buznými i manželi.

povinná školní docházka

obecně: zákonná povinnost dětí navštěvovat 
v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho 
vyplývá povinnost zákonných ↓zástupců 

ордер / переказ / талон / ваучер

документ, який має певну грошову вар-
тість і може бути використаний для 
оплати послуг чи придбання певних това-
рів (наприклад, талон на харчування, 
подарунковий ваучер, ваучер на знижку).

поштовий переказ

бланк Чеської пошти (пошта) для вну-
трішніх платіжних переказів готівкою 
(платіж готівкою) або з рахунку (безго-
тівковий розрахунок / безготівковий пла-
тіж). Існують типи A, B, C і D.

обов’язок

обов’язок утримувати / обов’язок щодо 
утримання / аліментний обов’язок

розмовне аліменти: найчастіше це 
гроші, за допомогою яких батько чи мати 
зобов’язані задовольняти потреби своєї 
дитини, якщо вона не в змозі утримувати 
себе сама (тобто під час малоліття / непо-
вноліття або незабезпеченості дитини). 
Відповідно до Закону № 89/2012 Збір-
ника законів, «Цивільний кодекс», між 
батьками і дітьми, а також між іншими 
родичами та подружжям існує взаємний 
обов’язок щодо утримання (взаємне алі-
ментне зобов’язання).

обов’язкове відвідування школи / 
обов’язкова освіта

загалом: юридичний обов’язок дітей від-
відувати школу в межах певного віко-
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děti příslušného věku do školy posílat 
a povinnost státních orgánů a orgánů samo-
správy zajistit provoz potřebných školních 
zařízení. V ČR trvá povinná školní docházka 
10 let a dělí se na: 
1. ↓povinné předškolní vzdělávání dítěte 
v mateřské ↓škole či ↓přípravné třídě 
(zpravidla od 5 let); 
2. povinnou docházka dítěte do základní 
↓školy (zpravidla od 6 let, pokud nebyl 
dítěti umožněn ↑odklad školní docházky), 
a to po dobu 9. školních roků, nejvýše 
však do konce školního roku, v němž dítě 
dosáhne 17 let. 
Povinnost přihlásit dítě k povinné školní 
docházce se vztahuje na všechny osoby, 
nacházející se spolu s dítětem na území ČR 
déle než 90 dnů. Povinnou školní docházku 
upravuje školský ↓zákon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

povinné předškolní vzdělávání

označení pro povinnou docházku dítěte 
ve věku od 5 let, do zařízení předškolního 
vzdělávání (zpravidla mateřská ↓škola či 
↓přípravná třída) v posledním roce před 
nástupem k povinné školní docházce na 
základní ↓škole. Povinnou předškolní 
docházku upravuje školský ↓zákon.

povolání

↓zaměstnání, profese.

вого діапазону. Це передбачає обов’язок 
законних представників дитини відправ-
ляти дитину відповідного віку до школи 
і зобов’язання державних та місцевих 
органів влади забезпечувати функціо-
нування необхідних шкільних закладів. 
У ЧР обов’язкове відвідування школи 
триває 10 років і поділяється на: 
1. обов’язкову дошкільну освіту / обов’яз-
кове дошкільне навчання дитини в дитя-
чому садку чи підготовчому класі (зазви-
чай з 5 років); 
2. обов’язкове відвідування дитиною 
середньої загальноосвітньої дев’ятиріч-
ної школи (як правило, з 6 років, якщо 
дитині не дозволили відтермінування 
обов’язкового відвідування школи / від-
кладання обов’язкового відвідування 
школи) протягом 9 шкільних років, але не 
довше кінця навчального року, в якому 
дитина досягає 17-річного віку. 
Обов’язок зареєструвати дитину для 
обов’язкового відвідування школи поши-
рюється на всіх осіб, які перебувають 
на території Чеської Республіки разом 
з дитиною більше 90 днів. Обов’язкове 
відвідування школи регулює Закон про 
освіту.

обов’язкова дошкільна освіта / 
обов’язкове дошкільне навчання

позначення для обов’язкового відвіду-
вання дитиною у віці від 5 років закладу 
дошкільної освіти (зазвичай це дитячий 
садок чи підготовчий клас) в останній рік 
перед початком обов’язкового відвіду-
вання середньої загальноосвітньої дев’я-
тирічної школи. Обов’язкове дошкільне 
навчання регулює Закон про освіту.

професія / фах / спеціальність

працевлаштування / робота, професія.
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POVOLENÍ

povolení 

povolení k dlouhodobému pobytu

dlouhodobý ↑pobyt.

povolení k přechodnému pobytu

přechodný ↑pobyt.

povolení k trvalému pobytu

trvalý ↑pobyt. 
 

pozitivní diskriminace

afirmativní akce: označení pro snahu o zvý-
hodnní určitých znevýhodnných skupin oby-
vatelstva s cílem poskytnout jim rovné príle-
zitosti nebo snízit etnickou i jinou diverzitu. 
Hlavním cílem pozitivní diskriminace je: 
1. minimalizovat rozdíly v podmínkách
i v jednání 
2. kompenzovat zjevné znevýhodnní.

pracovněprávní vztahy

vztahy mezi ↓zaměstnancem a ↓zaměst‑
navatelem po uzavření pracovní ↓smlouvy

1. (процес) дозвіл 
2. (документ) дозвіл / довідка / посвідка

дозвіл на тимчасове (розмовне дов‑
гострокове) перебування / дозвіл на 
тимчасове (розмовне довгострокове) 
проживання

тимчасове (розмовне довгострокове) 
перебування / тимчасове (розмовне  
довгострокове) проживання.

дозвіл на перехідне тимчасове перебу‑
вання / дозвіл на перехідне тимчасове 
проживання

тимчасове перебування / тимчасове про-
живання.

дозвіл на постійне перебування / 
дозвіл постійне проживання

постійне перебування / постійне прожи-
вання.

позитивна дискримінація

позначення для намагання підвищити 
представництво (статус) певних дискри-
мінованих верств населення, щоб надати 
їм рівні можливості або зменшити етнічну 
чи іншу різницю. Основні цілі позитивної 
дискримінації: 
1. мінімізувати відмінності в умовах або 
поведінці; 
2. компенсувати очевидне невигідне ста-
новище.

трудові правовідносини

відносини між працівником / співробітни-
ком і роботодавцем після укладання  
трудового договору.
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PRACOVNÍ

pracovní

pracovní cesta

časově omezené vyslání ↓zaměstnance 
↓zaměstnavatelem mimo sjednané místo 
výkonu práce. Zaměstnanec má nárok na 
cestovní náhrady (cestovné a stravné).

pracovní povolení

povolení k zaměstnání: vydává příslušná 
krajská pobočka ↓Úřadu práce ČR cizin-
cům, kteří mají ↑podmíněný vstup na trh 
práce (obecně cizinci, kteří nejsou uvedeni 
v § 98 ↓zákona o zaměstnanosti). Pracovní 
povolení je písemné oprávnění cizince vyko-
návat zaměstnání pro konkrétního zaměst-
navatele, na konkrétní pracovní pozici. 

pracovní smlouva

pracovní ↓smlouva

pracovní úraz

poškození zdraví nebo smrt, které byly způ-
sobeny ↓zaměstnanci při plnění pracov-
ních úkolů nezávisle na jeho vůli. Postižený 
má nárok na úhradu škody.

pracovní výkon

pracovní vykořisťování

porušování pracovních ↑podmínek sta-
novených ↓zákoníkem práce ze strany 
↓zaměstnavatele. Může se jednat o nevy-

робочий, трудовий

відрядження

поїздка працівника за розпоряджен-
ням роботодавця на певний строк поза 
місцем постійної роботи. Працівник має 
право на відшкодування витрат пов’яза-
них з відрядженням (добові та загальні 
витрати за період відрядження).

дозвіл на працевлаштування / роботу

видає обласний філіал Центру зайня-
тості ЧР іноземцям, які мають умовний 
доступ на ринок праці (загалом іноземці, 
які не вказані у § 98 Закону «Про зайня-
тість (населення)». Дозвіл на працевлаш-
тування / роботу це документ у письмо-
вому виді, який надає право іноземцю 
виконувати роботу для певного робото-
давця на певній робочій посаді.

 

нещасний випадок на виробництві/ 
виробнича травма

загроза здоров’ю або смерть, заподі-
яні працівникові незалежно від його 
волі у процесі виконання ним трудових 
обов’язків. Постраждалий працівник має 
право на компенсацію.

виробіток/результат роботи

трудова експлуатація

порушення умов праці передбачених Тру-
довим кодексом зі сторони роботодавця. 
Це може бути невиплата заробітної 

PRACOVNÍP



198

placení ↑mzdy, odebrání dokladů, nucení 
k práci přesčas, nedůstojné pracovní pod-
mínky, ponižování, fyzické násilí aj. V kraj-
ním případě se může jednat i o ↓trestný čin 
↑obchodování s lidmi za účelem nucené 
práce, podle § 168 trestního zákoníku.

vstupní pracovní pohovor

přijímací pohovor v rámci výběrového řízení 
či ucházení se o práci.

PRACOVNÍK

pracovník

akademický pracovník

podle ↓zákona o vysokých školách je za 
akademického pracovníka považován ↓pro‑
fesor, ↑docent, ↑odborný asistent, asis-
tent, lektor a vědecký či vývojový pracov-
ník, který je zaměstnancem vysoké ↓školy, 
a v rámci sjednaného pracovního poměru 
vykonává jak pedagogickou tak i tvůrčí čin-
nost. Za tvůrčí činnost je považována zejm. 
vědecká, vývojová, inovační či umělecká 
činnost včetně publikační nebo badatelské 
činnosti.

interkulturní pracovník

interkulturní asistent: poskytuje asistenci 
(včetně tlumočení) při jednání mezi ↑cizinci 
a veřejnými institucemi, podporuje sou-
žití majority a cizinců, napomáhá integraci 
cizinců a migrantských komunit (↑inte‑
grace cizinců) do majoritní společnosti 
(↑interkulturní asistence). Od roku 2018 
je profese interkulturního pracovníka zave-
dena v Národní soustavě kvalifikací (kód 
75-020-R) a v Národní soustavě povolání 
(blíže na www.nsk.cz a www.nsp.cz)

плати, відбирання особистих документів, 
вимушена понаднормова робота, неспри-
ятливі умови праці, приниження, фізичне 
насильство тощо. У крайньому випадку 
це може бути відповідно до § 168 Кри-
мінального кодексу також злочин — тор-
гівля людьми з метою примусової роботи.

інтерв’ю, співбесіда

співбесіда при прийнятті на роботу 
в рамках процедури відбору персоналу.

працівник, робітник

академічний / науковий працівник

відповідно до Закону «Про вищі навчальні 
заклади» академічним / науковим пра-
цівником вважають професора, доцента, 
старшoго викладача, асистента, лектора, 
наукового працівника, який є працівни-
ком закладу вищої освіти, та здійснює 
як педагогічну, так і творчу діяльність 
у межах узгоджених трудових відносин. 
Творчою діяльністю вважається наукова, 
експериментальна, інноваційна чи мис-
тецька діяльність, у тому числі видавнича 
чи дослідницька діяльність.

міжкультурний працівник

міжкультурний асистент/помічник: надає 
допомогу (у тому числі перекладає) під 
час спілкування між іноземцем та дер-
жавними установами, сприяє безпро-
блемному співіснуванню іноземців 
з основним суспільством, допомагає інте-
грації іноземців та іммігрантських спіль-
нот (інтеграція іноземців) до основного 
суспільства (міжкультурна допомога). 
Від 2018 р. професія міжкультурного пра-
цівника введена в Національну систему 
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komunitní pracovník

jinak komunitní sociální ↓pracovník, 
komunitní interkulturní ↑pracovník apod.; 
označení pro organizátora ↑komunity, 
který umožňuje vznik rozvojových procesů, 
ale sám je neiniciuje ani neřeší. V praxi to 
znamená zejm.: mluvit s lidmi a vytvářet 
aktivní skupiny, odborně zkoumat situaci, 
nebo využívat existujících znalostí, hledat 
společná řešení s lidmi z aktivních skupin, 
společně řešit problémy a zapojovat do akti-
vit další lidi.

pracovník v domácnosti

osoba, která je zaměstnaná v cizí domác-
nosti. Vykonává domácí práce za úplatu: 
např. hlídání dětí a péče o ně, ošetřování 
seniorů nebo nemocných, úklid, praní, žeh-
lení, nakupování, vaření či starost o zahradu. 
Rozlišují se dvě formy placené práce 
v domácnosti: tzv. live -in forma, kdy pra-
covník v domácnosti i bydlí a live -out forma, 
kdy pouze dochází do cizí domácnosti. 
Pracovník by vždy měl mít ↓živnostenské 
oprávnění, nebo pracovní ↓smlouvu. 
 
 

pracovník v sociálních službách

zaměstnanec sociálních ↓služeb, pracu-
jící pod dohledem sociálního ↓pracovníka. 
Obvykle vykonává přímou obslužnou péči 
o osoby v ambulantních nebo pobytových 
zařízeních sociálních služeb, nebo v rámci 
domácí pečovatelské služby aj. Kvalifikač-

кваліфікацій (код 75-020-R) та Націо-
нальну систему професій (докладніше  
на www.nsk.cz та www.nsp.cz)

працівник для потреб громади / 
спільноти

також соціальний працівник для потреб 
спільноти, міжкультурний працівник 
для потреб спільноти тощо; позначення 
організатора спільноти, який уможли-
влює виникнення процесів розвитку, 
але не ініціює та не вирішує їх сам. На 
практиці це, зокрема, означає: спілку-
вання з людьми та створення активних 
груп, професійне дослідження ситуації 
або використання наявних знань, пошук 
спільних рішень з людьми з актив-
них груп, спільне розв’язання проблем 
та залучення інших людей до діяльності.

домашній працівник

особа, яка працює в чужому домогос-
подарстві. Виконує хатню роботу за 
окрему плату: наприклад, доглядає за 
дітьми, людьми похилого віку або хво-
рими, здійснює прибирання, прання, 
прасування, покупки, приготування їжі 
або догляд за садом. Існують дві форми 
оплачуваної домашньої роботи: так звана 
форма live-in, коли домашній працівник 
проживає в домогосподарстві, і форма 
live-out, коли він у домогосподарство 
лише приїжджає. Працівник завжди 
повинен мати підприємницьку ліцензію 
або трудовий договір.

працівник у сфері соціальних послуг

особа, яка є працевлаштована у сфері 
соціальних послуг та працює під нагля-
дом соціального працівника. Зазвичай 
надає безпосередній догляд в амбу-
латорних або стаціонарних установах 
соціального обслуговування, або в рам-
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ním požadavkem podle ↓zákona o sociál‑
ních službách je úspěšné absolvování akre-
ditovaného (↑akreditace) kvalifikačního 
kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

pedagogický pracovník

dle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, se pedagogickým pracovní-
kem rozumí: 
1. učitel; 
2. pedagog v zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků; 
3. vychovatel; 
4. ↓speciální pedagog; 
5. ↓psycholog; 
6. pedagog volného času; 
7. ↑asistent pedagoga; 
8. trenér; 
9. ↑metodik prevence v ↑pedagogicko‑
‑psychologické poradně; 
10. vedoucí pedagogický pracovník. 

sociální pracovník

kvalifikovaný odborný pracovník; pomáhá 
lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. 
Pro výkon ↓sociální práce musí sociální 
pracovník splňovat kvalifikační předpoklady 
stanovené v ↓zákoně o sociálních služ‑
bách. Jedná se především o vyšší odborné 
(vyšší odborná ↓škola) nebo ↓vysoko‑
školské vzdělání v oboru sociální práce 
anebo v příbuzných oborech. Sociální 
pracovníci působí jak v institucích státní 
↓správy (např. ↓Úřad práce) tak i v pří‑
spěvkových či nestátních neziskových 
↑organizacích, které jsou registrovanými 
poskytovateli sociálních služeb.

ках надання соціальної допомоги вдома. 
Кваліфікаційна вимога згідно з Законом 
«Про соціальні послуги» полягає в успіш-
ному проходженні акредитованого (акре-
дитації) кваліфікаційного курсу для соці-
альних працівників.

педагогічний працівник

відповідно до Закону № 563/2004 Збір-
ника законів «Про педагогічних праців-
ників», педагогічний працівник означає: 
1. вчитель; 
2. викладач закладу додаткової освіти 
педагогічних працівників; 
3. вихователь; 
4. спеціальний педагог; 
5. психолог; 
6. вихователь другої зміни; 
7. асистент педагога; 
8. тренер; 
9. методист превентивного виховання 
в педагогічно-психологічному консульту-
ванні/інклюзивно-ресурсному центрі; 
10. старший педагогічний працівник.

соціальний працівник

кваліфікований спеціаліст / фахівець; 
допомагає людям впоратися зі складним 
соціальним становищем. Для виконання 
соціальної роботи соціальний праців-
ник повинен відповідати кваліфікацій-
ним вимогам, встановленим у Законі 
«Про соціальні послуги». В основному 
це вища професійна школа (коледж) або 
вища освіта у сфері соціальної роботи чи 
суміжних галузях. Соціальні працівники 
працюють як в установах державного 
управління (наприклад, Центр зайнято-
сті), так і в недержавних некомерційних 
організаціях та організаціях побудованих 
на внесках, які є зареєстрованими поста-
чальниками соціальних послуг.
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PRÁVNÍ

právní

právní fikce

fikce užívaná v právu; za určitých okolností 
se jejím prostřednictvím předstírá (finguje) 
právní skutečnost (tj. vznik, změna nebo 
zánik právního vztahu), která však ještě 
nenastala. Jedná se o uměle vytvořenou 
konstrukci skutečnosti, spojenou s určitými 
právními následky, která reálně neexistuje. 
Příkladem právní fikce je ↑fikce doručení 
nebo ↑fikce povolení k pobytu.

právní moc

označení pro stav, kdy se rozhodnutí (v pří-
padě správního ↓řízení) či rozsudek (v pří-
padě soudního ↓řízení) stává závazným. 
↓Rozhodnutí či rozsudek nabývá právní 
moci z časového hlediska tehdy, pokud 
proti němu není přípustný řádný opravný 
↓prostředek. Takové rozhodnutí či rozsu-
dek pak lze zvrátit pouze prostřednictvím 
přípustného mimořádného opravného 
↓prostředku. Nabytím právní moci se roz-
hodnutí stává závazné.

právní norma

právní ↓předpis

právní odpovědnost

zvláštní forma právního vztahu, který 
vznikne ve chvíli, kdy nějaká osoba poruší 
původní právní povinnost a vznikne jí povin-
nost nová. Např. pokud porušením pravidel 
silničního provozu způsobím nehodu, jsem 

правовий, юридичний

юридична фі́кція / юридичний / право‑
вий конструкт

фікція, яка використовується в галузі 
права; за певних обставин вона визнає 
дійсним (вигадує) юридичний факт (тобто 
створення, зміну чи припинення право-
відносин), який, однак, ще не відбувся/не 
настав. Це штучно створена конструкція 
дійсності, пов’язана з певними право-
вими наслідками, якої насправді не існує. 
Прикладом юридичної фікції є фікція 
вручення або фікція дозволу на прожи-
вання / перебування.

юридична / правова сила

позначення стану, коли рішення (у разі 
адміністративного провадження) або 
вирок (у разі судового провадження) 
набуває чинності. Рішення або вирок 
набирає юридичної / правової сили тоді, 
якщо не підлягає звичайній формі пра-
вового захисту/звичайній формі оскар-
ження. Таке рішення або вирок може 
бути скасовано лише шляхом подання 
виключної форми правового захисту. 
Рішення, що набрали юридичної сили, 
є обов’язковими до виконання.

юридична відповідальність

особлива форма правовідносин, що 
виникають у разі порушення особою 
першочергових юридичних зобов’язань 
і виникнення нового зобов’язання. напр. 
якщо я спричиню ДТП, порушивши пра-
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právně odpovědný za škodu.

právník

obecné označení člověka, který získal vyso-
koškolské vzdělání v magisterském studij-
ním programu „právo a právní věda“

PRÁVO

právo

předkupní právo

právo přednostního nabytí předmětu pro-
deje. Dané právo může vzniknout na základě 
smlouvy nebo dle ↓zákona. Obsahem 
tohoto práva je povinnost prodávajícího 
nabídnout předmět ke koupi osobě, která 
má předkupní právo, a až poté, co dotyčná 
osoba své právo nevyužije, může prodávající 
nabídnout věc k prodeji jiným osobám. 
 

základní lidská práva

subjektivní veřejná práva, která jsou při-
suzována každé lidské bytosti, filozoficky 
a historicky vycházejí z konceptu přiroze-
ného práva. V České republice jsou zaru-
čena především ústavní Listinou základních 
práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.). Lidská 
práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nezru-
šitelná a nepromlčitelná. 

zástavní právo

druh věcného práva, které může mít osoba 
vůči cizímu majetku. Jeho funkcí je zajištění 
dluhu, tj. toho, že dlužník dostojí své povin-

вила дорожнього руху, я несу юридичну 
відповідальність за завдану шкоду.

юрист

загальне найменування випускника 
магістерського рівня вищої освіти зі спе-
ціальністю «Право та правознавство».

право

привілеєве право придбання

переважне право на придбання пред-
мета продажу. Право може виникнути 
на підставі договору або відповідно до 
закону. Змістом цього права є обов’я-
зок продавця запропонувати предмет до 
купівлі особі, яка має переважне право, 
якщо ж ця особа відмовиться від здійс-
нення переважного права купівлі, пред-
мет може бути запропонований третім 
особам.

основні права людини

суб’єктивні публічні права, які припи-
суються кожній людині, філософсько 
та історично ґрунтуються на концепції 
природного права. У Чеській Республіці 
вони гарантуються насамперед консти-
туційною Хартією основних прав і свобод 
(Закон № 2/1993 Збірника законів.). Права 
людини є невідчужуваними, невід’єм-
ними, непорушними та безстроковими.

право застави, заставне право

різновид речового права на чужі речі, 
яке служить забезпеченню зобов’язань 
боржника, тобто виконання боржни-
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nosti, kterou má vůči věřiteli. Předmětem 
zástavního práva je ↓zástava, což může 
být jak věc movitá nebo nemovitá, tak i jiná 
pohledávka nebo právo apod., která může 
být v případě nesplnění pohledávky zpeně-
žena a výtěžek získá věřitel (zástavní věřitel).

prázdniny

období volna na základních, středních či 
vysokých ↓školách. Pro české základní 
a střední školy jsou termíny prázdnin určo-
vány vyhláškou č. 16/2005 Sb., o organi-
zaci školního roku. Pro vysoké školy termíny 
prázdnin upravuje harmonogram akademic-
kého roku, který je upraven opatřením rek-
tora příslušné vysoké školy.

prevence

soustava opatření, která mají bránit výskytu 
nějakého nežádoucího jevu, snižovat jeho 
pravděpodobnost, předcházet např. nemo-
cem, drogovým závislostem, zločinům, 
nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním 
konfliktům, násilí či ekologickým katastro-
fám apod.

PREVENTIVNÍ

preventivní opatření

konkrétní opatření, jehož cílem je ochrana 
před negativními jevy.

preventivní prohlídka

pravidelně se opakující ↑lékařské vyšet‑
ření osob, které nemají zdravotní potíže, 

ком своїх обов’язків перед кредитором. 
Предметом права застави є застава, 
якою може бути як рухомий, так і нерухо-
мий об’єкт, або інша вимога / дебіторська 
заборгованість чи право тощо. У випадку 
невиконання обов’язків стягнений об’єкт 
або виторг буде отриманий кредитором 
(заставний кредитор, заставотримач).

канікули

період, вільний від навчання у почат-
кових, середніх або вищих навчаль-
них закладах. Для чеських початкових 
та середніх шкіл дати канікул регулю-
ються постановою № 16/2005 Збірника 
законів «Про організацію навчального 
року». Для закладів вищої освіти дати 
канікул регулюються академічним кален-
дарем, який встановлює ректор відповід-
ного закладу вищої освіти.

профілактика, запобігання, превен‑
тивне виховання

комплекс заходів для запобігання нас-
танню несприятливої події, зниження 
її ймовірності, запобігання, наприклад, 
захворювань, наркоманії, злочинів, 
нещасних випадків, неуспішності в школі, 
соціальних конфліктів, насильства чи 
екологічних катастроф тощо.

превентивні, запобіжні заходи

специфічні заходи захисту від несприят-
ливих подій.

профілактичний медичний огляд

регулярно повторювані медичні огляди 
осіб, які не мають проблеми зі здоров’ям 
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s cílem zjistit případné onemocnění v jeho 
počátečním stavu (preventivní ↑péče).

PREZENČNÍ

prezenční listina

písemný seznam účastníků akce či 
shromáž dění obvykle s jejich podpisy

prezenční studium

denní ↓studium

primátor

v České republice se jako primátor ozna-
čuje ↓starosta statutárního ↑města (§ 4 
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) či 
hlavního města Prahy (§ 1 zák. č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze)

princip non ‑refoulement

↓zásada nenavracení

probace

v trestním právu označuje soudem nařízený 
dohled nad ↑obviněným, ↑obžalovaným 
nebo odsouzeným při podmíněném upuštění 
od potrestání. Probace spadá do konceptu 
tzv. restorativní justice a v České republice je 
upravena v zák. č. 257/2000 Sb., o probační 
a mediační službě. 
 
 

prodlení

nastává tehdy, pokud není řádně a včas spl-
něn závazek nebo zákonná ↑lhůta. Dlužní-

з метою виявлення можливого захворю-
вання на його початку (профілактична 
допомога).

список присутніх

письмовий список учасників заходів або 
зустрічей зазвичай з підписом учасників

приматор

посада в Чехії, що відповідає посаді 
мера статутного міста (§ 4 пар. 1 Закону. 
№ 128/2000 Збірнику законів, «Про муні-
ципалітети») чи столиці країни — Праги 
(§ 1 Закону № 131/2000 Збірнику зако-
нів, «Про столичне місто Прага»)

 
 
 
 
пробація /покарання з випробуванням 
і наглядом / умовно‑дострокове звіль‑
нення з наглядом

у кримінальному праві означає судом 
встановлений нагляд за обвинуваченим, 
підсудним або засудженим за умовним 
звільненням від покарання. Пробація 
входить у концепцію т.з. відновного пра-
восуддя у Чеській Республіці регулюється 
Законом № 257/2000 Збірнику законів 
«Про службу пробації та медіації».

прострочення

виникає, коли зобов’язання або, термін, 
передбачений законом, не виконано 
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kovi vzniká ↓úrok z prodlení. (↑penále).

profese

↑povolání

profesor

akademický ↑pracovník. Nejvyšší 
vědecko -pedagogická (nebo umělecko-
-pedagogická) hodnost vysokoškolského 
pedagoga (tj. vyšší než ↑docent). Profeso-
rem se podle ↓zákona o vysokých školách 
může stát uchazeč, kterého jmenuje pre-
zident ČR na návrh vědecké nebo umě-
lecké rady vysoké školy univerzitního typu, 
podané prostřednictvím ↑Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy. Hodnost 
profesora se uvádí ve zkratce prof. před 
jménem (např. prof. Pavel Novák) a je doži-
votní (není spjata s příslušným funkčním 
místem). 

PROHLÁŠENÍ

prohlášení

prohlášení odpovědného zástupce 

čestné prohlášení

deklarativní dokument, jímž se obvykle 
osvědčují (avšak nedokazují) určité skuteč-
nosti, např. prohlášení fyzické↑osoby nebo 
právnické↑osoby o správnosti či pravdi-
vosti uvedených údajů nebo tvrzení. Čestné 
prohlášení je využíváno při jednání s růz-
nými institucemi (např. pojišťovny, minister-

належним чином і вчасно. Боржнику 
нараховуються проценти/відсотки за 
заборгованість (пеня).

 
 
 
 
професор

академічний / науковий працівник. Вище 
науково-педагогічне (або художньо-пе-
дагогічне) звання педагога закладу вищої 
освіти (тобто вище ніж доцент). Відпо-
відно до Закону «Про вищі навчальні 
заклади», кандидат, який призначається 
Президентом Чеської Республіки за про-
позицією наукової чи художньої ради 
закладу вищої освіти університетського 
типу, поданим через Міністерство освіти, 
молоді та спорту, може стати професо-
ром. Звання професора скорочено до 
проф. перед іменем (наприклад, проф. 
Павло Новак) і надається довічно (не 
пов’язано з відповідною посадою).

декларація, заява

заява відповідального / 
законного представника

афідевіт, свідчення під присягою

Декларативний документ, який зазвичай 
засвідчує (але не доводить) певні факти, 
наприклад, декларативна заява фізичної чи 
юридичної особи про правильність чи прав-
дивість наведених даних чи тверджень. 
Афідевіт використовується в переговорах 
з різними установами (наприклад, страхо-
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stva, obecní úřady či školy a dal.). V ojedině-
lých případech lze čestné prohlášení využít 
jako náhradu za důkaz listinou ve správním 
řízení podle § 53 odst. 5 správního řádu.

 

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzic‑
kých osob ze závislé činnosti

hov. růžový formulář: podávají ho ↓zaměst‑
nanci, kteří chtějí uplatnit pravidelné 
měsíční slevy na ↑dani z příjmu 
u ↓zaměstnavatele. Lze uplatnit jen u jed-
noho zaměstnavatele měsíčně. Prohlá-
šení poplatníka zaměstnanec podepisuje 
při nástupu do pracovního poměru a pak 
každoročně do 15. února. Jakákoliv změna 
musí být v průběhu roku vyplněna ve změ-
nové části. Vyplnění a podpis prohlášení je 
jednou z podmínek, pro uplatnění nezdani-
telné části daňového základu (tj. sleva na 
dani a daňové zvýhodnění na vyživované 
děti) v průběhu zdaňovacího období. 
 

promlčecí lhůta

časový úsek stanovený k uplatnění (resp. 
vynutitelnosti) práva u druhé strany, 
popř. u jiné osoby, anebo jiného příslušného 
orgánu. Obecná promlčecí lhůta činí 3 roky. 
V trestním právu uplynutím promlčecí lhůty 
zaniká ↓trestní odpovědnost pachatele. 
Jednotlivé promlčecí doby se liší v závislosti 
na spáchaném ↓trestném činu (od 3 do 
20 let). 
 
 

вими компаніями, міністерствами, муні-
ципальними органами чи школами тощо). 
У рідкісних випадках афідевіт можна вико-
ристовувати як заміну документального 
доказу в адміністративному провадженні 
відповідно до § 53, пункт 5 Адміністратив-
ного кодексу.

декларація платника податку на 
доходи фізичних осіб від залежної 
діяльності

розм. рожева анкета. Заяву подають 
працівники, які хочуть у роботодавця 
застосувати регулярні щомісячні знижки 
на податок на прибуток. Заяву можна 
використати лише в одного роботодавця 
на місяць. Декларацію платника податку 
на доходи працівник підписує при вступі 
в трудові відносини, а потім щорічно до 
15 лютого. Будь-які зміни повинні бути 
зазначені протягом року в розділі змін. 
Заповнення та підписання декларації 
є однією з умов застосування неоподат-
ковуваної частини бази оподаткування 
(тобто податкової знижки та податкової 
пільги на дітей, які перебувають на утри-
манні) протягом податкового періоду.

строк давності притягнення до кримі‑
нальної відповідальності

проміжок часу, встановлений для здійс-
нення (або забезпечення виконання) права 
іншою стороною, або з іншою особою або 
іншим компетентним органом. Загальний 
строк давності становить 3 роки. У кримі-
нальному праві кримінальна відповідаль-
ність особи, винної у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, припиняється зі 
спливом строку давності. Окремі строки 
давності відрізняються, залежно від вчи-
неного злочину (від 3 до 20 років).
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promoce

akademický obřad (ceremoniál), při kterém 
dochází ke slavnostnímu předání diplomu 
úspěšným absolventům vyšších odborných 
↓škol či vysokých ↓škol

pronájem

↑nájem

pronajímatel

osoba, která pronajímá určitou movitou či 
nemovitou věc druhé osobě (nájemci) do 
nájmu za účelem jejího užívání či používání 
a to na předem sjednanou dobu. Pronajíma-
tel nemusí být vždy vlastníkem pronajímané 
věci, nýbrž může být vlastníkem dané věci 
zmocněn k jejímu pronajímání. 

PROSTOR

prostor

nebytové prostory

místnost nebo soubor místností, které jsou 
podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny 
k jiným účelům než k bydlení. Nebytové 
prostory přitom nejsou příslušenstvím bytu 
(např. sklep) nebo společných částí domu 
(chodba), ale jde o samostatný předmět 
právních vztahů. Nebytový prostor, který je 
pronajat za účelem provozování podnikatel-
ské činnosti se nazývá jako ↓prostor slou‑
žící podnikání. 
 
 

одержання вченого ступеню

академічна церемонія, під час якої урочи-
сто вручається диплом успішним випус-
кникам вищих професійних шкіл (коле-
джів) чи закладів вищої освіти

 
 
 
 
орендодавець / наймодавець

особа, яка передає в оренду іншій особі 
(орендарю / наймачу / квартиронаймачу) 
певний рухомий чи нерухомий об’єкт 
з метою її користування на заздалегідь 
обумовлений строк. Орендодавець не 
завжди повинен бути власником орендо-
ваного об’єкта, але може бути власником, 
уповноважений здавати її в оренду.

простір, приміщення

нежитлові приміщення

приміщення або комплекс приміщень, 
які, за рішенням будівельного управ-
ління, призначені для інших цілей, ніж 
житло. Нежитлове приміщення не є 
приналежністю квартири (наприклад, 
підвал) чи загальних частин будинку 
(коридору), але є окремим предметом 
правовідносин. Нежитлове приміщення, 
яке надається в оренду для здійснення 
підприємницької діяльності, назива-
ється приміщенням призначеним для 
ведення / здійснення підприємницької 
діяльності.

PROMOCEP



208

prostor sloužící podnikání

termín dle nového občanského zákoníku 
(§ 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.); prostor 
nebo místnost, který je pronajat za úče-
lem ↓provozování podnikatelské činnosti 
a slouží pak alespoň převážně ↑podnikání, 
bez ohledu na to, je -li tento účel vyjádřen 
v nájemní ↓smlouvě

PROSTŘEDEK

opravný prostředek

formalizovaný úkon účastníka správního 
nebo soudního ↓řízení, směřující proti kon-
krétnímu ↓rozhodnutí vydaného orgánem, 
který v daném řízení rozhoduje (např. soud, 
či správní úřad). Smyslem opravného pro-
středku je docílit přezkumu vydaného roz-
hodnutí (zda je vydané rozhodnutí procesně 
či věcně zákonné). O opravném prostředku 
nejčastěji rozhoduje orgán nadřízený orgánu, 
který rozhodnutí vydal. Opravné prostředky 
se dělí na řádné (řádný opravný ↓prostře‑
dek) a mimořádné (mimořádný opravný 
↓prostředek). Činnost správního orgánu 
vedle zmíněných opravných prostředků 
podléhá také soudnímu přezkumu (↓soudní 
přezkum rozhodnutí správního orgánu).

приміщення, призначене для 
ведення / здійснення підприємницької 
діяльності

термін відповідно до нового Цивіль-
ного кодексу (ст. 2302 та наступні, 
Закону № 89/2012 Збірнику законів.); 
простір або приміщення, які орендуються 
з метою ведення підприємницької діяль-
ності, а потім використовуються пере-
важно для підприємницької діяльності, 
незалежно від того, чи зазначена ця мета 
в договорі оренди / найму

засіб / форма правового захисту / 
форма оскарження

формалізований акт учасника адміні-
стративного або судового провадження, 
спрямований проти конкретного рішення, 
виданий органом, який приймає рішення 
у даному провадженні (наприклад, судом 
чи адміністративною установою). Метою 
засобу / форми правового захисту / форми 
оскарження є домогтися перегляду вине-
сеного рішення (чи є винесене рішення 
законним відповідно до норм процесу-
ального чи матеріального права). Про 
засіб / форму правового захисту / форму 
оскарження найчастіше приймає рішення 
орган, вищий за орган, який виніс 
рішення. Засоби / форми правового захи-
сту/форму оскарження поділяються на 
звичайні (звичайний засіб / форма пра-
вового / форма оскарження) та виключні 
(виключний засіб / виключна форма пра-
вового захисту / виключна форма оскар-
ження). Крім вищезазначених засобів 
правового захисту, діяльність адміністра-
тивного органу також підлягає судовому 
перегляду (судовий перегляд рішення 
адміністративного органу).
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mimořádný opravný prostředek

opravný ↑prostředek, jímž může účast-
ník řízení napadnout ↓rozhodnutí vydané 
obvykle správním orgánem či soudem které 
již nabylo ↓právní moci. Mimořádnými 
opravnými prostředky jsou zejm.: 
Správní ↓řízení: 
1. žádost o obnovu řízení; 
2. nové rozhodnutí; 
3. přezkumné řízení. 
Občanské (civilní) soudní ↓řízení: 
1. žaloba na obnovu řízení; 
2. žaloba pro zmatečnost; 
3. dovolání. 
Trestní ↓řízení: 
1. dovolání; 
2. podnět ke stížnosti pro porušení zákona; 
3. návrh na obnovu řízení. 
 
 
 
 
 
 

řádný opravný prostředek

opravný ↑prostředek, jímž může účastník 
řízení napadnout rozhodnutí vydané obvykle 
správním orgánem či soudem, které dosud 
nenabylo ↓právní moci. Řádnými oprav-
nými prostředky jsou zejm.: 
ve správní ↓řízení: 
1. odvolání; 
2. rozklad; 
3. odpor. 
v občanském (civilním) soudním ↓řízení: 
1. odvolání proti rozsudku; 
2. odpor proti platebnímu rozkazu; 
3. námitka. 
v trestním ↓řízení: 
1. odvolání proti rozsudku; 
2. stížnost. 
 

виключний засіб / виключна форма 
правового захисту / виключна форма 
оскарження

засіб / форма правового захисту / форма 
оскарження, яким може учасник прова-
дження оскаржити рішення, яке зазвичай 
виноситься адміністративним органом 
або судом, яке вже набуло законної сили. 
До виключного засобу / виключної форми 
правового захисту / виключної форми 
оскарження належать зокрема: 
Адміністративне провадження: 
1. заява / клопотання про відновлення 
провадження 
2. нове рішення; 
3. процедура перегляду. 
Цивільне судове провадження: 
1. заяв / клопотання про відновлення 
провадження; 
2. касація / касаційна скарга. 
Кримінальне провадження: 
1. касація / касаційна скарга; 
2. скарга щодо порушення закону; 
3. пропозиція щодо відновлення прова-
дження.

звичайний засіб / звичайна форма право‑
вого захисту / звичайна форма оскарження

засіб / форма правового захисту / форма 
оскарження, яким може учасник прова-
дження оскаржити рішення, яке зазвичай 
виноситься адміністративним органом 
або судом, яке вже набуло законної сили. 
До звичайного засобу / звичайної форми 
правового захисту / звичайної форми 
оскарження належать зокрема: 
в адміністративному провадженні: 
1. апеляція; 
2. оскарження (подає особа, проти якої 
було винесена постанова або потерпіла 
сторона)/опротестування (подає проку-
рор) постанови у справі про адміністра-
тивне правопорушення; 
3. оскарження. 
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PROSTŘEDKY

prostředky

prostředky k pobytu na území

peněžní obnos, který musí ↑cizinec pro-
kázat pro získání víza či povolení k pobytu. 
Obvykle se prokazuje jako souhrn dis-
ponibilních finančních prostředků (§ 13 
↓zákona o pobytu cizinců). Pro některé 
druhy povolení k pobytu v závislosti na jejich 
↓účelu (např. společné soužití rodiny), se 
prokazuje jako pravidelný měsíční příjem 
např. ze zaměstnání, podnikání aj. (úhrnný 
měsíční ↓příjem).

finanční prostředky

protokol

1. zápis nebo záznam jednání 
2. soubor formálních pravidel pro diplomacii. 

provinění

označení ↓trestného činu, spáchaného 
mladistvou osobou (tj. osobou, která dovr-
šila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého 
věku (↑mladistvý)

в цивільному судовому провадженні: 
1. оскарження рішення; 
2. оскарження судового наказу про стяг-
нення з боржника грошових коштів; 
3. заперечення. 
в кримінальному провадженні: 
1. оскарження вироку; 
2. скарга.

засоби

засоби для проживання на території

сума грошей, наявність якої іноземець 
повинен підтвердити для отримання 
візи або дозволу на перебування/про-
живання. Зазвичай пред’являється сума 
наявних фінансових ресурсів (§ 13 Закону 
«Про перебування іноземців»). Для дея-
ких видів дозволу на перебування / про-
живання, залежно від їх мети перебу-
вання (наприклад, спільного проживання 
родини), це потрібно підтвердити регу-
лярним місячним доходом, наприклад, від 
роботи, підприємницької діяльності тощо 
(загальний місячний дохід).

фінансові засоби

протокол / акт

1. запис засідання / перемовин 
2. сукупність формальних правил для 
дипломатії.

суспільно небезпечне діяння, вчинене 
неповнолітнім

позначення злочину, вчиненого непо-
внолітнім (тобто особою, яка досягла віку 
15 років, але не перевищила вік 18 років 
(неповнолітня особа/неповнолітній).
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provozovna

prostor, v němž je uskutečňována podni-
katelská činnost (např. prodejna, kancelář, 
dílna). Musí splňovat stavební, hygienická 
a protipožární pravidla.

PRŮKAZ

průkaz

cestovní průkaz totožnosti

CPT: náhradní cestovní dokument, který 
vydá ↑policie na žádost cizince za účelem 
jeho vycestování v případě, že nemá platný 
cestovní doklad a nemůže si z důvodů nezá-
vislých na jeho vůli opatřit cestovní doklad 
jiným způsobem. V zahraničí nemusí být 
vždy akceptován.

občanský průkaz

veřejná listina, kterou občan prokazuje 
své jméno, popřípadě jména, příjmení, 
podobu a státní ↑občanství České 
republiky (případně další údaje podle 
zák. č. 328/1999 Sb.). Občanský průkaz 
je povinen mít občan, který dosáhl věku 
15 let a má trvalé bydliště na území České 
republiky. Držitel občanského průkazu ČR 
může na tento typ dokladu cestovat také 
do členských zemí EU a některých dalších 
zemí (např. Norsko, Island, Lichtenštejn-
sko, Švýcarsko a dal.), bez nutnosti bez 
nutnosti předložení cestovního dokladu 
(cestovní ↑pas). 
 
 

приміщення підприємства

простір, в якому здійснюється підприєм-
ницька діяльність (наприклад, магазин, 
офіс, майстерня). Вони повинні відпові-
дати будівельним, гігієнічним та протипо-
жежним нормам.

посвідчення, паспорт, карта, картка

проїзне посвідчення особи

альтернативне проїзне посвідчення особи, 
видане Поліцією ЧР на прохання іноземця 
з метою його виїзду з ЧР. Такий документ 
видають, зокрема, якщо іноземець не має 
чинного закордонного паспорта і не може 
отримати його з об’єктивних причин. За 
кордоном його не завжди приймають.

паспорт громадянина / внутрішній 
паспорт / посвідчення особи

державний документ, яким громадянин під-
тверджує своє ім’я, прізвище, форму та гро-
мадянство Чеської Республіки (або інші 
дані згідно з Законом № 328/1999 Збірнику 
законів.). Паспорт громадянина / внутріш-
ній паспорт / посвідчення особи необхідні 
для громадянина, який досяг 15 років і має 
постійне місце проживання в Чехії. Влас-
ник паспорта громадянина / внутрішнього 
паспорта / посвідчення особи також може 
подорожувати до країн-членів ЄС та деяких 
інших країн (наприклад, Норвегії, Іслан-
дії, Ліхтенштейну, Швейцарії тощо) за цим 
типом документа без необхідності пред’яв-
лення документа для виїзду за кордон (за-
кордонний паспорт).
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očkovací průkaz

průkaz, který dítě dostává již v ↑porodnici 
a do kterého se zapisují všechna povinná 
i mimořádná ↑očkování.

průkaz osoby se zdravotním postižením

průkaz OZP: průkaz vydávaný ↓Úřadem 
práce ČR. Nárok na průkaz osoby se zdra-
votním postižením má osoba s tělesným, 
smyslovým, kombinovaným nebo duševním 
postižením, které má charakter dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, a které 
podstatně omezuje schopnost pohyblivosti 
nebo orientace (vč. osob s poruchou auti-
stického spektra). Průkaz může mít jedno 
z níže uvedených označení: 
1.TP (těžké postižení), 
2. ZTP (zvlášť těžké postižení), 
3. ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvod-
cem). 
Řízení o žádostech a vydávání průkazu 
osoby se zdravotním postižením spadá 
do kompetence Úřadu práce ČR. Pod-
mínky pro jeho vydání jsou upraveny v zák. 
č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se 
zdravotním postižením.

průkaz povolení k pobytu cizinců

biometrická ↑karta

průkaz o povolení k trvalému pobytu občana 
EU / rodinného příslušníka občana EU

průkaz o povolení k trvalému ↑pobytu 
občanů EU a jejich rodinných příslušníků, 
má podobu: 
1. knížky malého formátu (jako např. ces‑
tovní ↑pas), se zeleným přebalem pro 
tzv. blízké rodinné příslušníky občanů EU 
(§ 15a odst. 1 a 2 zákona o pobytu cizinců) 
2. biometrického průkazu (biometrická 

картка щеплень

посвідчення, яке дитина отримує вже 
в пологовому будинку і в яке внесені всі 
обов’язкові та позачергові щеплення.

посвідчення інваліда

картка, видана Центром зайнятості 
Чеської Республіки. Право на отри-
мання посвідчення інваліда має особа 
з обмеженими фізичними, сенсорними, 
комбінованими або розумовими мож-
ливостями, яка має характер тривалого 
несприятливого стану здоров’я та істотно 
обмежує здатність до пересування чи 
орієнтування у просторі (у тому числі осіб 
з розладами аутичного спектру). Посвід-
чення може мати одне з таких позначень: 
1. TP (важка інвалідність), 
2. ZTP (особливо важка інвалідність), 
3. ZTP / P (особливо важка інвалідність із 
супроводом). 
Процедура подання та розгляду заяв на 
отримання посвідчення інваліда нале-
жать до компетенції Центру зайнято-
сті ЧР. Умови його видання передбачені 
Законом №329/2011 Збірника законів, 
«Про допомогу особам з обмеженими 
фізичними можливостями».

посвідчення дозволу на постійне пере‑
бування / проживання громадянина 
ЄС / члена сім’ї громадянина ЄС

посвідчення дозволу на постійне перебу-
вання / проживання громадянина ЄС та 
членів сім’ї громадянина ЄС має форму: 
1. книжечки малого формату (як, напри-
клад, паспорт громадянина для виїзду 
за кордон) у зеленій обкладинці для т. 
зв. близьких членів родини громадян ЄС 
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↑karta) pro tzv. vzdálené rodinné pří-
slušníky občanů EU (§ 15a odst. 3 zákona 
o pobytu cizinců).

průkaz pojištěnce

karta pojištěnce: průkaz, který jsou zdra-
votní pojišťovny povinny bezplatně vydat 
svým pojištěncům se zdravotním ↑pojiš‑
těním. Obsahuje vždy jméno, příjmení 
a číslo pojištěnce. Každý je povinen jej 
předložit při návštěvě lékaře, cizinci jsou 
povinni mít průkaz neustále s sebou 
z důvodu případné kontroly příslušníků 
služby cizinecké policie ČR. 
 
 
 
 

průkaz příjemce

speciální ↑plná moc pro přejímání kore-
spondence na ↑poště. Jedná se o doklad, 
který vydává Česká pošta a který opravňuje 
k přijímání zásilek a poukázaných peněžních 
částek (mimo zásilek určených do vlastních 
rukou výhradně jen adresáta) i jinou fyzic‑
kou ↑osobu než adresáta. Tento doklad
platí v rámci celé ČR maximálně 3 roky.

průkaz totožnosti

doklad totožnosti: identifikační doklad, 
který obsahuje oficiálně potvrzené základní 
↓údaje o svém držiteli, obvykle jeho celé 
jméno, fotografii a datum narození, ale 
může obsahovat i další údaje. Pro občana 
České republiky je průkazem totožnosti 

(абзаци 1 і 2 § 15a Закону «Про перебу-
вання іноземців») 
2. біометричного посвідчення (біоме-
трична картка) для т. зв. далеких чле-
нів родини громадян ЄС (абзац 3 § 15a 
Закону «Про перебування іноземців»)

посвідчення застрахованої особи / 
посвідчення застрахованого

картка застрахованої особи /картка 
застрахованого: посвідчення, яке 
медичні страхові компанії зобов’язані 
безкоштовно видати своїм застрахо-
ваним особам із медичним страхуван-
ням. Він завжди містить ім’я, прізвище 
та номер застрахованої особи. Кожна 
особа зобов’язана пред’явити його під 
час відвідування лікаря, іноземці зобов’я-
зані постійно мати при собі посвід-
чення застрахованої особи / посвідчення 
застрахованого через можливу перевірку 
співробітників Поліції у справах інозем-
ців Чеської Республіки

посвідчення для отримання відправ‑
лення

спеціальна довіреність для отримання 
кореспонденції на пошті. За документом, 
який видає Чеська пошта, може отри-
мувати відправлення та перераховані 
грошові суми (крім відправлень, призна-
чених до рук виключно адресату) також 
інша фізична особа ніж сам адресат. Цей 
документ діє максимально 3 роки на всій 
території Чеської Республіки.

посвідчення особи

документ, що посвідчує особу, який містить 
офіційно підтверджені основні дані про 
його власника, як правило, його повне 
ім’я та прізвище, фотографію та дату 
народження, але може містити й інші 
відомості. Для громадянина Чеської Рес-
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zejm. občanský ↑průkaz, cestovní ↑pas 
či řidičský ↓průkaz. U cizinců pobývají-
cích na území České republiky se za průkaz 
totožnosti považuje cestovní pas a průkaz 
povolení k pobytu. Každý člověk je v České 
republice v zákonem stanovených přípa-
dech povinen na výzvu ↑policie prokázat 
svou totožnost.

řidičský průkaz

doklad, jímž se prokazuje řidičské ↑opráv‑
nění k řízení motorových vozidel. Řidičský 
průkaz vydaný cizím státem je platný v ČR, 
pokud odpovídá mezinárodním úmluvám. 
Pokud neodpovídá, ↑cizinec musí absol-
vovat výuku a výcvik v autoškole, složit 
↓zkoušku odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a poté požádat o udě-
lení českého řidičského oprávnění. Výdej 
řidičských průkazů má na starosti městský 
úřad, agenda dopravně správních činností.

technický průkaz

potvrzení o technické způsobilosti vozidla 

voličský průkaz

průkaz umožňující voliči volit ve většině 
voleb kdekoliv na území Česka mimo místo 
trvalého ↑pobytu. Vydává jej obecní 
↓úřad v místě trvalého bydliště, pro voliče, 
který se v době konání voleb nebude na této 
adrese zdržovat. 
 

публіки посвідчення особи — це в основ-
ному паспорт громадянина, закордонний 
паспорт або посвідчення водія. Для інозем-
ців, які проживають в Чеській Республіці, 
посвідченням особи вважаються закор-
донний паспорт та посвідчення дозволу 
на постійне перебування/проживання. 
У випадках, передбачених законом, кожна 
особа в Чеській Республіці на вимогу полі-
ції зобов’язана підтвердити свою особу.

посвідчення водія

документ, що підтверджує водійські 
права на керування транспортними засо-
бами. Водійське посвідчення, видане 
іноземною державою, дійсне в Чеській 
Республіці, якщо воно відповідає міжна-
родним конвенціям. Якщо посвідчення 
не відповідає, іноземець повинен пройти 
навчання та тренінг в автошколі, скласти 
іспит на професійну кваліфікацію водіння 
транспортних засобів, а потім подати 
заявку на отримання чеського водій-
ського посвідчення. Видача посвідчень 
водія входить до компетенції відділення 
транспорту та дорожнього руху муніци-
пального управління.

паспорт транспортного засобу / техніч‑
ний паспорт / техпаспорт

сертифікат / свідоцтво технічної придат-
ності транспортного засобу

відкріпний талон

картка, що дозволяє виборцям голо-
сувати на більшості виборів у Чеській 
Республіці за межами місця постійного 
проживання. Видається муніципальним 
управлінням / муніципалітетом за місцем 
постійного проживання, для виборців, які 
не будуть перебувати за цією адресою 
під час виборів.
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prvopis

originál: listina, která obsahuje autentický 
záznam, včetně originálních prvků dosvěd-
čujících pravost projevu vůle (tj. podpis, 
v některých případech i otisk razítka, 
příp. pečeti).

přečin

všechny nedbalostní ↓trestné činy a ty 
úmyslné ↓trestné činy, na něž ↓trestní 
zákoník stanoví ↓trest odnětí svobody 
s horní hranicí trestní sazby do 5 let (§ 14 
odst. 2 trestního zákoníku). Jedná se 
o méně závažné trestné činy, byť za některé 
nedbalostní trestné činy jsou stanoveny 
poměrně vysoké trestní sazby.

předběžná otázka

v právu otázka, kterou musí ↓soud nebo 
správní ↑orgán vyřešit v probíhajícím pro-
cesním řízení, aby mohl rozhodnout o věci 
samé (o předmětu řízení), a která není 
totožná s otázkou, o níž má být v řízení roz-
hodnuto. V některých případech je před-
běžná otázka důvodem pro přerušení 
↓řízení.

PŘEDPIS

předpis

1. právní ↓předpis; 
2. lékařský ↓předpis (recept); 
3. vnitřní předpis organizace (např. organi-
zační řád). 
 

оригінал

документ, що містить автентичний запис, 
включаючи оригінальні елементи, що 
засвідчують справжність волевиявлення 
(тобто підпис, у деяких випадках штамп 
або печатку).

провина/проступок

всі злочини через необережність 
та умисні злочини, за які Криміналь-
ним кодексом передбачено позбав-
лення волі на максимальний строк 
5 років (абзац 2 § 14 Кримінального 
кодексу). Це менш серйозні правопору-
шення, хоча для деяких правопорушень 
через необережність передбачені доволі 
високі міри покарання.

преюдиційний запит

в юриспруденції питання, яке суд чи 
адміністративний орган мають вирішити 
у межах поточного судового процесу, 
щоб винести рішення по суті (предмет 
провадження). Він не тотожний питанню, 
з якого в процесі має бути прийняте 
рішення. У деяких випадках преюдицій-
ний запит є підставою для зупинення 
провадження.

правило, інструкція, розпорядження, 
нормативно‑правовий акт, рецепт

1. нормативно-правовий акт; 
2. рецепт; 
3. внутрішнє розпорядження організації 
(напр. організаційні правила/організацій-
ний розпорядок).

PRVOPISP
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lékařský předpis

hov. recept: dokument v listinné či elektro-
nické podobě, kterým lékař žádá lékárníka 
o vydání (případně též přípravu) léčivého 
přípravku pacientovi.

právní předpis

je soubor obecně závazných právních 
norem, které tvoří součást právního řádu. 
Právní předpisy se dělí na ↓zákony (ústavní 
zákon, zákon, zákonné opatření ↓Senátu 
Parlamentu ČR) a ↑nařízení neboli 
tzv. podzákonné právní předpisy (vládní 
nařízení, ↓vyhláška, obecně závazná 
vyhláška obce nebo kraje a nařízení obce či 
kraje).

představenstvo

správní ↓rada

předsudek

názor, který není založen na spolehlivém 
poznání, ale na pouhém mínění či předpo-
kladu. Obvykle vychází z neoprávněného 
zobecnění nebo jiného zjednodušení zkuše-
nosti, např. že všichni Němci jsou dochvilní. 

předvedení

vynucený doprovod účastníka nebo 
↓svědka řízení státní ↑policií v případě, že 
se dotyčný nedostavil na ↓předvolání.

předvolání

příkaz správního ↓úřadu nebo ↓soudu, 
jímž je konkrétní osoba vyzvána (předvo-
lána), aby se k němu v určený den a v urče-
ném čase osobně dostavila. Nesplnění 

рецепт

документ у паперовій або електронній 
формі, за допомогою якого лікар просить 
фармацевта продати (або приготувати) 
лікарський засіб пацієнту.

нормативно‑правовий акт

це сукупність загальнообов’язкових право-
вих норм, які становлять частину право-
вого розпорядку. Правові норми поділя-
ються на закони (конституційне право, 
закон, правові заходи Сенату Парламенту 
Чеської Республіки) і постанови або так 
звані підзаконні акти (урядові постанови, 
декрети, загальнообов’язкові положення 
муніципалітету або області / краю та поста-
нови муніципалітету чи області / краю).

упередження

думка, яка ґрунтується не на вірогід-
них знаннях, а на переконані чи припу-
щенні. Зазвичай воно ґрунтується на 
невиправданому узагальненні чи іншому 
спрощенні досвіду, (наприклад, всі німці 
пунктуальні).

привід

примусовий супровід учасника або 
свідка процесу органами Поліції ЧР 
у разі неявки відповідної особи на 
виклик / повістку.

виклик / судова повістка про виклик

наказ адміністративної установи або 
суду, яким конкретну особу викликають 
для явки особисто у визначений день 
та у визначений час. Невиконання цього 
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může být potrestáno pořádkovou ↑poku‑
tou až do výše 50 000 Kč a/nebo může být 
předvolaný na vlastní náklady předveden 
↑policií.

přehled o příjmech a výdajích

tiskopis České ↓správy sociálního zabez‑
pečení. Každá ↑osoba samostatně výdě‑
lečně činná, která vykonávala alespoň po 
část roku samostatnou výdělečnou činnost, 
má povinnost jej podat za předchozí kalen-
dářní rok na příslušnou správu sociálního 
zabezpečení do konce dubna.

překážky vycestování

situace nezávislá na vůli cizince, v jejímž 
důsledku ↑cizinec nemůže vycestovat 
z území České republiky (např. z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu). Může se 
jednat také o situace, kdy je cizinec nucen 
vycestovat nebo byl vyhoštěn do státu, kde 
je ohrožen jeho život nebo zdraví. Překážky 
vycestování zakládají důvod pro setrvání 
cizince na území České republiky do doby 
jejich odpadnutí. V těchto situacích obvykle 
cizinec může požádat o vydání dlouhodo-
bého víza (↓vízum nad 90 dnů za úče-
lem strpění) či povolení k dlouhodobému 
↑pobytu za účelem strpění (↓účel pobytu: 
strpění pobytu na území), podle ↓zákona 
o pobytu cizinců. V některých situa-
cích může podat i žádost o mezinárodní 
↑ochranu podle ↓zákona o azylu.

překlenovací štítek

provizorní ↓vízum, které slouží jako 
↑osvědčení o podání ↓žádosti o povolení 

може бути покарано адміністративним 
штрафом до 50 000 чеських крон і / або 
викликана особа може бути доставлена 
за власний кошт Поліцією ЧР.

звіт про доходи та витрати

формуляр / бланк Чеського управління 
соціального забезпечення. Кожна само-
зайнята особа / фізична особа — підприє-
мець, яка займалась індивідуальною під-
приємницькою діяльністю хоча б частину 
року, зобов’язана до кінця квітня подати 
цей звіт за попередній календарний рік 
до відповідного управління соціального 
страхування населення.

перешкоди для виїзду

незалежна від волі іноземця ситуація, внас-
лідок якої іноземець не може залишити 
територію Чеської Республіки (наприклад, 
через несприятливий стан здоров’я). Це 
також може бути ситуація, коли іноземець 
змушений виїхати або був депортований до 
держави, де його життя чи здоров’я підда-
ється небезпеці. Перешкоди для виїзду є 
причиною для іноземця залишатися в Чесь-
кій Республіці доки вони не скасуються. 
У таких ситуаціях іноземець, як правило, 
може подати заяву на довгострокову візу 
(віза, видана на термін понад 90 днів / 
довгострокова / розмовна довгострокова 
віза з метою толерантності) або дозвіл на 
тривале / розмовно довгострокове перебу-
вання з метою толерантності (мета перебу-
вання: толероване перебування на терито-
рії), відповідно до Закону «Про перебування 
іноземців». У деяких ситуаціях він також 
може подати заяву на міжнародний захист 
відповідно до Закону «Про притулок».

проміжкова наклейка

тимчасова візова наклейка, яка слу-
жить свідоцтвом про подання заяви про 
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k pobytu nebo o jeho prodloužení a je jím 
potvrzena legálnost pobytu na území ČR 
do doby, než bude pravomocně rozhodnuto 
o podané žádosti. V tomto období umož-
ňuje jeho držiteli cestovat z/do ↓schen‑
genského prostoru. Uděluje se na počkání 
formou štítku do cestovního pasu cizince. 
Pro vyřízení překlenovacího štítku je nutná 
osobní účast.

přepadení

přesídlování

nástroj ochrany a poskytování trvalého 
řešení dlouhodobě neuspokojivé uprchlické 
situace ve třetích zemích. Jedná se o insti-
tucionalizované přemístění osoby v posta-
vení ↓uprchlíka, která se nachází v některé 
ze zemí mimo EU. ČR nemá právní povin-
nost tyto osoby přijímat. ↓Zákon o azylu 
však takový postup v případě potřeby umož-
ňuje, a to na základě vlastního předběžného 
výběru osob a důkladného bezpečnostního 
prověření.

přestupek

deliktní (protiprávní) jednání nižšího stupně 
závažnosti než ↓trestný čin, které je spo-
lečensky škodlivé a které je výslovně za 
přestupek označeno zákonem (zejména 
zák. č. 250/2016 Sb. a zák. č. 251/2016 
Sb.). Klasickými přestupky jsou přestupky 
dopravní, proti veřejnému pořádku nebo 
proti občanskému soužití. V případě pro-
kázání spáchaného přestupku v přestup‑
kovém ↓řízení je možné udělit ↓sankci 
formou ↑napomenutí, ↑pokuty, ↓zákazu 
činnosti, nebo propadnutím věci.

надання дозволу на проживання або його 
продовження і на підставі якої підтверджу-
ється легальний статус перебування на 
території Чеської Республіки до прийняття 
остаточного рішення за поданою заявою. 
Протягом цього періоду дозволяє своєму 
власнику подорожувати з /до Шенгенської 
зони. Віза оформляється на місці за умови 
особистої присутності іноземця та вклею-
ється у його паспорт для виїзду за кордон.

напад

переселення

інструмент для захисту та забезпечення 
постійного вирішення довготривалої неза-
довільної ситуації з біженцями у країнах за 
межами ЄС. Це інституційне переміщення 
особи, яка має статус біженця та перебуває 
в країні, що не входить до ЄС. Чеська Рес-
публіка не має юридичного зобов’язання 
приймати цих осіб. Проте Закону «Про при-
тулок». за потреби передбачає такий поря-
док дій за умови попереднього відбору 
осіб та ретельної перевірки безпеки.

адміністративне правопорушення / 
проступок

девіантна (протиправна) поведінка 
нижчого ступеня тяжкості вчиненого 
правопорушення, ніж кримінальне 
правопорушення / злочин, яке є сус-
пільно шкідливим і яке прямо визна-
чено законом як адміністративне пра-
вопорушення/проступок (особливо 
Закон № 250/2016 Збірника законів 
і Закон № 251/2016 Збірника зако-
нів). Класичні правопорушення — це 
порушення правил дорожнього руху, 
порушення громадського порядку або 
громадянського співіснування. У разі 
доведення вчиненого правопорушення 
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přídavek na dítě

PnD: ↑dávka státní sociální podpory 
určená pro rodiny s nezaopatřenými dětmi 
(nezaopatřené ↑dítě) a nízkým příjmem. 
Řízení o žádostech a výplata přídavku na 
dítě spadá do kompetence ↓Úřadu práce 
ČR. Podmínky pro přiznání dávky a její výše 
je upravena v ↓zákoně o státní sociální 
podpoře. 
 

přihláška 

PŘÍJEM

příjem

čistý příjem

čistá ↑mzda

měsíční příjem

pravidelný příjem

rozhodný příjem

příjem, který se zjišťuje pro účely nároku na 
některé↑dávky státní sociální podpory, 
a dále na↑dávky pomoci v hmotné nouzi či 
↑dávky nemocenského pojištění. Počítá se 
jako měsíční průměr příjmů jednotlivce nebo 
rodiny připadajících na ↓rozhodné období 
(kalendářní rok, čtvrtletí či kalendářní měsíc).

у провадженні / у справі про адміністра-
тивне правопорушення / проступок мож-
ливе накладення санкції у вигляді заува-
ження, штрафу, заборони діяльності або 
конфіскації речі.

допомога на дитину, яка перебуває на 
утриманні малозабезпеченої сім’ї

виплати державної соціальної допомоги 
призначені для малозабезпечених сімей 
з дітьми, які перебувають на утриманні. 
Процедура подання та розгляду заяв 
і виплат державної допомоги на дитину, 
яка перебуває на утриманні малозабез-
печеної сім’ї належить до компетенції 
Центру зайнятості ЧР та регулюється 
Законом «Про соціальні послуги».

заява, заявка, анкета, бланк, форма, 
формуляр

прибуток, дохід

щомісячний дохід

регулярний дохід

дохід за розрахунковий період

дохід, який встановлюється з метою 
отримання права на певні виплати дер-
жавної соціальної допомоги, а також на 
виплати матеріальної / допомоги у разі 
скрутного матеріального становища або 
допомоги у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю. Він розраховується як серед-
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úhrnný měsíční příjem

součet všech čistých příjmů osoby nebo 
celé rodiny za kalendářní měsíc. Za příjem 
jsou považovány veškeré pravidelné finanční 
požitky uvedené v § 7 zák. č. 110/2006 Sb., 
o životním a existenčním minimu. Úhrnný 
měsíční příjem se dokládá např. při žádosti 
↑cizince o vydání povolení k pobytu či při 
žádosti o prodloužení stávajícího pobytu, 
nebo v případě žádosti o některé ↑dávky 
státní sociální podpory, či ↑dávky pomoci 
v hmotné nouzi (viz také ↑rozhodný příjem). 
 

 

příjemce

přijímací řízení

1. proces přijímání nových žáků a studentů 
na střední, vyšší odborné a vysoké ↓školy. 
Pro přijetí na daný obor škola každoročně 
vypisuje kritéria přijímacího řízení, která 
musí uchazeč splnit. Jedná se zejména 
o doložení potřebných dokladů a absolvo-
vání ↓přijímacích zkoušek. Přijímací řízení 
se řídí ↓správním řádem, je tedy možné se 
proti rozhodnutí o nepřijetí na školu odvolat, 
resp. podat ↑odvolání. 
2. soubor procesů prováděných ↓zaměstna‑
vatelem při přijímání nových ↓zaměstnanců 
(např. vyhodnocení zaslaného životopisu, 
osobní pohovor a dal.).

ньомісячний дохід окремої особи або сім’ї 
за розрахунковий період (календарний 
рік, квартал або календарний місяць).

загальний місячний дохід

сума всього чистого доходу особи або 
всіх членів сім’ї за календарний місяць. 
Такими доходами вважаються усі регу-
лярні фінансові виплати, перелічені 
в § 7 Закону № 110/2006 Збірника зако-
нів «Про прожитковий та фізіологіч-
ний мінімум». Загальний місячний дохід 
до пакета документів, що додаються 
до заяви про видачу або продовження 
дозволу на перебування або до заяви 
про призначення деяких виплат держав-
ної соціальної допомоги, або матеріаль-
ної допомоги / допомоги у разі скрутного 
матеріального становища (див. також 
дохід за розрахунковий період).

одержувач

процедура вступу / прийому

1) процес зарахування нових учнів і сту-
дентів до закладів середньої, вищої 
професійної та вищої освіти. Навчаль-
ний заклад щорічно встановлює умови 
прийому на навчання. Йдеться насампе-
ред про пред’явлення необхідних доку-
ментів та складання вступних іспитів. 
Процедура прийому на навчання регулю-
ється Адміністративно-процесуальним 
кодексом, тому є можливість оскаржити 
рішення про неприйняття до школи, відп. 
подати апеляцію. 
2) комплекс заходів, які виконує робото-
давець при прийомі на роботу нових пра-
цівників / робітників (наприклад, оцінка 
резюме, особиста співбесіда тощо).

PŘÍJEMCEP
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příkaz na místě

dříve bloková pokuta: příkaz na místě je 
forma rozhodnutí o ↑přestupku. Příka-
zem na místě lze uložit pouze napomenutí, 
nebo pokutu do maximální výše 10 000 Kč 
(u mladistvých max. 2 500 Kč). Příkazem na 
místě lze rozhodnout, jestliže ↑obviněný 
souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní 
kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její 
výší a s vydáním příkazového bloku. Kromě 
příslušného správního orgánu (např. obecní 
↓úřad, ↓úřad obce s rozšířenou působ‑
ností) může pokutu příkazem na místě ulo-
žit příslušník: Policie ČR, Vojenské policie, 
obecní policie nebo orgán inspekce práce či 
orgán státní báňské správy. 
 
 
 
 
 
 

příkazce

dříve mandatář: osoba pověřená nějakou 
prací či nějakým úkolem v rámci příkaz‑
ní↓smlouvy (např. ↑advokát). 

příkazník

dříve mandant: označení osoby, která na 
základě příkazní ↓smlouvy pověřila jinou 
osobou (↑příkazce) k zastupování při vyři-
zování určitých záležitosti (obvykle vykonání 
určitých právních či jiných úkonů v rámci 
obchodních záležitostí). Příkazníkem může 
být např. klient ↑advokáta.

příloha

штраф на місці вчинення / скоєння 
(адміністративного) правопорушення

раніше “блоковий штраф”: форма 
рішення про вчинення адміністративного 
правопорушення / проступку. Може бути 
накладено лише зауваження або штраф 
у розмірі не більше 10 000 крон (у разі 
неповнолітніх — макс. 2 500). 
Якщо особа, щодо якої було порушено 
справу про адміністративне правопо-
рушення, відповідно до встановлених 
обставин та кваліфікації правопору-
шення, їй може бути виписаний штраф 
на місці вчинення / скоєння (адміністра-
тивного) правопорушення та з видачею 
квитанції про сплату. Окрім відповідного 
адміністративного органу (наприклад, 
муніципального управління, муніципаль-
ного управління з розширеною компе-
тентністю), штраф може виписати спів-
робітник Поліції ЧР, Військової поліції ЧР, 
муніципальної поліції чи інспекції праці, 
або орган гірничого нагляду.

повірений

раніше мандатарій: особа, якій було 
доручено виконати певну роботу чи 
завдання у межах договору доручення 
(наприклад, адвокат)

довіритель

раніше мандант: позначення особи, яка 
на підставі договору доручення зобов’я-
зала іншу особу (повірений) вчинити від 
імені довірителя певні юридичні дії. Дові-
рителем може бути, наприклад, клієнт 
адвоката.

додаток

PŘÍKAZ NA MÍSTĚP
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přípravná třída

výchovný a vzdělávací program určený 
dětem, kterým byl písemně doporučen 
↑odklad povinné školní docházky ze 
strany ↓školského poradenského zařízení. 
Přípravnou třídu může zřizovat ↑obec, sva-
zek obcí či ↑kraj, pokud se v ní bude vzdě-
lávat nejméně 10 dětí.

PŘÍSLUŠNÍK

příslušník

cizí státní příslušník

↑cizinec

rodinný příslušník

člen rodiny, příbuzný: označení pro člověka, 
který má příbuzenskou vazbu na ostatní 
členy rodiny. Může se jednat o pokrevní  
příbuzenství (např. prarodiče–rodiče–děti), 
nebo o nepokrevní příbuzné, kde je  
příbuzenský vztah vytvořen díky sňatku  
(snacha–tchyně, zeť–tchán, švagr apod.)

rodinný příslušník občana EU

za rodinného příslušníka občana EU může 
být dle ↓zákona o pobytu cizinců, považo-
ván buď ↑občan EU, nebo státní příslušník 
třetí země (↑občan třetí země), který pro-
káže, že je zároveň: 
1. tzv. blízký rodinný ↑příslušník, tj. 
a) manžel / manželka nebo registrovaný part-
ner / partnerka (↓registrované partnerství); 
b) rodič dítěte mladšího 21 let; 
c) dítě mladší 21 let; 
d) předek, nebo zletilý potomek, který je 
závislý na osobní péči občana EU 
nebo 
2. tzv. vzdálený rodinný příslušník, tj. 

підготовчий клас / нульовий клас

виховна та освітня програма, призначена 
для дітей, яким письмово рекомендовано 
навчально-консультаційним закладом 
відстрочення обов’язкового відвідування 
школи. Засновником підготовчого класу 
може бути муніципалітет, спілка муніци-
палітетів або край, якщо в ньому навча-
тиметься щонайменше 10 дітей.

член, представник

член сім’ї

член сім’ї, родич: позначення особи, яка 
має сімейні стосунки з іншими членами 
сім’ї. Це може бути кровна спорідне-
ність (наприклад, бабуся і дідусь — бать-
ки-діти), або некровні родичі, де сімейні 
відносини створюються через шлюб 
(невістка, тесть, зять і т.д.).

член сім’ї громадянина ЕС

Відповідно до Закону «Про перебування 
іноземців», громадянин ЄС або громадя-
нин третьої країни, який доведе, що він 
чи вона: 
1. т. зв. близький член родини, тобто. 
а) подружжя або зареєстроване партнерство; 
б) батько дитини віком до 21 року; 
в) дитина віком до 21 року; 
г) предок або дорослий нащадок, який 
залежить від особистого догляду грома-
дянина ЄС 
або 
2. т. зв. далекий член родини, тобто. 
а) родич громадянина ЄС, який перебу-
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a) příbuzný občana EU, který je buď vyži-
vovanou osobou, nebo je závislý na péči 
občana EU; 
b) druh / družka občana EU

státní příslušník třetí země

↑občan třetí země

PŘÍSLUŠNOST

příslušnost 

místní příslušnost

určuje, který ↑orgán určitého druhu 
věc projedná. Pro její stanovení neexis-
tují obecná pravidla, může být určena 
např. správním obvodem obecního ↓úřadu, 
v němž došlo ke spáchání ↑přestupku, 
obvodem ↓soudu, v němž se nachází 
sporná ↑nemovitost, místem trvalého / hlá-
šeného pobytu (bydliště) žadatele o soci‑
ální ↑dávku apod.

osoba bez státní příslušnosti

apatrida, apolita: ve smyslu ↓Úmluvy 
o právním postavení osob bez státní pří‑
slušnosti se jedná o označení osoby, kterou 
žádný stát podle svých právních předpisů 
nepovažuje za svého občana.

státní příslušnost

↑občanství

věcná příslušnost

stanoví příslušnost ↑orgánu typově. 
Např. ↑přestupky projednává správní 

ває на утриманні громадянина ЄС або від 
нього залежний; 
б) чоловік / жінка, які перебувають 
в незареєстрованому шлюбі з громадя-
нином / громадянкою ЄС;

 
 
 
 
  
 
належність, приналежність, громадян‑
ство, підсудність

територіальна юрисдикція, підсудність

визначає повноваження того чи іншого 
органу розглядати цю справу. Для її 
визначення немає загальних правил, 
і вона може бути обумовлена, напр., адмі-
ністративним районом муніципального 
управління, в якому було вчинено адмі-
ністративне правопорушення, районом 
суду, в якому знаходиться спірна неру-
хомість, місцем постійного / зареєстрова-
ного проживання заявника на отримання 
соціальної допомоги тощо.

особа без громадянства

апатрид: відповідно до Конвенції про ста-
тус осіб без громадянства, це позначення 
особи, яку жодна держава не вважає 
своїм громадянином відповідно до свого 
законодавства.

предметна / родова юрисдикція, 
підвідомчість

визначає компетенцію органу за пред-

PŘÍSLUŠNOSTP
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↓úřad, ↑daň vyměřuje finanční ↓úřad 
a o ↓žalobách rozhoduje ↓soud.

PŘÍSPĚVEK

příspěvek

příspěvek na bydlení

PnB: ↑dávka státní sociální podpory 
určená na částečné či úplné pokrytí uzna-
telných ↑nákladů na bydlení (nájemné, 
služby spojené s užíváním bytu či domu) pro 
osoby s nízkým příjmem. Řízení o žádostech 
a výplata příspěvku na bydlení spadá do 
kompetence ↓Úřadu práce ČR. Podmínky 
pro přiznání dávky a její výše je upravena 
v ↓zákoně o státní sociální podpoře. 
 
 

příspěvek na mobilitu

↑dávka pro osoby se zdravotním posti‑
žením; opakující se nepojistná sociální 
dávka určená osobám starším 1 roku, které 
jsou držiteli ↑průkazu osoby se zdravot‑
ním postižením (pouze ZTP nebo ZTP/P) 
a které se pravidelně dopravují nebo 
jsou dopravovány zejm. do zdravotnic-
kých zařízení apod. Výše dávky v r. 2021 
činila 550 Kč  měsíčně. Řízení o žádostech 
a výplata příspěvku na mobilitu spadá do 
kompetence ↓Úřadu práce ČR. Podmínky 
pro přiznání dávky a její výše je upravena 
v zák. č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby 
se zdravotním postižením.

метом, напр. адміністративне правопо-
рушення розглядаються адміністратив-
ним управлінням, податок нараховується 
податковою інспекцією, щодо позовів 
рішення ухвалює суд.

допомога, виплати

допомога на житло

виплати державної соціальної допо-
моги, які розраховані на часткове або 
повне покриття наявних витрат на житло 
(орендна плата, витрати на послуги, 
пов’язані з користуванням квартирою 
або будинком) для осіб для осіб з неве-
ликими доходами. Процедура подання та 
розгляду заяв і виплат допомоги на про-
живання належать до компетенції Центру 
зайнятості ЧР. Умови надання допомоги 
та її розмір передбачені Законом «Про 
соціальні послуги».

допомога на пересування

виплати особам з обмеженими фізич-
ними можливостями; періодичні нестра-
хові соціальні виплати призначені особам 
віком від року, які мають посвідчення 
інваліда (інвалід, скорочено ZTP або інва-
лід із супроводом, скорочено ZTP/P) і які 
регулярно відвідують медичні заклади. 
Допомога у 2021 становила 550 крон/
місяць. Процедура подання та розгляду 
заяв і виплат допомоги на пересування 
належать до компетенції Центру зайня-
тості ЧР. Умови надання допомоги та її 
розмір передбачені Законом № 329/2011 
Збірника законів, «Про допомогу особам 
з обмеженими фізичними можливостями».
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příspěvek na péči

PnP: finanční pomoc státu určená osobám, 
které jsou z důvodu dlouhodobě nepřízni-
vého zdravotního stavu, závislé na pomoci 
jiné fyzické osoby. Pomocí příspěvku lze 
následně zajistit pomoc poskytovanou 
buď prostřednictvím sociálních ↓služeb 
(např. pečovatelská ↓služba, ↑domov pro 
seniory apod.) nebo od rodinných přísluš-
níků či jiných blízkých osob. Výše příspěvku 
se odvíjí od tzv. stupně závislosti žada-
tele (I.–IV.). Řízení o žádostech a výplata 
příspěvku na péči spadá do kompetence 
↓Úřadu práce ČR. Podmínky pro při-
znání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 108/2008 Sb., o sociálních službách.

příspěvek na úhradu potřeb dítěte

↑dávka pěstounské péče; na příspěvek má 
nárok každé nezletilé nezaopatřené dítě, 
které je svěřeno do péče osoby pečující 
nebo osoby v evidenci osob pro pěstoun‑
skou ↑péči na přechodnou dobu. Po dobu 
nezletilosti dítěte žádá o příspěvek osoba 
pečující nebo osoba v evidenci. Nárok na 
příspěvek trvá i po dosažení zletilosti dítěte 
do 26 let. Řízení o žádostech a výplata 
příspěvku na úhradu potřeb dítěte spadá 
do kompetence ↓Úřadu práce ČR a řídí 
se zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní 
ochraně dětí. 
 
 

příspěvek na zakoupení osobního motoro‑
vého vozidla

↑dávka pěstounské péče; nárok na dávku 
má osoba, která má v pěstounské ↑péči 
nejméně 3 děti, nebo osoba, která má nárok 
na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 
děti. Příspěvek činí max. 70 % pořizovací 
ceny motorového vozidla a lze jej případně 

допомога на догляд

державна матеріальна допомога, призна-
чена особам, які через тривалий неспри-
ятливий стан здоров’я перебувають на 
утриманні іншої фізичної особи. Допомога 
може бути використана на оплату соці-
альних послуг (наприклад, патронажну 
службу, будинок для літніх людей тощо), 
або допомоги від членів сім’ї чи інших 
близьких осіб. Розмір допомоги залежить 
від так званої групи залежності заявника 
(I. — IV.). Процедура подання та розгляду 
заяв і виплат допомоги на догляд нале-
жать до компетенції Центру зайнятості ЧР. 
Умови надання допомоги та її розмір 
передбачені Законом № 108/2008 Збір-
ника законів, «Про соціальні послуги».

допомога на покриття потреб дитини

виплати на прийомних дітей; на виплату 
має право кожна неповнолітня дитина, яка 
перебуває на утриманні, або передана на 
виховання постійному або тимчасовому 
патронатному вихователю. На період, доки 
особа неповнолітня, заяву на видачу допо-
моги подає її постійний або тимчасовий 
патронатний вихователь. Право отриму-
вати допомогу особа має і після досяг-
нення повноліття до 26-річного віку. Про-
цедура подання та розгляду заяв і виплат 
допомоги на покриття потреб дитини нале-
жить до компетенції Центру зайнятості ЧР 
та регулюється Законом № 359/1999 
Збірника законів, «Про соціальний та пра-
вовий захист дітей».

субсидія на придбання автомобіля

виплати на прийомних дітей; право на 
допомогу має особа, яка є патронат-
ним вихователем не менше ніж 3 дітей 
або яка має право отримувати винаго-
роду патронатного вихователя, тому що 
піклується про 3 дітей. Допомога стано-
вить не більше 70% вартості придбання 
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využít i na opravu stávajícího motorového 
vozidla. Příspěvek se vyplácí jednorázově. 
Řízení o žádostech a výplata příspěvku na 
zakoupení motorového vozidla spadá do 
kompetence ↓Úřadu práce ČR a řídí se zák. 
č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně 
dětí.

příspěvek na zvláštní pomůcku

↑dávka pro osoby se zdravotním postiže‑
ním; jednorázová nepojistná sociální dávka 
určená osobám které mají: 
1. těžkou vadu nosného nebo pohybového 
ústrojí; 
2. těžké sluchové postižení; 
3. těžké zrakové postižení; 
4. hlubokou mentální retardaci charakteru 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 
Dávka je určena např. na zakoupení moto-
rového vozidla, invalidního vozíku, instalaci 
nosného či polohovacího zařízení do bytu, 
na kompenzační pomůcky pro nevidomé či 
osoby s poruchou zraku nebo sluchu apod. 
Řízení o žádostech a výplata příspěvku na 
zvláštní pomůcku spadá do kompetence 
↓Úřadu práce ČR. Podmínky pro při-
znání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se 
zdravotním postižením.

příspěvek na živobytí

PnŽ: ↑dávka pomoci v hmotné nouzi 
určená pro osoby bez příjmu nebo pro 
osoby, jejichž příjem po odečtení nákladů 
na bydlení nedosahuje částky životního 
↑minima. Příspěvek na živobytí slouží 
k pokrytí základních životních potřeb (zejm. 
jídlo, ošacení, hygienické potřeby apod.). 

автотранспортного засобу, а також може 
бути використана для ремонту наявного 
автомобіля. Допомога сплачується одно-
разово. Процедура подання та розгляду 
заяв і виплат допомоги на прийомних 
дітей належить до компетенції Центру 
зайнятості ЧР та регулюється Зако-
ном № 359/1999 Збірника законів, «Про 
соціальний та правовий захист дітей».

допомога на спеціальне приладдя / 
пристосування

виплати особам з обмеженими фізич-
ними можливостями; одноразова нестра-
хова виплата особам, які мають: 
1. важке порушення опорного або опор-
но-рухового апарату; 
2. важке порушення функцій слуху; 
3. важке порушення функцій зору; 
4. глибоку розумову відсталість, яка має 
характер тривалого несприятливого 
стану здоров’я. 
Допомога призначена, наприклад, на при-
дбання легкових автомобілів, інвалідного 
візка, встановлення в квартирі опорного 
або позиціонуального пристрою, компен-
саційних засобів для сліпих або людей 
з вадами зору чи слуху тощо. Процедура 
подання та розгляду заяв і виплат допо-
моги на спеціальне приладдя / пристосу-
вання належить до компетенції Центру 
зайнятості ЧР. Умови надання допомоги та 
її розмір передбачені Законом № 329/2011 
Збірника законів, «Про допомогу особам 
з обмеженими фізичними можливостями».

допомога на прожиття

чеське скорочення PnŽ, допомога у разі 
скрутного матеріального становища при-
значена особам без доходів або для осіб, 
доходи яких за вирахуванням вартості 
житла не досягають розміру прожиткового 
мінімуму. Допомога на прожиття при-
значена для покриття основних потреб 
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Řízení o žádostech a výplata příspěvku na 
živobytí spadá do kompetence ↓Úřadu 
práce ČR. Podmínky pro přiznání dávky 
upravuje ↓zákon o pomoci v hmotné nouzi.

příspěvek při převzetí dítěte

↑dávka pěstounské péče; na dávku má 
nárok osoba která převzala dítě do pěs‑
tounské ↑péče. Dávka se vyplácí jed-
norázově. Řízení o žádostech a výplata 
příspěvku při převzetí dítěte spadá do kom-
petence ↓Úřadu práce ČR a řídí se zák. 
č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně 
dětí.

příspěvek při pěstounské péči

↑dávka pěstounské péče; nárok na příspě-
vek při pěstounské ↑péči má osoba posky-
tující dítěti nezprostředkovanou pěstoun‑
skou ↑péči. Řízení o žádostech a výplata 
příspěvku při ukončení pěstounské péče 
spadá do kompetence ↓Úřadu práce ČR 
a řídí se zák. č. 359/1999 Sb., o sociálnе 
právní ochraně dětí. 

rodičovský příspěvek

RP: ↑dávka státní sociální podpory pro 
jednoho z rodičů, který osobně, celodenně 
a řádně pečuje o dítě, nejdéle do 4 let 
věku. Výše dávky činila v r. 2021 celkem 
300 000 Kč. V případě dvojčat či vícer-
čat má rodič nárok na 1,5 násobek částky 
300 000 Kč (tj. 450 000 Kč). Čerpání rodi-
čovského příspěvku obvykle navazuje na 
vyčerpání dávky nemocenského pojiš-
tění – ↑peněžitá pomoc v mateřství. 

(особливо їжі, одягу, гігієнічних потреб 
тощо). Процедура подання та розгляду 
заяв і виплат допомоги на прожиття нале-
жить до компетенції Центру зайнятості ЧР. 
Умови надання допомоги та її розмір 
передбачені Законом «Про допомогу у разі 
скрутного матеріального становища».

одноразова допомога під час передачі 
дитини патронатному вихователю

виплати на прийомних дітей; на отри-
мання цієї допомоги має право особа, яка 
взяла дитину на патронатне виховання. 
Допомога виплачується одноразово. Про-
цедура подання та розгляду заяв і виплат 
допомоги належить до компетенції 
Центру зайнятості ЧР. Умови надання 
допомоги та її розмір передбачені Зако-
ном № 359/1999 Збірника законів «Про 
соціальний та правовий захист дітей».

допомога прийомній сім’ї

виплати на прийомних дітей; право на 
допомогу на прийомних дітей має особа, 
яка надає дитині сімейне патронатне вихо-
вання. Процедура подання та розгляду 
заяв і виплат допомоги належить до компе-
тенції Центру зайнятості ЧР. Умови надання 
допомоги та її розмір передбачені Зако-
ном № 359/1999 Збірника законів «Про 
соціальний та правовий захист дітей».

допомога по догляду за дитиною

виплати державної соціальної допомоги 
для одного з батьків, який особисто, ціло-
добово та належним чином піклується 
над дитиною макс. до 4 років. Загальна 
сума допомоги у 2021 році становила 
300 000 крон. У разі близнюків або бага-
тодітних батьків один з батьків має право 
на 1,5-кратну суму в 300 000 крон (тобто 
450 000 крон). Нарахування допомоги по 
догляду за дитиною, як правило, замі-
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Řízení o žádostech a výplata rodičovského 
příspěvku spadá do kompetence ↓Úřadu 
práce ČR. Podmínky pro přiznání dávky 
a její výše je upravena v ↓zákoně o státní 
sociální podpoře.

vyrovnávací příspěvek v těhotenství 
a v mateřství

↑dávka nemocenského pojištění poskyto-
vaná ženám, které byly z důvodu těhotenství 
či mateřství (do 9. měsíce po porodu) převe-
deny na jinou práci a v souvislosti s tímto pře-
vedením došlo k poklesu jejich započitatel-
ného příjmu. Pokud by došlo k poklesu příjmu 
z vlastní vůle, např. si zaměstnankyně sama 
sníží pracovní úvazek, nebude jí tato dávka 
poskytována. Řízení o žádostech a výplata vy-
rovnávacího příspěvku v těhotenství a mateř-
ství spadá do kompetence České ↓správy 
sociálního zabezpečení. Podmínky pro při-
znání dávky a její výše je upravena v zák. 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
 
 

zaopatřovací příspěvek jednorázový

dávka vyplácená od 1. 1. 2022, určená mla-
dým dospělým odcházejícím buď z ústav-
ního zařízení nebo z náhradní rodinné 
↑péče (pěstounská ↑péče, poručen-
ství apod.). Výše dávky činí 25 000 Kč. 
Řízení o žádostech a výplata dávky spadá 
do kompetence ↓Úřadu práce ČR a řídí 
se zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní 
ochraně dětí.

нює виплату допомоги у зв’язку з тим-
часовою непрацездатністю — допомога 
матері у зв’язку з вагітністю та доглядом 
за новонародженою дитиною. Процедура 
подання та розгляду заяв і виплат допо-
моги по догляду за дитиною належить до 
компетенції Центру зайнятості ЧР. Умови 
надання допомоги та її розмір передба-
чені Законом «Про соціальні послуги».

компенсаційна допомога під час вагіт‑
ності та догляду за дитиною

виплати у межах страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності 
надається жінкам, які були під час вагітно-
сті чи догляду за новонародженою дитиною 
(до 9 місяця після народження) переведені 
на іншу роботу й у зв’язку з цим переве-
денням їхні доходи зменшилися. У разі 
зменшення доходу за власним бажанням, 
наприклад, працівниця сама скорочує 
робочий день, ця допомога їй не нада-
ється. Процедура подання та розгляду заяв 
і виплат компенсаційної допомоги під час 
вагітності та догляду за дитиною нале-
жить до компетенції Чеського управління 
соціального забезпечення. Умови надання 
допомоги та її розмір передбачені Зако-
ном № 187/2006 Збірника законів «Про 
страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності».

одноразова виплата дітям, які залиши‑
лися без піклування батьків

допомога, що виплачується з 1 січня 
2022 року, призначена для молодих 
повнолітніх осіб, які залишають установу 
для дітей, які залишилися без піклу-
вання батьків або сім’ю замінного догляду 
(опіка / піклування, прийомна сім’я). Розмір 
допомоги становить 25 000 крон. Проце-
дура подання та розгляду заяв і виплат 
допомоги належить до компетенції Центру 
зайнятості ЧР. Умови надання допомоги та 
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zaopatřovací příspěvek opakující se

dávka vyplácená od 1. 1. 2022, určená 
mladým dospělým odcházejícím buď 
z ústavního zařízení nebo z náhradní 
rodinné ↑péči (pěstounská ↑péče, 
poručenství apod.) a které jsou současně 
nezaopatřenými ↑dětmi a spolupracují 
se sociálním ↑kurátorem pro dospělé na 
místně příslušném obecním ↓úřadu obce 
s rozšířenou působností v rámci indivi-
duálního plánu. Výše dávky činí 15 000 Kč 
a je možné ji vyplácet nejdéle do dosažení 
26 let věku. Řízení o žádostech a výplata 
dávky spadá do kompetence ↓Úřadu 
práce ČR a řídí se zák. č. 359/1999 Sb., 
o sociálně -právní ochraně dětí. 
 
 
 
 

PřS

přijímací středisko ↓Správy uprchlických 
zařízení MV ČR

PSČ

poštovní směrovací ↑číslo

PSSZ

Pražská ↓správa sociálního zabezpečení

psychiatr

↑odborný lékař; jeho oborem je diagnos-
tika a léčba duševních poruch. Zabývá se 

її розмір передбачені Законом № 359/1999 
Збірника законів «Про соціальний та право-
вий захист дітей».

допомога дітям, які залишилися без 
піклування батьків

допомога, що виплачується з 1 січня 
2022 р., призначена для молодих повноліт-
ніх осіб, які залишають установу для дітей, 
які залишилися без піклування батьків або 
сім’ю замінного догляду (опіка/піклування, 
прийомна сім’я), а також які є водночас 
утриманцями й співпрацюють у рамках 
індивідуального плану із соціальним кура-
тором для дорослих при відповідному 
муніципальному управлінні, муніципалітету 
з розширеною компетенцією. Сума допо-
моги становить 15 000 крон, і вона може 
виплачуватись до досягнення 26-річного 
віку. Процедура подання та розгляду заяв 
і виплат допомоги належить до компетен-
ції Центру зайнятості ЧР. Умови надання 
допомоги та її розмір передбачені Зако-
ном № 359/1999 Збірника законів «Про 
соціальний та правовий захист дітей».

 

 
 
 
 

 

психіатр

спеціаліст / фахівець, спеціалізацією 
якого є діагностика та лікування пси-
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zpravidla těžšími případy pacientů než 
↓psycholog. Na rozdíl od psychologa může 
psychiatr svým pacientům předepsat ↑far‑
makoterapii.

psychiatrická léčebna

psychiatrická nemocnice: lékařské zařízení 
se specializací na léčbu závažných duševních 
onemocnění hospitalizovaných pacientů. Psy-
chiatrické léčebny se mohou velmi lišit v me-
todice a postupu při léčbě. Některé se mohou 
specializovat pouze na léčbu v krátkodobém 
horizontu, nebo jen ambulantní léčbu u méně 
vážných duševních poruch. Jiné se mohou 
specializovat na dočasnou nebo trvalou péči 
o pacienty, kteří v důsledku psychické poru-
chy vyžadují neustálý dohled, ošetřování nebo 
specializované a kontrolované prostředí. Pa-
cienti jsou často přijati na základě dobrovol-
nosti, ale jednotlivec může být do nemocnice 
umístěn i na základě soudního ↓rozhodnutí 
v případě, kdy může představovat značné ne-
bezpečí pro sebe nebo své okolí. 
 

psychické trauma

psychické zranění: označení pro duševní 
stav člověka, ke kterému dochází 
v důsledku prožití traumatické (trauma-
tizující) události způsobené např. těžkým 
úrazem, úmrtím blízké osoby, znásilně-
ním, šikanou, dopravní nehodou, přepa-
dením, přírodní katastrofou, teroristickým 
útokem apod. Obvyklou reakcí na trauma-
tizující událost bývá buď útok, útěk nebo 
tzv. zamrznutí. Prožité trauma se může 
v člověku dále rozvíjet v podobě neuróz či 
psychóz. Mezi podpůrné služby obětem 
traumatických událostí patří krizová↑inter‑
vence, ↓psychoterapie nebo psychiatrie. 
 

хічних розладів / душевних хвороб. Він 
зазвичай займається більш важкими 
випадками, ніж психолог. На відміну від 
психолога, психіатр може призначати 
своїм пацієнтам фармакотерапію.

психіатрична лікарня

медичний заклад, що спеціалізується на 
лікуванні тяжких психічних захворювань 
госпіталізованих пацієнтів. Психіатричні 
лікарні можуть сильно відрізнятися за 
методологією та лікуванням. Деякі можуть 
спеціалізуватися лише на короткочас-
ному лікуванні або лише на амбулатор-
ному лікуванні менш серйозних психічних 
розладів. Інші можуть спеціалізуватися 
на тимчасовому або постійному догляді 
за пацієнтами, які внаслідок психічного 
розладу потребують постійного нагляду, 
лікування або спеціалізованого та контр-
ольованого середовища. Пацієнтів часто 
госпіталізують на добровільних заса-
дах, але особу також можуть помістити 
в лікарню на підставі судового рішення, 
якщо вони можуть становити значну 
загрозу для себе або свого оточення.

психологічна травма

психічна, емоційна травма: позначення 
психічного стану людини, що виникає 
в результаті переживання травматичної 
події, спричиненої, наприклад в наслі-
док, серйозної аварії, смерті близь-
кої людини, зґвалтування, знущання, 
дорожньо-транспортної пригоди, нападу, 
стихійного лиха, терористичного нападу 
тощо. Звичайною реакцією на травма-
тичну подію є напад, втеча або так зване 
замерзання / завмирання. Перенесена 
людиною травма може розвиватися далі 
у вигляді неврозів або психозів. Послуги 
підтримки жертв травматичних подій 
включають кризове втручання, психоте-
рапію або психіатрію.

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNAP
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psychoaktivní látka

psychotropní látka, omamná látka, droga, 
návyková látka: přírodní nebo syntetická 
látka primárně působící na centrální ner-
vovou soustavu, kde mění mozkové funkce 
a způsobuje dočasné změny ve vnímání, 
náladě, vědomí a chování, příp. způsobuje 
závislost (psychickou, fyzickou) nebo obojí 
dohromady. 

psychohygiena

duševní hygiena: označení souboru různých 
metod a technik (např. relaxace, mindfu-
lness) pro zachování a zkvalitnění dušev-
ního zdraví, zvyšování odolnosti člověka vůči 
negativním vlivům a snížené stresové zátěže. 
Díky psychohygieně je člověk schopen 
vědomě předcházet psychickým problémům 
a chránit se před nepříznivými vlivy. 

psycholog

odborný pracovník, který se věnuje psycho-
logii obvykle jako ↓psychoterapeut, ↑kli‑
nický psycholog, anebo jako kvalifikovaný 
odborník v některém z oborů psychologie, 
např. školní psycholog apod. (v obou pří-
padech nemůže svým pacientům, předepi-
sovat farmakoterapii, na rozdíl od ↑psy‑
chiatra). Jako psychologa lze také označit 
absolventa vysokoškolského studia psy-
chologie či výzkumného pracovníka v oboru 
psychologie.

psychopedie

v širším pojetí spadá do společenských věd, 
v užším pojetí tvoří podobor ↓speciální 
pedagogiky; předmětem psychopedie jsou 
osoby s mentálním postižením (↑mentální 
retardace) nebo s jinou duševní poruchou 
a jejich socializace. Zabývá se teoreticky 

психоактивна речовина

психотропна речовина, наркотична речо-
вина, наркотик, речовина, що викли-
кає звикання: природна або синтетична 
речовина, що насамперед діє на цен-
тральну нервову систему, де вона дефор-
мує функції мозку та викликає тимчасові 
зміни сприйняття, настрою, свідомості 
та поведінки, або викликає залежність 
(психічну, фізичну) або обидві.

психогігієна

психічна гігієна: визначення набору 
різних методів і прийомів (наприклад, 
релаксація, mindfulness) для підтримки 
та покращення психічного здоров’я, під-
вищення стійкості людини до негативних 
впливів та зменшення стресу. Завдяки 
психогігієні людина здатна свідомо попе-
редити психічні проблеми та захистити 
себе від несприятливих наслідків.

психолог

фахівець / спеціаліст, який займається 
психологією; зазвичай — психотерапевт 
або кваліфікований фахівець, який пра-
цює у певному напрямку психології, напр. 
шкільний психолог тощо (в обох випадках 
він не може призначати своїм пацієнтам 
фармакотерапію, на відміну від психіа-
тра). Психологом також називають випус-
кника магістерського рівня вищої освіти 
за спеціальністю «Психологія» або науко-
вого працівника в галузі «Психологія».

психопедагогіка

у ширшому сенсі належить до суспільних 
наук, у вужчому — утворює підгалузь спе-
ціальної педагогіки; предметом психопе-
дагогіки є особи з порушенням інтелекту-
ального розвитку (розумова відсталість) 
або з іншими психічними розладами, 
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i prakticky péčí o osoby s mentálním posti-
žením ve všech fázích jejich života a jejich 
edukací.

psychoterapeut

odborný pracovník; člověk, který má ukon-
čené magisterské vzdělání, obvykle v někte-
rém z psychosociálních oborů (např. psy-
chologie, ↓sociální práce apod.) či 
medicínských oborů (např. adiktologie, vše-
obecné lékařství, apod.), a který absolvoval 
akreditovaný výcvik v psychoterapii, v délce 
5 let, včetně závěrečné zkoušky. Při své 
práci není psychoterapeut oprávněn přede-
pisovat svým klientům ↑farmakoterapii.

psychoterapie

speciální léčebná, preventivní či rehabi-
litační metoda psychologické intervence, 
působící na duševní život, chování člo-
věka, jeho mezilidské vztahy i tělesné pro-
cesy. Jedná se o plánovité a systematické 
léčebné působení na nemoc, poruchu a pro-
blémy psychologickými prostředky. Psycho-
terapie může být jak individuální tak i sku-
pinová, přičemž skupinovou terapii vedou 
obvykle dva ↑psychoterapeuti. 
 

RADA

rada

dozorčí rada

dohlížecí ↑orgán právnické ↑osoby, 
který má převážně kontrolní pravomoci 
vůči orgánu, který instituci řídí. Podle čes-
kého práva se zřizuje zejména u kapitá‑

та шляхи соціалізації цих осіб. Теоре-
тично та практично йдеться про догляд 
за людьми з порушення інтелектуального 
розвитку на всіх етапах їхнього життя та 
навчання.

психотерапевт

фахівець / спеціаліст; випускник магістер-
ського рівня вищої освіти з, як правило, 
психосоціальною (напр. «Психологія», 
«Соціальна робота» тощо) або медич-
ною спеціальністю (напр. «Адиктологія», 
«Загальна медицина» тощо.), та який 
пройшов акредитовану підготовку з пси-
хотерапії, тривалістю 5 років, та склав 
випускний іспит. Під час роботи психо-
терапевт не має права призначати своїм 
клієнтам медикаментозне лікування.

психотерапія

спеціальний лікувальний, профілактич-
ний або реабілітаційний метод психоло-
гічного втручання, що впливає на психіч-
ний стан людини, її здоров’я, стосунки 
з іншими людьми, процеси в організмі. 
Під психотерапією розуміється плано-
мірне і систематичне лікування хвороб, 
розладів і проблем за допомогою пси-
хологічних засобів. Може мати індивіду-
альний чи груповий характер. Групову 
психотерапію, як правило, ведуть два 
психотерапевти.

рада, радник, порада

наглядова рада

наглядовий орган юридичної особи, який 
має переважно контролюючі повнова-
ження за органом управління устано-
вою. Згідно з чеським законодавством, 
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lových obchodních ↓společností (akci‑
ové ↓společnosti, společnosti s ručením 
omezeným) a dále u různých jiných subjektů 
(např. státní podnik, veřejná výzkumná insti-
tuce, zájmové sdružení právnických osob, 
nadace, nadační fond apod.).

správní rada

představenstvo: statutární ↑orgán, volený 
výbor, který řídí běžnou činnost společnosti 
nebo ↓spolku. Obvykle je volena ↓valnou 
hromadou na určité období. 

rámcový vzdělávací program

RVP: tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu 
↓školních vzdělávacích programů (ŠVP) 
škol všech oborů vzdělání v předškolním, 
základním, základním uměleckém, jazyko-
vém a středním vzdělávání. RVP stanovuje 
konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah 
vzdělávání, jeho organizační uspořádání, 
profesní profil, podmínky průběhu a ukon-
čování vzdělávání a zásady pro tvorbu 
školních vzdělávacích programů, dále pak 
podmínky pro vzdělávání ↓žáků se speci‑
álními vzdělávacími potřebami a nezbytné 
materiální, personální a organizační pod-
mínky a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví.

rasismus

ideologie, která tvrdí, že někteří lidé jsou 
nadřazení a jiní méněcenní z důvodu pří-
slušnosti k určité rase, národu či etniku 
a že „nadřazená“ rasa má právo „méně-
cennou“ rasu ovládat. Rasou se označuje 
skupina lidí, kterou spojují shodné fyziolo-
gické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, 

він створений в основному для об’єд-
нання капіталів (акціонерних компаній, 
товариств з обмеженою відповідальні-
стю) та різних інших організацій (напри-
клад, державне підприємство, державна 
дослідницька установа, об’єднання юри-
дичних осіб, фонди, фундації тощо.).

рада директорів

правління: статутний орган, виборчий 
комітет, який керує загальною діяльністю 
компанії або громади / корпорації / товари-
ства / асоціації. Зазвичай він обирається 
загальними зборами на певний термін.

типова освітня програма

чес. скорочено RVP: формує загально-
обов’язкову основу для створення освіт-
ньої програми школи для закладів у всіх 
сферах освіти в дошкільній, базовій, 
початковій, мистецькій, мовній та серед-
ній освіті. ФОП встановлює конкретні 
цілі, форми, тривалість та обов’язко-
вий зміст навчання, його організаційну 
структуру, професійний профіль, умови 
навчання та здобуття освіти та принципи 
створення освітньої програми школи, 
а також умови навчання учнів з особли-
вими освітніми потребами та необхідні 
матеріальні, кадрові та організацій-
но-технічні умови.

расизм

ідеологія, яка стверджує, що одні люди 
є вищими, а інші нижчими через расу, 
націю чи етнічну приналежність, і що 
«вища» раса має право контролювати 
«нижчу» расу. Під расою розуміють групу 
людей, які мають однакові фізіологічні 
риси (колір шкіри, колір і форма волосся, 
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očí, rysy tváře atd.). Rasismus označuje také 
agresivní či ponižující chování k příslušní-
kům jiné rasy. Rasismus či některé jeho pro-
jevy mohou být v závislosti na jeho intenzitě 
v ČR považovány za ↓trestný čin podně-
cování k nenávisti vůči skupině osob nebo 
k omezování jejich práv a svobod dle § 356 
↓trestního zákoníku.

realitní kancelář

realitní ↑agentura

recept

lékařský ↑předpis

referendum

všelidové hlasování, plebiscit: ↓rozhod‑
nutí všech občanů nebo i všech obyvatel 
v otázkách zákonodárných nebo výkonných. 
Jde o jednu z forem přímé demokracie, na 
lokální úrovni se řídí zák. č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu.

REGISTR

registr

rejstřík, seznam

registr dlužníků

databáze evidující zejména osoby a organi-
zace, které jsou v prodlení ve splácení svých 
závazků. Registry jsou soukromé ↑firmy, 
spolehlivost informací není zaručena. 

очі, риси обличчя тощо). Расизм також 
відноситься до агресивної або при-
низливої   поведінки щодо представників 
іншої раси. Залежно від його інтенсив-
ності в Чеській Республіці расизм або 
деякі його прояви можуть вважатися 
кримінальним злочином, розпалювання 
ворожнечі проти групи осіб або обме-
ження їх прав і свобод відповідно до 
§ 356 Кримінального кодексу.

 

референдум

всенародне голосування, плебісцит: воле-
виявлення всіх громадян або всіх жите-
лів з питань законодавчої чи виконавчої 
влади. Це одна з форм прямої демократії, 
на місцевому рівні регулюється законом 
№ 22/2004 Збірника законів, «Про місце-
вий референдум».

реєстр

список, база даних

реєстр боржників

база даних, до якої включені окремі 
особи та організації, які мають заборго-
ваність по оплаті своїх зобов’язань. Реє-
стри є приватними компаніями, вірогід-
ність інформації не гарантується.
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registr silničních vozidel

oficiální databáze všech vozidel registro-
vaných v ČR včetně vozidel zaniklých nebo 
vyvezených do zahraničí. Evidence vozidel 
je upravena v zák. č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích. Registr 
je informačním systémem veřejné správy, 
jeho správcem je ↑Ministerstvo dopravy. 
V registru se povinně evidují vozidla a jejich 
vlastníci nebo provozovatelé. Ti mohou 
vozidlo zaregistrovat na kterémkoli ↓úřadě 
obce s rozšířenou působností. Před samot-
nou registrací musí mít vozidlo již sjednané 
pojištění odpovědnosti (↑povinné ručení) 
a evidenční technickou prohlídku (tech‑
nická ↑kontrola vozidla).

registr živnostenského oprávnění

↓živnostenský rejstřík

registrace

registrované partnerství

trvalý svazek dvou osob stejného pohlaví 
uzavřený podle zák. č. 115/2006 Sb., 
o registrovaném partnerství. V ČR exis-
tují rozdíly mezi některými právy manželů 
(tj. heterosexuálních párů) a registrovaných 
partnerů (tj. stejnopohlavních párů), zejm. 
v oblasti náhradní rodinné ↑péče, majet-
kové (např. společného jmění), či ve vztahu 
k sociálnímu zabezpečení (např. převod 
↑dávek, vdovský a vdovecký ↑důchod).

реєстр транспортних засобів

офіційна база даних про всі транспортні 
засоби, зареєстровані в Чеській Респу-
бліці, включаючи транспортні засоби, які 
зникли або вивезені за кордон. Реєстрація 
транспортних засобів регулюється зако-
ном № 361/2000 Збірника законів «Про 
експлуатацію наземних комунікацій». Реє-
стр є інформаційною системою публічно-
го-державного управління, що перебуває 
в компетенції Міністерства транспорту ЧР. 
У реєстрі обов’язково реєструються тран-
спортні засоби та їх власники або корис-
тувачі. Транспортний засіб можна поста-
вити на облік у будь-якій адміністрації 
муніципальної освіти з розширеними 
повноваженнями. Вони можуть зареє-
струвати транспортний засіб у будь-якому 
муніципальному управлінні з розшире-
ною компетентністю. Перед реєстрацією 
необхідно укласти договір обов’язкового 
страхування автоцивільної відповідально-
сті та пройти техогляд.

 
 
 
 
реєстрація

зареєстроване цивільне партнерство

постійний союз двох осіб однієї статі, укла-
дений відповідно до закону № 115/2006 
Збірника законів «Про зареєстроване ци-
вільне партнерство». У Чеській Республіці 
існують відмінності між деякими правами 
подружжя (тобто гетеросексуальних пар) 
та зареєстрованих партнерів (тобто одно-
статевих пар), особливо у сфері виховання 
дітей в прийомній сім’ї, у майновій сфері 
(наприклад, спільне майно) та щодо соці-
ального забезпечення (наприклад, пере-
каз допомоги, пенсії для вдів та вдівців).

REGISTR ŽIVNOSTENSKÉHO…R
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regularizace nelegální migrace

pobytová amnestie, legalizace pobytu, nor-
malizace: opatření, jímž stát uděluje povo-
lení k pobytu na svém území cizincům, kteří 
se nacházejí na jeho území bez pobytového 
oprávnění. V ČR není uzákoněna.

regulované povolání

profese pro jejíž výkon je v ČR podmínkou 
splnění podmínek uvedených v příslušném 
právním předpisu (např. kvalifikační poža-
davky, bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
a dal.). Za regulované povolání se pova-
žuje např. ↑advokát, ↑asistent pedagoga, 
lékař, porodní asistent(ka), ↓speciální 
pedagog, sociální ↑pracovník, ↓vychova‑
tel a dal. Databáze regulovaných povolání 
a činností je dostupná na webu ↑Minis‑
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(https://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php). 
 

rehabilitace

léčebná rehabilitace činnost, jejímž cílem 
je optimální znovuobnovení fyzických, psy-
chických, sociálních a pracovních schop-
ností jedince, které byly sníženy v důsledku 
úrazu či onemocnění.

rejstřík

rekvalifikace

umožňuje fyzickým ↑osobám získat kvalifi-
kaci pro nové zaměstnání nebo udržení stá-
vajícího zaměstnání. Rekvalifikací se rozumí: 
získání nové kvalifikace nebo prohloubení 
dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržo-
vání nebo obnovování. Při splnění podmínek 
stanovených zejm. v ↓zákoně o zaměstna‑
nosti a vyhlášce č. 519/2004 Sb. o rekva-
lifikaci uchazečů o zaměstnání, je možné 

міграційна амністія

легалізація: заходи, внаслідок яких дер-
жава надає іноземцям, які перебувають 
у країні нелегально, дозвіл на перебу-
вання. У ЧР не діє на законних підставах. 

регульована професія

професія, для виконання якої в ЧР 
є необхідним виконати умови, зазначені 
у відповідному нормативно-правовому 
акті (наприклад, кваліфікаційні вимоги, 
несудимість, стан здоров’я тощо). До 
переліку таких професій входять напр., 
професія адвоката, асистента педа-
гога, лікаря, акушера / акушерки, спеці-
ального педагога, соціального праців-
ника, вихователя, судового перекладача 
тощо. База даних регульованих профе-
сій та видів діяльності доступна на сайті 
Міністерства освіти, молоді та спорту 
(https://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php).

медична реабілітація

діяльність, спрямована на оптимальне 
відновлення фізичних, розумових, соці-
альних і трудових здібностей особи, які 
були знижені внаслідок травми або хво-
роби людини.

реєстр

перекваліфікація / перепідготовка

дозволяє фізичним особам отримати ква-
ліфікацію для нової роботи або зберегти 
наявну роботу. Перепідготовка означає: здо-
буття нової кваліфікації або поглиблення, 
розширення наявної кваліфікації. У разі 
виконання умов, передбачених головним 
чином законом про зайнятість та Постано-
вою ЧР № 519/2004 Збірника законів. «Про 
перепідготовку безробітних громадян» 
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získat bezplatnou rekvalifikaci jako uchazeč 
o zaměstnání na ↓Úřadu práce ČR. Bez-
platnou rekvalifikaci (případně za drobný 
vstupní poplatek) poskytují i další subjekty, 
zpravidla nestátní neziskové ↑organizace 
v rámci různých projektů, zaměřených na 
podporu pracovního uplatnění, či podporu 
návratu na trh práce.

reminiscence

vzpomínání: hlasité nebo tiché (skryté, 
vnitřní, osobní) vybavování událostí, aktivit, 
zkušeností ze života člověka, které se usku-
tečňuje buď o samotě, nebo spolu s jinou 
osobou či skupinou lidí, obvykle s pomocí 
vhodných podnětů jako fotografií, archivní 
hudby, předmětů z domácnosti apod.

reminiscenční terapie

terapie vzpomínkou: jedna ze základních 
terapií u pacientů s ↑demencí. Terapie je 
založena na faktu, že vědomosti 
a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé 
paměti. Terapie může probíhat individuálně, 
nebo ve skupině.

dobrovolná repatriace

↑dobrovolný návrat

revizor

osoba, která provádí kontrolu (revizi) jízdenek 
v dopravních prostředcích veřejné dopravy. 
Prokazuje se odznakem nebo služebním prů-
kazem, případně kombinací obojího.

rodičovská zodpovědnost

zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která 
spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména 
péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj, v ochraně 
dítěte, v udržování osobního styku s dítě-

можна безкоштовно пройти перепідготовку, 
зареєструвавшись як здобувач роботи у Цен-
трі зайнятості ЧР. Можливість безкоштовної 
перепідготовки (або за символічну вартість) 
також надають різні недержавні неприбут-
кові організації в рамках різних проєктів, 
спрямованих на працевлаштування чи під-
тримку повернення на ринок праці.

ремінісценція, спогад

відтворення вголос або про себе подій, 
занять, пережитого досвіду або на 
самоті, або в компанії іншої людини або 
групи людей, як правило, за допомогою 
відповідних стимулів, таких як фотогра-
фії, архівна музика, предмети побуту і т. п.

ремінісцентна терапія

терапія спогадів: одна з базових форм 
терапії пацієнтів з деменцією. Терапія 
заснована на постулаті про те, що знання 
і спогади зберігаються в довготривалій 
пам’яті. Терапія може проводитися як 
індивідуально, так і в групі.

контролер

особа, яка здійснює контроль проїзних 
квитків у громадському транспорті, має 
спеціальний значок та / або службове 
посвідчення.

батьківська відповідальність

права та обов’язки батьків при вихованні 
дітей, що включають зокрема турботу 
про стан здоров’я дитини, її фізичний, 
емоційний, інтелектуальний та мораль-
ний розвиток, її захист, підтримання 

REMINISCENCER
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tem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, 
v určení místa jeho bydliště, v jeho zastu-
pování a spravování jeho jmění; vzniká 
narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě 
nabude plné svéprávnosti (svéprávná 
↑osoba). Trvání a rozsah rodičovské odpo-
vědnosti může změnit jen soud (§ 858 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

rodinný stav

osobní stav: svobodný/á, ženatý/vdaná, 
rozvedený/á, ovdovělý/á, partner/partnerka 
z ↑registrovaného partnerství. 

rozhodné období

časový úsek, za který se hodnotí výdělky 
pro výpočet nároku na různé typy sociál-
ních dávek či důchodů. Liší se v závislosti na 
konkrétní dávce (resp. dávkovém systému). 
Např. rozhodné období pro ↑dávky státní 
sociální podpory činí obvykle 3 měsíce; 
rozhodné období pro starobní ↑důchod 
začíná v následujícím roce, kdy žadatel 
dosáhl věku 18 let a končí rok před přizná-
ním starobního důchodu.

rozhodnutí

výsledek správního ↓řízení nebo soudního 
↓řízení. Základními vlastnostmi ↑roz‑
hodnutí jsou jeho ↑právní moc a vykona-
telnost. Pozitivní rozhodnutí – žádosti se 
vyhovuje, negativní rozhodnutí – žádost se 
zamítá.

особистих взаємин з дитиною, забез-
печення її виховання та освіти, визна-
чення її місця проживання, представни-
цтва представлення інтересів дитини та 
управління її майном. Виникає з моменту 
народження дитини та припиняється 
після досягнення нею повної дієздатно-
сті. Тривалість та обсяг батьківської від-
повідальності може бути змінено лише за 
рішенням суду (§ 858 Закону № 89/2012 
Збірника законів. [Цивільний кодекс]).

сімейний стан

незаміжня / неодружений, заміжня / 

одружений, розлучена / розлучений, 
вдова / вдівець, партнер із зареєстрова-
ного цивільного партнерства.

розрахунковий період

період часу, протягом якого врахову-
ються доходи для встановлення права 
на отримання різних соціальних допо-
мог, пенсій та їх розміру. Може змінюва-
тися залежно від типу допомоги. Напр. 
розрахунковий період у разі допомоги 
у межах державної соціальної допомоги 
зазвичай становить 3 місяці; розрахунко-
вий період для пенсії за віком відрахову-
ється з наступного року після досягнення 
заявником 18-річчя, і закінчується за рік 
до призначення пенсії за віком.

рішення

результат адміністративного або судо-
вого провадження. Основними ознаками 
рішення є його законна сила та виконува-
ність. Позитивне рішення = задовольнити 
клопотання. Негативне рішення = відхи-
лити клопотання.

RODINNÝ STAVR
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rozhodnutí o dočasné pracovní neschop‑
nosti

hov. neschopenka: rozhodnutí vydané ošet-
řujícím lékařem o neschopnosti dočasně 
vykonávat zaměstnání z důvodu nemoci či 
úrazu. Rozhodnutí se vydává pro potřeby 
zaměstnavatele a pro výplatu ↑dávky 
nemocenského pojištění (↑nemocenské). 
Od 1. 1. 2020 se rozhodnutí o dočasné pra-
covní neschopnosti vydává pouze v elek-
tronické podobě prostřednictvím systému 
„E ‑neschopenka“.

rozpočet

rozsudek

druh soudního ↑rozhodnutí

rozvod

zánik manželství na základě rozhodnutí 
↓soudu. Může proběhnout buď formou 
tzv. sporného rozvodu (soud zjišťuje příčiny 
rozvratu manželství a návrhu na rozvod 
nemusí vyhovět), nebo na základě dohody 
obou manželů, kterou soud respektuje 
a manželství bez dalšího zkoumání rozvede 
(tzv. nesporný rozvod). Vždy však musí být 
nejdříve vyřešeny poměry ↑nezletilých dětí 
a otázky majetkové.

RPSN

↓roční procentní sazba nákladů

RUČENÍ

ručení

jeden ze způsobů zajištění závazku, který 
spočívá v tom, že ručitel, osoba vždy odlišná 

лікарняний лист

документ, що оформляється лікарем 
і підтверджує тимчасову непрацездат-
ність через хворобу або травму. Лист 
видається для потреб роботодавця та для 
виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю. З 01. 01. 2020 року 
видається виключно в електронному 
вигляді через систему E-neschopenka.

бюджет

вирок

тип судового рішення

розлучення

розірвання шлюбу на підставі рішення 
суду, яке може відбутися як у формі так 
званого спірного розлучення (суд з’ясо-
вує причини розпаду шлюбу і не завжди 
його розриває, або на підставі взаємної 
згоди подружжя, яке суд бере до уваги 
та розриває шлюб (так зване розлучення 
у безспірному порядку). Однак насампе-
ред мають бути вирішені питання щодо 
майбутнього неповнолітніх дітей та вре-
гульовано майнові відносини.

порука, відповідальність

один із способів забезпечення зобов’я-
зання, який полягає в тому, що поручи-

ROZPOČETR
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od dlužníka, na sebe vezme povinnost uspo-
kojit pohledávku věřitele, jestliže tak neučiní 
dlužník.

povinné ručení

zelená karta; pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla: zákonná povinnost každého 
vlastníka motorového vozidla. Kryje škody, 
které vlastník svým vozidlem způsobí ostat-
ním osobám, a chrání tak pojištěného před 
možným nepříznivým finančním dopadem 
nároků poškozené strany. Každá pojišťovna 
nabízí jiné sazby pojistného. Vydává se 
v podobě papírové karty zelené nebo bílé 
barvy (od r. 2020). Škody vzniklé na vlast-
ním vozidle kryje nepovinné ↑havarijní 
pojištění. 
 

ŘÁD

řád

domovní řád

upravuje podmínky a způsob používání 
domů, bytů, nebytových ↑prostor a spo-
lečných částí v domech. Jeho dodržování je 
důležité pro dobré a bezkonfliktní soužití se 
sousedy.

občanský soudní řád

OSŘ: zákon č. 99/1963 Sb., právní norma 
upravující postup ↓soudu a účastníků 
v občanském (či tzv. civilním) soudním 
↓řízení.

тель (особа, яка не є боржником) бере 
на себе обов’язок виконати зобов’язання 
перед кредитором, якщо цього не зро-
бить боржник.

страхування транспортних засобів

в Україні ОСЦПВ — обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідально-
сті: законний обов’язок кожного влас-
ника транспортного засобу. Він покриває 
шкоду, завдану іншим особам внаслідок 
експлуатації автомобіля, і таким чином 
захищає застраховану особу від фінан-
сових претензій постраждалої сторони. 
Кожна страхова компанія пропонує різні 
тарифи. Має форму паперового сер-
тифіката зеленого або білого кольору 
(з 2020 року). Шкоду, завдану власному 
транспортному засобу, покриває добро-
вільне автострахування (каско).

правила, розпорядок, кодекс

правила внутрішнього розпорядку 
в будинку

регулює умови та порядок користування 
будинком, квартирою, нежитловими при-
міщеннями та приміщеннями загального 
користування в домі. Його дотримання 
є важливим для підтримки хороших 
добросусідських відносин.

Цивільний процесуальний кодекс

Закон № 99/1963 Збірника законів, який 
визначає порядок дій суду та учасників 
цивільного судочинства. 
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správní řád

↓zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je 
základním procesním předpisem upra-
vujícím řízení před správním ↑orgánem 
(např. ↓Úřad práce ČR, ↑Odbor azylové 
a migrační politiky, obecní ↓úřad či kraj‑
ský ↓úřad a dal.).

studijní a zkušební řád

pravidla obsahující zejm. vymezení práv 
a povinností studentů a vyučujících vyšších 
odborných a vysokých ↓škol. V případě 
základních a středních ↓škol se jedná 
o ↓školní řád

ŘÍZENÍ

řízení

insolvenční řízení

soudní ↓řízení, jehož předmětem je 
dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek 
a způsob jeho řešení podle zák. 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (tzv. insolvenční zákon).

náklady řízení

hotové výdaje účastníků a jejich ↓zástupců 
v rámci řízení (např. správní ↓řízení, pře‑
stupkové ↓řízení, soudní ↓řízení aj.).

Кодекс адміністративного судочинства

Закон № 500/2004 Збірника законів, 
є основною процесуальною нормою, яка 
регулює порядок розгляду справ в адмі-
ністративному органі (наприклад, Центр 
зайнятості ЧР, Департамент надання 
притулку та міграційної політики, муніци-
пальне або крайове управління тощо).

порядок навчання та атестації

визначення прав та обов’язків студентів 
і викладачів вищих професійних та вищих 
навчальних закладів. У випадку початко-
вих та середніх навчальних закладів це 
Правила внутрішнього розпорядку школи.

провадження, процес, справа

провадження у справі про банкрутство

судове провадження, в межах якого роз-
глядається (предметом якого є) є бан-
крутство боржника або загроза банкрут-
ства, а також способи його вирішення 
згідно з Законом № 2000-2. № 182/2006 
Збірника законів, «Про банкрутство 
та способи його вирішення» 
(так званий Закон «Про банкрутство»).

процесуальні витрати

грошові витрати, які несуть учасники 
провадження та навіть їхні довірені 
особи у межах розгляду справи (напри-
клад, адміністративне провадження, 
справа про адміністративне правопору-
шення, судове провадження тощо).
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přerušení řízení

na rozdíl od zastavení ↓řízení se jedná 
pouze o dočasný stav. Při přerušení správní 
↑orgán nevydá konečné ↑rozhodnutí – 
může řízení ↓usnesením dočasně přerušit 
buďto z vlastního zájmu (např. současně 
se zasláním výzvy k odstranění nedostatků 
žádosti), nebo na požádání účastníka 
↓řízení. ↑Lhůta k vydání rozhodnutí během 
přerušení je pozastavena (tj. neplyne).

přestupkové řízení

zvláštní druh správního ↓řízení; až na 
výjimky jsou k projednání přestupků pří-
slušné obecní ↓úřady obcí s rozšířenou 
působností. Přestupky proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a majetku 
projednávají všechny obecní ↓úřady 
(včetně nejmenších obcí).

soudní řízení

probíhá před ↓soudem a jeho účelem je 
vyřešení sporné otázky, určení práva, roz-
hodnutí o vině a trestu nebo řízení o správní 
↓žalobě atd. V rámci soudního řízení soud 
vydá ↑rozhodnutí. Pokud je rozhodnu-
tím ↑rozsudek, vyhlašuje se vždy veřejně. 
Soudní řízení upravuje občanský soudní řád 
(zák. č. 99/1963 Sb.), soudní řád správní 
(zák. č. 150/2002 Sb.) a trestní řád (zák. 
č. 141/1961 Sb.).

зупинення / тимчасове припинення про‑
вадження (у справі)

на відміну від припинення справи 
йдеться про тимчасовий стан. У такому 
випадку адміністративний орган не 
виносить остаточного рішення, а ухвалу 
про зупинення провадження у справі або 
з власної ініціативи (наприклад, одно-
часно з направленням вимоги про усу-
нення недоліків заяви) або з ініціативи 
учасника провадження. Час з моменту 
зупинення справи не зараховується 
у строк розгляду справ.

провадження у справі про адміністра‑
тивне правопорушення

особливий вид адміністративного про-
вадження; за деякими винятками у його 
межах розглядаються правопорушення, 
які відносяться до компетенцій, муні-
ципальних управлінь з розширеною 
компетенцією. Правопорушення проти 
громадського порядку, права громадян 
та власності, розглядаються всіма муні-
ципальними управліннями.

судове провадження

відбувається в суді з метою вирішення 
спору, визначення закону, визнання кон-
кретного права, винесення звинувачення 
та призначення покарання або розгляду 
адміністративної скарги. У судовому про-
вадженні суд виносить рішення. Якщо 
рішення є вироком, воно завжди оголо-
шується публічно. Судочинство регулю-
ється Цивільно-процесуальним кодек-
сом (Закон № 99/1963 Збірника законів.), 
Кодексом адміністративного судочинства 
(Закон № 150/2002 Збірника законів.) 
і Кримінально-процесуальним кодексом 
(Закон № 141/1961 Збірника законів.).
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správní řízení

postup správního ↑orgánu, jehož úče-
lem je vydání ↑rozhodnutí, jímž se v určité 
věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo 
povinnosti jmenovitě určené osoby nebo 
jímž se v určité věci prohlašuje, že taková 
osoba práva nebo povinnosti má, anebo 
nemá. Příkladem správního řízení je řízení 
ve věci žádosti cizince o vydání povo-
lení k pobytu, či řízení o podané žádosti 
o výplatu sociálních dávek, důchodů atd. 
Správní řízení upravuje správní ↑řád

stav řízení

aktuální stav správního či soudního řízení 
(např. řízení stále probíhá, je přerušeno, 
zastaveno nebo rozhodnuto). 

trestní řízení

postup ↑orgánů činných v trestním řízení 
upravený v zák. č. 141/1961 Sb., o trest-
ním řízení soudním, jehož cílem je na 
základě důkazů a při zachování zaručených 
práv dotčených osob zjistit, zda byl spá-
chán ↓trestný čin, a pokud byl, zjistit jeho 
pachatele, uložit mu spravedlivý trest nebo 
rozhodnout o potřebném ochranném opat-
ření a takové ↑rozhodnutí vykonat.

účastník řízení

osoba, o jejíchž právech a povinnostech 
se v rámci správního či soudního ↑řízení 
rozhoduje. Účastník řízení má povin-
nosti a práva dle ↓zákona (např. zák. 
č. 500/2005 Sb., správní řád; zák. 

адміністративне провадження

порядок дій адміністративного органу, 
метою якого є ухвалення рішення про 
встановлення, зміну чи скасування прав 
чи обов’язків певної особи або в якому 
заявляється про наявність або відсутність 
у цієї особи прав та обов’язків. Прикладом 
адміністративного провадження є прова-
дження за заявою іноземця про надання 
дозволу на перебування, або прова-
дження за заявою про виплату соціальної 
допомоги, пенсії тощо. Адміністративне 
провадження регулюється Адміністратив-
но-процесуальним кодексом ЧР.

стадія процесу

актуальна стадія адміністративного 
або судового провадження (наприклад, 
справа у розгляді, справу призупинено, 
у справі було винесено постанову).

кримінальне провадження

встановлений Законом ЧР № 141/1996 
Збірника законів (Кримінально-процесу-
альний кодекс) порядок дій органів, заді-
яних у кримінальному провадженні. Його 
метою є виявити на основі доказів і при 
збереженні гарантованих прав постраж-
далих, чи був скоєний кримінальний зло-
чин чи ні. У разі скоєння злочину справа 
спрямована на встановлення особи зло-
чинця та на призначення відповідного 
покарання або на прийняття рішення 
з питання запобіжних заходів та вико-
нання відповідного рішення.

учасник процесу / провадження

особа, про чиї права та обов’язки 
ведеться адміністративне або судове 
провадження. Учасник процесу має 
обов’язки та права відповідно до закону 
(напр., Закон № 500/2005 Збірника зако-
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č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zák. 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní či zák. 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním). 
Mezi tato práva patří např. právo na „přimě-
řené poučení“ o svých právech a povinnos-
tech, právo navrhovat důkazy, právo žádat 
poskytnutí informací o řízení, právo zvolit si 
↓zmocněnce nebo právo podat proti ↑roz‑
hodnutí opravný prostředek (↑odvolání, 
↑odpor atd.).

ukončení řízení

ukončení procesu projednávání dané věci 
právoplatným ↑rozhodnutím o ní

zahájení řízení

řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy 
žádost došla věcně a místně příslušnému 
správnímu ↑orgánu či ↑orgánu činnému 
v trestním řízení. V některých případech 
může příslušný orgán zahájit řízení i z úřední 
povinnosti sám (tzv. zahájení řízení z moci 
úřední).

zastavení řízení

řízení o žádosti správní ↑orgán ↓usnese‑
ním zastaví, jestliže: 
1. žadatel vzal svou žádost zpět; 
2. byla podána žádost zjevně právně nepří-
pustná; 
3. žadatel v určené ↑lhůtě neodstranil pod-
statné vady žádosti; 
4. žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil 
správní ↑poplatek; 

нів, Адміністративно-процесуальний 
кодекс; Закон № 99/1963 Збірника зако-
нів, Цивільний процесуальний кодекс; 
Закон № 150/2002 Збірника законів, 
Кодекс адміністративного судочинства 
та Закон № 141 /1961 Збірника законів, 
Кримінально-процесуальний кодекс). Ці 
права включають, напр., право на отри-
мання відповідної інформації про права 
і обов’язки, право на подання доказів, 
право на отримання інформації про стадії 
процесу, право обрати довірену особу, 
право на оскарження рішення (апеляція, 
оскарження, тощо).

закриття провадження у справі

закінчення розгляду справи прийняттям 
законного рішення щодо неї

відкриття / порушення провадження 
(у справі)

провадження відкривається в день 
отримання адміністративним органом 
або органом, задіяним у кримінальному 
провадженні, заяви/клопотання, що вхо-
дить до його компетенції за предметною 
та територіальною ознакою. Відповідний 
орган може сам порушити провадження 
в службовому порядку.

припинення провадження (у справі)

адміністративний орган зупиняє прова-
дження та виносить про це відповідну 
постанову, якщо: 
1) заявник відкликав свою заяву; 
2) подана заява не відповідає правовим 
стандартам; 
3) заявник у встановлений термін не усу-
нув суттєвих недоліків заяви; 
4) заявник у встановлений термін не 
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5. žadatel zemřel nebo zanikl atd. 
Při zastavení řízení správní orgán neroz-
hodne o věci samé, ale pouze vydá ↑roz‑
hodnutí o ukončení řízení.

s. r. o.

↓společnost s ručením omezeným

samoplátce

↑osoba bez zdanitelných příjmů

SAMOSPRÁVA

samospráva

jedno ze dvou odvětví veřejné↓správy. 
Samospráva je způsob řízení určitého celku, 
kdy daný subjekt o alespoň některých svých 
záležitostech rozhoduje sám autonomním 
způsobem. Samospráva se dále dělí na 
samosprávu územní a samosprávu zájmo-
vou (např. Česká advokátní komora).

územní samospráva

výkonná moc nezávislá na státě, v ČR fun-
guje v podobě samosprávných ↑krajů 
tzv. vyšších samosprávných celků a obcí 
(↑obec) jako základních územních samo-
správných celků. Právo na samosprávu je 
zakotveno v Ústavě (↓ústava).

samostatná výdělečná činnost

SVČ: činnost vykonávaná nezávisle, pod 
vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní 
odpovědností. Nejčastější podobou samo-
statné výdělečné činnosti je ↑podnikání 

сплатив адміністративного збору; 
5) заявник помер або припинив своє 
існування тощо. 
У разі зупинення провадження адміні-
стративний орган не приймає рішення 
у справі, а виносить постанову про зупи-
нення провадження.

самоврядування / самоуправління

одна з двох галузей публічного — держав-
ного управління. Самоврядування — це 
спосіб управління певним підрозділом, при 
якому даний суб’єкт самостійно вирішує 
хоча б частину своїх справ. Самовряду-
вання далі поділяється на місцеве само-
врядування та професійне самоврядування 
(наприклад, Чеська асоціація адвокатів).

місцеве самоврядування

незалежна від держави виконавча влада. 
У Чехії місцеве самоврядування поділя-
ється на самоврядні територіальні одиниці 
вищого рівня (краю) та базові самоврядні 
територіальні одиниці (муніципалітети). 
Право на здійснення місцевого самовря-
дування закріплено у Конституції ЧР.

індивідуальна (приватна) підприєм‑
ницька діяльність

скорочення чес. SVČ: діяльність, що 
здійснюється самостійно, від власного 
імені, за власний рахунок і під власну 
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na základě ↓živnostenského oprávnění 
(viz také ↑osoba samostatně výdělečné 
činná). Opakem samostatné výdělečné čin-
nosti je ↓závislá činnost.

samoživitel

↑osamělý rodič

sanitka

sanita, sanitní vůz nebo sanitní vozidlo: 
vozidlo využívané zdravotnickými 
pracovníky k přepravě zraněných pacientů, 
k dopravě raněných, nemocných a rodiček 
nebo k transportu tělesných orgánů 
k transplantacím. Existuje mnoho druhů 
sanitek s různými úrovněmi výbavy až po 
speciální záchranářská vozidla. Sanitky 
provozují zdravotnické záchranné↓služby, 
nemocnice, soukromé subjekty zajišťující 
dopravní zdravotní službu, Mezinárodní 
červený kříž a dal. Zvláštností jsou pak 
vojenská nebo hasičská sanitní vozidla.

sankce

opatření v případě porušení právní povin-
nosti, např. trest, výchovné nebo ochranné 
opatření.

SAZBA

sazba

stanovená peněžní částka za určitý výkon, 
za veřejné služby apod.

відповідальність. Найпоширенішою фор-
мою індивідуальної (приватної) підпри-
ємницької діяльності є підприємницька 
діяльність на підставі дозволу/ліцен-
зії на підприємницьку діяльність (див. 
індивідуальний підприємець, приват-
ний підприємець, в Україні — Фізична 
особа — підприємець / скорочено ФОП). 
Протилежністю індивідуальної підприєм-
ницької діяльності є залежна діяльність.

автомобіль швидкої допомоги

карета швидкої допомоги: транспортний 
засіб / автомобіль, який використовується 
медичними працівниками для транспор-
тування поранених пацієнтів, хворих 
та породіль або транспортування органів 
тіла для пересадки. Існує багато видів 
машин швидкої допомоги з різним рівнем 
оснащення аж до спеціальних рятуваль-
них машин. Машини швидкої медичної 
допомоги обслуговують служби швид-
кої допомоги, лікарні, приватні органі-
зації, що надають транспортні медичні 
послуги, Міжнародний Червоний Хрест 
та інші. Особливістю є військові або 
пожежні машини швидкої допомоги.

санкції

заходи у разі порушення юридичного 
зобов’язання, наприклад покарання, 
виховні або запобіжні заходи.

тариф / ставка / такса/ процент

встановлена сума грошей за певну дію, 
за публічні послуги тощо.

SAMOŽIVITELS
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daňová sazba

↑daňová sazba

roční procentní sazba nákladů

RPSN: udává skutečnou částku (v %), kterou 
za rok zaplatíme navíc při čerpání ↓úvěru. 
Kromě ↓úroků také zahrnuje všechny 
ostatní ↑poplatky spojené s čerpáním 
úvěru. Všechny finanční instituce jsou 
povinny tuto ↑sazbu uvádět. 

úroková sazba

procentní vyjádření zvýšení půjčené částky 
za určité časové období.

Sb.

zkratka pro označení ↓sbírky zákonů

Sb.m.s.

zkratka pro označení sbírky mezinárodních 
smluv (↓sbírka zákonů)

sbírka zákonů

Sb.: úřední oznamovací (tzv. promulgační) 
list, v němž jsou vyhlašována především 
závazná znění právních předpisů. Sbírka 
zákonů je upravena v zák. č. 222/2016 Sb., 
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Dle 
tohoto zákona zajišťuje vydávání, tisk a dis-
tribuci Sbírky zákonů ↑Ministerstvo vnitra 
ČR. Mezinárodní smlouvy jsou od r. 2000 
vyhlašovány v samostatné Sbírce meziná-
rodních smluv (sb.m.s.).

semestr

označení pro pololetí na vysokých školách 
(zimní semestr, letní semestr)

фактична/реальна річна процентна 
ставка

представляє реальну суму (у %), яку по-
трібно сплачувати додатково протягом 
року понад суму кредиту. Крім відсотків та-
кож включає всі інші комісії, пов’язані з от-
риманням кредиту. Усі фінансові установи 
зобов’язані вказувати розмір цієї ставки.

обліковий процент/облікова ставка

відсоткове вираження збільшення суми 
позики за певний період часу.

скорочення для позначення Збірника законів

скорочення для позначення збірника 
міжнародних угод (Збірник законів)

збірник законів

офіційне джерело, у якому публікуються 
головним чином нормативно-правові акти 
офіційної редакції. Збірник законів регу-
люється Законом ЧР № 222/2016 Збірника 
законів «Про збірник законів та міжна-
родні договори». Відповідно до цього 
закону публікація та поширення Збірника 
законів забезпечується Міністерством 
внутрішніх справ ЧР. З 2000 року міжна-
родні договори публікуються в окремому 
Збірнику міжнародних договорів.

семестр

позначення півріччя в вищих навчальних 
закладах (осінній та весняний семестри)

SB.S
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Senát Parlamentu ČR

↑horní komora Parlamentu ČR, má 81 
senátorů, volených na 6leté volební období 
(volby do 1/3 Senátu probíhají vždy každé 
2 roky). Spolu s ↑Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR tvoří zákonodárnou moc 
České republiky. Senát má své sídlo v Praze, 
v několika starobylých palácích na Malé 
straně: Valdštejnský palác, Kolovratský 
palác a Malý Fürstenberský palác. Podrobné 
informace jsou dostupné na www.senat.cz

sexuální orientace

pojem, jímž se obvykle označuje trvalé 
zaměření eroticko -sexuální náklonnosti 
k mužům, ženám či oběma pohlavím. V šir-
ším smyslu se za sexuální orientaci může 
označovat jakékoliv trvalé objektové zamě-
ření sexuality, specifikované například 
i věkem či kombinací věku a pohlaví přitaž-
livých osob atd. Mezi sexuální orientace se 
řadí zejm. ↑heterosexualita, ↑homosexu‑
alita, bisexualita, pansexualita, asexualita, 
autosexualita, demisexualita, aj. 

Schengen

lucemburské město, nalézající se na troj-
mezí Lucemburska, Francie a Německa, ve 
kterém došlo dne 14. 6. 1985 k podpisu 
„Schengenské dohody“ a dne 19. 6. 1990 
i „Schengenské prováděcí úmluvy“. Tento 
pojem se často používá jako zjednodušené 
označení schengenské spolupráce, která 
vytvořila chybějící instrument k naplnění 
volného pohybu osob a přepravy a pohybu 
zboží.

Сенат Парламенту Чехії

верхня палата Парламенту Чеської 
Республіки, що складається з 81 сена-
тора, які обираються на 6 років (вибори 
до 1/3 Сенату завжди проводяться 
кожні 2 роки). Разом із Палатою депу-
татів парламенту Чеської Республіки 
вона утворює законодавчу владу Чесь-
кої Республіки. Сенат засідає в Празі, 
у кількох історичних палацах у районі 
Мала Страна: Валдштейнський палац, 
Коловратський палац і Малий Фюрстен-
берзький палац. Детальна інформація 
доступна на сайті www.senat.cz

сексуальна орієнтація

термін, який зазвичай визначається як 
постійний еротичний та сексуальний 
потяг до чоловіків, жінок або обох. У шир-
шому сенсі сексуальну орієнтацію можна 
визначити як будь-яку постійну об’єк-
тну орієнтацію сексуальності, визначену, 
наприклад, за віком або комбінацією віку 
та статі привабливих осіб тощо. Сексуальні 
орієнтації включають гетеросексуальність, 
гомосексуальність, бісексуальність, пан-
сексуальність, асексуальність, автосексу-
альність, демісексуальність та ін.

Шенген

село в Люксембурзі, що розташоване 
неподалік від потрійного стику кордо-
нів Люксембурґу, Франції та Німеччини, 
у якому були 14. 6. 1985 р. підписані Шен-
генська угода та 19. 6. 1990 р. Шенгенська 
конвенція про застосування Шенгенської 
угоди. Це поняття часто використовується 
як спрощене позначення для шенгенської 
співпраці, яка створила відсутній раніше 
інструмент для забезпечення вільного 
пересування людей, транспортування та 
переміщення товарів.

SENÁT PARLAMENTU ČRS

http://www.senat.cz
http://www.senat.cz
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SCHENGENSKÝ

Schengenský hraniční kodex

označení pro nařízení Evropského parla-
mentu a Rady ze dne 9. března 2016, jímž 
se stanovují pravidla, která se týkají všech 
osob překračujících vnější hranice ↓schen‑
genského prostoru.

Schengenský informační systém

SIS: společný informační systém států 
zapojených do schengenské spolupráce, 
jehož hlavním účelem je udržení vysoké 
úrovně bezpečnosti ve společném prostoru 
bez kontrol. Umožňuje členským státům 
sdílet informace o osobách a o věcech, 
které jsou využívány při provádění hranič-
ních kontrol a jiných policejních a celních 
kontrol ve vnitrozemí, např. při posuzování 
žádostí o udělení víza či povolení k pobytu. 
 

schengenský prostor

země Schengenské dohody: území některých 
států EU, na kterém mohou osoby překra-
čovat hranice smluvních států na kterém-
koliv místě, aniž by musely projít hraniční 
kontrolou.

schengenské vízum

↓vízum do 90 dnů

SCHŮZE

členská schůze

nejvyšší ↑orgán ↓spolku. Ve starém občan-
ském zákoníku to byla ↓valná hromada.

Шенгенський кодекс про кордони

позначення для Регламенту Європей-
ського Парламенту і Ради від 9 березня 
2016 року, який встановлює правила для 
всіх осіб, які перетинають зовнішні кор-
дони шенгенської зони.

Шенгенська інформаційна система

SIS: спільна інформаційна система для 
країн, які приєдналися до Шенгенської 
угоди, головна мета якої — підтриму-
вати високий рівень безпеки на спільній 
території без проведення контролю. Це 
дозволяє державам-членам обмінюва-
тися інформацією про осіб та об’єкти, які 
використовуються для прикордонного 
контролю та іншого внутрішнього полі-
цейського та митного контролю, напри-
клад при розгляді заяв на отримання візи 
чи дозволу на проживання.

Шенгенська зона

країни, які приєдналися до Шенген-
ської угоди: території деяких країн ЄС, 
де особи можуть перетинати кордони 
договірних держав у будь-якому місці без 
проходження прикордонного контролю.

збори членів

найвищий орган товариства, загальні 
збори акціонерів.

SCHENGENSKÝS
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SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatel-
stva: služba poskytovaná Českou poštou 
(↑pošta). Umožňuje sdružit všechny pravi-
delné platby (voda, plyn, ↑nájem, telefon, 
pojistné, předplatné novin atd.) do jedné 
jediné platby. (↑inkaso)

skutková podstata

soubor typových znaků ↓trestného činu. 
Skutková podstata např. ↑krádeže je zlodě-
jovo úmyslné přisvojení si cizí věci tím, že se 
jí zmocní.

složenka

formulář určený k peněžním převodům, při 
kterých se užívá hotovosti, ale také bezho-
tovosti (bezhotovostní ↑platba). V ban-
kách se používají složenky ke vkladům na 
bankovní ↓účet, ↑pošta užívá poštovní 
↑poukázky.

SLUŽBA

služba

ambulantní služba

označení pro formu poskytování sociálních 
↓služeb podle ↓zákona o sociálních služ‑
bách. U ambulantních služeb klient dochází 
do zařízení poskytujícího sociální služby 
v čase, kdy je předmětná sociální služba 
poskytována. Příkladem služeb poskyto-
vaných ambulantní formou jsou: sociálně-
-právní poradny, krizová centra, kontaktní 
centra a dal.

єдина регулярна плата за послуги

Централізоване інкасо платежів насе-
лення: послуга Чеської пошти (пошта). 
Уможливлює об’єднання кількох інкасо-
вих доручень (вода, газ, оренда, теле-
фон, страхування, підписка на газету 
тощо) в один платіж (інкасо).

склад злочину

сукупність типових ознак злочину. 
У випадку, наприклад, крадіжки — це 
умисне привласнення злодієм чужого 
майна шляхом його заволодіння.

квитанція

бланк для грошових переказів, у якому 
використовуються готівкові або безготів-
кові розрахунки (безготівкова оплата). 
В банках використовуються бланки для 
вкладів грошей на банківський рахунок, 
пошта використовує бланк поштового 
переказу.

послуга

амбулаторна послуга

термін на позначення форми надання 
соціальних послуг відповідно до 
Закону «Про соціальні послуги». При 
амбулаторних послугах клієнт приходить 
в установу, що надає соціальну послугу 
у час, коли надається конкретна соці-
альна послуга. Прикладом послуг, що 
надаються у амбулаторній формі є: соці-
ально-правові консультації, кризові 
центри, контактні центри тощо.

SIPOS
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bankovní služby

mezi standardní služby patří bankovní účty, 
spoření, ↓úvěry, platební karty, internet 
banking, bezpečnostní schránky, trezor aj.

Bezpečnostní informační služba

BIS: česká státní zpravodajská služba, 
která shromažďuje informace důležité pro 
bezpečnost, ochranu ústavního zřízení 
a významných ekonomických zájmů ČR.

bezplatná služba

poskytování služeb a materiální pomoci 
↑klientům zdarma znamená plnění prin-
cipu solidarity sociálního systému ČR. 
Služby jsou financovány z veřejného roz-
počtu (zejména z daní), dotací z EU, nadací 
a dalších zdrojů.

komunitní plánování sociálních služeb

metoda, kterou lze na úrovni obcí (↑obec) 
nebo ↑krajů plánovat ↓sociální služby 
tak, aby odpovídaly místním specifikům 
i potřebám jednotlivých občanů. Na jeho 
tvorbě se podílejí státní a nestátní instituce 
a jednotlivci.

pečovatelská služba

terénní sociální ↓služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení a jejich situ-
ace vyžaduje pomoc jiné fyzické ↑osoby. 
Poskytuje se v domácnosti ↑klienta.

банківські послуги

до стандартних послуг належать банків-
ські рахунки, заощадження, позики, пла-
тіжні картки, інтернет-банкінг, банківські 
скриньки, сейфи тощо.

Безпекова інформаційна служба

БІС: чеська державна розвідувальна 
служба, що збирає інформацію, важливу 
для безпеки, охорони конституційного ладу 
та важливих економічних інтересів ЧР.

безкоштовна послуга

надання послуг і матеріальної допомоги клі-
єнтам безкоштовно засновується на дотри-
манні принципу солідарності соціальної 
системи ЧР. Послуги фінансуються з дер-
жавного бюджету (насамперед із податків), 
дотацій ЄС, фондів та інших джерел.

планування соціальних послуг адміні‑
стративно‑територіальної одиниці / 
територіальної громади

метод, за допомогою якого можна 
на рівні населеного пункту чи краю пла-
нувати соціальні послуги так, щоб вони 
відповідали місцевій специфіці та потре-
бам окремих громадян. У його творенні 
беруть участь державні та недержавні 
інституції та особи.

піклувальні послуги / патронажні 
послуги

соціальні послуги за місцем прожи-
вання, що надаються особам зі зниже-
ною через вік, хронічні хвороби чи вади 
здоров’я самодостатністю, які потребують 
допомоги іншої фізичної особи. Надається 
за місцем проживання клієнта (вдома).

SLUŽBAS
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pobytová služba

označení pro formu poskytování sociál‑
ních ↓služeb podle ↓zákona o sociálních 
službách. Klientovi je v zařízení poskytu-
jícím sociální služby zajištěno krátkodobé, 
dlouhodobé, příp. trvalé ubytování. Příkla-
dem pobytových služeb jsou: azylové domy, 
domovy pro seniory, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením a dal.

poradenské služby

poskytování informací z různých oblastí 
bezplatně (poradenství nestátních ↑orga‑
nizací) nebo za úplatu (komerční služby).

služby „pro bono publico“

„pro veřejné dobro“: výraz používaný pro 
odbornou práci, kterou někdo vykoná dob-
rovolně a bezplatně nebo za sníženou cenu 
jako službu veřejnosti. Většinou se tak ozna-
čuje bezplatná právní nebo jiná profesio-
nální pomoc poskytovaná jednotlivci nebo 
firmami. Od dobrovolnictví se pro bono akti-
vity liší odborností provedené práce.

sociálně ‑aktivizační služby

druh sociálních ↓služeb poskytovaných 
podle ↓zákona o sociálních službách, buď 
ambulantní (ambulantní ↑služby) nebo 
terénní formou (terénní ↑služby), určených 
zejm.: 
1. rodinám s dětmi; 
2. osobám se zdravotním či duševním posti-
žením; 
3. osobám v seniorském věku. 
Služby obvykle nabízí volnočasové, zájmové 
a vzdělávací aktivity s cílem podpořit osoby 
při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, 
při osobním rozvoji a organizaci volného 
času. Součástí služby může být i psychoso-

послуги з проживання

надання соціальних послуг відповідно до 
Закону «Про соціальні послуги». В уста-
нові, що надає соціальні послуги, клієн-
там надається короткострокове, довго-
строкове, часом постійне проживання. 
Прикладом послуг з проживання є: 
будинки для надання притулку, будинки 
для громадян похилого віку, будинки для 
осіб із вадами здоров’я тощо.

консультаційні послуги

надання інформації з різних сфер безко-
штовно (консультації недержавних орга-
нізацій) та за оплату (комерційні послуги).

послуги «pro bono publico»

для суспільного добра: вираз, що вико-
ристовується для фахової діяльності, яку 
особа виконує добровільно та безоплатно 
чи за знижену вартість як послугу суспіль-
ству. Переважно так називають безко-
штовну правову чи іншу фахову допомогу, 
що надається окремими особами чи фір-
мами. Від волонтерства відрізняється 
фаховістю проведеної діяльності.

соціально‑активізаційні послуги

різновид соціальних послуг, що нада-
ються відповідно до Закону «Про соці-
альні послуги» у амбулаторній формі чи 
за місцем проживання та призначені 
насамперед: 
1. родинам із дітьми; 
2. особам із порушеннями фізичного 
чи душевного здоров’я; 
3. особам похилого віку. 
Послуги найчастіше пропонують заняття 
у вільний час, за інтересами, освітні заняття 
з метою підтримки особи при створенні 
та підтриманні соціальних зв’язків, особи-
стому розвитку та організації вільного часу. 
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ciální podpora či pomoc při krizových situ-
acích. 

sociální služby

činnost nebo soubor činností zajišťujících 
pomoc a podporu osobám za účelem soci-
álního začlenění nebo prevence ↓sociál‑
ního vyloučení. V ČR jsou sociální služby 
upraveny v ↓zákoně o sociálních službách 
a v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. 
Základními druhy sociálních služeb jsou: 
1) sociální poradenství; 
2) služby sociální péče; 
3) služby sociální prevence; 
z hlediska formy poskytování se sociální 
služby rozlišují na: 
1) ambulantní ↑služby; 
2) terénní ↓služby; 
3) pobytové ↑služby. 
Sociální služby jsou v ČR poskytovány nej-
častěji nestátními neziskovými ↑orga‑
nizacemi a příspěvkovými ↑organiza‑
cemi, které jsou zavedené v elektronickém 
Registru poskytovatelů sociálních služeb. 
Služby jsou financovány zejména z rozpočtu 
státu, krajů či obcí a v některých případech 
i z příspěvku uživatelů (např. služby sociální 
péče).

terénní služba

označení pro formu poskytování sociál‑
ních ↑služeb podle ↓zákona o sociál‑
ních službách. Sociální služba je klientovi 
poskytována v jeho přirozeném prostředí 
(např. v bytě, na ulici apod.). Příkladem 
služeb poskytovaných terénní formou jsou: 
osobní asistence, pečovatelské služby, prů-
vodcovské a předčitatelské služby, „street-
work“, tlumočnické služby a dal.

Складовою послуги може бути і психо-со-
ціальна підтримка чи допомога у кризових 
ситуаціях.

соціальні послуги

діяльність чи низка діяльностей, що забез-
печують допомогу і підтримку особам із 
метою їхнього соціального залучення чи 
превенції соціального виключення. В ЧР 
соціальні послуги унормовані в Законі «Про 
соціальні послуги» та супровідній поста-
нові № 505/2006 Збірника законів. Основні 
типи соціальних послуг це: 
1) соціальні консультації; 
2) послуги соціального догляду; 
3) послуги соціальної превенції; 
з точки зору форми надання соціальні 
послуги поділяються на: 
1) амбулаторні послуги; 
2) послуги за місцем проживання; 
3) послуги з проживання. 
Соціальні послуги в ЧР найчастіше нада-
ють недержавні неприбуткові організації, 
які внесені в електронний Реєстр надава-
чів соціальних послуг. Послуги фінансу-
ються переважно з державного бюджету, 
бюджету країв чи населених пунктів, 
у деяких випадків із внесків користувачів 
(напр., послуги соціального захисту).

послуги за місцем проживання

термін на позначення форми надання 
соціальних послуг відповідно до Закону 
«Про соціальні послуги». Соціальна послуга 
надається клієнтові в його природному 
середовищі (напр., у квартирі, на вулиці 
тощо). Прикладом послуг, що надаються за 
місцем проживання, є: особиста асистен-
ція, послуги догляду, супроводу та читання, 
“streetwork”, перекладацькі послуги тощо.
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zákaznické služby

zdravotnická záchranná služba

zajišťuje neodkladnou péči o postižené na 
místě jejich úrazu nebo náhlého onemoc-
nění, v průběhu jejich transportu k dalšímu 
odbornému ↑ošetření a při jejich předání 
do zdravotnického zařízení. Je součástí 
integrovaného záchranného ↓systému. 
Tísňová linka má v ČR číslo 155.

služebnost

věc může být zatížena služebností, která po-
stihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, 
že musí ve prospěch jiného něco trpět 
nebo něčeho se zdržet (čerpání vody na 
svém pozemku).

směna

1. výměna 
2. pracovní směna – období výkonu ↓zaměst‑
nání (ranní, odpolední a noční směna) 
3. skupina pracovníků, kteří společně vyko-
návají práci v rámci jedné pracovní směny 
na společném pracovišti.

směnárna

SMLOUVA

smlouva

bilaterální smlouva

bilaterální dohoda: nejčastěji se jedná 
o označení mezinárodní smlouvy, jejímž 
předmětem je úprava obchodních, politic-
kých či jiných vztahů mezi dvěma stra-
nami. Je -li účastníků dohody více stran, jde 
o mnohostrannou tj. multilaterální smlouvu.

клієнтські послуги / послуги замовникові

швидка медична допомога

забезпечує невідкладну допомогу 
постраждалим на місці їхнього пора-
нення чи раптового захворювання, про-
тягом перевезення для фахового огляду 
та під час передання до медичного 
закладу. Частина інтегрованої рятуваль-
ної системи. Екстрений номер у ЧР 155.

сервітут

предмет може перебувати у сервітуті, що 
означає, що власник предмета як речо-
вого права мусить на користь іншої особи 
щось толерувати чи від чогось утриматися 
(качання води на своїй земельній ділянці).

зміна

1. обмін 
2. робоча зміна — період виконання праці 
(ранкова, денна чи нічна зміна) 
3. група працівників, які разом викону-
ють роботу в межах однієї робочої зміни 
на спільному місці роботи.

пункт обміну валют

договір

двосторонній договір

білатеральний договір: найчастіше 
йдеться про визначення міжнародного 
договору, предметом якого є регулю-
вання торгових, політичних чи інших 
взаємин між двома сторонами. Якщо 
у договорі більше сторін, йдеться про 
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darovací smlouva

písemná smlouva, kterou dárce něco bez-
platně přenechává nebo slibuje obdarova-
nému, a ten dar nebo slib přijímá.

kupní smlouva

nájemní smlouva

druh smlouvy podle zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Upravuje vztah mezi 
pronajímatelem a nájemcem. Nájemní 
smlouvou se pronajímatel zavazuje přene-
chat ↑nájemci movitou či nemovitou věc 
k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje 
platit za to ↑pronajímateli ↑nájemné. 
 

podnájemní smlouva

druh smlouvy podle zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Upravuje vztah nájemce 
domu či bytu a podnájemce, který si před-
mětný dům či byt nebo jejich část pronajímá 
do užívání na smluvenou dobu a za smluve-
nou úplatu. Na rozdíl od nájemního vztahu 
(nájemní ↑smlouva) poskytuje ↑pod‑
nájem nižší právní ochranu (např. podná-
jem lze vypovědět i okamžitě, bez udání 
důvodu).

pracovní smlouva

právní ujednání, které zakládá pra-
covní poměr mezi ↓zaměstnavate‑
lem a ↓zaměstnancem. Uzavírá se vždy 
písemně a vyhotovuje se obvykle ve 

багатосторонній, або ж мультилатераль-
ний договір.

договір дарування

письмовий договір, яким дарувальник 
щось безплатно передає чи обіцяє обда-
ровуваному, а той дарунок чи обіцянку 
приймає.

договір купівлі

договір оренди

тип договору відповідно до 
Закону № 89/2012 Збірника законів, 
Цивільний кодекс. Регулює взаємини між 
орендарем і орендодавцем. За догово-
ром оренди орендодавець зобов’язується 
передати орендареві рухому чи нерухому 
річ у тимчасове користування, а орендар 
зобов’язується платити за це орендодав-
цеві орендну плату.

договір суборенди

тип договору відповідно до 
Закону № 89/2012 Збірника законів, 
Цивільний кодекс. Регулює взаємини 
між орендарем будинку чи квартири 
та суборендарем, який зазначений буди-
нок чи квартиру або їхню частину бере 
в оренду для використання на визна-
чений термін за визначену оплату. На 
відміну від оренди (договору оренди) 
суборенда надає меншу правову охорону 
(наприклад, суборенду можна припинити 
негайно без вказання причин).

трудовий договір

юридична домовленість, що засновує 
трудові правовідносини між працедав-
цем і працівником. Він завжди уклада-
ється у письмовій формі і найчастіше 
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dvou ↓stejnopisech: pro zaměstnava-
tele a zaměstnance. Jestliže byla pracovní 
smlouva uzavřena jen ústně, avšak zaměst-
nanec na jejím základě začal pro zaměst-
navatele vykonávat práci, nelze se dovolat 
její neplatnosti. Každá uzavřená pracovní 
smlouva musí obsahovat alespoň tyto nále-
žitosti: 
1. druh práce, kterou má zaměstnanec 
vykonávat; 
2. místo či místa výkonu práce; 
3. den nástupu do práce (tímto dnem vzniká 
pracovní poměr). 
Náležitosti pracovní smlouvy a z ní vyplý-
vající povinnosti pro zaměstnavatele 
a zaměstnance upravuje ↓zákoník práce.

příkazní smlouva

mandatum, dříve také mandátní smlouva: 
druh smlouvy podle zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Jejím uzavřením se 
↑příkazník (mandatář) zavazuje, že pro 
↑příkazce (mandanta) obstará nějakou 
záležitost. Pokud by někdo obstaral cizí 
záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo 
by o tzv. nepřikázané jednatelství. Příkaz-
ník může pracovat za odměnu, je -li předem 
dohodnuta nebo pokud je zejména vzhle-
dem k jeho povolání obvyklá, jinak svou čin-
nost vykonává bezplatně. 
 

smlouva o dílo

druh smlouvy podle zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Jejím uzavřením vzniká 
závazkový poměr, jehož předmětem je 
obvykle zhotovení, údržba, oprava nebo 
úprava určité věci případně jiné čin-
nosti s předem definovaným výsledkem. 

у двох примірниках: для працедавця 
і працівника. Якщо трудовий договір був 
укладений в усній формі, але працівник 
на його основі почав виконувати для пра-
цедавця роботу, не можна вимагати його 
недійсності. Кожний трудовий договір 
повинен містити принаймні такі дані: 
1. тип роботи, яку виконуватиме пра-
цівник; 
2. місце чи місця виконання роботи; 
3. день виходу на роботу (у цей день 
виникають трудові правовідносини). 
Вимоги до трудового договору та 
обов’язки, що виникають на його основі 
у працедавця і працівника, регулює Тру-
довий кодекс.

договір доручення

mandatum, мандат, раніше також ман-
датний договір: тип договору відповідно 
до Закону № 89/2012 Збірника законів, 
Цивільний кодекс. Підписанням такого 
договору повірений зобов’язується вчи-
нити від імені довірителя певні юридичні 
дії. Якщо хтось вчиняє такі дії без укла-
дання такого договору, йдеться про т. зв. 
недоговірні зобов’язання без спеціаль-
ного доручення. Повірений може працю-
вати за оплату, якщо вона попередньо 
домовлена або якщо вона звична, зва-
жаючи на його професію, в іншому разі 
виконує свої дії безкоштовно.

договір про надання послуг

тип договору відповідно до 
Закону № 89/2012 Збірника законів, 
Цивільний кодекс. Підписанням такого 
договору виникають правовідносини, 
предметом яких зазвичай буває виго-
товлення, утримання, ремонт чи регу-
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Smluvní strany se nazývají jako „zhotovi-
tel“ a „objednatel.“ Zhotovitel se zavazuje 
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
provést dílo. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit předem smluvenou cenu.

SŇATEK

sňatek

uzavření manželství mezi mužem a ženou.

církevní sňatek

forma ↑sňatku, která probíhá zpravidla 
v náboženské instituci (např. kostel). Oddá-
vajícím je kněz či jiný pověřený představitel 
církve. Církevní sňatek je v ČR úředně plat-
ným sňatkem od roku 1992.

občanský sňatek

civilní sňatek: forma ↑sňatku, která pro-
bíhá před představitelem státu, nikoli 
církve. V ČR probíhá prohlášení muže a ženy 
o tom, že spolu vstupují do manželství, před 
↑obecním úřadem, který je pověřen vést 
↑matriku.

účelový sňatek

účelové ↑manželství

SOCIÁLNÍ

sociální exkluze

↓sociální vyloučení

лювання конкретної речі чи іншої дії 
з наперед визначеним результатом. Сто-
рони договору називаються виконавець 
і замовник. Виконавець зобов’язується 
власним коштом і на власний ризик вико-
нати послугу для замовника. Замовник 
зобов’язується послугу отримати і запла-
тити за неї наперед визначену ціну.

шлюб

укладання шлюбу між чоловіком і жінкою.

церковний шлюб

форма шлюбу, який укладається, як пра-
вило, в релігійній установі (наприклад, 
у церкві). Реєструє шлюб священник чи 
інший довірений представник церкви. 
Церковний шлюб у ЧР офіційно визна-
ється державою з 1992 року.

цивільний шлюб

форма шлюбу, який укладається перед 
представником держави, а не церкви. 
У ЧР проголошення чоловіка і жінки про 
те, що вони спільно укладають шлюб, від-
бувається перед муніципальним органом, 
повіреним вести реєстрацію актів цивіль-
ного стану.

фіктивний шлюб

соціальна ексклюзія

соціальне виключення
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sociální pedagog

odborný pracovník; absolvent vysokoškol-
ského studia v oboru ↓sociální pedago‑
gika. Zabývá se teoreticky i prakticky pod-
porou osob v sociálních aspektech výchovy, 
vzdělávání, vývoje osobnosti, socializace 
a dal. Může působit v širokém spektru 
institucí (školy, sociální ↑služby, nestátní 
neziskové ↑organizace aj.).

sociální pedagogika

1. Český pedagogický slovník: aplikovaná 
pedagogická disciplína, zabývající se širo-
kým okruhem problémů spjatých s výchov-
ným působením na rizikové a sociálně zne-
výhodněné skupiny mládeže a dospělých. 
2. Pedagogická encyklopedie: transdiscip-
linární obor zabývající se vztahem prostředí 
a výchovy. Sociální pedagogika pomáhá 
optimalizovat a usměrňovat životní situace 
a procesy, a to s akcentem na vnitřní poten-
ciál člověka a jeho aktivitu. 
 

sociální práce

profesionální aktivita (pomáhající činnost), 
postavená na koncepci lidských práv a soci-
ální spravedlnosti. Jejím cílem je pomáhat 
jednotlivcům, skupinám či komunitám zlep-
šit nebo obnovit jejich schopnost sociálního 
fungování (tj. zvyšovat nebo stabilizovat 
kvalitu života lidí, u kterých je tato kvalita 
ohrožena nebo omezena). Sociální práce 
je v ČR profesí regulovanou (↑regulované 
povolání) podle ↓zákona o sociálních 
službách. Může být vykonávána pouze kva-
lifikovanými odborníky (sociální ↑pracov‑
ník, ↑psycholog, ↑právník, pedagogický 
↑pracovník a dal.).

соціальний педагог

фаховий працівник; випускник закладу 
вищої освіти за фахом «соціальна педаго-
гіка». Теоретично і практично займається 
підтримкою осіб у соціальних аспектах 
виховання, освіти, розвитку особисто-
сті, соціалізації тощо. Може працювати 
у широкому спектрі інституцій (школи, 
соціальні служби, недержавні неприбут-
кові організації тощо).

соціальна педагогіка

1. Чеський педагогічний словник: 
практична педагогічна дисципліна, що 
займається широким спектром про-
блем, пов’язаних із виховною діяльністю 
у ризикових групах та групах молоді та 
дорослих із соціальними невигодами. 
2. Педагогічна енциклопедія: трансдис-
циплінарний фах, що займається взаєми-
нами середовища і виховання. Соціальна 
педагогіка допомагає оптимізувати та 
врегулювати життєві ситуації та про-
цеси, з акцентом на внутрішній потенціал 
людини та її діяльність.

соціальна робота

професійна діяльність (діяльність 
з надання допомоги), заснована на кон-
цепції прав людини та соціальної спра-
ведливості. Її мета — допомагати осо-
бам, групам чи спільнотам покращити 
чи поновити їхню здатність соціального 
існування (тобто підвищувати та стабілі-
зувати якість життя людей, у яких така 
якість перебуває у небезпеці чи обме-
жена). Соціальна робота в ЧР належить 
до регульованих професій відповідно 
до Закону «Про соціальні послуги». Її 
можуть виконувати тільки фахові робіт-
ники (соціальний працівник, психолог, 
юрист, педагогічний працівник тощо).

SOCIÁLNÍS
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SOCIÁLNÍ

sociální tlumočník

komunitní ↓tlumočník

sociální vyloučení

sociální exkluze: proces, kterým jsou jed-
notlivci i celé skupiny osob zbavováni pří-
stupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení 
se do sociálních, ekonomických a politic-
kých aktivit společnosti jako celku. Proces 
sociálního vyloučení je primárně důsledkem 
chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu 
však také další faktory, jako je ↑diskrimi‑
nace, nízké vzdělání či špatné životní pod-
mínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti 
od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdě-
lávacích příležitostí. Projevem sociálního 
vyloučení je tedy například dlouhodobá 
↑nezaměstnanost, závislost na sociálních 
↑dávkách, život v prostorově vyloučených 
částech obcí – ghettech, nízká kvalifikace, 
špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta 
sebeúcty. 

osoby ohrožené sociálním vyloučením

osoby spadající do kategorie zranitelných 
skupin obyvatelstva či osoby v nepříznivé 
sociální situaci. Obecně jsou sociálním 
vyloučením ohroženy zejm.: osoby opou-
štějící ↑ochrannou výchovu a ↓ústavní 
výchovu; osoby propuštěné z výkonu 
↓trestu odnětí svobody; osoby, jejichž 
práva a zájmy jsou ohroženy trestnou čin-
ností jiné osoby; osoby, jejichž způsob 
života může vést ke konfliktu se společ-
ností; osoby bez přístřeší (↑bezdomovec); 
osoby s extrémním zadlužením; dlouhodobě 
nezaměstnaní; osoby se závislostmi a osoby 
ohrožené ↑domácím násilím; osoby se 
zdravotním postižením, osamělé osoby 
v seniorském věku a dal.

соціальний перекладач

комунальний перекладач

соціальне виключення

соціальна ексклюзія: процес, в якому 
окремі особи чи цілі групи позбавлені 
доступу до джерел, необхідних для залу-
чення до соціальних, економічних чи полі-
тичних дій суспільства як цілого. Процес 
соціального виключення є, в першу чергу, 
результатом бідності та низьких прибут-
ків, але сприяють йому й інші фактори, 
наприклад, дискримінація, гірша освіта 
чи погані умови життя. Соціальне виклю-
чення — це відокремлення від інституцій 
та послуг, соціальних мереж та освіт-
ніх можливостей. Проявом соціального 
виключення є, наприклад, довгостро-
кове безробіття, залежність від соціаль-
них виплат, життя у просторово обмеже-
них частинах населеного пункту — гетто, 
низька кваліфікація, поганий стан здо-
ров’я, розпад сім’ї чи втрата самоповаги.

особи, яким загрожує соціальне виклю‑
чення

особи, що належать до категорії вразли-
вих груп населення, чи особи у несприят-
ливій соціальній ситуації. Загалом соці-
альне виключення особливо загрожує: 
особам, що пройшли спеціальними вихов-
ними установами та виховними закла-
дами, особам після відбування покарання 
у вигляді позбавлення волі, особам, чиї 
права та інтереси перебувають у небез-
пеці в результаті кримінальних дій іншої 
особи, особам, спосіб життя яких може 
вести до конфлікту з суспільством, осо-
бам без постійного місця проживання, 
особам з великими боргами, довгостро-
ково безробітним, особам із залежно-
стями, особам, яким загрожує домашнє 
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somatopedie

podobor ↓speciální pedagogiky; zabývá 
se teoreticky i prakticky výchovou, vzdě-
láváním, rozvojem a přípravou na profesní 
a společenské uplatnění u osob s: 
1. vrozeným či získaným tělesným posti-
žením; 
2. chronickým onemocněním; 
3. zdravotním oslabením.

SOUD

soud

nezávislý státní ↑orgán vykonávající soudní 
moc. Poskytuje ochranu porušeným nebo 
ohroženým právům či jiným ↓zákonem 
chráněným zájmům a pouze on rozhoduje 
o vině a trestu za trestné činy. Dělí se na 
soudy obecné (Nejvyšší ↓soud, vrchní 
↓soudy, krajské ↓soudy, okresní soudy) 
a zvláštní soudy (Nejvyšší správní ↓soud, 
Ústavní ↓soud).

krajský soud

rozhoduje ve druhém stupni o řádných 
opravných prostředcích proti ↑rozhodnu‑
tím okresních ↓soudů a je mu svěřena roz-
sáhlá specializovaná prvoinstanční agenda, 
např. rozhodování v některých obchodních 
věcech, v insolvenčním ↑řízení, autorsko-
právních sporech a ve sporech o ochranu 
osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných 
činech. Druhým stupněm jsou pak ↓soudy 
vrchní.

насильство, особам з інвалідністю, 
самотнім особам похилого віку тощо.

соматопедія

підрозділ спеціальної педагогіки; займа-
ється теоретично і практично вихованням, 
освітою, розвитком та підготовкою до 
професійної та суспільної реалізації осіб з: 
1. вродженими чи набутими тілесними 
вадами; 
2. хронічними хворобами; 
3. слабким здоров’ям.

суд

незалежний державний орган судо-
вої влади. Надає охорону порушених 
чи загрожених прав чи інших інтересів, 
захищених законом. Лише він приймає 
рішення про вину та покарання у кримі-
нальних справах. Поділяється на суди 
загальної юрисдикції (Верховний суд, 
вищі суди, крайові суди, районні суди) 
та спеціалізовані суди (Вищий адміні-
стративний суд, Конституційний суд).

крайовий суд

приймає рішення у другій інстанції про 
оскарження рішення районних судів, 
що не набули законної сили, розгля-
дає широке коло спеціалізованих справ 
у першій інстанції, наприклад, прийняття 
рішення в деяких торговельних питаннях, 
справах з визнання банкрутства, спорах 
щодо авторського права, охорони особи-
стості чи найсерйозніших кримінальних 
справах. Другою інстанцією є вищі суди.
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Nejvyšší soud

základem činnosti Nejvyššího soudu je roz-
hodování o mimořádných opravných pro-
středcích proti ↑rozhodnutím soudů niž-
ších stupňů – o ↑dovoláních a stížnostech 
pro porušení ↓zákona. Sjednocuje českou 
judikaturu. Vedle toho mu přísluší určitá 
speciální agenda – např. uznání rozhodnutí 
zahraničních soudů. Sídlí v Brně.

Nejvyšší správní soud

zabývá se agendou správního soudnictví 
(kasační ↓stížnosti, případy nečinnosti 
správního ↑orgánu, napadení voleb, roz-
puštění politických subjektů, pozastavení 
nebo znovuobnovení jejich činnosti, rozho-
dování kompetenčních sporů mezi orgány 
veřejné ↓správy atd.). Představuje také 
kárný soud pro řízení ve věcech soudců, 
státních ↓zástupců a soudních exekutorů. 
Sídlí v Brně.

okresní soud

nejnižší článek českého soudnictví (v Praze 
na úrovni okresních soudů stojí soudy 
obvodní). Zabývají se civilními a méně 
závažnými trestními kauzami.

Ústavní soud

jeho základním posláním je  
garantovat ústavnost právního řádu 
a poskytovat ochranu základním (ústavním) 
právům fyzických ↑osob a právnických 
↑osob na základě ústavního pořádku ČR, 
a to i proti ↑rozhodnutím obecných soudů, 
která by nebyla s ústavním pořádkem ČR 
v souladu (↓ústava).

Верховний суд

основою чинності Верховного суду є при-
йняття рішень про оскарження рішень 
судів нижчих інстанцій, що набули чинно-
сті, — про касації та скарги на порушення 
закону. Уніфікує чеську юдикатуру. Крім 
того, він розглядає і спеціальні питання, 
наприклад, визнання рішення зарубіж-
них судів. Розміщений у м. Брно.

Вищий адміністративний суд

займається справами адміністративного 
судочинства (касаційні скарги, випадки 
бездіяльності адміністративного органу, 
оскарження виборів, розпуск політич-
них суб’єктів, призупинення чи віднов-
лення їхньої діяльності, рішення спорів 
про компетентність органів державного 
управління тощо). Є також дисциплінар-
ним судом у справах суддів, прокуро-
рів та судових виконавців. Розміщений 
у м. Брно.

районний суд

найнижча ланка чеського судочинства 
(у Празі на рівні районних судів перебува-
ють окружні). Займається цивільними та 
менш серйозними кримінальними спра-
вами.

Конституційний суд

його основним завданням є гарантувати 
конституційність системи права та нада-
вати охорону основним (конституційним) 
правам фізичних та юридичних осіб на 
основі конституційного ладу ЧР, зокрема 
проти рішень судів загальної юрисдик-
ції, які не відповідають конституційному 
ладу ЧР.

SOUDS
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vrchní soud

rozhoduje o řádných opravných pro-
středcích proti ↑rozhodnutím krajských 
↑soudů tam, kde tyto soudy rozhodují 
v prvním stupni. Zřízeny jsou dva: Vrchní 
soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci.

SOUDNÍ

soudní

náklady soudního řízení

soudní výdaje: náklady ↑řízení účastníka, 
které zahrnují soudní ↑poplatek (hradí 
↓žalobce) a náklady právního zastoupení 
podle advokátního (↑advokát) tarifu.

soudní překlad

úřední překlad, překlad s kulatým razítkem: 
typ překladu dokumentu, který vyžadují 
zejména úřady (české i zahraniční) a jiné 
instituce. Musí jej dělat soudní ↓tlumočník 
(www.kstcr.cz). 

soudní překladatel

↑regulované povolání: soudní překlada-
tel provádí překladatelské úkony v jazyce 
(vč. komunikačních systémů neslyšících 
a hluchoslepých vycházejících z českého 
jazyka), pro který má oprávnění vyko-
návat překladatelskou činnost a to před 
orgány veřejné moci (↑ministerstvo, kraj-
ský ↓úřad či obecní ↓úřad, ↑soud, obecní 
↑policie, státní ↑policie a dal.), a dále 
vyhotovuje ↑soudní překlady cizojazyčných 
dokumentů, které jsou vyžadovány podle 
jiných právních předpisů (např. diplomu 
o dosaženém vzdělání v zahraničí pro 
řízení o ↑nostrifikaci, překlad rodného 

вищий суд

приймає рішення про оскарження рішень 
крайових судів, що не набули законної 
сили, там, де ці суди приймають рішення 
в першій інстанції. Існує два: Вищий суд 
у Празі та Вищий суд в Оломоуці.

судовий

витрати з ведення судової справи

судові витрати: витрати з ведення справи 
учасника, що складаються з судового 
збору (оплачує позивач) та витрат, пов’я-
заних із правовою допомогою відповідно 
до адвокатського тарифу.

судовий переклад

офіційний переклад, переклад із круг-
лою печаткою: тип перекладу документа, 
який вимагають офіційні органи (чеські 
і зарубіжні) та інші інституції. Його має 
виконувати судовий перекладач 
(www.kstcr.cz).

судовий письмовий перекладач

регульована діяльність: судовий письмо-
вий перекладач виконує перекладацькі 
завдання мовою (включно з комуніка-
ційними системами глухих і сліпо-глу-
хих, заснованих на чеській мові), для якої 
має дозвіл виконувати перекладацьку 
діяльність, зокрема для органів держав-
ної влади (міністерства, крайові установи 
чи місцеві установи, суд, місцева поліція, 
державна поліція тощо), а також виго-
товляє судовий переклад іншомовних 
документів, які вимагаються за іншими 
правовими нормами (наприклад, диплому 
про досягнуту освіту за кордоном у справі 
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↑listu či oddacího ↑listu pro získání povo-
lení k pobytu za účelem společného sou-
žití rodiny atd.). Soudním překladatelem 
může být pouze fyzická ↑osoba, která splní 
požadavky stanovené v zák. č. 354/2019 
Sb., o soudních tlumočnících a soudních 
překladatelích a ve vyhlášce č. 506/2020 
Sb., o výkonu tlumočnické a překladatel-
ské činnosti a která byla na základě splnění 
vstupní zkoušky a podané žádosti zapsána 
na seznam soudních tlumočníků a překla-
datelů a získala k této činnosti oprávnění 
vydané Ministerstvem spravedlnosti. 
Podrobné informace spolu se seznamem 
soudních tlumočníků a překladatelů jsou 
dostupné na webu:
https://tlumocnici.justice.cz/
a https://www.kstcr.cz/cz

soudní přezkum rozhodnutí správního 
orgánu

přezkum rozhodnutí vydaného správním 
↑orgánem, prostřednictvím příslušného 
správního soudu (↑správní soudnictví) 
poté, co účastník řízení vyčerpal všechny 
přípustné ↑opravné prostředky. 
V rámci soudního přezkumu lze podat: 
1. žalobu proti rozhodnutí správního orgánu; 
2. ↓žalobu proti nečinnosti; 
3. žalobu proti nezákonnému zásahu, 
pokynu nebo donucení správního orgánu. 
Opravným prostředkem proti zamítavému 
rozhodnutí správního soudu je kasační 
↓stížnost. 
 

soudní znalec

zpracovává znalecké ↑posudky především 
pro ↑soudy. Do funkce jej pro konkrétní 
specializaci jmenuje ministr spravedlnosti. 

з нострифікації, переклад свідоцтва 
про народження чи свідоцтва про шлюб 
при отриманні дозволу на перебування 
з метою спільного проживання сім’ї тощо). 
Судовим письмовим перекладачем може 
бути тільки фізична особа, що виконає 
умови, встановлені у Законі № 354/2019 
Збірника законів «Про судових усних 
перекладачів і судових письмових пере-
кладачів» та у постанові № 506/2020 
Збірника законів «Про виконання діяльно-
сті з усного і письмового перекладу», яка 
на основі виконання вступного іспиту та 
поданої заяви була записана до переліку 
судових усних і письмових перекладачів 
та отримала для цієї діяльності дозвіл, 
виданий Міністерством юстиції. Детальна 
інформація разом із переліком судових 
усних і письмових перекладачів доступна 
на сторінках: https://tlumocnici.justice.cz/ 
та  https://www.kstcr.cz/cz

судовий перегляд рішення адміністра‑
тивного органу

перегляд рішення, виданого адміністра-
тивним органом, відповідним адміні-
стративним судом після того, як учас-
ник справи використав усі можливості 
оскарження рішень. 
У межах судового перегляду можна 
подати: 
1. скаргу на рішення адміністративного 
органу; 
2. скаргу на бездіяльність; 
3. скаргу на незаконне втручання, вка-
зівку чи вимогу адміністративного 
органу. 
Оскарженням рішення щодо відмови адмі-
ністративного суду є касаційна скарга.

судовий експерт

виготовляє експертні висновки насам-
перед для судів. Його відповідно до кон-
кретної спеціалізації призначає на посаду 
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Seznam jmenovaných znalců naleznete na 
portálu ↑MS www.justice.cz.

speciálně‑pedagogické centrum

SPC: druh ↓školského poradenského zaří‑
zení podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., posky-
tuje odborné poradenské služby v psycho-
logické, speciálně -pedagogické a sociální 
oblasti. Služby jsou poskytovány: 
1. žákům a studentům s tělesným, slucho-
vým, zrakovým nebo mentálním postižením, 
a dále žákům a studentům s vadami řeči či 
s ↑poruchou autistického spektra 
2. učitelům na školách, do jejichž třídy 
docházejí žáci a studenti s tělesným nebo 
zdravotním postižením. SPC vykonává svou 
činnost ambulantně na pracovišti centra. Při 
své činnosti spolupracuje s dalšími škol-
skými poradenskými zařízeními a se ↓škol‑
ními poradenskými pracovišti.

speciální pedagog

pedagogický ↑pracovník; absolvent 
magisterského studia v oboru ↓speciální 
pedagogika. Zabývá se pedagogickou, dia-
gnostickou, terapeutickou, logopedickou 
a poradenskou činností ve vztahu k osobám 
se ↓speciálními vzdělávacími potřebami. 
V rámci své činnosti speciální pedagog 
vyhodnocuje nápravné, reedukační a kom-
penzační postupy. Speciální pedagog působí 
obvykle: 
1. na školách (↓školní speciální pedagog); 
2. ve školských poradenských zařízeních 
(↑pedagogicko ‑psychologická poradna, 
↑speciálně ‑pedagogické centrum); 
3. ve výchovných zařízeních (↓střediska 
výchovné péče, ↑diagnostický ústav, 
výchovný ústav); 

міністр юстиції. Перелік призначених 
експертів можна знайти на порталі МЮ: 
www.justice.cz.

спеціально‑педагогічний центр

СПЦ: тип шкільної консультаційної уста-
нови відповідно до постанови № 72/2005 
Збірника законів, який надає фахові кон-
сультаційні послуги у педагогічній, спеці-
ально-педагогічній та соціальній сфері. 
Послуги надаються: 
1. учням і студентам з фізичними, слухо-
вими, зоровими чи ментальними вадами, 
а також учням і студентам із порушен-
нями мовлення чи розладами аутистич-
ного спектру, 
2. вчителям у школах, в класах яких 
є учні та студенти з фізичними чи медич-
ними вадами. СПЦ виконує свою діяль-
ність амбулаторно. У своїй роботі 
співпрацює з іншими шкільними консуль-
таційними установами та зі шкільними 
консультаційними пунктами.

спеціальний педагог

педагогічний працівник; випускник магіс-
терської програми за спеціальністю 
 «спеціальна педагогіка». Займається 
педагогічною, діагностичною, терапевтич-
ною, логопедичною та консультаційною 
діяльністю щодо осіб з особливими освіт-
німи потребами. У межах своєї діяльності 
спеціальний педагог оцінює корекційні, 
перевиховні та компенсаційні підходи. 
Спеціальний педагог зазвичай працює: 
1. у школах (шкільний спеціальний педа-
гог); 
2. у шкільних консультаційних пунктах 
(педагогічно-психологічна консультація, 
спеціально-педагогічний центр); 
3. у виховних закладах (центри виховної 
роботи, діагностичний інститут, виховний 
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4. v sociálních ↑službách (sociální služby 
uvedené v zák. č. 108/2008 a dal.).

speciální pedagogika

pedagogická disciplína, která teoreticky 
i prakticky řeší problémy výchovy a vzdě-
lávání osob znevýhodněných v důsledku 
zdravotního, mentálního či kombinova-
ného postižení a nebo sociokulturních vlivů. 
Podobory speciální pedagogiky (tzv. pedie) 
tvoří: 
1. ↑somatopedie; 
2. ↓tyflopedie; 
3. surdopedie; 
4. psychopedie; 
5. ↑logopedie; 
6. ↑etopedie; 
7. speciální pedagogika osob s dílčími nedo-
statky; 
8. speciální pedagogika osob s kombinova-
ným postižením.

speciální vzdělávací potřeby

SVP: dítě, žák a student se speciálními 
vzdělávacími potřebami: označení pro stav, 
v němž osoba, která se vzdělává (obvykle na 
základní, střední, vyšší odborné či vysoké 
↓škole), potřebuje poskytnutí ↑podpůr‑
ných opatření, která směřují k naplnění 
jejích vzdělávacích možností či k uplat-
nění a užívání jejích práv na rovnoprávném 
základě s ostatními (zejm. nezbytné úpravy 
ve vzdělávání a školských službách, které 
odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu 
prostředí nebo jiným životním podmínkám 
žáka, a které těmto žákům bezplatně posky-
tuje škola a školské zařízení). 

інститут); 
4. у соціальних послугах (соціальні послуги, 
наведені у Законі № 108/2008 та ін.).

спеціальна педагогіка

педагогічна дисципліна, яка теоретично 
і практично вирішує проблеми виховання 
та навчання осіб, що мають невигоди 
у результаті вад здоров’я, ментальних чи 
комбінованих вад, а також соціокультур-
ного впливу. Підрозділами спеціальної 
педагогіки (т. зв. педії) є: 
1. соматопедія; 
2. офтальмопедія; 
3. сурдопедія; 
4. психопедія; 
5. логопедія; 
6. етопедія; 
7. спеціальна педагогіка для осіб з част-
ковими недоліками; 
8. спеціальна педагогіка для осіб з комбі-
нованими вадами.

особливі освітні потреби

ООП: дитина, учень і студент із особли-
вими освітніми потребами: визначення 
стану, в якому особа, що отримує освіту 
(зазвичай в основній, середній, вищій 
професійній чи вищій школі) потребує 
надання заходів підтримки, що слугу-
ють реалізації її навчальних можливо-
стей чи реалізації та використанню її 
прав на основі рівноправності з іншими 
(особливо необхідні кориґування в нав-
чанні та освітніх послугах, що відповіда-
ють стану здоров’я, культурному середо-
вищу чи іншим умовам життя учня, які 
таким учням безкоштовно надає школа 
чи навчальний заклад).

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKAS
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SPIS

spis

↑listina s úředním záznamem. Zakládá 
a vede se o průběhu správního ↑řízení 
nebo soudního ↑řízení. Je označen spiso-
vou značkou a obsahuje seznam spisového 
materiálu – tj. soupis všech svých součástí 
(podání, ↑protokoly, záznamy, písemná 
vyhotovení ↑rozhodnutí a jiných úkonů 
správního nebo soudního ↑orgánu), včetně 
příloh, s určením data, kdy byly do spisu 
vloženy.

nahlížení do spisu

účastníci ↑řízení a jejich ↓zástupci 
mají dle správního řádu právo nahlížet do 
↑spisu, pořizovat si za úplatu kopie, a to 
i v případě, že ↑rozhodnutí ve věci již 
nabylo ↑právní moci. Spis musí obsaho-
vat seznam všech dokumentů a o nahlížení 
se sepisuje ↑protokol. Pokud informa-
cím ze spisu nerozumíte, doporučujeme 
jeho ofocení a následnou právní konzultaci, 
např. v nestátní neziskové ↑organizaci.

splátka

částka spláceného dluhu

splátkový kalendář

dokument uzavřený mezi věřitelem a dluž-
níkem, stanovující, kdy a v jaké výši bude 
dlužník splácet svůj dluh. Nedodržení splát-
kového kalendáře je obvykle spojeno se 
↑sankcemi (↑penále). Uzavřením splátko-
vého kalendáře dlužník svůj dluh uznává.

справа

документ з офіційним записом. Заво-
диться та ведеться під час адміністра-
тивного чи судового розгляду. Позначе-
ний власним номером та містить перелік 
матеріалів справи — тобто опис всіх 
його частин (заяви, протоколи, записи, 
письмові рішення та інші дії адміністра-
тивного чи судового органу), включно 
з додатками, із зазначенням дати, коли 
вони були додані до справи.

ознайомлення з матеріалами справи

учасники розгляду та їхні представники 
мають відповідно до адміністративних 
правил право ознайомлюватися з мате-
ріалами справи, за оплату виготовляти 
копії, зокрема і в разі, коли рішення 
у справі вже набуло законної сили. 
Справа повинна містити перелік всіх 
документів, а про ознайомлення скла-
дається протокол. Якщо ви не розумієте 
інформацію, зазначену у справі, радимо 
її сфотографувати та отримати юридичну 
консультацію, наприклад, у недержавній 
неприбутковій організації.

внесок

сплачена частина боргу

графік внесків

документ, складений між кредито-
ром і боржником, що встановлює, коли 
і в якому розмірі боржник буде сплачу-
вати борг. Недотримання графіку вне-
сків, як правило, пов’язане із санкці-
ями (пеня). Укладанням графіку внесків 
боржник визнає свій борг.

SPISS
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společenství vlastníků jednotek

SVJ: právnická ↑osoba založená vlastníky 
bytových či nebytových jednotek domu, za 
účelem zajišťování správy domu a pozemku. 
Orgány SVJ tvoří shromáždění a výbor. Zalo-
žení, činnost či zrušení SVJ upravuje § 1194 
a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

společná domácnost

pojem užívaný zejm. v souvislosti s žádostmi 
a výplatou testovaných nepojistných soci‑
álních ↑dávek (např. ↑porodné, ↑přída‑
vek na dítě, ↑příspěvek na bydlení, ↑pří‑
spěvek na živobytí, ↑doplatek na bydlení, 
či mimořádná okamžitá ↑pomoc). Spo-
lečnou domácností se rozumí soužití dvou 
nebo více fyzických ↑osob, které spolu žijí 
trvale, a které společně uhrazují náklady 
na své potřeby (např. náklady na bydlení, 
stravu apod.). V souvislosti s pobytem 
cizinců na území ČR se pojem používá také 
pro doložení dostatečných ↑prostředků 
k pobytu (např. za účelem získání či pro-
dloužení žádosti o ↓vízum nad 90 dnů či 
k dlouhodobému ↑pobytu). 
 
 
 

SPOLEČNOST

společnost

akciová společnost

a. s.: obchodní kapitálová ↓společnost, 
jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, 
obchodovatelné akcie. Společnost odpo-
vídá za porušení svých závazků celým svým 

об’єднання співвласників житла

ОСЖ: юридична особа, заснована влас-
никами житлових і нежитлових примі-
щень будинку, з метою забезпечення 
управління домом та прибудинковою 
територією. Органи ОСЖ складаються зі 
зборів та комітету. Заснування, діяльність 
та припинення діяльності ОСЖ регулює 
§ 1194 і наступні Закону № 89/2012 Збір-
ника законів, Цивільний кодекс.

спільне ведення господарства

термін, який використовується насам-
перед у зв’язку із заявами та виплатою 
залежних від прибутків нестрахових 
соціальних виплат (наприклад, допомога 
при народженні дитини, допомога на 
дитину, допомога на житло, допомога на 
прожиття, додаткова виплата на житло 
чи надзвичайна негайна допомога). Під 
спільним веденням господарства розу-
міють співжиття двох і більше фізичних 
осіб, які живуть разом тривалий час, 
а також спільно оплачують свої витрати 
(наприклад, витрати на житло, харчу-
вання тощо). У зв’язку з перебуванням 
іноземців на території ЧР термін вико-
ристовується для підтвердження достат-
ніх засобів для перебування (наприклад, 
з метою отримання чи продовження 
заяви на візу для перебування понад 
90 днів чи довгострокове перебування).

товариство

акціонерне товариство

АТ: господарське товариство, що об’єднує 
капітал, розділений на однакові частки, 
акції, придатні для господарювання. 
Товариство відповідає у разі порушення 
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majetkem. Akcionář neručí za závazky spo-
lečnosti. ↑Firma společnosti musí obsa-
hovat označení „akciová společnost“ nebo 
zkratku „akc. spol.“ nebo zkratku „a. s.“. 
Od 1. ledna 2014 je akciová společnost 
v ČR upravena ↓zákonem č. 90/2012 Sb., 
o obchodních ↑korporacích.

kapitálová společnost

společnost, jejíž podstatou je majetková 
účast společníků (vlastnictví obchodních 
podílů, akcií) a oddělení osobního majetku 
společníků od majetku společnosti, nízké 
riziko ručení společníků za závazky spo-
lečnosti. Patří sem akciová ↑společnost 
a ↓společnost s ručením omezeným.

komanditní společnost

právnická ↑osoba, kterou ↓zákon 
o obchodních ↑korporacích řadí mezi 
osobní ↑obchodní společnosti. Zakládá se 
společenskou smlouvou (vždy minimálně 
dva zakladatelé) v písemné formě s úředně 
ověřenými ↑podpisy. Jeden nebo více 
společníků ručí za závazky společnosti do 
výše svého nesplaceného vkladu zapsa-
ného v ↑obchodním rejstříku (komandi-
tisté) a jeden nebo více společníků celým 
svým majetkem (komplementáři). Může být 
založena za účelem ↑podnikání nebo za 
účelem správy vlastního majetku.

občanská společnost

abstraktní pojem, zahrnující veškeré organi-
zace, sdružující občany na dobrovolné bázi. 
Vymezit ji lze také jako organizované aktivity 
občanů, které nejsou spojeny se státními 
strukturami nebo komerčními organizacemi. 
Pod pojem občanská společnost se řadí 

своїх зобов’язань усією своєю власністю. 
Акціонер не відповідає за зобов’язання 
товариства. Назва товариства повинна 
містити позначення «акціонерне товари-
ство» чи скорочення АТ. З 1 січня 2014 р. 
акціонерне товариство в ЧР діє на підставі 
Закону № 90/2012 Збірника законів, «Про 
господарські корпорації».

об’єднання капіталів

товариство, основою якого є майнова 
участь учасників товариства (власники гос-
подарських часток, акцій) та відокремлення 
приватного майна від майна товариства, 
низький ризик відповідальності учасників 
товариства за зобов’язаннями товариства. 
Сюди відносять акціонерні товариства і то-
вариства з обмеженою відповідальністю.

командитне товариство

юридична особа, яку Закон «Про госпо-
дарські корпорації» відносить до 
господарських товариств, що об’єднують 
осіб. Створюється засновницьким дого-
вором (завжди хоча б два засновники, 
у письмовій формі з офіційно завіреними 
підписами). Один чи більше учасників 
товариства відповідають за зобов’язан-
нями товариства розміром свого неви-
плаченого внеску, записаного в господар-
ському реєстрі (командитисти), а один чи 
більше учасників товариства всією своєю 
власністю (комплементарі). Може бути 
засноване з метою підприємницької діяль-
ності чи з метою управління власністю.

громадянське суспільство

абстрактне поняття, що включає в себе 
всі організації, що об’єднують громадян на 
добровільній основі. Його можна описати 
також як організовану діяльність грома-
дян, що не пов’язані з державними струк-
турами чи комерційними організаціями. 
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zejm.: 
1. nestátní neziskové ↑organizace; 
2. zájmové skupiny; 
3. obchodní sdružení; 
4. náboženské organizace; 
5. některá profesní sdružení, aj. 
Občanská společnost tvoří nedílnou součást 
demokratického politického uspořádání.

obecně prospěšná společnost

o.p. s.: jedna z právních forem nestátních 
neziskových ↑organizací v České repub-
lice. Činnost obecně prospěšných společ-
ností byla upravena zák. č. 248/1995 Sb., 
který však byl k 31. 12. 2013 zrušen a od 
1. 1. 2014 nahrazen zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

společnost s ručením omezeným

s. r. o.: nejpoužívanější forma ↑obchodní 
společnosti v ČR. Upravuje ji ↓zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních ↑korpora‑
cích a patří mezi kapitálové společnosti 
(kapitálová ↑společnost). Může ji zalo-
žit jediný společník nebo více. Obchodní 
↑firma společnosti musí obsahovat ozna-
čení „společnost s ručením omezeným“ 
(nebo jako zkratky, s. r. o. či, spol. s r. o.). 
Minimální vklad společníka, a tudíž i mini-
mální výše základního kapitálu společnosti, 
je 1 Kč. Společnost odpovídá za porušení 
svých závazků celým svým majetkem. Mezi 
hlavní ↑orgány patří ↓valná hromada 
a ↑jednatelé (statutární ↑orgány společ-
nosti).

veřejná obchodní společnost

osobní ↑obchodní společnost, jejíž činnost 
upravuje ↓zákon o obchodních ↑korpo‑
racích. Podnikají v ní minimálně dvě osoby 

До поняття «громадянське суспільство» 
зокрема відносять: 
1. недержавні неприбуткові організації; 
2. об’єднання за інтересами; 
3. господарські об’єднання; 
4. релігійні організації; 
5. деякі професійні об’єднання тощо. 
Громадянське суспільство є невід’ємною 
складовою демократичного політичного 
устрою.

суспільно‑корисні товариства

СКТ: одна з юридичних форм недержав-
них неприбуткових організацій в Чеській 
Республіці. Діяльність суспільно-корис-
них товариств була врегульована Зако-
ном № 248/1995 Збірника законів, який 
однак 31. 12. 2013 втратив чинність, а з 
1. 1. 2014 замінений Законом № 89/2012 
Збірника законів, Цивільний кодекс.

товариство з обмеженою відповідальністю

ТОВ: найчастіше використовувана форма 
господарського товариства в ЧР. Регу-
люється Законом № 90/2012 Збірника 
законів, «Про господарські корпорації» і 
належить до об’єднання капіталів. Може 
мати одного чи більше засновників. Тор-
говельна назва товариства має містити 
позначку «товариство з обмеженою від-
повідальністю» (або скорочення ТОВ). 
Мінімальний внесок засновника, і водно-
час мінімальний розмір статутного капі-
талу, складає 1 крону. Товариство відпо-
відає за недотримання своїх зобов’язань 
усім своїм маєтком. До основних органів 
належать збори засновників і виконав-
чий орган (статутні органи товариства).

повне товариство

господарське товариство, що об’єднує 
осіб, діяльність якого регулює Закон «Про 
господарські корпорації». У ньому займа-
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a za své závazky ručí celým svým majetkem, 
a to společně a nerozdílně. 
 

spolek

1. obecně sdružení několika osob či skupina 
osob (např. dětský či školní spolek), 
2. od 1. 1. 2014 označení pro zvláštní formu 
právnické ↑osoby, určené pro 
samosprávné a dobrovolné sdružení ales-
poň 3 osob vedených společným zájmem. 
Účelem spolku může být buď sdílení jen 
vzájemných cílů (např. sportovní klub) 
nebo nějaká obecně prospěšná činnost 
(např. poskytování sociálních služeb, reali-
zace vzdělávacích aktivit aj.). Právně upra-
ven je v § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Před rokem 2014 dle 
starého občanského zákoníku ↑občanské 
sdružení.

SPOŘENÍ

spoření

stavební spoření

specifický druh spoření, který umožňuje 
naspořit částku na budoucí výstavbu, rekon-
strukci nebo jiné stavební úpravy bytu či 
domu. Během spoření klient získává nejen 
pravidelný ↓úrok z naspořené částky, ale 
i příspěvek od státu (tzv. státní podpora). 
Státní podpora činí 10 % z ročního vkladu 
na spořící účet, nejvýše však 2 000 Kč 
ročně.

ються підприємницькою діяльністю при-
наймні дві особи, які за зобов’язаннями 
відповідають усім своїм маєтком, разом 
і неподільно.

спілка

1. загалом об’єднання кількох осіб чи група 
осіб (наприклад, дитяча чи шкільна спілка), 
2. з 1. 1. 2014 позначення особливої 
форми юридичної особи, що призна-
чена для самоврядних та добровільних 
об’єднань принаймні 3 осіб, що керуються 
спільним інтересом. Метою спілки може 
бути лише спільна ціль (наприклад, спор-
тивний клуб) чи якась загально-корисна 
діяльність (наприклад, надання соціаль-
них послуг, проведення освітніх заходів 
тощо). Правове регулювання має в § 214 
та наступних Закону № 89/2012 Збірника 
законів, Цивільний кодекс. До 2014 року 
згідно зі старим Цивільним кодексом — 
громадське об’єднання.

заощадження

будівельні заощадження

спеціальний тип заощадження, який дає 
можливість заощадити суму для май-
бутнього будівництва, ремонту чи іншої 
будівельної діяльності квартири чи дому. 
Протягом заощадження клієнт отри-
мує не лише регулярні відсотки від суми 
заощадження, а й доплату від держави 
(т. зв. державна підтримка). Державна 
підтримка складає 10 % від річного 
внеску на заощаджувальний рахунок, 
але максимально 2000 крон на рік.
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SPRÁVA

správa

celní správa

správní a bezpečnostní organizace pod-
řízená ↑MF, jejímž úkolem je výběr ↑cla 
z dováženého zboží a kontrola jeho kvality, 
výběr některých ↑daní (např. spotřební 
a energetické daně) aj. Mobilní jednotky 
celní správy mají za úkol přímo v terénupro-
vádět kontroly převáženého zboží.

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ: organizace podřízená ↑Ministerstvu 
práce a sociálních věcí. Největší finančně 
správní instituce v rámci celé státní správy 
ČR. Vykonává působnost v oblasti sociál-
ního zabezpečení - zejm. výběr sociálního 
↑pojištění, výplata ↑dávek důchodového 
pojištění (zák. č. 155/1995 Sb., o důcho-
dovém pojištění) a ↑dávek nemocenského 
pojištění (zák. č. 187/2006 Sb., o nemo-
cenském pojištění). Kompetence ČSSZ jsou 
upraveny zák. č. 582/1991 Sb. (podrobné 
informace jsou dostupné na www.cssz.cz). 
 
 
 
 
 

Finanční správa ČR

státní instituce spadající pod ↑Ministerstvo 
financí, která má na starosti správu ↑daní. 
Dělí se na Generální finanční ředitelství, 
Odvolací finanční ředitelství a jednotlivé 
krajské finanční ↓úřady.

управління / адміністрація / служба

митна служба

адміністративна та безпекова організа-
ція, підпорядкована Міністерству фінансів, 
метою якої є збір мита з імпортних товарів і 
контроль їхньої якості, збір деяких податків 
(наприклад, споживчий чи енергетичний 
податок) тощо. Мобільні підрозділи митної 
служби мають завдання прямо на місці про-
водити контроль товарів, що перевозяться.

Чеська служба соціального забезпе‑
чення

ЧССЗ: організація, підпорядкована Мініс-
терству праці і соціальних справ. Най-
більша фінансово-адміністративна інсти-
туція в усьому державному управлінні ЧР. 
Провадить діяльність у сфері соціального 
забезпечення — зокрема збір соціаль-
ного страхування, виплату часток пен-
сійного страхування (Закон № 155/1995 
Збірника законів, «Про пенсійне страху-
вання») та часток страхування у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю 
(Закон № 187/2006 Збірника законів, 
«Про страхування у зв’язку з тимчасо-
вою непрацездатністю»). Компетенція 
ЧССЗ визначається Законом № 582/1991 
Збірника законів (детальна інформація 
доступна на www.cssz.cz).

Фінансова служба ЧР

державна інституція, підпорядкована 
Міністерству фінансів, яка опікується 
адмініструванням податків. Поділяється 
на Генеральний фінансовий директорат, 
Апеляційний фінансовий директорат та 
окремі крайові фінансові відомства.
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okresní správy sociálního zabezpečení 
Pražská správa sociálního zabezpečení

PSSZ: územní pracoviště České ↑správy 
sociálního zabezpečení v hl. m. Praze. 

státní správa

činnost státu prostřednictvím těchto 
↑orgánů: ústřední ↑orgány státní správy 
(ministerstva), územní orgány státní 
správy, ostatní státní orgány (např. státní 
fondy), jiné k tomu oprávněné subjekty 
(např. veřejná stráž). Rozlišujeme státní 
správu specializovanou (např. finanční 
↓úřad) a všeobecnou (politickou) státní 
správu v přenesené působnosti, kterou 
vykonávají např. územní samosprávné celky 
(↑samospráva) prostřednictvím svých 
úřadů.

veřejná správa

správní činnost související s poskytováním 
veřejných služeb, řízením veřejných záleži-
tostí na místní i centrální úrovni a zajišťová-
ním záležitostí ve veřejném zájmu. Kromě 
této správní činnosti (např. vydávání správ-
ních aktů) bývají za veřejnou správu označo-
vány též správní ↑orgány, které ji vykoná-
vají, tedy především úřady. Je rozdělena na 
státní ↑správu a ↑samosprávu. 

Správa uprchlických zařízení MV ČR

SUZ: rozpočtová organizace ↑Ministerstva 
vnitra ČR, která je provozovatelem přijíma-
cích, pobytových a integračních azylových 
středisek a zařízení pro ↓zajištění cizinců. 
Od roku 2009 poskytuje služby v ↑Cent‑
rech na podporu integrace cizinců (CPIC) 
ve většině ↑krajů. Od roku 2017 je dále 

районні служби соціального забезпечення 
Празька служба соціального забезпе‑
чення

ПССЗ: територіальний відділ Чеської служби 
соціального забезпечення в м. Прага.

державне управління

діяльність держави через такі органи: 
центральні органи державного управління 
(міністерства), територіальні органи дер-
жавного управління, інші державні органи 
(наприклад, державні фонди), інші упов-
новажені на це суб’єкти (наприклад, гро-
мадська охорона). Розрізняють державне 
управління спеціалізоване (наприклад, 
фінансове відомство) та загальне (полі-
тичне) державне управління на основі 
делегованих повноважень, яке викону-
ють, наприклад, територіальні одиниці 
самоврядування через свої адміністрації.

громадське управління

управлінська діяльність, пов’язана 
з наданням публічних послуг, керівниц-
твом публічними справами на місцевому 
та центральному рівні та забезпеченням 
справ в інтересах громади. Крім такої 
управлінської діяльності (наприклад, 
видача адміністративних актів), громад-
ським управлінням також називають адмі-
ністративні органи, які її виконують, тобто 
насамперед адміністрації. Поділяється на 
державне управління та самоврядування.

Адміністрація установ для біженців 
МВС ЧР

АУБ: бюджетна організація Міністерства 
внутрішніх справ ЧР, яка утримує при-
ймальні, житлові та інтеграційні центри 
з надання притулку та 
установи для арешту іноземців. 
З 2009 року надає послуги в Центрах на 
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SUZ ↑Generálním poskytovatelem inte‑
gračních služeb (GPIS) pro osoby s udě-
lenou mezinárodní ↑ochranou (podrobné 
informace o činnosti SUZ jsou dostupné na 
www.suz.cz). 

azylové zařízení Správy uprchlických zaří‑
zení MV ČR

hov. ↓uprchlický tábor: dělí se na přijímací 
a pobytová střediska pro ↓žadatele o mezi‑
národní ochranu a integrační azylová stře-
diska pro ↑azylanty a osoby s doplňkovou 
↓ochranou (↑Správa uprchlických zaří‑
zení MV ČR).

integrační azylové středisko Správy 
uprchlických zařízení MV ČR

IAS: zařízení ↑Správy uprchlických zařízení 
MV ČR; slouží osobám, kterým byla přiznána 
mezinárodní ↑ochrana a které vstou-
pily do ↓Státního integračního programu 
a požádaly o dočasné ubytování v IAS. Doba 
strávená v IAS (max. 18 měsíců) slouží pře-
devším k osvojení českého jazyka a získání 
samostatného bydlení a zaměstnání. Ubyto-
vání v IAS je zpoplatněno.
 

pobytové středisko Správy uprchlických 
zařízení MV ČR

PoS: zařízení ↑Správy uprchlických zaří‑
zení MV ČR; slouží k ubytování ↓žadatelů 
o mezinárodní ochranu, kteří prošli pře-
depsanými vstupními procedurami v při‑
jímacím ↓středisku, a to po dobu řízení 
ve věci jejich žádosti. Žadatelé mohou 
svobodně střediska opouštět nebo využít 
možnosti pobytu v soukromí (tj. zcela mimo 
pobytové středisko). Poskytované služby 
jsou obdobné jako v přijímacím středisku - 
důraz je kladen na sociální práci doplněnou 

підтримку інтеграції іноземців у більшості 
країв. З 2017 року АУБ також є Генераль-
ним надавачем інтеграційних послуг для 
осіб із наданим міжнародним захистом 
(детальна інформація про діяльність АУБ 
доступна на www.suz.cz).

установа з надання притулку Адміні‑
страції установ для біженців МВС ЧР

розм. біженецький табір: поділяється на 
приймальні та житлові центри для про-
хачів про міжнародний захист та Інте-
граційні центри з надання притулку для 
біженців та осіб з додатковим захистом 
(Адміністрація установ для біженців).

інтеграційний центр з надання при‑
тулку Адміністрації установ для біжен‑
ців МВС ЧР

ІЦ: заклад Адміністрації установ для 
біженців МВС ЧР, призначений для осіб, 
яким було надано міжнародний захист 
і які увійшли до Державної інтеграційної 
програми та попросили про тимчасове 
поселення в ІЦ. Час, проведений в ІЦ 
(макс. 18 місяців) слугує насамперед для 
ознайомлення з чеською мовою та отри-
мання самостійного житла та роботи. 
Проживання в ІЦ оплачується.

житловий центр Адміністрації установ 
для біженців МВС ЧР

ЖП: заклад Адміністрації установ для 
біженців МВС ЧР, призначений для посе-
лення прохачів про міжнародний захист, 
які пройшли відповідними вступними 
процедурами у приймальному центрі, на 
час розгляду по суті їхньої заявки. Про-
хачі можуть вільно залишати центри чи 
користуватися можливістю перебування 
у приватних місцях (тобто поза житло-
вим центром). Надавані послуги подібні 
до тих, що надає приймальний центр: 
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o volnočasové aktivity. Zvláštní pozornost 
je věnována ohroženým skupinám, mezi 
které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, 
samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psy-
chicky či sociálně handicapované osoby 
a oběti fyzického nebo psychického násilí.

přijímací středisko Správy uprchlických 
zařízení MV ČR

PřS: zařízení ↑Správy uprchlických zaří‑
zení MV ČR; slouží k ubytování nově přícho-
zích ↓žadatelů o mezinárodní ochranu, 
a to až do doby ukončení základních vstup-
ních procedur (identifikace totožnosti, zahá-
jení řízení o udělení mezinárodní ochrany, 
vstupní pohovor a sociální šetření, přede-
psaná vstupní zdravotní prohlídka). Přijímací 
středisko není možné volně opustit. Je zde 
poskytováno ubytování, strava, základní 
hygienické potřeby a lékařská péče. Žada-
telé mají dále k dispozici sociální a psycho-
logické služby a mohou se účastnit vol-
nočasových aktivit, navštěvovat výtvarné 
dílny apod. V ČR fungují dvě přijímací stře-
diska: v tranzitním prostoru mezinárod-
ního letiště Václava Havla (dříve Ruzyně) 
a v Zastávce u Brna.

SPRÁVCE

správce

insolvenční správce

správce ustanovený ↑soudem v rámci 
insolvenčního ↑řízení. Musí mít ↑opráv‑
nění k činnosti dle insolvenčního ↓zákona. 
Jeho úkolem je nakládání s majetkovou 
podstatou dlužníka a v případě konkursu 
odpovědnost za zpeněžení majetku. Měl by 

увага звертається на соціальну роботу, 
доповнену проведенням вільного часу. 
Особлива увага звертається на групи, які 
потенційно можуть опинитися під загро-
зою: неповнолітні прохачі без супроводу, 
самотні жінки з дітьми, люди похилого 
віку, фізично, психічно чи 
соціально обмежені особи, жертви фізич-
ного чи психічного насилля.

приймальний центр Адміністрації уста‑
нов для біженців МВС ЧР

ПЦ: заклад Адміністрації установ для бі-
женців МВС ЧР, призначений для посе-
лення нових прохачів про міжнародний 
захист, до часу завершення основних 
вступних процедур (ідентифікація особи, 
початок процесу надання міжнародного за-
хисту, вступна співбесіда та соціальне роз-
слідування, призначений вступний медич-
ний огляд). Приймальний центр не можна 
залишати. Тут надається поселення, харчу-
вання, базові гігієнічні потреби та лікарська 
допомога. Прохачам доступні соціальні та 
психологічні послуги, вони можуть брати 
участь у проведенні вільного часу, відвіду-
вати творчі майстерні тощо. У ЧР діють два 
приймальні центри: у транзитному просторі 
міжнародного аеропорту імені Вацлава Га-
вела (раніше Рузинє) та в Заставці-у-Брна.

адміністратор, виконавець

виконавець у справі про банкрутство

виконавець, призначений судом у межах 
справи про банкрутство. Повинен мати 
дозвіл на виконання діяльності відпо-
відно до Закону про банкрутство. Його 
завдання полягає в розпорядженні лік-
відаційною масою боржника, а в разі 
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také maximalizovat uspokojení pohledávek 
věřitelů. 

správce majetku

zajišťuje správu a údržbu majetku 

správce daně

správce ↑daně

správní soudnictví

druh výkonu soudní moci, v rámci níž soudy 
rozhodují zejména o ↓žalobách fyzických 
nebo právnických osob, které se domáhají 
ochrany před nezákonným ↑rozhodnutím 
nebo postupem orgánů veřejné moci. Ve 
správním soudnictví soudy dále rozhodují ve 
věcech volebních (vč. místního a krajského 
referenda), ve věcech politických stran 
a hnutí či o zrušení opatření obecné povahy 
(nebo jeho části) pro jeho rozpor se záko-
nem. Není -li zákonem stanoveno jinak, je 
k soudnímu přezkumu (↓soudní přezkum 
rozhodnutí správního orgánu) obvykle 
místně a věcně příslušný krajský soud. 
Řízení před správním soudem upravuje zák. 
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
 
 
 
 

staffing

opak ↑bossingu; skrytá či otevřená 
↓šikana vedoucího zaměstnance ze strany 
podřízených pracovníků.

конкурсу — у відповідальності за продаж 
маєтку. Має також максимально задо-
вільнити вимоги кредиторів.

адміністратор маєтку

забезпечує управління та утримання 
маєтку

адміністратор податків

адміністративне судочинство

тип виконання судової влади, у рамках 
якого суди приймають рішення зокрема 
щодо скарг фізичних і юридичних осіб, 
які вимагають охорони від незаконного 
рішення чи дії органів громадського 
управління. В адміністративному судочин-
стві також приймається рішення з питань 
виборів (включно з місцевими та крайо-
вими референдумами), з питань політич-
них партій та рухів, а також про скасу-
вання заходів загального характеру (чи 
їхньої частини) у разі їхньої невідповід-
ності закону. Якщо законом не встанов-
лено інше, для судового перегляду (див. 
судовий перегляд рішення адміністратив-
ного органу) територіально та інстанційно 
підсудним є відповідний крайовий суд. 
Процесуальність адміністративного суду 
регулює Закон № 150/2002 Збірника зако-
нів, «Порядок ведення адміністративного 
судочинства».

стафінг

протилежність до босінгу; приховане чи 
відкрите цькування керівного співробіт-
ника зі сторони його підлеглих.

SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍS
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Stanice technické kontroly

STK: provádí technické kontroly motoro-
vých (silničních) vozidel a vydává osvědčení 
o technické způsobilosti. Pracovníci STK 
provádějí nejčastěji technické prohlídky sil-
ničních vozidel (technická ↑kontrola vozi‑
del), ale také další kontroly, jako například 
měření emisí či ověřování tachografů.

STANOVISKO

stanovisko

kvalifikovaný výklad či názor, který vydá-
vají ↑orgány hájící veřejné zájmy pro účely 
správního ↑řízení.

závazné stanovisko

úkon správního orgánu, který je závazný 
pro ↑rozhodnutí jiného správního orgánu 
(např. závazné stanovisko ke stavebnímu 
povolení).

stanovy

statut nebo organizační řád, který je základ-
ním vnitřním právním ↑předpisem práv‑
nické ↑osoby. Týká se zejména akciových 
↑společností, ↑družstev, ↑společenství 
vlastníků jednotek, ↑spolků nebo politic-
kých stran, u kterých jsou stanovy důležitou 
podmínkou při registraci. 

starosta

název funkce osoby zvolené do čela obce 
(↑obec). Kompetence a činnost starosty 
upravuje žák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

Пункт технічного контролю

ПТК: проводить технічний контроль меха-
нічних (дорожніх) транспортних засобів  
та видає підтвердження про технічну 
справність. Працівники ПТК найчастіше 
проводять технічний огляд дорожніх тран-
спортних засобів (див. технічний контроль 
транспортних засобів), а також інші типи 
контролю, як-от вимірювання емісії чи 
перевірка тахографів.

фахова позиція

кваліфікований висновок чи точка зору, 
який видають органи, що захищають гро-
мадський інтерес з метою адміністратив-
ного судочинства.

обов’язкова до уваги фахова позиція

акт адміністративного органу, який є 
обов’язковим до уваги при прийнятті 
рішення іншим адміністративним органом 
(наприклад, обов’язкова до уваги фахова 
позиція для дозволу на будівництво).

статут

статут чи організаційні правила, які є 
основною внутрішньою юридичною 
інструкцією юридичної особи. Стосується 
насамперед акціонерних товариств, 
кооперативів, об’єднання співвласни-
ків житла, спілок чи політичних партій, 
у яких статут є важливою умовою для 
реєстрації.

староста / голова населеного пункту / мер

назва посади особи, обраної керувати 
населеним пунктом (див. населений 
пункт). Компетенція та діяльність старо-
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STÁTNÍ

státní integrační program

SIP: opatření ↑Ministerstva vnitra ČR, 
jejímž cílem je podpora integrace osob 
s udělenou mezinárodní ↑ochranou. Do 
programu mohou vstoupit osoby jimž byl 
udělen ↑azyl nebo doplňková ↑ochrana. 
Program je koordinován ↑Generálním 
poskytovatelem integračních služeb, 
jímž je od roku 2017 ↑Správa uprchlic‑
kých zařízení MV ČR. Služby poskytované 
v rámci SIP jsou přizpůsobovány individuál-
ním potřebám každého klienta (jednotlivec 
či rodina) a jsou zaměřeny především na 
níže uvedené oblasti: 
1. bydlení; 
2. zaměstnání; 
3. vzdělávání; 
4. sociální zabezpečení a sociální péče; 
5. zdravotní péče. 
Na realizaci státního integračního programu 
se podílí také vybrané nestátní neziskové 
↑organizace. Podpůrná doba činí max. 
12 měsíců. 
Oficiální web programu: 
www.integracniprogram.cz

státní jazyk

úřední ↑jazyk

státní zastupitelství

soustava státních úřadů zřízených podle 
zák. č. 283/1993 Sb., které jsou určeny 
k zastupování státu při ochraně veřejného 
zájmu ve věcech svěřených ↓zákonem do 
působnosti státního zastupitelství. Státní 
zastupitelství koná prostřednictvím státních 

сти регулюється Законом № 128/2000 
Збірника законів, «Про населені пункти».

державна інтеграційна програма

ДІП: захід Міністерства внутрішніх справ 
ЧР, метою якого є підтримка інтеграції осіб 
з визнаним міжнародним захистом. До 
програми можуть увійти особи, які були 
визнані біженцями чи отримали додатко-
вий захист. Програму координує Генераль-
ний надавач інтеграційних послуг, яким 
з 2017 року є Адміністрація установ для 
біженців МВС ЧР. Послуги, що надаються 
в межах ДІП, підлаштовані під індивіду-
альні потреби кожного клієнта (окремої 
особи чи родини) і спрямовані насамперед 
на такі галузі: 
1. житло; 
2. працевлаштування; 
3. освіта; 
4. соціальне забезпечення та соціальний 
захист; 
5. охорона здоров’я. 
У реалізації державної інтеграційної про-
грами беруть також участь деякі недер-
жавні неприбуткові організації. Тривалість 
підтримки — макс. 12 місяців. Офіційна 
сторінка програми: 
www.integracniprogram.cz

державна мова

див. офіційна мова

прокуратура

система державних установ, заснованих 
відповідно до Закону № 283/1993 Збірника 
законів, призначених представляти дер-
жаву при захисті публічного інтересу у спра-
вах, відданих законом до сфери діяльності 
прокуратури. Прокуратура діє через дер-

STÁTNÍS

http://integracniprogram.cz
http://www.integracniprogram.cz


278

↓zástupců. Hlavní činnost spočívá v plnění 
role ↑orgánu veřejné ↓žaloby v trestním 
↑řízení.

STAV

osobní stav

↑rodinný stav

stejnopis

jedno ze shodných vyhotovení ↑prvo‑
pisu nebo ↑druhopisu. Příkladem stejno-
pisu může být ↑rozsudek zasílaný ↑sou‑
dem účastníkům řízení nebo stejnopis 
školního vysvědčení či vysokoškolského 
diplomu apod.

stipendijní řád

dokument vysoké školy nebo fakulty, upra-
vující podmínky pro přiznání ↓stipendia 
studentům

stipendium

peněžitá podpora pro studenty; cílem sti-
pendijních programů je podpořit studenty 
v aktivitách souvisejících se studiem, a to 
na základě splnění určitých kritérií stano-
vených pro konkrétní stipendium, jedná se 
např. o studijní či tvůrčí výsledky. Podmínky 
pro přiznávání stipendií upravuje na vyso-
kých školách ↑stipendijní řád.

STÍŽNOST

stížnost

жавних прокурорів. Основна діяльність по-
лягає у виконанні ролі органу публічного 
звинувачення у кримінальних справах.

особистий стан

сімейний стан

екземпляр

один із двох однакових оригіналів чи 
копій документа. Прикладом екземпляра 
може бути рішення, що надсилається 
судом учасникам справи, екземпляр 
шкільного атестату чи диплому про вищу 
освіту тощо.

порядок призначення стипендій

документ вищої школи чи факультету, що 
визначає умови призначення стипендії 
студентам.

стипендія

грошова допомога студентам; метою сти-
пендійних програм є підтримка студентів 
у діяльностях, пов’язаних із навчанням, 
на основі виконання певних критеріїв, 
встановлених для конкретної стипен-
дії, може йтися про навчальні чи творчі 
результати. Умови для призначення сти-
пендій визначаються у вищих школах 
у Порядку призначення стипендій.

скарга

STAVS
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kasační stížnost

mimořádný opravný ↑prostředek ve 
↑správním soudnictví. Prostřednic-
tvím kasační stížnosti lze napadnout 
↑rozhodnutí krajského ↑soudu, které 
nabylo ↑právní moci. Může se jednat 
např. o zamítnutí ↓žaloby proti rozhod-
nutí správního orgánu či žaloby proti nezá-
konnému zásahu aj. Kasační stížností lze 
dále např. napadnout negativní rozhodnutí 
krajského soudu v řízení o mezinárodní 
↑ochraně. O kasační stížnosti rozhoduje 
Nejvyšší správní ↑soud (se sídlem v Brně), 
který může napadené rozhodnutí zrušit 
a vrátit k novému rozhodnutí krajskému 
soudu, případně může sám podle povahy 
věci vydat rozhodnutí. 

ústavní stížnost

podává se k Ústavnímu ↑soudu, pokud se 
stěžovatel domnívá, že právoplatným ↑roz‑
hodnutím nebo jiným zásahem veřejného 
↑orgánu bylo porušeno ústavně zaručené zá-
kladní lidské právo nebo svoboda. Stěžovatel 
musí být zastoupen v řízení ↑advokátem, při-
čemž ústavní stížnost lze podat teprve po vy-
čerpání všech ostatních opravných prostředků.

střední odborné učiliště

SOU: druh střední ↓školy v ČR, navazuje 
na primární (ISCED 1) a nižší sekundární 
(ISCED 2) vzdělávání. Poskytuje střední 
vzdělání zakončené závěrečnou zkouš-
kou. Délka studia činí zpravidla 2 až 3 roky. 
Absolventi získají výuční ↑list, (ISCED 3) 
a jsou kvalifikováni především pro výkon 
řemeslných a podobných povolání (též i děl-
nických). Pro získání maturitního vysvědčení 
je potřeba pokračovat v nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní ↓zkouškou. Toto 
studium obvykle trvá další 2 roky. 

касаційна скарга

оскарження рішень судів, що набули 
законної сили, в адміністративному судо-
чинстві. Через касаційну скаргу можна 
оскаржити рішення крайового суду, яке 
набуло законної сили. Може йтися, напри-
клад, про відмову у звинуваченні щодо 
рішення адміністративного органу чи зви-
нуваченні у незаконному втручанні тощо. 
Касаційну скаргу можна також подати 
на негативне рішення крайового суду 
у справі про міжнародний захист. Рішення 
щодо касаційної скарги приймає Вищий 
адміністративний суд (розташований 
у Брно), який може оскаржуване рішення 
скасувати і повернути на новий розгляд 
до крайового суду, або може залежно від 
змісту справи видати рішення сам.

конституційна скарга

подається до Конституційного суду, якщо 
позивач вважає, що законним рішенням 
чи іншим втручанням публічного органу 
було порушено конституційно встановлені 
основні права людини чи свобода. Позивач 
має бути представлений у справі адвока-
том, при чому конституційну скаргу можна 
подати після вичерпання всіх інших засобів.

середнє професійне училище

СПУ: різновид середньої школи в ЧР, 
що продовжує початкову (ISCED 1) та 
нижчу секундарну освіту (ISCED 2). Надає 
середню освіту, що завершується заключ-
ним іспитом. Тривалість навчання скла-
дає зазвичай 2 чи 3 роки. Випускники 
отримують свідоцтво про професійну 
підготовку (ISCED 3) та є кваліфікованими 
насамперед для виконання ремісницьких 
чи подібних професій (зокрема робітни-
чих). Для отримання атестату потрібно 
продовжити додаткове навчання, що 
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studentská kolej

ubytovací zařízení internátního typu, 
původně ve smyslu kláštera (např. Jezuit-
ská kolej Klementinum). V dnešní době se 
obvykle jako kolej označuje celoroční uby-
tovna pro studenty vysokých škol. Součástí 
studentských kolejí bývají obvykle i stravo-
vací zařízení (↑menzy).

studijní obor

STUDIUM

studium

bakalářské studium

pregraduální ↓studium; studium na 
vysoké ↓škole, zpravidla v délce 3 až 4 let, 
zaměřené na přípravu k výkonu ↑povolání 
a případně i ke studiu v navazujícím magis-
terském studijním programu. Po úspěšném 
složení státní závěrečné zkoušky a obha-
jobě bakalářské práce získá absolvent titul 
↑bakalář.

doktorské studium

postgraduální ↓studium: studium na 
vysoké škole univerzitního typu v délce 
4 let (dříve i 3 let) podle individuálního 
studijního plánu a pod vedením školitele. 
Studium je zaměřeno na vědecké bádání 
a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti 
výzkumu nebo vývoje nebo na samostat-
nou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti 
umění. Studium je ukončováno zpravidla 

завершується атестаційним іспитом. Таке 
навчання зазвичай триває ще 2 роки.

студентський гуртожиток

житлова установа інтернатного типу, 
початково у значенні монастиря (напри-
клад, гуртожиток єзуїтів Клементінум). 
Нині зазвичай гуртожитком називають 
цілорічне місце проживання студентів 
вищих шкіл. Складовою студентського 
гуртожитку буває, як правило, і установа 
для харчування (їдальня).

навчальний фах

навчання, навчальна програма

бакалаврська навчальна програма

додипломне навчання; навчання 
у вищій школі, як правило, тривалістю 
3 чи 4 роки, що спрямоване на підготовку 
до виконання професії або ж до нав-
чання згодом на магістерській навчаль-
ній програмі. Після успішного складання 
державного випускного іспиту та захисту 
бакалаврської роботи випускник отримує 
титул «бакалавр».

докторська навчальна програма

післядипломне навчання: навчання 
у вищій школі університетського типу 
протягом 4 (раніше також 3) років за 
індивідуальним навчальним планом 
під керівництвом наукового керівника. 
Навчання спрямоване на наукове дослі-
дження та самостійну творчу роботу 
у сфері науки і дослідження чи на само-
стійну теоретичну і творчу роботу у сфері 
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státní doktorskou ↓zkouškou a obhajobou 
dizertační práce. Úspěšným absolventům je 
následně udělován akademický titul ↑dok‑
tor filozofie. Pro zápis do doktorského 
studia je podmínkou úspěšné absolvování 
magisterského ↓studia a splnění podmí-
nek přijímacího řízení.

prezenční studium

forma studia, při které je vyžadována osobní 
přítomnost studentů při výuce. U jiného než 
vysokoškolského studia je též obdobné stu-
dium označováno jako denní studium či jako 
denní forma vzdělávání.

kombinované studium

forma studia, při němž student navštěvuje 
školu s nižší frekvencí než při prezenčním 
studiu; obvykle probíhá formou blokové 
výuky (de facto kombinace prezenčního 
studia a samostudia); nahradilo tzv. dálkové 
studium. 

magisterské studium

pregraduální ↓studium; 1–3leté studium 
navazující na bakalářský studijní program 
nebo 4–6leté studium v případě samo-
statného studijního programu na vysoké 
↓škole. Po úspěšném složení státní závě-
rečné zkoušky a obhajobě diplomové práce 
získá absolvent titul ↑magistr, zkráceně 
Mgr. uváděný před jménem. V případě 
uměleckých oborů se absolventům uděluje 
titul magistr umění (MgA.); v oblasti tech-
nických věd, ekonomie či zemědělství se 
absolventům uděluje titul ↑inženýr (Ing.); 
absolventům lékařských oborů se udělují 
akademické tituly: MUDr. (doktor medi-
cíny), MVDr. (doktor veterinární medicíny), 
MDDr. (doktor zubního lékařství). 

мистецтва. Навчання як правило завер-
шується державним докторським іспи-
том та захистом дисертаційної роботи. 
Успішним випускникам присуджується 
титул доктора філософії. Для запису на 
докторську навчальну програму потрібно 
успішно завершити магістерську 
навчальну програму та виконати вимоги 
вступних випробувань.

стаціонарне навчання

форма навчання, при якій вимагається 
особиста присутність студентів на нав-
чанні. В інших, не вищих навчальних про-
грамах, таке навчання називається ден-
ним чи денною формою навчання.

змішане навчання

форма навчання, при якій студент від-
відує школу з меншою частотою, ніж 
при стаціонарному навчанні; зазвичай 
проходить у формі блочного навчання 
(фактично комбінація стаціонарного нав-
чання та самоосвіти); замінило собою 
т зв. заочне навчання.

магістерська навчальна програма

додипломне навчання; 1—3-річне нав-
чання, що продовжує бакалаврську 
навчальну програму чи 4—6-річне нав-
чання у випадку самостійної навчальної 
програми у вищій школі. Після успішного 
складання державного випускного іспиту 
та захисту дипломної роботи випускник 
отримує титул «магістр», скорочення 
маг., що зазначається перед іменем. 
У випадку мистецьких спеціальностей 
випускникам надається титул «магістр 
мистецтв»; у сфері технічних наук, еконо-
міки чи сільського господарства випус-
кникам надається титул «інженер»; 
випускникам медичних спеціальностей 
надається академічний титул «доктор 
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postgraduální studium

studium, které navazuje na ukončené vyso-
koškolské vzdělání v magisterském stupni. 
V České republice se pod tímto pojmem nej-
častěji rozumí doktorské ↑studium.

pregraduální studium

označení pro bakalářské a magisterské stu-
dium na vysokých školách.

středisko výchovné péče

školské zařízení preventivní výchovné péče. 
Zajišťuje speciálně -pedagogické poraden-
ství, psychologické poradenství a ↑dia‑
gnostiku u dětí s poruchami chování ve 
věku od 3 do 26 let, kterým nebyla naří-
zena ↓ústavní výchova nebo ↑ochranná 
výchova. Služby SVP jsou poskytovány 
↑ambulantní formou, celodenní (stacio-
nární) formou nebo prostřednictvím inter-
nátních (tj. pobytových) služeb. Při své práci 
pracovníci SVP spolupracují se zákonnými 
zástupci dětí, učiteli a dalšími pedagogic-
kými pracovníky ↓školského poraden‑
ského zařízení či ↓školního poradenského 
pracoviště či s příslušným ↑orgánem 
sociálně ‑právní ochrany dětí.

superlegalizace

vyšší ověření listin: ověření veřejné listiny (či 
listiny už jednou úředně ověřené ↑apos‑
tilou) správním ↑orgánem pro možnost 
jejího použití v zahraničí. Mezi listiny které 
jsou často předmětem superlegalizace patří 
např. rodný ↑list, oddací↑list nebo doklad 
o dosaženém vzdělání a dal.). 
 

медицини», «доктор ветеринарії» чи 
«доктор стоматології».

післядипломне навчання

навчання, що продовжує завершену вищу 
освіту магістерського рівня. У Чеській Рес-
публіці під цим поняттям найчастіше мають 
на увазі докторську навчальну програму.

додипломне навчання

назва бакалаврської та магістерської 
навчальної програми у вищій школі.

центр виховної роботи

шкільна установа превентивної виховної 
роботи. Забезпечує спеціально- педагогічні 
консультації, психологічні консультації та 
діагностику у дітей з порушеннями пове-
дінки у віці від 3 до 26 років, яким не було 
призначено інституційне виховання чи 
захисне виховання. Послуги ЦВР 
надаються в амбулаторній формі, цілоден-
ній (стаціонарній) формі чи через інтер-
натні (тобто з проживанням) послуги. 
У своїй роботі працівники ЦВР співпра-
цюють із законними представниками 
дітей, вчителями чи іншими педагогічними 
працівниками шкільної консультаційної 
установи чи шкільного консультаційного 
пункту або з відповідним органом соціаль-
но-правового захисту дітей.

суперлегалізація

найвище затвердження документів: 
затвердження офіційних документів 
(чи документу, що вже був затверджений 
апостилем) адміністративним органом 
для можливості його використання за 
кордоном. Серед документів, які часто 
бувають предметом суперлегалізації, 
наприклад, свідоцтво про народження, 
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surdopedie

podobor ↑speciální pedagogiky; zabývá se 
teoreticky i prakticky výchovou, vzdělává-
ním, rozvojem osob se sluchovým postiže-
ním a snahou o jejich plné začlenění (soci-
ální, pracovní) do společnosti.

SUZ

↑Správa uprchlických zařízení MV ČR

SVÁTEK

svátek

den se zvláštním náboženským nebo spo-
lečenským významem, který se pravidelně 
opakuje a slaví, často podle tradičního 
rituálu. Státem uznané svátky (tj. ↑dny 
pracovního klidu) jsou stanoveny v zák. 
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, 
o ostatních svátcích, o významných dnech 
a o dnech pracovního klidu. ↓Zaměstnanci 
mají v případě svátku, který připadne na 
pracovní den, nárok na náhradu mzdy.

církevní svátek

den věnovaný památce světce nebo 
významné náboženské události, 
např. Vánoce – ↑svátek narození Ježíše 
Krista.

státní svátek

den, který má připomínat tradice, ušlechtilé 
cíle a dějinné zvraty, na nichž je budována 
česká státnost (např. 28. 10. – Den vzniku 
samostatného československého státu, 
17. 11 . – Den boje za svobodu a demokra-

свідоцтво про шлюб чи документ про 
рівень освіти тощо.

сурдопедія

підрозділ спеціальної педагогіки; займа-
ється теоретично і практично вихован-
ням, освітою, розвитком осіб з вадами 
слуху та намагається їх повністю залу-
чити (соціально, фахово) до суспільства.

АУБ

Адміністрація установ для біженців 
МВС ЧР.

свято, іменини

день із особливим релігійним чи суспіль-
ним значенням, який регулярно пов-
торюється і святкується, часто за 
традиційними ритуалами. Визнані дер-
жавою свята (неробочі дні) встановлені 
у Законі № 245/2000 Збірника зако-
нів, «Про державні свята, визначні дні 
та неробочі дні». Працівники у разі свята, 
яке припадає на робочий день, мають 
право на компенсацію зарплати.

церковне свято

день, присвячений пам’яті святого чи 
визначної релігійної події, наприклад, 
Різдво — свято народження Ісуса Христа.

державне свято

день, який має нагадувати про традиції, 
шляхетні цілі чи історичні зміни, на які 
спирається чеська державність (напри-
клад, 28.10 — День виникнення само-
стійної чехословацької держави, 17.11 — 
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cii). Je dnem pracovního klidu (↑den pra‑
covního klidu).

svědectví

výpověď, jejíž věrohodnost se zakládá 
na osobě ↓svědka. Důležité je zejména 
svědectví očitého svědka, který vypovídá 
o něčem, co sám viděl (tj. čeho byl příto-
men). V českém trestním právu (§ 97 a násl. 
zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním) platí svědecká povinnost a trest 
za křivé svědectví (§ 345 a § 346 ↓trest‑
ního zákoníku).

svědek

osoba, která podává věrohodnou výpověď 
o nějaké závažné věci (např. v přestupko‑
vém ↑řízení před správním ↑orgánem, či 
v trestním ↑řízení před ↑soudem). Důle-
žitý je zejména očitý svědek, který vypovídá 
o něčem, co sám viděl, slyšel a podobně. 
Aby se důležité právní akty daly v budouc-
nosti potvrdit, vyžadují se i dnes svědkové 
například při svatbě, při závěti a podobně.

SVÉPRÁVNOST

svéprávnost

způsobilost nabývat pro sebe vlastním práv-
ním jednáním práva a zavazovat se k povin-
nostem (právně jednat). Svéprávnosti se 
nikdo nemůže vzdát, ani zčásti. V odůvodně-
ných případech ji může omezit soud (ome‑
zení ↓svéprávnosti).

День боротьби за свободу і демократію). 
Є неробочим днем.

свідчення

оповідь, достовірність якої засновується 
на особі свідка. Важливим є насампе-
ред свідчення очевидця, який оповідає 
про щось, що сам бачив (при чому був 
присутній). У чеському кримінальному 
праві (§ 97 та наст. Закону № 141/1961 
Збірника законів, «Про криміналь-
но-процесуальне судочинство») вста-
новлюється обов’язок свідчити та пока-
рання за неправдиве свідчення (§ 345 
a § 346 Кримінального кодексу).

свідок

особа, що надає достовірну оповідь про 
якусь важливу річ (наприклад, у справі 
про адміністративне порушення перед 
адміністративним органом чи у кримі-
нальній справі перед судом). Важливим 
є насамперед очевидець, який оповідає 
про щось, що сам бачив, чув тощо. Щоб 
можна було в майбутньому підтвердити 
важливі правові акти, вимагається і досі 
мати свідків, наприклад, при весіллі, 
заповіті тощо.

цивільна дієздатність

здатність набувати для себе власним 
правовим діями права та зобов’язува-
тися виконувати зобов’язання (юри-
дично діяти). Від такої дієздатності ніхто 
не може відмовитися, навіть частково. 
У деяких випадках її може обмежити суд 
(див. обмеження цивільної дієздатності).

SVĚDECTVÍS
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omezení svéprávnosti

dochází k ní pouze na základě rozhod-
nutí ↑soudu podle § 55 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud 
osoba důsledkem trvalé ↑duševní poruchy 
není schopna právně jednat. Svéprávnosti 
nelze člověka zcela zbavit, běžné životní 
záležitosti může samostatně řešit i osoba 
s omezenou svéprávností. Soud vždy určí, 
do jaké míry svéprávnost člověka omezuje 
a současně osobě, jíž omezuje svéprávnost, 
určí opatrovníka. Svéprávnost lze omezit 
pouze na určenou dobu, nejdéle však na 
dobu 3 let.

SVJ

↑společenství vlastníků jednotek

SYMBOL

symbol

konstantní symbol

číslo sloužící k identifikaci charakteru a způ-
sobu platby prováděné prostřednictvím 
banky či jiné finanční instituce, povinný 
pouze u příkazů k zúčtování, které jsou pří-
jmem nebo výdajem státního rozpočtu.

specifický symbol

dodatečný symbol bankovních plateb, který 
je definován jako nejvýše desetimístné číslo.

обмеження цивільної дієздатності

можлива лише на основі рішення суду за 
§ 55 та наст. Закону № 89/2012 Збірника 
законів, Цивільний кодекс, якщо особа 
в результаті тривалого душевного пору-
шення не може юридично діяти. Людину 
не можна повністю позбавити дієздатно-
сті, звичайні життєві питання може вирі-
шувати самостійно і особа з обмеженою 
дієздатністю. Суд завжди визначає, до 
якої міри обмежує дієздатність людини, 
і водночас призначає піклувальника для 
особи, чию дієздатність обмежує. Дієз-
датність можна обмежити лише на пев-
ний час, максимально на період 3 років.

ОВЖ (В Україні – ОСББ)

об’єднання власників житла (В Україні — 
Об’єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку)

символ

константний (постійний) символ

номер, що використовується для іденти-
фікації характеру та способу оплати, що 
проводиться через банк чи іншу фінан-
сову інституцію, обов’язковий лише 
у платіжного доручення, яке є прибутком 
чи видатком державного бюджету.

специфічний символ

додатковий символ банківської оплати, 
який визначений як максимально деся-
тизначне число

SVJS
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variabilní symbol

identifikátor plateb v tuzemském platebním 
styku. Jeho maximální délka je 10 znaků 
a skládá se jen z číslic.

symptom

příznak: vnější projev, průvodní jev nějakého 
jinak obtížně pozorovatelného děje, stavu 
nebo procesu. Např. zvýšená teplota je 
symptomem zánětlivého onemocnění, roz-
šířené zorničky jsou symptomem vzrušení, 
kouř je symptomem ohně, trhliny v omítce 
jsou symptomem narušené statiky budovy 
a pod.

SYSTÉM

systém

dublinský systém

dublinské nařízení, dublinský mechanismus: 
označení politického ↑nařízení v rámci 
členských států EU, Norska, Islandu, Lich-
tenštejnska a Švýcarska, podle kterého je 
určen jeden konkrétní stát, který je pří-
slušný projednat žádost cizince o meziná‑
rodní ↑ochranu a v této věci vydat rozhod-
nutí, ať je podána kdekoliv na území těchto 
států. Právním základem dublinského sys-
tému je bylo v roce 2021 Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 
ze dne 26. června 2013 — tzv. Dublin III.

důchodový systém

↑penzijní systém

integrovaný záchranný systém

IZS: koordinovaný systém záchranných slu-
žeb zajišťující nepřetržitou pohotovost pro 

варіабельний (змінний) символ

ідентифікатор оплати у місцевому платіж-
ному зв’язку. Максимальна довжина скла-
дає 10 знаків, складається лише із чисел.

симптом

признак: зовнішній прояв, супровідне 
явище дії, стану чи процесу, які інакше 
спостерегти важко. Наприклад, підви-
щена температура є симптомом запаль-
ного процесу, розширені зірниці — 
симптомом збудження, дим — симптомом 
вогню, тріщині у штукатурці — симптомом 
порушеної статики будівлі тощо.

система

дублінська система

дублінський регламент, дублінський меха-
нізм: позначення політичного регламенту 
в межах членських країн ЄС, Норвегії, 
Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії, за 
яким визначається одна конкретна країна, 
уповноважена розглянути заяву іноземця 
щодо міжнародного захисту і видати щодо 
неї рішення, хоча така заява може бути 
подана на території будь-якої з цих країн. 
Правовою основою дублінської системи 
у 2021 році був Регламент Європейського 
парламенту і Ради (ЄС) № 604/2013 від 
26 червня 2013 р. — т. зв. Дублін III.

пенсійна система

див. пенсійна система

Інтегрована (об’єднана) рятувальна 
система

ІРС: координована система рятувальних 

SYMPTOMS
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příjem ohlášení vzniku mimořádné udá-
losti, neboli ↓tísňového volání (univerzální 
linka 112). Základní složky jsou hasičský 
záchranný sbor (tísňová linka 150), státní 
↑policie (tísňová linka 158), ↓zdravotní 
záchranná služba (tísňová linka 155).

šikana

jakékoliv chování, jehož záměrem je opa-
kovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastra-
šovat jiného člověka, případně skupinu lidí. 
Zahrnuje jak fyzický útok (bití, poškozování 
věcí druhé osoby), tak i slovní útok (vydírání, 
nadávky, pomluvy, vyhrožování či ponižo-
vání). Nebezpečí šikany spočívá především 
v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím 
souvisejících následcích v oblasti duševního 
a fyzického zdraví. Velmi rozšířeným feno-
ménem poslední doby je ↑kyberšikana. 
V pracovním prostředí je též používán pojem 
↑mobbing, ↑bossing, či ↑staffing. Pojem 
„šikana“ není legislativně vymezen, právní 
oporu lze však nalézt v ↓trestním zákoníku 
(např. § 122 ublížení na zdraví; § 171 ome-
zování osobní svobody; § 173 loupež; § 175 
vydírání; § 184 pomluva; § 185 znásilnění; 
§ 186 sexuální nátlak; § 187 pohlavní zneu-
žití; § 228 poškození cizí věci; aj.), či v § 16 
↓zákoníku práce, nebo v antidiskriminač‑
ním ↓zákoně.

ŠKOLA

škola

škola v přírodě

obecně: jedna z tradičních forem výuky 
a výchovného působení školy na žáky, mimo 
formální prostředí školy. Historicky se v ČR 

служб, що забезпечують безперервну 
готовність приймати повідомлення про 
виникнення надзвичайної події, або 
ж екстрений виклик (універсальний 
номер 112). Основні елементи — пожежна 
охорона (екстрений номер 150), державна 
поліція (екстрений номер 158), швидка 
медична допомога (екстрений номер 155).

цькування, булінг

будь-яка поведінка, метою якої є повторне 
пошкодження, погрожування чи заляку-
вання іншої людини або групи людей. Вклю-
чає як фізичний напад (биття, пошкодження 
речей іншої особи), так і словесний напад 
(вимагання, сварки, образи, погрози чи 
приниження). Небезпека цькування поля-
гає насамперед у серйозності, тривалості дії 
і пов’язаних із цим наслідках у сфері душев-
ного та фізичного здоров’я. Дуже пошире-
ним феноменом останнього часу є кіберць-
кування. У робочому середовищі також 
використовують поняття мобінг, босінг чи 
стафінг. Поняття «цькування» не визна-
чено законодавчо, однак юридичну основу 
можна знайти у Кримінальному кодексі 
(наприклад, § 122 пошкодження здоров’я; 
§ 171 обмеження особистої свободи; § 173 
крадіжка; § 175 вимагання; § 184 обмов-
ляння; § 185 зґвалтування; § 186 сексуаль-
ний тиск; § 187 статеве зловживання; § 228 
пошкодження чужого майна; тощо), чи 
у § 16 Трудового кодексу, або в антидискри-
мінаційному законі.

школа

школа на природі

загалом: одна з традиційних форм навчання 
і виховної дії школи на учнів, поза формаль-
ним середовищем школи. Історично в ЧР 
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jedná zpravidla o několikadenní zotavo-
vací pobyt dětí z mateřských a základních 
↓škol ve zdravotně příznivém prostředí, 
který se koná v rámci vyučování. 

chození za školu

↓záškoláctví

jazyková škola

vzdělávací středisko, kde se vyučují jazyky 
v rámci akreditovaných (↑akreditace) 
a neakreditovaných kurzů.

lesní mateřská škola

LMŠ; hov. lesní školka: typ předškolního 
vzdělávání pro děti ve věku od 3 do 6 let. 
Podle školského ↓zákona jsou za LMŠ 
považovány ty mateřské školy, v nichž vzdě-
lávání probíhá především ve venkovních 
prostorách mimo vnitřní zázemí (nejčastěji 
jurta, chatka či maringotka), které slouží 
pouze k příležitostnému pobytu. Lesní 
školky tvoří alternativu k tradičnímu ↑před‑
školnímu vzdělávání v běžných mateřských 
školách. Nejvýraznějším znakem LMŠ je, že 
je kladen důraz na pobyt dětí v přírodě (nej-
častěji v lese) a vzdělávání mimo klasické 
učebny. Nedílnou součástí programů LMŠ 
jsou i návštěvy kulturních akcí a veřejných 
institucí.

mateřská škola

hov. školka: předškolské zařízení pro děti od 
3 do 6 let. Mateřskou školu mohou navště-
vovat i děti starší 6 let, pokud mají odlože-
nou ↑povinnou školní docházku.

йдеться, як правило, про кількаденне оздо-
ровче перебування дітей з дитячих садків 
і загальноосвітніх шкіл у сприятливому для 
здоров’я середовищі, яке відбуваються 
в межах навчального процесу.

прогулювання

мовна школа

освітній центр, де викладаються мови 
в межах акредитованих (див. акредита-
ція) і неакредитованих курсів.

лісовий дитячий садок

ЛДС; розм. лісовий дитсадок: тип дошкіль-
ної освіти для дітей у віці від 3 до 6 років. 
За Законом «Про освіту» ЛДС вважа-
ються такі дитячі садки, в яких навчання 
відбувається насамперед поза постійним 
приміщенням надворі (часто юрта, хатка, 
пересувний будиночок), які використо-
вуються лише для тимчасового перебу-
вання. Лісові дитсади створюють 
альтернативу до традиційної дошкільної 
освіти у звичайних дитячих садках. Най-
виразнішою ознакою ЛДС є те, що увагу 
приділяють перебуванню дітей на при-
роді (найчастіше в лісі) і навчанню поза 
класичними класами. Невід’ємною части-
ною програм ЛДС є відвідування культур-
них акцій та громадських інституцій.

дитячий садок

розм. дитсадок: дошкільна установа для 
дітей від 3 до 6 років. До дитячого садка 
можуть ходити і діти старші 6 років, якщо 
в них відкладене обов’язкове відвіду-
вання школи.

ŠKOLAŠ
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spádová škola

termín spojovaný s povinností každé ↑obce 
zajistit podmínky, které umožní všem dětem 
plnit ↑povinnou školní docházku v jejich 
místě trvalého pobytu (tzv. školský obvod). 
Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu 
mateřské a základní školy, které dosáhly 
stanoveného věku dle školského ↓zákona 
mají nárok na přijetí ke vzdělávání v pří-
slušné spádové škole. Školský obvod stano-
vují jednotlivé obce prostřednictvím obecně 
závazné vyhlášky.

speciální škola

škola určená dětem se speciálními vzdělá-
vacími a výchovnými potřebami, které mají 
smyslové, tělesné nebo mentální postižení

střední škola

navazuje na 9. ročník základní ↓školy. 
Výuka na střední škole je v rozmezí 1 až 
4 let, podle studijního zaměření a výsledné 
kvalifikace žáka (obvykle ve věku 15 až 
19 let). Některé střední školy přijímají už 
mladší žáky, kteří tak absolvují druhý stupeň 
základní školy (tj. nižší sekundární vzdělá-
vání) i navazující středoškolské vzdělání na 
stejné škole (šestiletá a osmiletá gymná-
zia a konzervatoře). Střední škola nava-
zuje na primární (ISCED 1) a nižší sekun-
dární (ISCED 2) vzdělávání. Pokračovat ve 
studiu lze v terciárním vzdělávání na vyšší 
odborné ↓škole nebo vysoké ↓škole. 
Střední školy poskytují vyšší stupeň sekun-
dárního vzdělávání (ISCED 3). V ČR existují 
tyto základní druhy středních škol: ↑střední 
odborné učiliště (SOU), střední odborná 
škola (SOŠ), ↑gymnázium a ↑konzervatoř. 

школа за місцем проживання

термін, пов’язаний з обов’язками кожного 
населеного пункту забезпечити умови, 
які дадуть можливість всім дітям здійс-
нювати обов’язкове відвідування школи 
у місці їхнього постійного проживання 
(т. зв. шкільний район). Діти з постійним 
проживанням у шкільному районі дитя-
чого садка та основної школи, які досягли 
встановленого віку, відповідно до Закону 
«Про освіту» мають право на прийняття 
на навчання у відповідній школі за місцем 
проживання. Шкільні райони встановлю-
ють окремі населені пункти через загаль-
нообов’язкову постанову.

спеціальна школа

школа, призначена для дітей з особли-
вими освітніми та виховними потребами, 
які мають вади органів чуття, фізичні чи 
ментальні вади.

середня школа

продовжує 9 клас основної / загально-
освітньої школи. Навчання в середній 
школі триває від 1 до 4 років, залежно 
від освітнього спрямування та подаль-
шої кваліфікації учня (зазвичай у віці 
від 15 до 19 років). Деякі середні школи 
приймають і молодших учнів, які так 
отримують другий ступінь основної 
школи (тобто нижчу секундарну освіту) 
та наступну середню освіту в одній школі 
(шестирічні та восьмирічні гімназії та 
консерваторії). Середня школа продов-
жує собою початкову (ISCED 1) та нижчу 
секундарну (ISCED 2) освіту. Продовжу-
вати навчання можна терціальною осві-
тою у вищій професійній школі чи вищій 
школі (ISCED 3). Середні школи надають 
вищий рівень секундарної освіти. В ЧР 
існують такі основні типи середніх шкіл: 
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Vzdělávání na středních školách upravuje 
§ 57 a násl. školského ↓zákona. 
 

vysoká škola

vzdělávací instituce poskytující terciární 
vzdělávání podle ↓zákona o vysokých ško‑
lách. Jedná se o nejvyšší článek vzdělá-
vací soustavy. Je jedinou institucí, která má 
právo udělovat akademické tituly. Vysoká 
škola uskutečňuje akreditované studijní 
programy (bakalářské ISCED 6, magister-
ské ISCED 7 a doktorské ISCED 8), které se 
dále dělí na jednotlivé studijní obory. Vedle 
těchto programů řada vysokých škol nabízí 
i programy ↑celoživotního vzdělávání. 
V ČR se rozlišují vysoké školy univerzitního 
a neuniverzitního typu. Univerzitní vysoké 
školy (tj. univerzity) uskutečňují doktorské 
studijní programy (doktorské ↑studium), 
a dále se věnují vědecko -badatelské čin-
nosti.

vyšší odborná škola

spadá do sektoru terciárního, nevysoko-
školského vzdělávání. Nabízí studentům, 
kteří mají dokončené úplné střední vzdělání 
s maturitou, praktickou přípravu k výkonu 
určité profese. Po složení absolutoria 
a obhajobě absolventské práce získá absol-
vent titul ↑diplomovaný specialista. Dosa-
žený stupeň vzdělání na vyšších odborných 
školách je podle mezinárodních klasifikač-
ních stupňů pro vzdělání – ISCED 6, tedy na 
stejné úrovni jako bakalářské studium (VŠ). 
Vyšší odborné školy jsou zařazeny do čes-
kého vzdělávacího systému od roku 1995. 
Postavení vyšších odborných škol v rámci 
tohoto systému se tak řadí (obdobně 
jako u konzervatoří) mezi střední ↑školy 
a vysoké ↑školy, a je vymezeno ve škol‑
ském ↓zákoně.

середнє професійне училище, середня 
професійна школа, гімназія та консерва-
торія. Освіта у середніх школах регулю-
ється § 57 і наст. Закону «Про освіту».

вища школа

освітня установа, що надає терціальну 
освіту відповідно до Закону «Про вищі 
школи». Йдеться про найвищий елемент 
освітньої системи. Це єдина установа, яка 
має право надавати академічні титули. 
Вища школа проводить акредитовані 
навчальні програми (бакалаврські, магіс-
терські та докторські — ISCED 6, 7, 8 від-
повідно), які також поділяються на окремі 
навчальні спеціальності. Окрім цих про-
грам, низка вищих шкіл пропонує і про-
грами навчання протягом життя. В ЧР вищі 
школи поділяються на університетський 
і неуніверситетський тип. Університетські 
вищі школи (університети) мають доктор-
ські навчальні програм, а також займа-
ються науково-дослідницькою діяльністю.

вища професійна школа

належить до сектора терціальної, невищої 
освіти. Пропонує студентам, які мають 
завершену повну середню освіту з атеста-
том, практичну підготовку до виконання 
певної професії. Після складання випус-
кного іспиту та захисту випускної роботи 
випускник отримує титул «дипломований 
спеціаліст». Досягнутий у вищій професій-
ній школі ступінь освіти за міжнародними 
класифікаційними рівнями освіти — ISCED  
6, тобто на тому ж рівні, що й бакалавр-
ська навчальна програма. Вищі профе-
сійні школи входять до чеської навчаль-
ної системи з 1995 року. Позиція вищих 
професійних шкіл у межах цієї системи (як 
і у консерваторій) розміщена між серед-
ньою школою та вищою школою, вона 
визначена Законом «Про освіту».
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základní škola

všeobecně vzdělávací instituce v rámci pri-
márního (ISCED 1) a nižšího sekundárního 
(ISCED 2) vzdělávání. Dělí se na 1. stu-
peň (1.–5. třída) a 2. stupeň (6.–9. třída). 
Vzdělávání na základních školách spadá do 
↑povinné školní docházky stanovené škol‑
ským ↓zákonem.

základní umělecká škola

ZUŠ: dříve lidová škola umění, hov. liduška: 
vzdělávací instituce, poskytující základní 
vzdělání v různých oblastech umění podle 
svých prostorových a dalších možností. 
V menších školách bývá realizována výuka 
jednoho či dvou uměleckých oborů. Zákla-
dem je zpravidla hudební obor, někdy 
výtvarný obor. Ve velkých školách bývá 15 
i více tříd, sály pro výuku tanečního oboru, 
představení hudebních či divadelních sou-
borů školy, případně i různé soutěže. Sta-
tut ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., 
o základním uměleckém vzdělávání.

školka

mateřská ↑škola

ŠKOLNÍ

školní družina

školské zařízení pro výchovu žáků základní 
↑školy mimo vyučování. Slouží k výchově, 
vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové 
činnosti v době mimo vyučování. Před-
nostně je určena nejmladším žákům (1. až 
5. třída). Její navštěvování není povinné 
a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti 
do zařízení umístí, či nikoliv.

основна школа

загальна освітня установа у межах почат-
кової (ISCED 1) і нижчої секундарної (ISCED 
2) освіти. Поділяється на перший сту-
пінь (1—5 класи) та 2 ступінь (6—9 класи). 
Навчання в основній школі належить до 
обов’язкового відвідування школи, вста-
новленого Законом «Про освіту».

загальноосвітня мистецька школа

ЗОМШ (чеська абревіатура ЗУШ): раніше 
народна школа мистецтв, розм. «лідушка»: 
освітня установа, що надає основну 
освіту в різних сферах мистецтв залежно 
від своїх можливостей. У менших школах 
навчання проводиться в межах одного 
чи двох фахів. Основою, як правило, 
є музичний фах, іноді образотворчий. 
У великих школах буває 15 і більше кла-
сів, зали для викладання танцювального 
фаху, виступів музичного чи театраль-
ного колективу, а також різних змагань. 
Статус ЗОМШ 
керується постановою № 71/2005 Збір-
ника законів, «Про загальну мистецьку».

дитсадок

дитячий садок

шкільна група продовженого дня

шкільний заклад для виховання учнів 
основної школи поза навчанням. Його 
призначення — виховання, освіта, відпо-
чинок, спортивна та гурткова діяльність 
у час поза навчанням. Насамперед при-
значена для найменших учнів (1—5 клас). 
Відвідування її не обов’язкове, батьки 
можуть вирішити, чи віддаватимуть своїх 
дітей до такого закладу.
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školní klub

školské zařízení pro zájmové vzdělávání. 
Poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné 
nebo několika škol podle vlastního ↓škol‑
ního vzdělávacího programu. Aktivity 
školního klubu vycházejí ze zájmů a potřeb 
jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub 
liší především starším věkem účastníků 
a odlišnými formami činností. Školní klub je 
určen přednostně žákům: 
1. druhého stupně základní školy; 
2. nižšího stupně šestiletého nebo osmile-
tého gymnázia; 
3. odpovídajícím ročníkům 8letého vzdělá-
vacího programu konzervatoře.

školní poradenské pracoviště

ŠPP: povinná součást základních, střed-
ních nebo vyšších odborných škol v České 
republice zřízená podle školského ↓zákona 
a vyhlášky č. 72/2005 Sb. Poskytuje bez-
platné pedagogicko -psychologické pora-
denské služby žákům či studentům a jejich 
zákonným zástupcům. Na každém školním 
poradenském pracovišti působí ↑metodik 
prevence a ↓výchovný poradce. Dle veli-
kosti školy (tj. dle počtu žáků či studentů) 
může na školním poradenském pracovi-
šti působit i školní ↑psycholog a školní 
↑speciální pedagog. Spolu se ↓školskými 
poradenskými zařízeními (ŠPZ) tvoří síť 
školského poradenství.

školní poznámka

hov., písemné napomenutí žáka učitelem 
při drobných přestoupeních školního řádu 
a pravidel slušného chování (↑důtka).

шкільний клуб

шкільний заклад для гурткового нав-
чання. Пропонує навчання у формі 
гуртків учням однієї чи кількох шкіл за 
особливою шкільною навчальною про-
грамою. Заходи шкільного клубу засно-
вуються на інтересах і потребах окре-
мих учнів. Від групи продовженого дня 
відрізняється насамперед старшим віком 
учасників та іншими формами діяльності. 
Шкільний клуб насамперед призначений 
учням: 
1. другого ступеня основної школи, 
2. нижчого ступеня шести- чи восьмиріч-
ної гімназії, 
3. відповідним класам 8-річної навчаль-
ної програми консерваторії.

шкільний консультаційний пункт

ШКП: обов’язкова складова основних, 
середніх і вищих професійних шкіл 
у Чеській Республіці, заснована Зако-
ном «Про освіту» і постановою № 72/2005 
Збірника законів. Надає безплатні 
педагогічно-психологічні консульта-
ційні послуги учням і студентам та їхнім 
законним представникам. У кожному 
шкільному консультаційному пункті діє 
методист превентивного виховання 
та консультант-вихователь. Залежно від 
розмірів школи (тобто кількості учнів 
чи студентів) у шкільному консульта-
ційному пункті може також працювати 
і шкільний психолог та шкільний спеці-
альний педагог. Разом із шкільною кон-
сультаційною установою творить мережу 
шкільних консультацій.

шкільне зауваження

розм., письмове зауваження учневі від 
учителя через дрібні порушення Порядку 
школи чи правил ввічливої поведінки 
(догана).
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školní rok

rozdělení jednoho kalendářního roku na 
dobu studia a dobu volna na mateřských, 
základních, středních a vyšších odborných 
↑školách. Dle vyhlášky č. 16/2005 Sb., 
školní rok v ČR začíná 1. září a končí 
30. června následujícího kalendářního roku, 
přičemž se člení na 1. a 2. pololetí.

školní řád

předpis, který podle školského ↓zákona 
vydává ředitel/ka mateřské, základní, 
střední nebo vyšší odborné ↑školy. Doku-
ment se vztahuje zejména k dětem, žákům 
či studentům dané školy či školského zaří-
zení a obsahuje zejm.: 
1. pravidla pro provoz a vnitřní režim školy; 
2. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví, vč. ochrany před sociálně patologic-
kými jevy a před projevy ↑diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí; 
3. podmínky zacházení s majetkem školy 
nebo školského zařízení; 
4. pravidla pro hodnocení vzdělávání. 
Školní řád je platný a závazný pro všechny 
žáky, jejich zákonné zástupce, zaměstnance 
a účastníky školních akcí, konaných ve 
školní budově i mimo ni.

školní speciální pedagog

pedagogický ↑pracovník; ↑speciální 
pedagog působící na škole v rámci ↑škol‑
ního poradenského pracoviště jako posky-
tovatel poradenských služeb spolu se škol-
ním ↑metodikem prevence, ↓výchovným 
poradcem, případně školním psychologem 

навчальний рік

розділення одного календарного року 
на період навчання та період відпочинку 
у дитячих садках, основних, серед-
ніх і вищих професійних школах. За 
постановою № 16/2005 Збірника зако-
нів навчальний рік в ЧР починається 
1 вересня та закінчується 30 червня 
наступного календарного року, при 
цьому він поділяється на 1 і 2 півріччя.

Порядок школи

інструкція, яку відповідно до Закону «Про 
освіту» видає директор / ка дитячого 
садка, основної/загальноосвітньої, 
середньої чи вищої професійної школи. 
Документ стосується насамперед дітей, 
учнів чи студентів даної школи чи шкіль-
ного закладу, і містить зокрема: 
1. правила діяльності та внутрішній роз-
порядок школи; 
2. умови забезпечення безпеки та охо-
рони здоров’я, включно з охороною від 
соціально-патологічних явищ і проявів 
дискримінації, недружнього ставлення 
та насильства; 
3. умови поводження з власністю школи 
чи шкільного закладу; 
4. правила оцінювання навчання. 
Порядок школи є дійсним і обов’язковим 
для всіх учнів, їхніх законних представ-
ників, співробітників та учасників шкіль-
них заходів, що відбуваються у шкільній 
будові та поза нею.

шкільний спеціальний педагог

педагогічний працівник; спеціальний 
педагог, що працює у школі в межах 
шкільного консультаційного пункту як 
консультант разом зі шкільним мето-
дистом із превентивного виховання, 
консультантом-вихователем, можливо, 
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a jejich konzultačním týmem složeným 
z vybraných pedagogů školy. 

školní vzděláací program

ŠVP: kurikulární dokument, který je vytvářen 
pedagogickými zaměstnanci každé školy 
v ČR. ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem 
příslušného vzdělávacího zařízení a musí být 
veřejně přístupný. Závazným dokumentem 
pro tvorbu ŠVP je ↑rámcový vzdělávací 
program pro základní, střední, předškolní, 
základní umělecké a jazykové vzdělávání.

školní zralost

fyzická (tělesná) a duševní (mentální) 
připravenost dítěte pro vstup do školy. 
Orientační vyšetření školní zralosti u dětí 
provádí odborní pracovníci, obvykle 
v ↑pedagogicko ‑psychologických porad‑
nách.

školník

správce školní budovy

školské poradenské zařízení

ŠPZ: instituce zřízené podle školského 
↓zákona. Poskytuje odborné poradenské 
služby dětem, žákům, studentům, jejich 
zákonným zástupcům, školám a dalším 
školským zařízením. Rozsah poskytovaných 
služeb je upraven ve vyhlášce č. 75/2005. 
Za školské poradenské zařízení jsou pova-
žovány: 
1. ↑Pedagogicko ‑psychologické poradny 
(PPP); 
2. ↑Speciálně ‑pedagogická centra (SPC). 
Spolu se ↑školními poradenskými praco‑
višti (ŠPP) tvoří síť školského poradenství.

також зі шкільним психологом та їхньою 
консультаційною командою, що склада-
ється з обраних педагогів школи.

шкільна навчальна програма

ШНП: документ про зміст навчання, 
створений педагогічними працівниками 
кожної школи в ЧР. ШНП схвалюється 
і видається директором відповідного 
освітнього закладу і має бути доступною 
публічно. Важливим документом для 
створення ШНП є типова навчальна про-
грама для основної, середньої, дошкіль-
ної, основної художньої та мовної освіти.

шкільна зрілість

фізична (тілесна) і душевна (ментальна) 
готовність дитини до вступу у школу. Орі-
єнтовний огляд шкільної зрілості у дітей 
проводять спеціальні працівники, зазвичай 
у педагогічно-психологічних консультаціях.

 
шкільний вахтер

адміністратор шкільної будівлі

шкільна консультаційна установа

ШКУ: установа, створена за Законом 
«Про освіту». Надає фахові консульта-
ційні послуги дітям, учням, студентам, 
їхнім законним представникам, школам 
та іншим шкільним закладам. Перелік 
надаваних послуг встановлений постано-
вою № 75/2005. Шкільною консультацій-
ною установою вважаються: 
1. педагогічно-психологічні консультації 
(ППК) 
2. спеціальні педагогічні центри (СПЦ) 
Разом зі шкільними консультаційними пунк-
тами творять мережу шкільних консультацій.
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školství

obecný termín zahrnující vzdělávání ve 
všech jeho formách, instituce zabezpeču-
jící vzdělávání a podpůrné služby, samotné 
pracovníky zajišťující vzdělávání a legisla-
tivní rámec

švarcsystém

systém ekonomické činnosti, při které 
osoby vykonávající pro podnikatele běžné 
činnosti v závislém vztahu nejsou jeho 
↓zaměstnanci, ale formálně vystupují jako 
samostatní podnikatelé (↑osoby samo‑
statně výdělečně činné, zpravidla živnost-
níci). Systém se označuje podle podnikatele 
Miroslava Švarce, který s tímto způsobem 
podnikání v roce 1990 začal. Tento způsob 
výdělečné činnosti je obecně považován za 
nezákonný a lze právně postihnout.

testament

↓závěť

tísňové volání

tísňová linka: jeden ze základních způsobů 
ohlášení mimořádné události a vyžádání 
pomoci složek integrovaného záchran‑
ného ↑systému. Prostřednictvím tísňového 
volání je zajišťována ochrana života a zdraví, 
přijatelné životní prostředí a ochrana 
majetku. Linky tísňového volání jsou 
v nepřetržitém provozu (24 hod. denně) 
a jejich využití je bezplatné. V ČR jsou pro 
tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla: 
1. Hasičský záchranný sbor ČR (linka 150); 
2. Zdravotnická záchranná ↑služba (linka 
155); 
3. Policie ČR (státní ↑policie, linka 158); 

шкільництво

загальний термін, що включає в себе 
освіту у всіх формах, установи, що забез-
печують освіту та допоміжні послуги, 
самих працівників, що забезпечують 
освіту, та законодавчі рамки.

шварц‑система

система економічної діяльності, за якої 
особи, що виконують для підприємця 
звичайні дії в залежних відносинах, не 
є його робітниками, а формально висту-
пають як самостійні підприємці (особи, 
що самостійно виконують прибуткову 
діяльність, фізичні особи-підприємці). 
Система називається за іменем підпри-
ємця Мірослава Шварца, який розпочав 
такий спосіб підприємницької діяльно-
сті у 1990 році. Такий спосіб прибуткової 
діяльності загалом вважається незакон-
ним і за його використання можна юри-
дично притягти до відповідальності.

остання воля

заповіт

екстрений виклик

екстрений номер: один із основних 
способів повідомлення про надзвичайні 
події та виклику допомоги частин інте-
грованої рятувальної системи. За допо-
могою екстреного виклику забезпечу-
ється охорона життя та здоров’я, безпека 
природнього середовища та охорона 
власності. Номери екстрених викли-
ків працюють цілодобово (24 години на 
добу) і їхнє використання є безоплатним. 
У ЧР для екстрених викликів виділені такі 
номери: 
1. Пожежна рятувальна служба ЧР 
(номер 150); 
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4. Obecní (městská) policie (linka 156); 
5. Jednotné evropské číslo tísňového volání 
(linka 112).

titul

hodnost: může se jednat o: 
1. akademický titul (např. ↑bakalář, 
↑magistr); 
2. církevní titul (např. farář, kardinál, papež); 
3. šlechtický titul (např. kníže). 
V ČR převládá tradice oslovování zejm. 
akademickými tituly (pane inženýre, paní 
magistro, pane doktore apod.).

TLUMOČNÍK

tlumočník

komunitní tlumočník

sociální tlumočník: zprostředkovává komu-
nikaci mezi ↑migranty a veřejnými institu-
cemi (školy, úřady, nemocnice) s ohledem 
na sociokulturní zázemí zúčastněných stran. 
V ČR na rozdíl od soudního tlumočení není 
určeno, jakou má mít kvalifikaci.

soudní tlumočník

↑regulované povolání: soudní tlumočník 
provádí tlumočnické úkony v jazyce (vč. 
komunikačních systémů neslyšících a hlu-
choslepých vycházejících z českého jazyka), 
pro který má oprávnění vykonávat tlumoč-
nickou činnost, a to před orgány veřejné 
moci (↑ministerstvo, krajský ↓úřad či 

2. Швидка медична допомога (номер 155); 
3. Поліція ЧР (державна поліція, 
номер 158); 
4. Місцева (міська) поліція (номер 156); 
5. Єдиний європейський номер для екст-
рених викликів (номер 112).

титул

звання: може йтися про: 
1. академічний титул (наприклад, бака-
лавр, магістр); 
2. церковний титул (наприклад, священ-
ник, кардинал, папа); 
3. шляхетський титул (наприклад, князь). 
У ЧР панує традиція звертатися до осіб 
зокрема з використанням академічних 
титулів (пане інженере, пані магістриня, 
пане докторе тощо).

усний перекладач

комунальний перекладач / перекладач 
для потреб спільноти / перекладач для 
потреб громади

соціальний перекладач: опосередковує 
комунікацію між мігрантами та публіч-
ними установами (школи, відомства, 
лікарні), зважаючи на соціокультурні 
умови сторін-учасниць. У ЧР на відміну 
від судового перекладача не встанов-
лено, яку кваліфікацію він повинен мати.

судовий усний перекладач

регульована діяльність: судовий усний 
перекладач виконує перекладацькі 
завдання мовою (включно з комуніка-
ційними системами глухих і сліпо-глу-
хих, заснованих на чеській мові), для якої 
має дозвіл виконувати перекладацьку 
діяльність, зокрема для органів публіч-
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obecní ↓úřad, ↑soud, obecní ↑policie, 
státní ↑policie a dal.) nebo v souvislosti 
s právním jednáním v podobě notářského 
zápisu. Soudní tlumočník tyto úkony provádí 
ústní formou. 
Soudním tlumočníkem může být pouze 
fyzická ↑osoba, která splní požadavky sta-
novené v zák. č. 354/2019 Sb., o soudních 
tlumočnících a soudních překladatelích a ve 
vyhlášce č. 506/2020 Sb., o výkonu tlu-
močnické a překladatelské činnosti a která 
byla na základě splnění vstupní zkoušky 
a podané žádosti zapsána na seznam soud-
ních tlumočníků a překladatelů a získala 
k této činnosti oprávnění vydané ↑Minister‑
stvem spravedlnosti. 
Podrobné informace spolu se seznamem 
soudních tlumočníků a překladatelů jsou 
dostupné na webu:  
www.tlumocnici.justice.cz/  
a www.kstcr.cz/cz

trauma (medicína)

fyzické zranění; označení pro náhlou zevní 
událost, která vede k narušení celistvosti 
a neporušenosti organismu (rány, zlome-
niny, popáleniny). Mnohočetné trauma 
(tj. polytrauma) vede zpravidla k šoku. 
Lékařský chirurgický obor, jenž se traumaty 
zabývá, se nazývá traumatologie (úrazové 
lékařství).

TREST

trest

alternativní trest

pojem nelegislativního charakteru; označují 
se jím všechny tresty, které tvoří alternativu 
k nepodmíněnému ↓trestu odnětí svobody 

ної влади (міністерства, крайові установи 
чи місцеві установи, суд, місцева полі-
ція, державна поліція тощо), чи у зв’язку 
з правочином у вигляді нотаріального 
запису. Судовий усний перекладач ці дії 
виконує в усній формі. 
Судовим усним перекладачем може 
бути тільки фізична особа, що виконає 
умови, встановлені у Законі № 354/2019 
Збірника законів «Про судових усних 
перекладачів і судових письмових пере-
кладачів» та у постанові № 506/2020 
Збірника законів «Про виконання діяль-
ності з усного і письмового перекладу», 
яка на основі виконання вступного іспиту 
та поданої заяви була записана до пере-
ліку судових усних і письмових перекла-
дачів та отримала для цієї діяльності доз-
віл, виданий Міністерством юстиції. 
Детальна інформація разом із переліком 
судових усних і письмових перекладачів 
доступна на сторінках: 
www.tlumocnici.justice.cz/ тa 
www.kstcr.cz/cz

травма (медицина)

фізичне поранення; позначення раптової 
зовнішньої ситуації, яка веде до порушення 
цілісності та непорушності організму (рани, 
переломи, опіки). Численні травми (тобто 
політравми) призводять, як правило, до 
шоку. Медичний хірургічний фах, що займа-
ється травмами, називається травматологія 
(травматична медицина).

покарання

альтернативне покарання

поняття незаконодавчого характеру;  
так називають всі покарання, що є  
альтернативними до безумовного поз-
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ve vězení. Ve smyslu ↓trestního zákoníku 
sem tedy patří: domácí vězení, obecně pro-
spěšné práce, propadnutí majetku, peně‑
žitý ↓trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, 
zákaz držení a chovu zvířat, zákaz pobytu, 
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
akce, ztráta čestných titulů a vyzname-
nání, ztráta vojenské hodností, ↓vyhoštění 
a podmíněné odsouzení k ↓trestu odnětí 
svobody.

nepodmíněný trest odnětí svobody

jeden z nejpřísnějších druhů trestu, udě-
lovaného ↑soudem v trestním↑řízení. 
Výkon trestu probíhá zpravidla ve věznicích 
s ostrahou či se zvýšenou ostrahou

peněžitý trest

druh trestu udělovaného ↑soudem 
v trestním↑řízení, při kterém je odsou-
zený povinen uhradit stanovenou peněžní 
částku. Ukládá se v denních sazbách (nej-
méně 20 a nejvíce 730), kdy denní sazba 
činí nejméně 100 Kč a nejvíce 50 000 Kč 
(pro mladistvého nejméně 100 Kč a nej-
více 5 000 Kč). Zaplacené částky peněži-
tého trestu připadají státu. V přestupko‑
vém ↑řízení podle zák. č. 251/2016 Sb., je 
obdobou peněžitého trestu ↑pokuta.

podmíněné odsouzení k trestu odnětí svo‑
body

druh trestu udělovaného rozhodnutím 
↑soudu v trestním↑řízení. Podmíněnost 
trestu znamená, že jeho výkon ale není oka-
mžitě nařízen, ale je odložen na zkušební 
dobu 1 – 5 let. Odsouzený v takovém pří-

бавлення волі у в’язниці. За визначенням 
Кримінального кодексу до них нале-
жать: домашній арешт, суспільно-корисні 
роботи, конфіскація майна, грошове 
покарання, конфіскація предметів, забо-
рона діяльності, заборона утримання 
тварин, заборона перебування, заборона 
входу на спортивні, культурні чи інші 
заходи, втрата почесних титулів чи наго-
род, втрата військового звання, депорта-
ція та умовне позбавлення волі.

безумовне позбавлення волі

один із найсуворіших видів покарань, 
що призначається судом у кримінальній 
справі. Виконання покарання, як пра-
вило, відбувається у в’язницях з макси-
мальним рівнем безпеки.

грошове покарання

вид покарання, що призначається судом 
у кримінальній справі, за якого засудже-
ний повинен виплатити встановлену 
грошову частку. Призначається у денних 
виплатах (найменше 20, найбільше 730), 
денна виплата складає найменше 100 
чеських крон, найбільше 50 000 чеських 
крон (для молоді найменше 100 чесь-
ких крон, найбільше 5 000 чеських крон). 
Виплачені частки грошового покарання 
надходять державі. В адміністративному 
правопорушенні за Законом № 251/2016 
Збірника законів відповідником грошо-
вого покарання є штраф.

умовне позбавлення волі

вид покарання, що призначається рішен-
ням суду у кримінальній справі. Умовне 
позбавлення волі означає, що його вико-
нання не призначається негайно, воно від-
кладене на період 1—5 років. Засуджений 
у такому разі після винесення вироку не 
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padě nenastupuje po vynesení rozsudku do 
vězení ale dál pokračuje ve svém běžném 
životě. Soud však chování odsouzeného 
v průběhu zkušební doby sleduje. Pokud 
odsouzený nevede řádný život (např. se 
dopustí další trestné činnosti nebo i ↑pře‑
stupku), může soud rozhodnout o zru-
šení podmínky a nástupu odsouzeného do 
výkonu trestu v příslušné věznici.

rejstřík trestů

orgán podřízený ↑Ministerstvu spravedl‑
nosti, který vede evidenci osob pravomocně 
odsouzených ↑soudy v trestním ↑řízení 
a dále evidenci jiných skutečností význam-
ných pro trestní řízení. Údaje z evidence 
slouží pro potřebu trestního, občansko-
právního nebo správního ↓řízení a k proka-
zování ↓trestní bezúhonnosti.
 

trest odnětí svobody

druh trestu udělovaného rozhodnutím 
↑soudu v trestním↑řízení, při kterém je 
odsouzený přinucen strávit určenou dobu 
na určeném místě, obvykle ve státním 
vězení, eventuálně domácím vězení. Dělí se 
na podmíněný a nepodmíněný.

TRESTNÍ

trestní

trestní bezúhonnost

stav, kdy člověk nebyl pravomocně odsou-
zen za ↓trestný čin, anebo byl právoplatně 
odsouzen a trest už má zahlazený. Je vyža-
dována pro výkon některých ↑povolání, 
vydání zbrojního průkazu aj. Prokazuje se 
↓výpisem z rejstříku ↑trestů.

йде до в’язниці, а продовжує жити зви-
чайним життям. Суд стежить за життям 
засудженого протягом випробувального 
терміну. Якщо засуджений не веде законо-
слухняне життя (наприклад, знову вчиняє 
злочини чи адміністративні порушення), 
суд може вирішити скасувати умовність 
і призначити засудженому виконання 
покарання у відповідній в’язниці.

реєстр злочинів

орган, підпорядкований Міністерству 
юстиції, який веде перелік осіб, законно 
засуджених судами у кримінальних спра-
вах, та перелік інших фактів, важливих 
для кримінального провадження. Дані 
з переліку використовуються для потреб 
кримінальних, цивільно-правових чи 
адміністративних справ та для оцінки 
кримінальної несудимості.

позбавлення волі

вид покарання, що призначається рішенням 
суду у кримінальній справі, за якого засу-
джений змушений провести визначений 
строк на визначеному місці, зазвичай у дер-
жавній в’язниці, або є під домашнім аре-
штом. Поділяється на умовне і безумовне.

кримінальний

кримінальна несудимість

стан, коли людина не була законно засу-
джена за злочин, або ж була законно засу-
джена, але відбула покарання. Вимага-
ється для виконання деяких робіт, видачі 
дозволу на зброю тощо. Підтверджується 
витягом з реєстру про стан судимості.
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trestní odpovědnost

odpovědnost za trestné činy neboli taková 
protiprávní jednání, za která je možné ulo-
žit trestněprávní ↑sankci (včetně trestu 
odnětí svobody) v rámci trestního ↑řízení 
od 15 let věku.

trestní oznámení

ohlášení možného trestního činu ↑policii 
nebo státnímu zastupitelství ústně, telefo-
nicky, písemně, mailem aj.

trestní řád

↓zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 
↑řízení soudním, který upravuje postupy 
↑orgánů činných v trestním řízení.

trestní zákoník

TZ: zákon č. 40/2009 Sb., právní norma, 
rozdělená na tzv. obecnou a zvláštní část. 
V obecné části vymezuje ↑trestní odpo‑
vědnost i její zánik, okolnosti vylučující 
protiprávnost, ukládání trestů a ochran-
ných opatření, zahlazení odsouzení a výklad 
používaných pojmů. Zvláštní část trestního 
zákoníku obsahuje katalog ↓trestných činů 
s popisem jejich skutkové podstaty.

TRESTNÝ

trestný čin

deliktní (protiprávní) jednání vyššího stupně 
závažnosti než ↑přestupek, které je spo-
lečensky škodlivé a které je výslovně za 
trestný čin označeno ↑trestním zákoní‑
kem. Trestné činy podle závažnosti se dělí 
na ↑přečiny a ↓zločiny. O vině a trestu za 

кримінальна відповідальність

відповідальність за правопорушення чи 
такі протиправні дії, за які можна при-
значити кримінально-правові санкції 
(включно з позбавленням волі) у межах 
кримінальної справи з 15-річного віку.

повідомлення про кримінальне право‑
порушення

повідомлення про можливе правопору-
шення поліції чи прокуратурі усно, телефо-
ном, письмово, електронною поштою тощо.

Кримінально‑процесуальний кодекс

закон № 141/1961 Збірника законів, Кри-
мінально-процесуальний кодекс, який 
регулює порядок дій органів, що беруть 
участь у кримінальному провадженні.

Кримінальний кодекс

КК: Закон № 40/2009 Збірника законів, 
правова норма, поділена на т. зв. загальну 
та особливу частини. У загальній частині 
визначає кримінальну відповідальність 
та її припинення, умови, що виключають 
протиправність, призначення покарань 
та заходів захисту, погашення судимості 
та визначення використаних понять. Осо-
блива частина Кримінального кодексу 
містить каталог правопорушень з описом 
ознак їхнього складу.

кримінальне правопорушення

деліктна (протиправна) поведінка вищого 
ступеня серйозності, ніж адміністративне 
правопорушення, яка є суспільно-шкід-
ливою і прямо визнана злочином у Кри-
мінальному кодексі. Залежно від серйоз-
ності поділяються на проступки і злочини. 

TRESTNÝT
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spáchaný trestný čin rozhoduje soud.

nedbalostní trestný čin

↑přečin: ↑trestný čin, který nebyl spáchán 
záměrně, úmyslně (↑nedbalost).

úmyslný trestný čin

↓trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže 
pachatel: 
1. chtěl porušit nebo ohrozit zájem chrá-
něný ↓trestním zákoníkem 
2. věděl, že svým jednáním může takové 
porušení nebo ohrožení způsobit, a pro pří-
pad, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

tříděný odpad

separovaný odpad, oddělený sběr odpadu: 
sběr odpadů do nádob, pytlů, velkokapa-
citních kontejnerů, ve sběrnách, sběrných 
dvorech a výkupnách takovým způso-
bem, kdy je tok odpadů oddělen podle 
druhu a povahy konkrétního odpadu 
s cílem usnadnit jeho specifické zpraco-
vání (např. recyklaci). V České republice se 
odděleně sbírá zejm.: 
1. směsný resp. ↑komunální odpad (černá 
barva nádob); 
2. papír (modrá barva nádob); 
3. sklo (zelená nebo bílá barva nádob); 
4. plasty (žlutá barva nádob); 
5. nápojové kartony (oranžová barva 
nádob); 
6. bioodpad (hnědá barva nádob); 
7. elektroodpad (červená barva); 
8. objemový odpad (speciální kontejner či 
sběrný dvůr). 
 

Про вину та покарання за вчинені право-
порушення приймає рішення суд.

злочин з необережності

проступок: кримінальне правопору-
шення, який не був скоєний умисно, про-
думано (недбалість)

злочин з умислу

кримінальне правопорушення, скоєне 
умисно, якщо злочинець: 
1. хотів порушити чи загрожувати інтер-
есам, які охороняються Кримінальним 
кодексом 
2. знав, що своєю поведінкою може 
спричинити таке порушення або загрозу 
порушення, і у разі, якщо їх спричинив, 
усвідомлював це.

посортоване сміття

розділене сміття, відокремлений збір сміття: 
збір сміття до посудин, пакетів, велико-
габаритних контейнерів, у пунктах збору, 
місцях зберігання чи викупу у такий спо-
сіб, коли сміття відокремлене залежно 
від типу чи характеру конкретного 
сміття з метою його специфічної обробки 
(наприклад, переробки). У Чеській Респу-
бліці відокремлено збирають: 
1. змішане, зокрема комунальне сміття 
(чорний колір контейнерів); 
2. папір (синій колір контейнерів); 
3. скло (зелений чи білий колір контейнерів); 
4. пластик (жовтий колір контейнерів); 
5. упаковки від напоїв (оранжевий колір 
контейнерів); 
6. біосміття (коричневий колір контей-
нерів); 
7. електросміття (червоний колір контей-
нерів); 
8. габаритне сміття (спеціальний контей-
нер чи пункт збору).

TŘÍDĚNÝ ODPADT
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TŘÍDNÍ

třídní

třídní kniha

školní tiskopis (formulář), do kterého se 
zapisuje seznam žáků v dané třídě, počty 
omluvených a neomluvených hodin kaž-
dého žáka a další náležitosti. Během celého 
školního roku do třídní knihy zapisují učitelé 
probíranou látkou v daném předmětu. Třídní 
kniha se využívá v mateřských, základních, 
středních a vyšších odborných ↑školách 
v listinné nebo elektronické podobě (systém 
↑Bakaláři). Za vedení třídní knihy je odpo-
vědný zpravidla ↓třídní učitel. 

třídní schůzka

rodičovská schůzka: označení pro plánované 
setkání rodičů s ↓třídním učitelem, jehož 
cílem je seznámení rodičů s prospěchem 
jejich dětí. V ČR jsou třídní schůzky význam-
nou platformou komunikace mezi školou 
a rodiči.

třídní učitel

pedagogický ↑pracovník, jmenovaný do 
funkce ředitelem dané školy; je koordinač-
ním a integračním činitelem s řadou závaž-
ných úkolů ve vztahu k žákům své třídy, 
k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, 
k jejímu vedení a – za jistých okolností – 
také k širší veřejnosti. Třídní učitel vykonává 
zejm.: 
1. organizaci třídních schůzek; 
2. vede ↑třídní knihu; 
3. eviduje informace o jednotlivých žácích 
své třídy (vč. docházky a absence); 
4. sleduje a hodnotí vývoj svých žáků; 

класний керівник

класний журнал

шкільний бланк (формуляр), у який запи-
сують список учнів у конкретному класі, 
кількість пропущених уроків з пояснюваль-
ною запискою та без, інші дані. Протягом 
усього навчального року вчителі запису-
ють пройдений матеріал з конкретного 
предмета. Класні журнали використовують 
у дитячих садках, початкових, середніх, 
вищих спеціалізованих навчальних закла-
дах у паперовій чи електронній формах 
(система Бакалаври). За ведення класного 
журналу відповідає класний керівник.

класні батьківські збори

батьківські збори: назва для запланова-
них зустрічей батьків з класним керівни-
ком, метою яких є інформування батьків 
про успішність їхніх дітей. У Чехії батьків-
ські збори — це важлива платформа для 
спілкування між школою та батьками.

класний керівник

педагогічний працівник, якого призначає 
на посаду директор конкретної школи; 
є координаційним та інтеграційним пра-
цівником з низкою важливих завдань, що 
стосуються учнів його класу, їхніх батьків, 
інших учителів школи, її керівництва і — 
за певних обставин — також ширшої гро-
мадськості. Класний керівник зокрема 
виконує таку діяльність: 
1. організовує класн батьківські збори; 
2. веде класний журнал; 
3. веде облік інформації щодо окремих 
учнів свого класу (включно з присутністю 
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5. věnuje individuální péči žákům se  
↑speciálními vzdělávacími potřebami; 
6. spolupracuje s dalšími pedagogickými 
pracovníky na škole i mimo ni (např. v rámci 
↑školského poradenského zařízení apod.), 
a dal. 
 
 

tyflopedie

oftalmopedie: podobor ↑speciální peda‑
gogiky; zabývá se teoreticky i prakticky 
vzděláváním osob se zrakovým postiže-
ním, fyziologií a patologií zrakového ústrojí, 
vadami zraku a kompenzací či překonávání 
zrakového postižení.

ubytovna

obecné označení pro budovu či soubor 
budov, které slouží pro hromadné ubytování 
osob. Ubytovnou je obvykle zařízení, které 
za úplatu nabízí ubytování na přechodnou 
dobu (nikoliv trvalé bydlení). Za ubytovnu se 
nepovažují hotely, motely, penziony, hostely, 
↑studentské koleje, ↑internáty, horské 
boudy, či zařízení pobytových sociálních 
↑služeb.

ÚČEL

účel pobytu

důvod, na jehož základě cizinec přicestoval 
a pobývá na území České republiky. Účel 
pobytu definuje ↓zákon o pobytu cizinců, 
a vztahuje se ke krátkodobému ↑pobytu 
(↓vízum do 90 dnů) a přechodnému 
↑pobytu (vízum nad 90 dnů, povolení 
k dlouhodobému ↑pobytu). Zákon dále 
stanovuje, že cizinec (zpravidla ↑občan 
třetí země) musí plnit účel pobytu bez pře-
rušení. V případech, kdy to zákon umožňuje, 

та відсутністю); 
4. стежить за розвитком своїх учнів 
та оцінює його; 
5. приділяє індивідуальну увагу учням зі 
специфічними освітніми потребами; 
6. співпрацює з іншими педагогіч-
ними працівниками у школі та поза нею 
(наприклад, в рамках шкільного консуль-
таційного пункту і т.п.) тощо.

тифлопедагогіка

офтальмопедагогіка: галузь спеціальної 
педагогіки; займається теоретичною та 
практичною освітою осіб із порушенням 
зору, фізіологією та патологією зорового 
аналізатора, вадами зору та компенса-
цією чи подоланням порушення зору.

гуртожиток (робітничий)

загальна назва будівлі чи низки будівель, 
що служать для колективного житла осіб. 
Гуртожиток — це зазвичай установа, де 
за оплату пропонують тимчасове прожи-
вання (не постійне проживання). Сюди 
не відносяться готелі, мотелі, пансіони, 
хостели, студентські гуртожитки, інтер-
нати, гірські туристичні бази чи житлові 
установи соціальних послуг.

мета перебування

ціль перебування: причина, на основі якої 
іноземець прибув і перебуває на терито-
рії Чеської Республіки. Мету перебування 
визначає Закон «Про перебування іно-
земців», і стосується короткострокового 
перебування (віза до 90 днів) і тимчасового 
перебування (віза на понад 90 днів, доз-
віл на довгострокове перебування). Також 
закон визначає, що іноземець (зазвичай 
громадянин третьої країни) повинен дотри-
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může požádat MV ČR o tzv. změnu účelu 
pobytu.

doklad o účelu pobytu

doklad prokazující ↑účel pobytu cizince 
stanovený v ↓zákoně o pobytu cizinců. 
Např. v případě studia na území ČR podle 
§ 64 zákona o pobytu cizinců se bude jed-
nat o potvrzení o přijetí ke studiu na vysoké 
↑škole, či v případě podnikání bude dokla-
dem zápis do příslušného rejstříku (živnos-
tenský, obchodní) nebo evidence, atd.

účel pobytu: hledání zaměstnání

speciální účel pobytu zavedený pouze pro 
držitele povolení k dlouhodobému ↑pobytu 
za ↓účelem studia, kteří úspěšně absol-
vovali vysokoškolské studium, nebo pro 
držitele povolení k dlouhodobému pobytu 
za ↓účelem vědeckého výzkumu, pokud 
byl výzkum dokončen. Povolení k dlouho-
dobému pobytu za tímto účelem se uděluje 
maximálně na dobu 9 měsíců a nelze pro-
dloužit. Držitel povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem hledání zaměstnání může 
při splnění zákonných podmínek požádat 
o vydání neduální zaměstnanecké ↑karty.

účel pobytu: ochrana na území

speciální účel pobytu udělovaný cizincům, 
kteří jsou buď obětmi či svědky ↑trestného 

муватись мети перебування безперервно. 
У випадках, коли це закон уможливлює, 
іноземець може подати заяву у МВС Чехії 
про так звану зміну мети перебування.

документ про мету перебування

документ, що підтверджує мету пере-
бування іноземця, визначену в Законі 
«Про перебування іноземців». Напри-
клад, у випадку навчання на території ЧР 
згідно з § 64 Закону «Про перебування 
іноземців» йтиметься про довідку / під-
твердження про прийняття на навчання 
у вищому навчальному закладі, або 
у випадку підприємницької діяльності 
документом буде запис у відповідному 
реєстрі (реєстр підприємців, торговий 
реєстр) чи обліку тощо.

мета перебування: пошук роботи

спеціальна мета перебування, встанов-
лена лише для власників дозволу на 
довгострокове перебування з метою 
навчання, які успішно закінчили вищу 
освіту, або для власників дозволу на 
довгострокове перебування з метою нау-
кового дослідження, якщо дослідження 
було закінчено. Дозвіл на довгостро-
кове перебування з цією метою вида-
ють максимально на строк 9 місяців, 
і його неможливо продовжити. Власник 
дозволу на довгострокове перебування 
з метою пошуку роботи, дотримавши 
умов, які встановлені законом, може 
подати заяву на недуальну робочу / тру-
дову карту / карту працівника.

мета перебування: захист на території

спеціальна мета перебування, яку нада-
ють іноземцям — жертвам або свідкам 
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činu obchodování s lidmi či převaděčství. 
Jednou z podmínek pro udělení pobytu za 
tímto účelem je spolupráce s ↑orgány čin‑
nými v trestním řízení.

účel pobytu: ostatní

obecně zahrnuje jakýkoliv průkazný a odů-
vodněný ↑účel pobytu, který není expli-
citně definován ↓zákonem o pobytu 
cizinců. O tento účel pobytu tedy může 
žádat cizinec, pokud důvod jeho pobytu 
nelze zařadit pod jiné účely. Nejčastěji se 
jedná např. o vzdělávací aktivity, které nelze 
zařadit pod ↓účel pobytu: studium podle 
§ 64 zákona o pobytu cizinců.

účel pobytu: podnikání

primární činnost cizince na území ČR je 
↑podnikání buď jako ↑osoba samostatně 
výdělečně činná (tj. živnostenské podni-
kání) nebo prostřednictvím účasti v práv‑
nické ↑osobě (např. členství nebo výkon 
statutárního orgánu obchodní korporace)

účel pobytu: společné soužití rodiny

primární činnost cizince na území ČR je spo-
lečné soužití s rodinným ↑příslušníkem. 
O povolení k dlouhodobému pobytu za tímto 
účelem může požádat cizinec který je: 
1. manžel nebo manželka cizince s povole-
ným pobytem na území ČR (vč. ↑azylu); 
2. nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě 
cizince s povoleným pobytem na území ČR 
(vč. azylu); 
3. nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě 
manžela cizince s povoleným pobytem na 
území ČR (vč. azylu); 
4. osamělý cizinec starší 65 let, který se 
o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže 

злочину торгівлі з людьми чи незакон-
ного ввозу робочої сили. Однією з умов 
для надання перебування за цією умо-
вою є співпраця органами, задіяними 
у кримінальній справі.

мета перебування: інше

загалом включає будь-який переконливу 
та обґрунтовану мету перебування, яка не 
є експліцитно визначена Законом «Про 
перебування іноземців». Подати заяву 
на цю мету перебування може іноземець 
у випадку, якщо причину його перебування 
неможливо зарахувати до іншої мети. Най-
частіше йдеться, наприклад, про освітню 
діяльність, яку не можна зарахувати до 
мети перебування: навчання згідно з § 64 
Закон «Про перебування іноземців».

мета перебування: підприємництво

основною діяльністю іноземця на терито-
рії Чехії є підприємництво: або як фізична 
особа-підприємець (тобто, підприєм-
ницька діяльність) або шляхом участі 
в діяльності юридичної особи (напри-
клад, членство або виконання виконав-
чого органу торгової корпорації)

мета перебування: співжиття сім’ї

основною діяльністю іноземця на території 
Чехії є спільне життя з членом сім’ї. Подати 
заяву на дозвіл на довгострокове перебу-
вання з цією метою може іноземець, який є: 
1. чоловіком або дружиною іноземця 
з дозволом на перебування на території 
Чехії (включно з притулком); 
2. неповнолітня або повнолітня незабез-
печена дитина іноземця з дозволом на 
перебування на території Чехії (включно 
з притулком); 
3. неповнолітня або повнолітня незабез-
печена дитина чоловіка/дружини з доз-
волом на перебування на території Чехії 
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postarat, jde -li o sloučení rodiny s rodičem 
nebo dítětem s povoleným pobytem na 
území (vč. azylu); 
5. nezletilý cizinec, který byl ↑azylantovi 
nebo jeho manželovi / manželce svěřen 
do náhradní rodinné ↑péče z rozhodnutí 
příslušného správního ↑orgánu, nebo byl 
azylantem či jeho manželem / manželkou 
↑osvojen příp. ustanoveni poručníkem; 
6. rodičem, příp. blízkým příbuzným ve vze-
stupné linii nebo poručníkem nezletil ho 
azylanta. 
 
 
 
 
 
 

účel pobytu: strpění pobytu na území

o dlouhodobý pobyt za tímto účelem může 
požádat cizinec, kterému již bylo dříve 
vydáno ↓vízum nad 90 dnů za účelem  
strpění, pokud lze předpokládat, že jeho 
pobyt na území ČR bude delší než 1 rok, 
a pokud současně přetrvávají důvody, pro 
které mu toto vízum bylo uděleno.

účel pobytu: studium

primární činnost cizince na území ČR je 
zejm. studium v akreditovaném studijním 
programu na vysoké ↑škole (bakalář‑
ské ↑studium, magisterské ↑studium, 
doktorské ↑studium) nebo účast na jazy-
kové přípravě a odborné přípravě ke stu-
diu akreditovaného studijního programu 
vysoké školy organizované veřejnou vyso-
kou školou. Pro studium neuvedené v ust. 

(включно з притулком); 
4. самотній іноземець старший 65 років, 
який з причин стану здоров’я не може про 
себе піклуватися, якщо йдеться про воз-
з’єднання сім’ї з одним із батьків чи дити-
ною іноземця з дозволом на перебування 
на території Чехії (включно з притулком); 
5. неповнолітній іноземець, який був 
біженцю або його чоловікові / дружині 
переданий до альтернативного сімейного 
виховання / піклування згідно з рішенням 
відповідного адміністративного органу, 
або був біженцем чи його чоловіком / дру-
жиною усиновлений / удочерена (див. 
усиновлення / удочеріння), або ж вони 
були призначені поручителями; 
6. одним із батьків або близьких родичів 
по висхідній лінії або поручителем непо-
внолітнього біженця.

мета / ціль перебування: толероване 
перебування на території

подати заяву на довгострокове пере-
бування з цією метою може іноземець, 
якому вже раніше було видано візу термі-
ном понад 90 днів з метою толерованого 
перебування, якщо можна вважати, що 
його перебування на території Чехії буде 
довшим ніж 1 рік, і якщо в той же час 
триватимуть причини, через які йому цю 
візу було видано.

мета / ціль перебування: навчання

основною діяльність іноземця на терито-
рії Чехії є, зокрема, навчання на акре-
дитованій освітній програмі у вищому 
навчальному закладі (бакалаврська 
освіта, магістерська освіта, докторська 
освіта) або участь у мовній підготовці 
та спеціалізованій підготовці до нав-
чання на акредитованій освітній програмі 
у вищому навчальному закладі, що орга-
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§ 64 ↓zákona o pobytu cizinců platí, že je 
↑účel pobytu ostatní (ostatní – studium). 
 
 

účel pobytu: vědecký výzkum

primární činnost cizince na území ČR je 
zejm.: 
1. hostování ve výzkumné organizaci 
(vysoká ↑škola nebo jiná výzkumná organi-
zace podle zák. č. 341/2005 Sb.); 
2. činnost akademického ↑pracovníka 
nebo hostujícího ↑profesora ve veřejné 
výzkumné instituci nebo v jiné výzkumné 
instituci podle zák. č. 341/2005 Sb.). 
 
 

účel pobytu: zahájení podnikání

speciální účel pobytu zavedený pouze pro 
držitele povolení k dlouhodobému ↑pobytu 
za ↑účelem studia, kteří úspěšně absol-
vovali vysokoškolské studium, nebo pro 
držitele povolení k dlouhodobému pobytu 
za ↑účelem vědeckého výzkumu, pokud 
byl výzkum dokončen. Povolení k dlouho-
dobému pobytu za tímto účelem se uděluje 
maximálně na dobu 9 měsíců a nelze pro-
dloužit. Držitel povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem zahájení podnikání může 
při splnění zákonných podmínek požádat 
o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 
za ↑účelem podnikání. 
 
 
 

нізована державним вищим навчальним 
закладом. Для навчання, що не вказане 
в положенні § 64 Закону «Про перебу-
вання іноземців», діє мета перебування 
інше (інше — навчання).

мета перебування: наукове дослі‑
дження

основною діяльність іноземця на терито-
рії Чехії є зокрема: 
1. запрошення до дослідницької органі-
зації (вищий навчальний заклад або інша 
дослідницька організація згідно з Зако-
ном № 341/2005 Збірника законів); 
2. діяльність академічного працівника 
або запрошеного професора у держав-
ній дослідницькій установі або в іншій 
дослідницькій установі згідно з Зако-
ном № 341/2005 Збірника законів).

мета перебування: відкриття підприєм‑
ницької діяльності

спеціальна мета перебування, створена 
лише для власників дозволу на дов-
гострокове перебування з метою нав-
чання, які успішно закінчили вищу освіту, 
або для власників дозволу на довго-
строкове перебування з метою науко-
вого дослідження, якщо дослідження 
було завершено. Дозвіл на довгостро-
кове перебування з цією метою вида-
ють максимально на строк 9 місяців, 
і його неможливо продовжити. Власник 
дозволу на довгострокове перебування 
з метою відкриття підприємницької діяль-
ності за умови виконання умов, встанов-
лених законом, може подати заяву на 
видання дозволу на довгострокове пере-
бування з метою підприємництва.
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ÚČET

účet

1. záznam o stavu a změně finančních pro-
středků 
2. vyúčtování útraty v restauraci

běžný účet

jeden ze základních typů bankovních účtů 
pro vkládání finančních prostředků a jejich 
rychlé užití. Má na rozdíl od spořicího 
↓účtu velmi nízký ↓úrok. 

kontokorentní účet

bankovní ↑účet s možností krátkodobého 
↓úvěru

spořicí účet

bankovní ↑účet určený pro dlouhodobé 
uložení peněz s vyšší úrokovou ↑sazbou 
umožňující lepší zhodnocení uložených 
financí.

účetní uzávěrka

přehled finančního hospodaření instituce za 
určité období.

účinnost zákona

den (konkrétní datum), od kterého je zákon 
aplikovatelný a vynutitelný. Zatímco plat-
nost nabývají nově přijaté právní předpisy 
dnem publikování ve ↑sbírce zákonů, 
účinnost (tj. právní vynutitelnosti) nabývají 
vždy k 1. lednu nebo 1. červenci, pokud není 
zákonem stanoveno jinak.

рахунок / обліковий запис

1. запис про стан і зміни фінансових коштів 
2. рахунок за витрати в закладі громад-
ського харчування

поточний рахунок

один з основних типів банківських 
рахунків для вкладу фінансових коштів 
та їхнього швидкого використання. На 
відміну від ощадного рахунку має дуже 
низький процент.

овердрафт

банківський рахунок з можливістю 
короткострокового кредиту

ощадний рахунок

банківський рахунок для довгостро- 
кового зберігання грошей з вищою 
процентною ставкою, що дозволяє кра-
щий приріст / ревальвацію заощаджених 
фінансів.

бухгалтерський баланс / балансовий звіт

звіт про фінансовий стан інституції 
за певний період.

дія закону

дата, від якої закон застосовується та 
підлягає виконанню. В той час, коли чин-
ності набирають нові юридичні поста-
нови датою оприлюднення у Збірці 
законів, закон набуває дії (тобто, підля-
гає виконанню) завжди від 1 січня або 
від 1 липня, якщо закон не передбачає 
інакше.
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účtenka

dokument v podobě menšího lístku 
s vyúčtováním drobnějších nákupů a útrat, 
dokládající zaplacení určité částky (kupní 
ceny).

ÚDAJE

údaje

fakta, data, skutečnosti o jakémkoliv jevu.

fakturační údaje

informace pro vystavení ↑faktury (jméno 
↑podnikatele nebo název ↑firmy, adresa, 
číslo ↑účtu, identifikační ↑číslo osoby 
a daňové identifikační ↑číslo)

identifikační údaje

↑údaje, dle kterých lze něco jednoznačně 
identifikovat

osobní údaje

personální údaje: bližší ↑údaje o dotyčné 
osobě (jméno, příjmení, datum naro-
zení, rodné ↑číslo, místo trvalého bydli-
ště apod.).

ÚKON

úkon

procesní úkon

úkon v řízení, např. zahájení ↑řízení, pod-
mínky řízení, odmítnutí, změna nebo zpět-
vzetí návrhu účastníka ↑řízení, přerušení 
↑řízení nebo zastavení ↑řízení.

чек

документ у вигляді невеликого листка 
з рахунком невеликих покупок та витрат, 
що доводить оплату певної суми (купі-
вельної ціни).

дані

факти, дані, інформація щодо будь-якого 
явища

реквізити рахунку‑фактури

інформація для виписання рахунку-фак-
тури (ім’я та прізвище підприємця або 
назва фірми, адреса, номер рахунку, 
ідентифікаційний номер особи та подат-
ковий ідентифікаційний номер).

ідентифікаційні дані

дані, згідно з якими можна щось одно-
значно ідентифікувати.

особисті дані

персональні дані: детальні дані щодо вка-
заної особи (ім’я, прізвище, дата народ-
ження, ідентифікаційний номер, реєстра-
ція місця проживання і т. п.).

операція / дія / акт

процесуальний акт

акт / дія у справі, наприклад, відкриття 
провадження, умови провадження, від-
мова / відхилення, зміна чи відкликання 
пропозиції учасника провадження, при-
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Úmluva o právním postavení osob bez 
státní příslušnosti

multilaterální mezinárodní dohoda přijatá 
Organizací spojených národů v roce 1954, 
platná od 6. 6. 1960. Upravuje postavení 
osob bez státní ↑příslušnosti a záro-
veň přiznává těmto osobám mezinárodně 
uznaný právní status. Úmluva dále zajiš-
ťuje, že osobám bez státní příslušnosti 
budou bez diskriminace přiznávána základní 
práva a svobody, a to poskytnutím cestov‑
ních ↑dokladů a ↑průkazů totožnosti, 
a zaručeny minimální standardy zacházení. 
V České republice vstoupila v platnost dne 
17. 10. 2004 a byla publikovány prostřed-
nictvím sdělení ↑Ministerstva zahranič‑
ních věcí pod č. 208/1993 Sb.m.s.

Úmluva o právním postavení uprchlíků

ženevská úmluva či ženevská úmluva 
o uprchlících: nejdůležitější dokument 
mezinárodního práva, upravující povin-
nosti států vůči uprchlíkům. Multilaterální 
mezinárodní dohoda přijatá Organizací 
spojených národů v roce 1951, doplněná 
tzv. New Yorským Protokolem v roce 1967. 
Úmluva obsahuje definici ↓uprchlíka a jeho 
postavení ve státě ochrany, vylučující klau-
zule a tzv. ↓zásadu nenavracení (non-
-refoulement). Úmluva i Protokol vstoupili 
pro Českou republiku (tehdy Českosloven-
skou federativní republiku) v platnost dne 
24. 2. 1992 a byly publikovány prostřednic-
tvím sdělení ↑Ministerstva zahraničních 
věcí pod č. 208/1993 Sb.

зупинення провадження або припинення 
провадження.

Конвенція про правовий статус осіб без 
громадянства

багатостороння міжнародна угода, при-
йнята Організацією об’єднаних націй 
у 1954 році, дійсна від 6. 06. 1960 р. 
Урегульовує статус осіб без громадян-
ства та водночас надає цим особам 
визнаний на міжнародному рівні пра-
вовий статус. Також конвенція забез-
печує те, що особам без громадянства 
буде надано основні права та свободи 
шляхом надання закордонних паспортів 
і посвідчень особи та будуть забезпечені 
мінімальні стандарти поводження / став-
лення. У Чеській Республіці вона набрала 
чинності 17. 10. 2004 р., конвенцію 
було опубліковано шляхом повідом-
лення Міністерства закордонних справ 
під № 208/1993 Збірника міжнародних 
договорів.

Конвенція про правовий статус біженців

Женевська конвенція або Женевська 
конвенція про біженців: найважливіший 
документ міжнародного права, який 
урегульовує обов’язки держав щодо 
біженців. Багатосторонню міжнародну 
угоду прийняла Організація об’єдна-
них націй у 1951 році, її згодом допов-
нив так званий Нью-Йоркський про-
токол у 1967 році. Конвенція містить 
визначення біженця та його становища 
у країні притулку, застереження про 
виключення і так званий принцип непо-
вернення (non-refoulement). Конвенція 
і Протокол у Чеській Республіці (тодіш-
ній Чехословацькій федеративній рес-
публіці) вступили в дію 24 02 1992 року 
і були опубліковані шляхом повідом-
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UNESCO

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kul‑
turu

univerzita třetího věku

U3V: zájmové, neprofesní studium osob 
v seniorském věku (obvykle starších 60 let) 
na vysokoškolské úrovni. Výjimku tvoří 
občané v invalidním ↑důchodu, kteří se 
mohou stát posluchači U3V bez ohledu na 
věkovou hranici. U3V je součástí systému 
↑celoživotního vzdělávání. Účastníci mají 
status posluchačů univerzity, nejsou však 
studenty ve smyslu ↓zákona o vysokých 
školách.

úplatek

ve smyslu ↑trestního zákoníku se jedná 
o neoprávněnou výhodu, spočívající v pří-
mém majetkovém obohacení nebo jiném 
zvýhodnění, které se dostává nebo má 
dostat uplácené osobě nebo s jejím sou-
hlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 
Úplatek patří obecně mezi nejrozšířenější 
formu korupčního jednání (↑korupce).

uprchlický tábor

hov. azylové zařízení: v mezinárodním měřítku 
se jedná o označení pro střediska určená 
↓uprchlíkům, zřizovaná ↓Úřadem Vyso‑
kého komisaře pro uprchlíky v oblastech 
válečných konfliktů a přírodních katastrof.

лення Міністерства закордонних справ 
під № 208/1993 Збірки законів.

ЮНЕСКО

Організація ООН з питань освіти, науки 
і культури

університет третього віку

УТВ: непрофесійне навчання за інтер-
есами осіб пенсійного віку (зазвичай 
старших 60 років) на рівні вищої освіти. 
Виняток творять громадяни на пенсії 
за інвалідністю, які можуть стати слу-
хачами УТВ незважаючи на вікові межі. 
УТВ є частиною системи безперервного 
навчання. Учасники мають статус слуха-
чів університету, але не є студентами за 
визначенням Закону «Про вищі навчальні 
заклади».

хабар

у визначенні Кримінального кодексу 
йдеться про неправомірну вигоду, 
що полягає у прямому майновому
збагаченні або іншій вигоді, яка діста-
ється або має дістатися особі, що отримує 
хабар / хабарникові або з її згодою іншій 
особі, і на яку вона не отримала права. 
Хабар належить загалом до найпошире-
ніших форм корупційних дій (корупція).

табір для біженців

у міжнародному масштабі йдеться про 
назву осередків, призначених для біжен-
ців, що організовує Управління Верхов-
ного комісара ООН у справах біженців 
в регіонах воєнних конфліктів і природ-
них катастроф.

UNESCOU
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uprchlík

státní příslušník třetí země (↑občan třetí 
země), jemuž bylo přiznáno právní posta-
vení uprchlíka ve smyslu ↑Úmluvy o práv‑
ním postavení uprchlíků OSN z roku 1951 
ve znění Protokolu z roku 1967 (tzv. Žene-
vská úmluva), a který je oprávněn pobývat 
na území státu, v němž vyhledal ochranu. 
V ČR je osoba, které bylo přiznáno postavení 
uprchlíka, označována jako osoba s uděle-
nou mezinárodní ↑ochranou formou azylu 
(↑azylant).

úrok

odměna, kterou získá věřitel (ten, kdo půj-
čuje finanční prostředky) za to, že poskytne 
peníze dlužníkovi. Nejčastěji se udává jako 
procentní sazba za rok. Půjčování peněz 
s nepřiměřeně vysokými úroky se označuje 
jako ↑lichva.

úroková sazba

částka, kterou je dlužník povinen platit věři-
teli z jeho pohledávky, bývá vyjádřena v pro-
centech z dlužné částky za určité období. 

urolog

odborný ↑lékař; zabývá se diagnostikou 
a léčbou nemocí močového ústrojí a chorob 
mužských pohlavních orgánů.

urologie

lékařský obor zabývající se diagnostikou 
a terapií chorob vylučovací soustavy a muž-
ských pohlavních orgánů.

біженець

громадянин третьої країни, якому було 
призначено правовий статус біженця 
у рамках Конвенції про правовий статус 
біженців ООН з 1951 року у формулюванні 
Протоколу з 1967 року (так званої Жене-
вської конвенції), і який має право перебу-
вати на території держави, де він отримав 
захист. У Чехії особу, якій було призначено 
правовий статус біженця, визначають як 
особу з наданим міжнародним захистом 
у формі прихистку (біженець).

процент / відсоток

нагорода, яку отримує кредитор (той, 
хто позичає фінансові кошти) за те, що 
надасть гроші боржникові. Найчастіше 
використовується як процентна ставка за 
рік. Кредитування грошей за надмірний 
процент називається лихварством.

процентна ставка

сума, яку боржник повинен сплатити 
кредиторові з його боргової вимоги, 
буває у формі процентів із заборгованої 
суми за певний період

уролог

лікар-спеціаліст; займається діагностикою 
та лікуванням захворювань сечової сис-
теми і захворювань чоловічих статевих 
органів.

урологія

медична спеціальність, що займається 
діагностикою та лікуванням захворювань 
сечової системи та чоловічих статевих 
органів.

UPRCHLÍKU
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ÚŘAD

úřad

↑orgán státní správy.

Úřad práce ČR

ÚP ČR: správní ↓úřad, zřízený zák. 
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České repub-
liky a podléhající ↑Ministerstvu práce 
a sociálních věcí ČR; plní úkoly zejm. 
v oblastech: 
1. zaměstnanosti; 
2. ochrany zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele, 
3. ochrany zaměstnanců při ztrátě zaměst-
nání (↑dávky v nezaměstnanosti); 
4. sociálního zabezpečení (↑dávky 
státní sociální podpory, ↑dávky pomoci 
v hmotné nouzi, ↑dávky pro osoby se 
zdravotním postižením a ↑příspěvek na 
péči); 
5. dávek určených k hmotnému zabez-
pečení dítěte nebo dětí v rámci náhradní 
rodinné ↑péče (↑dávky pěstounské 
péče). 
Oficiální web: www.uradprace.cz

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

ÚMPOD: správní ↓úřad v České repub-
lice se sídlem v Brně, zřízený zák. 
č. 359/1999 Sb., o sociálně -právní ochraně 
dětí. Úřad je podřízen ↑Ministerstvu práce 
a sociálních věcí a zabývá se zprostřed-
kováním náhradní rodinné ↑péče na 
mezistátní úrovni, udělováním souhlasu 
k ↑osvojení dítěte do zahraničí, zajišťo-
vání sociálně -právní ochrany dětí ve vztahu 
k cizině, či vymáhání výživného na základě 

установа / управління / адміністрація

орган державної адміністрації / державна 
установа.

Центр зайнятості ЧР

адміністративна державна установа, 
заснована згідно з Законом № 73/2011 
Збірника законів «Про Центр зайнятості 
Чеської Республіки», що підпорядкову-
ється Міністерству праці та соціальних 
справ Чехії; виконує завдання, зокрема, 
у сферах: 
1. працевлаштування; 
2. захисту працевлаштованих при непла-
тоспроможності роботодавця, 
3. захисту працевлаштованих при втраті 
працевлаштування (фінансова допомога 
за безробіттям); 
4. соціального забезпечення (допомога 
державної соціальної підтримки, допо-
мога у матеріальній скруті, допомога для 
осіб з інвалідністю і грошова допомога за 
доглядом); 
5. грошової допомоги для матеріального 
забезпечення дитини або дітей у рам-
ках альтернативного сімейного вихо-
вання / піклування (допомога за 
опікунським піклуванням). 
Офіційний сайт: www.uradprace.cz

Управління міжнародно‑правового 
захисту дітей

адміністративний орган у Чеській Респу-
бліці з юридичною адресою у місті Брно, 
заснований згідно з Законом № 359/1999 
Збірки законів «Про соціально-правовий 
захист дітей». Орган підпорядковується 
Міністерству праці та соціальних справ 
і є посередником в альтернативному сімей-
ному догляді / піклуванні на міжнародному 
рівні, займається наданням згоди на уси-
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mezinárodních smluv či jiných mezistátních 
dohod. Základní informace o činnosti úřadu 
jsou dostupné na www.umpod.cz

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

UNHCR: organizace zřízená Valným shro-
mážděním OSN v roce 1950. Je zmoc-
něna k vedení a koordinaci mezinárodních 
činností na ochranu ↑uprchlíků a řešení 
souvisejících problémů po celém světě. 
Jejím hlavním účelem je především zabez-
pečení základních práv uprchlíků a nale-
zení trvalých řešení. Usiluje o to, aby každý 
mohl uplatnit právo požádat o mezinárodní 
↑ochranu a najít bezpečné útočiště v jiném 
státě s možností dobrovolného návratu do 
země svého původu, integrace nebo přesíd-
lení do třetí bezpečné země. Součástí jejího 
mandátu je i pomoc osobám bez státní 
↑příslušnosti. V ČR byla kancelář UNHCR 
otevřena v roce 1992 se sídlem v Praze.

 

celní úřad

celní správa: celým názvem Celní správa 
České republiky; správní ↑orgán a ozbro-
jený bezpečnostní sbor ČR, zabývá se 
ochranou ekonomických a bezpečnostních 
zájmů ČR a EU. Provádí celní řízení a správu 
spotřebních daní na území ČR. Dále pro-
vádí vyšetřování daňových ↑trestních činů 
a řeší další celní daňové delikty v rámci 
správního ↑řízení. Některá oddělení mají 
proto postavení policejního orgánu a díky 
svým kompetencím se také účastní boje 

новлення дитини за кордоном, забезпе-
ченням соціально-правового захисту дітей 
у відношенні до закордону, а також стяг-
ненням аліментів на основі міжнародних 
договорів чи інших міждержавних угод. 
Основна інформація про діяльність органу 
доступна на www.umpod.cz

Управління Верховного комісара ООН 
у справах біженців

УВКБ ООН: організація, заснована Гене-
ральною Асамблеєю ООН у 1950 році. До 
її повноважень належить керівництво та 
координування міжнародної діяльності 
щодо захисту біженців і вирішування від-
повідних проблем по цілому світі. Її осно-
вне завдання — це передусім забезпечити 
основні права біженців і знайти постійні 
рішення. Управління докладає зусиль для 
того, щоб кожен міг застосувати право 
подати заяву про надання міжнародного 
захисту і знайти безпечний прихисток 
в іншій державі з можливістю добровіль-
ного повернення до країни свого похо-
дження, інтеграції або переїзду до третьої 
безпечної країни. Частиною мандату 
організації є також допомога особам без 
громадянства. У Чехії офіс УВКБ було від-
крито у 1992 році у Празі.

митне управління

повна назва: Митне управління Чесь-
кої Республіки; адміністративний орган 
і збройний корпус безпеки Чехії, займа-
ється захистом економічних інтересів 
й інтересів безпеки Чехії та ЄС. Прово-
дить розгляд митних справ й управління 
акцизних податків на території Чехії. 
Також проводить розслідування подат-
кових злочинів, займається іншими 
митно-податковими правопорушен-
нями у рамках адміністративного про-
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proti terorismu a ↑organizovanému zlo‑
činu. Kompetence a činnost celní správy 
upravuje zák. č. 17/2012 Sb., o celní správě 
České republiky.

finanční úřad

daňová agentura, daňový úřad, berní úřad; 
hov. berňák: organizační složka státu  
spadající pod Finanční ↑správu ČR. 
Finanční orgán, jehož hlavním úkolem je 
správa daní, odvodů a záloh na tyto příjmy. 
Provádí řízení o ↑přestupcích v oblasti své 
působnosti. Dále ukládá ↑pokuty a spra-
vuje ↑dotace. Také vybírá poplatky, odvody, 
úhrady, ↑penále a dal.

katastrální úřad

KÚ: správní ↓úřad zastoupený v kaž-
dém kraji ČR, který vykonává státní správu 
↑katastru nemovitostí (KN). Rozhoduje 
zejm. o vkladech a záznamech do něj, činí 
v něm poznámky, opravuje chyby apod. Dále 
spravuje základní státní mapová díla, schva-
luje změny hranic katastrálních území nebo 
změny místního názvosloví.

krajský úřad

KrÚ: jeden z orgánů ↑kraje; vykonává státní 
správu a plní úkoly v samostatné působ-
nosti, které mu ukládá zák. č. 129/2000 Sb. 
o krajích, a dále ↑hejtman, zastupitelstvo 
kraje a rada kraje.

вадження. Тому деякі відділення мають 
статус поліцейського органу, та зав-
дяки своїм компетенціям беруть участь 
у боротьбі проти тероризму й організо-
ваного злочину. Компетенції та діяль-
ність митного управління регулює 
закон № 17/2012 Збірника законів «Про 
митне управління Чеської Республіки».

фінансове управління

організаційна складова / орган держави, 
що підпадає під Податкове управління 
ЧР. Фінансовий орган, основним завдан-
ням якого є адміністрування податків, 
зборів й авансів на ці доходи. Займа-
ється провадженнями щодо правопору-
шень / проступків у сфері своєї діяльності. 
Також накладає штрафи і управляє дота-
ціями. Окрім цього, займається подат-
ковими та іншими зборами, платіжними 
вимогами, стягненнями / пенями тощо.

кадастрове управління

адміністративний орган, представлений 
у кожному регіоні / області Чехії, що 
виконує державне адміністрування када-
стру нерухомості. Зокрема, робить рішення 
щодо записів до нього, нотує, виправляє 
помилки тощо. Також управляє основною 
державною кадастровою картою, ухвалює 
зміни кордонів кадастрових територій або 
зміни місцевої термінології.

крайова / обласна адміністрація

один з органів області / краю; виконує 
державне управління та завдання у само-
стійній сфері діяльності, яку визначає 
закон № 129/2000 Збірника законів «Про 
області краї», а також голова крайо-
вої / обласної адміністрації, муніципалі-
тету краю області і ради краю /області.

ÚŘADU
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matriční úřad

úřad, který vede matriku. Může jím být 
obecní ↓úřad, úřad městské části nebo 
městského obvodu v územně členěných 
statutárních ↑městech. Zvláštním matrič-
ním úřadem je Úřad městské části Brno-
-střed, který vede jak ↑matriku pro tuto 
městskou část, tak tzv. zvláštní matriku pro 
narození, uzavření manželství, a vznik part-
nerství nebo úmrtí českých občanů, ke kte-
rým došlo mimo území ČR.

městský úřad

MěÚ: označení pro obecní ↓úřad v obcích 
s populací nad 3 000 obyvatel (tj. ve měs-
tech).

obecní úřad

OÚ: součást orgánů ↑obce; vykonává 
státní správu a plní úkoly v samostatné 
působnosti, které mu ukládá zejm. zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích, starosta, zastu-
pitelstvo obce a rada obce. 
1. ve městech (obce s populací nad 3000 
obyvatel) se obecní úřad nazývá městský 
↑úřad; 
2. ve statutárních městech se obecní úřad 
nazývá ↑magistrát; 
3. v městysech (↑městys) se obecní úřad 
nazývá úřad městyse. 

органи реєстрації актів цивільного 
стану

РАЦС: орган, який веде реєстрацію 
цивільного стану. Ним може бути муніци-
палітет / адміністрація населеного пункту, 
муніципалітет / адміністрація міської 
частини або міського району / округу 
у територіальних підрозділах міста зі 
спеціальним статусом. Особливим орга-
ном РАЦС /адміністрація міської частини 
Брно-центр, який веде як реєстрацію 
актів цивільного стану для цієї міської 
частини, так і так звану особливу реє-
страцію народження, шлюбу, реєстрації 
партнерства чи смерті громадян Чехії, що 
відбулися поза територією ЧР.

міський муніципалітет / 
міська адміністрація

позначення для муніципалітету / адміні-
страції населеного пункту з кількістю насе-
лення понад 3000 жителів (тобто, у містах)

муніципалітет / адміністрація населе‑
ного пункту

частина органів населеного пункту; вико-
нує державне управління та завдання 
у самостійній сфері діяльності, визначені, 
зокрема, Законом № 128/2000 Збірника 
законів «Про населені пункти, голів насе-
лених пунктів, муніципалітет населених 
пунктів і ради населених пунктів»: 
1. у містах (населені пункти з кількістю насе-
лення понад 3000 жителів) муніципалітет / 
адміністрація населеного пункту нази-
вається міський муніципалітет / міська 
адміністрація; 
2. у містах з особливим статусом муніци-
палітет / адміністрація населеного пункту 
називається магістрат; 
3. у селищах (селище) муніципалітет / адмі-
ністрація населеного пункту називається 
муніципалітет / адміністрація селища.
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obecní úřad obce s rozšířenou působností

tvoří mezičlánek přenesené působnosti 
státní ↑správy mezi krajskými ↑úřady 
a obecními ↑úřady. Kromě základních 
samosprávných činností vykonává také 
přenesenou státní správu a další činnosti 
nejen pro své vlastní správní území, ale také 
pro další obce ve svém určeném správním 
obvodu. Jedná se např. o vydávání cestov-
ních a osobních dokladů (↑průkaz totož‑
nosti), řidičských ↑průkazů, ↓živnosten‑
ského oprávnění apod.

správní úřad

správní orgán (úředního typu); součást 
výkonné moci; organizační jednotka zřízená 
dle čl. 79 Ústavy ČR (zák. č. 1/1993 Sb.). 
Reprezentuje stát navenek prostřednic-
tvím orgánů či zástupců. Obecně se jedná 
o instituce, před nimiž probíhá ↑správní 
řízení (např. ↑Úřad práce ČR, Česká 
↑správa sociálního zabezpečení, ↑Úřad 
pro mezinárodně ‑právní ochranu dětí, 
Finanční ↑úřad, Matriční ↑úřad a dal.)

zastupitelský úřad

velvyslanectví, hov. ambasáda: stálé a ofici-
ální zahraniční zastoupení daného státu na 
území jiného státu, zpravidla v jeho hlavním 
městě. V ČR jsou zastupitelské úřady orga-
nizačním útvarem ↑Ministerstva zahra‑
ničních věcí. Jejich činnost upravuje zák. 
č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě. Zastu-
pitelskými úřady podle tohoto zákona jsou: 
velvyslanectví; stálé mise při mezinárodní 
organizaci; konzulární úřady; zvláštní mise 
a styčné úřady či kanceláře.

адміністрація населеного пункту з роз‑
ширеною компетенцією

проміжний елемент переданої компетен-
ції державної адміністрації між крайовими 
органами влади та муніципальними орга-
нами влади. Крім основної самоврядної 
діяльності, вона також здійснює делего-
вану державну адміністрацію та інші види 
діяльності не лише для своєї адміністра-
тивної території, а й для інших муніципа-
літетів у визначеному адміністративному 
районі. Серед них, наприклад, видача про-
їзних та особистих документів (посвідчення 
особи), водійських посвідчень, ліцензій на 
підприємницьку діяльність тощо.

адміністративний орган

адміністративна установа; частина вико-
навчої влади; організаційна одиниця, 
створена згідно зі ст. 79 Конституції 
ЧР (Закон № 1/1993 Збірника законів). 
Представляє державу ззовні за допомо-
гою органів чи представників. Загалом 
йдеться про інституції, перед якими від-
бувається адміністративне провадження 
(наприклад, Центр зайнятості ЧР, Чеське 
управління соціального забезпечення, 
Управління міжнародно-правового захи-
сту дітей, Фінансове управління, органи 
реєстрації актів цивільного стану та ін.)

дипломатичне представництво

посольство: постійне й офіційне закор-
донне представництво конкретної 
держави на території іншої держави, 
як правило, у столиці. У ЧР диплома-
тичні представництва є організацій-
ними утвореннями Міністерства закор-
донних справ. Їхню діяльність регулює 
Закон № 150/2017 Збірника законів «Про 
закордонну службу». Згідно із цим зако-
ном, дипломатичними представництвами 
є: посольство; постійні місії при міжнарод-
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úřední deska

veřejně přístupná plocha určená ke zveřej-
ňování právních ↑předpisů, ↑rozhodnutí 
a jiných dokumentů správních ↑orgánů 
a ↑soudů. Veřejně přístupná musí být 
nepřetržitě a je vedena jak ve fyzické tak 
i elektronické podobě. 

úředník

obecně se jedná o osobu, která pracuje 
v administrativě. Nejčastěji se jedná 
o zaměstnance ↑úřadů státní ↑správy 
a ↑samosprávy podle zák. č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných 
celků nebo podle zák. č. 234/2014 Sb., 
o státní službě.

usnesení

1. obecně: kolektivní rozhodnutí nějakého 
↑orgánu nebo právnické ↑osoby; 
2. forma ↑rozhodnutí ↑soudu: unesením 
rozhoduje soud tam, kde nerozhoduje roz-
sudkem, tj. především v procesních zále-
žitostech, jako je např. zahájení ↑řízení, 
podmínky řízení, odmítnutí, změna nebo 
zpětvzetí návrhu účastníka řízení, přerušení 
i zastavení ↑řízení nebo náhrada nákladů 
↑řízení. Usnesením soud také schvaluje 
soudní smír nebo nařizuje výkon rozhodnutí; 
3. forma správního rozhodnutí: obdobně 
jako soud i správní ↑orgán rozhoduje usne-
sením pouze v zákonem stanovených přípa-
dech (blíže § 76 ↑správního řádu).

них організаціях; консульські органи; над-
звичайні місії та зв’язкові органи чи офіси.

офіційна дошка оголошень

доступна для громадськості дошка, 
призначена для оприлюднення норма-
тивно-правових актів, рішень та інших 
документів адміністративних органів 
і судів. Вона повинна бути доступною для 
громадськості безперервно, її ведуть як 
у фізичній, так і в електронній формі.

посадова особа

державний службовець / держслужбовець: 
загалом йдеться про особу, яка працює 
в адміністративній сфері. Найчастіше 
йдеться про службовців органу держав-
ного управління та самоврядування згідно 
із Законом № 312/2002 Збірника законів 
«Про посадових осіб територіальних 
одиниць самоврядування» або згідно 
з Законом № 234/2014 Збірника законів 
«Про державну службу».

постанова, резолюція

1. загалом: колективне рішення певного 
органу або юридичної особи; 
2. форма рішення суду: суд виносить 
рішення у тому випадку, коли не вино-
сить вирок, тобто передусім у таких спра-
вах як відкриття провадження, умови 
провадження, відмова, зміна чи відкли-
кання пропозиції учасника провадження, 
тимчасове припинення i припинення 
провадження або відшкодування проце-
суальних витрат. Постановою суд також 
ухвалює мирову угоду або наказує вико-
нати рішення; 
3. форма адміністративного рішення: 
подібним чином як суд, так і адміністра-
тивний орган виносить рішення поста-
новою лише у визначених законом 
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ustanovení

1. konkrétní část ↓zákonů a předpisů 
2. proces jmenování ↑advokáta, ↑opatrov‑
níka v řízení.

ÚSTAV

ústav

1. označení vědecké, výzkumné, vzdělávací, 
kulturní, odborné či zdravotnické instituce 
nebo specializované organizace (zvláště 
se tak např. označuje vysokoškolský ústav 
jakožto součást vysoké školy). V obecném 
jazyce se slovo „ústav“ někdy užívá i pro 
objekty či subjekty, které toto slovo v názvu 
nemají (např. základní, střední nebo 
vysoká ↑škola jsou označovány za vzdělá-
vací ústav). 
2. zapsaný ústav, zkr. z.ú.; dle zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se jedná 
o druh právnické ↑osoby ustavené za úče-
lem provozování společensky či hospo-
dářsky prospěšné činnosti s využitím své 
osobní a majetkové složky, nemá členy 
stejně jako korporace, ale ↓zaměstnance.

ústava

zák. č. 1/1993 Sb.; základní zákon státu 
a nejvyšší právní norma jeho právního řádu. 
Vytváří pravidla výkonu státní moci a zaru-
čuje občanům základní lidská ↑práva.

випадках (детальніше у § 76 Кодексу 
адміністративного судочинства).

положення, призначення

1. конкретна частина законів і постанов 
2. процес призначення адвоката, опікуна 
під час провадження.

інститут

1. позначення наукової, дослідницької, 
освітньої, культурної, фахової чи медич-
ної інституції або спеціалізованої орга-
нізації (зокрема так називають універ-
ситетський / академічний інститут як 
частина вищого навчального закладу). 
У загальній мові словом «інститут» нази-
вають об’єкти чи суб’єкти, які цього слова 
у своїй назві не мають (наприклад, почат-
ковий, середній або вищий навчальний 
заклад називають освітнім інститутом). 
2. зареєстрована організація, скоро-
чення «z.ú.»; згідно із Законом № 89/2012 
Збірника законів, Цивільного кодексу, 
йдеться про вид юридичної особи, засно-
ваної з метою здійснення суспільно 
й економічно корисної діяльності, вико-
ристовуючи свої особисті та майнові 
складові. В організації відсутні члени, 
проте є наймані працівники.

Конституція

Закон № 1/1993 Збірника законів; 
основний закон держави та найвища 
правова норма системи права. Створює 
правила виконання державної влади 
та гарантує громадянам основні права 
людини.

USTANOVENÍU
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ústavní výchova

výchovné opatření, ukládané soudem 
v situacích, kdy: 
1. výchova dítěte je vážně ohrožena či naru-
šena a jiná výchovná opatření nevedou 
k nápravě; 
2. rodiče nemohou z jiných závažných 
důvodů výchovu dítěte zabezpečit. 
Před nařízením ústavní výchovy je ↑soud 
povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze 
zajistit náhradní rodinnou ↑péčí nebo 
rodinnou péčí v ↓zařízení pro děti vyža‑
dující okamžitou pomoc, které mají před 
ústavní výchovou přednost. Výkon ústavní 
výchovy upravuje zák. č. 109/2002 Sb.

Ušní, nosní, krční

ORL: ↑Otorhinolaryngologie

úvěr

typ půjčky – peněžní prostředky většího 
objemu, které dočasně poskytne věřitel 
dlužníkovi. Obvykle za to inkasuje určitou 
částku (↑úrok).

úvěrová karta

kreditní ↑karta

uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání

↑nostrifikace

valná hromada

časté označení nejvyššího ↑orgánu 
↑obchodní společnosti či jiné právnické 
↑osoby korporačního typu, který dělá nej-

інституційне виховання

виховні заходи, введені судом у ситуа-
ціях, коли: 
1. виховання дитини порушено чи зна-
ходиться під серйозною загрозою, а інші 
виховні заходи не призводять до його 
покращення; 
2. батьки не можуть з інших важливих 
причин забезпечити виховання дитини. 
Перед розпорядженням про інституційне 
виховання суд повинен дослідити, чи 
виховання дитини не можна забезпечити 
альтернативним сімейним вихованням 
або сімейним доглядом в установі для 
дітей, що потребують негайної допомоги, 
оскільки такі заходи мають перевагу 
перед інституційним вихованням. Вико-
нання інституційного виховання регулює 
Закон № 109/2002 Збірника законів.

кредит

тип грошової позики — грошові кошти 
великого об’єму, які кредитор тимчасово 
надасть боржникові. Зазвичай він за це 
інкасує / стягує певну суму (процент / від-
соток).

загальні збори акціонерів

часте позначення найвищого органу тор-
гового товариства чи іншої юридичної 
особи на зразок корпорацій, який вино-
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důležitější ↑rozhodnutí. Valnou hromadu 
v ČR, dle ↓zákona o obchodních ↑korpo‑
racích (do konce roku 2013 dle obchodního 
zákoníku) vytváří ↑společnost s ručením 
omezeným a akciová ↑společnost. Schází 
se alespoň jednou za rok.

vazba

opatření v trestním ↑řízení, které slouží 
k ↓zajištění osoby ↑obviněného. Účelem 
vazby je zabránit obviněnému, aby se vyhý-
bal trestnímu ↑řízení, pokračoval v trestní 
činnosti nebo ztěžoval provádění důkazů 
a ovlivňoval ↑svědky.

vdovecký důchod

vdovský ↑důchod

velkoobchod

obchod prováděný ve velkém či větším 
měřítku obvykle mezi obchodníky navzájem. 
Velkoobchodní ceny jsou vždy nižší než ceny 
maloobchodní (↑maloobchod), které jsou 
zvýšeny o příslušnou maloobchodní marži.

DOKTORÁT

velký doktorát

↑Doktor filozofie

velvyslanectví

zastupitelský ↑úřad

venerolog

odborný ↑lékař zabývající se výzkumem, 
diagnostikou a léčbou pohlavních chorob.

сить найважливіші рішення. Загальні 
збори акціонерів у ЧР згідно з Зако-
ном про торгові корпорації (до кінця 
2013 року в Торговому кодексі) збирають 
товариство з обмеженою відповідальні-
стю й акціонерне товариство. Збори від-
буваються щонайменше один раз на рік.

арешт

захід при кримінальному провадженні, 
застосовується для ув’язнення особи 
обвинуваченого. Метою арешту є пере-
шкодити обвинуваченому уникнути кри-
мінального провадження, продовжувати 
злочинну діяльність, ускладнювати збір 
доказів чи впливати на свідків.

гуртова торгівля

оптова торгівля: торгівля, що проводиться 
у великому і меншому обсязі зазвичай між 
торговцями. Гуртові ціни завжди нижчі 
ніж роздрібні (роздрібна торгівля), що під-
вищені на відповідну роздрібну маржу.

венеролог

лікар-спеціаліст, котрий займається 
дослідженням, діагностикою та лікуван-
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veřejná sbírka

způsob získávání a shromažďování finanč-
ních prostředků od veřejnosti za úče-
lem dosažení nějakého veřejně prospěš-
ného účelu (např. odstranění následků 
živelné pohromy nebo ekologické havárie, 
záchrana zdraví nebo života, ochrana kul-
turní památky apod.). Sbírku lze provést 
např. přes zvláštní bankovní účet, dárcov-
skými textovými zprávami (DMS), veřej-
ným vybíráním do přenosných pokladniček, 
prodejem předmětů, přičemž v ceně je už 
zahrnut příspěvek do sbírky a dal. Orga-
nizování veřejných sbírek se v ČR řídí zák. 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Veřejný ochránce práv

↑ombudsman; ochránce a mluvčí práv 
občanů: veřejná funkce volená ↑Posla‑
neckou sněmovnou Parlamentu ČR na 
základě zák. č. 349/1999 Sb., o veřejném 
ochránci práv. Úkolem Veřejného ochránce 
je zejm. ochrana osob před jednáním úřadů 
a dalších institucí, pokud je toto jednání 
v rozporu s právem, neodpovídá principům 
demokratického právního státu a dobré 
správy. Svou činností Veřejný ochránce při-
spívá k ochraně základních lidských ↑práv 
a svobod. Veřejný ochránce sídlí v ↑Kan‑
celáři veřejného ochránce práv v Brně. 
Základní informace o jeho činnosti jsou 
dostupné na www.ochrance.cz

ням хвороб, що переносяться статевим 
шляхом (ХПСШ).

благодійний збір коштів

спосіб отримання і збору фінансових 
коштів від громадськості з метою досяг-
нення якоїсь суспільно корисної цілі 
(наприклад, усунення наслідків стихій-
ного лиха чи екологічної аварії, спасіння 
здоров’я чи життя, захист культурних 
пам’яток тощо). Збір можна провести, 
наприклад, через окремий банківський 
рахунок, SMS-благодійність, збір гро-
шей у мобільних скриньках, продаж 
предметів, до ціни яких зарахована сума 
на благодійність тощо. Організація благо-
дійних зборів коштів регулюється зако-
ном № 117/2001 Збірника законів «Про 
благодійні збори коштів».

Уповноважений з прав людини

омбудсмен, в Україні — Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини: 
громадська функція, яку обирає Палата 
депутатів Парламенту Чеської Республіки 
на основі Закону № 349/1999 Збірника 
законів «Про Уповноваженого з прав 
людини». Завданням Уповноваженого 
з прав людини, зокрема, є захист осіб 
перед діями держустанов та інших інсти-
туцій, якщо ці дії суперечать праву, не 
відповідають принципам демократичної 
правової держави та доброго управління. 
Своєю діяльністю Уповноважений з прав 
людини сприяє захисту основних прав 
людини і її свобод. Резиденція уповно-
важеного з прав людини знаходиться 
в Офісі уповноваженого з прав людини 
у місті Брно. Основна інформація про його 
діяльність доступна на www.ochrance.cz

VEŘEJNÁ SBÍRKAV

http://www.ochrance.cz
http://www.ochrance.cz


323

vidimace

úřední ověření, že ↑opis nebo kopie se 
doslova shoduje s předloženou ↑listinou 
( ↑ověření). Vidimaci lze vyřídit u ↑notáře, 
či na kontaktním místě ↑Czech POINT

VÍZUM

vízum

dokument povolující pobyt v cizím státu po 
kratší období, obvykle se vyznačuje formou 
štítku nebo razítka do pasu žadatele. Vízové 
řízení není klasické správní ↑řízení, v případě 
neudělení není možnost ↑odvolání. Přípust-
ným opravným ↑prostředkem je žádost 
o nové posouzení důvodů neudělení víza.

diplomatické vízum

uděluje zastupitelský ↑úřad cizincům 
v diplomatických službách

dlouhodobé vízum

↓vízum nad 90 dnů

letištní vízum

vízum typu A: schengenské ↓vízum do 
90 dnů. Uděluje jej zastupitelský ↑úřad ČR 
na žádost cizince, který z důvodu čekání na 
letecký spoj pobývá v tranzitním prostoru 
mezinárodního letiště nacházejícího se na 
území ČR. Týká se jen některých zemí.

vízum do 90 dnů

schengenské, krátkodobé, krátké, jednotné 
vízum: vízum platné pro jeden nebo něko-
lik vstupů, opravňující cizince k pobytu na 

засвідчення копій документів

офіційне засвідчення / завірення, що 
копія дослівно, точно відповідає нада-
ному документу. Засвідчення можна зро-
бити у нотаріуса або у пункті Czech POINT

віза

документ, що дозволяє перебування 
в іншій державі на короткий термін, 
зазвичай у вигляді наклейки або печатки 
у паспорті заявника. Візове прова-
дження — це не класичне адміністра-
тивне провадження, у випадку відмови 
можливості апеляції немає. Припустимою 
формою правового захисту є заява про 
перегляд причин відмови у виданні візи.

дипломатична віза

надає дипломатичне представництво 
іноземцям на дипломатичній службі

 
 
 
аеропортна транзитна віза

віза типу A: шенгенська віза до 90 днів. 
Її надає дипломатичне представни-
цтво ЧР за заявою іноземця, який з при-
чини очікування на рейс перебуває 
у транзитному просторі міжнародного 
аеропорту, що знаходиться на території 
Чехії. Стосується лише деяких країн.

до 90 днів / віза терміном до 90 днів

шенгенська, короткострокова віза: віза, 
що діє на один чи декілька в’їздів і доз-
воляє іноземцю перебувати на території 

VIDIMACEV
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území ↑schengenského prostoru po dobu 
v nich vyznačenou (max. 90 dnů), přičemž 
doba nepřetržitého pobytu ani celková doba 
po sobě následujících pobytů na území 
schengenského prostoru nesmí přesáhnout 
90 dnů během každých 180 dnů

vízum nad 90 dnů

dlouhodobé vízum: národní ↑vízum pro 
pobyt delší než 3 měsíce. Žádost se podává 
obvykle na zastupitelském ↑úřadě v zemi 
původu nebo v zemi trvalého bydliště 
žadatele a doba platnosti je maximálně 
12 měsíců. 

vízum nad 90 dnů za účelem strpění

druh ↑víza nad 90 dnů. Může o něj požádat 
↑cizinec kterému ve vycestování z území 
ČR brání překážka na jeho vůli nezávislá 
(↑překážky vycestování) nebo cizinec, 
který je ↑svědkem nebo ↑poškozeným 
v trestním↑řízení. Vízum za účelem strpění 
může být také uděleno cizinci, který podal 
↓žalobu proti ↑rozhodnutí ↑Ministerstva 
vnitra ČR, kterým mu byla zrušena platnost 
↑víza nad 90 dnů nebo zamítnuta žádost 
o jeho prodloužení. Vízum strpění se udě-
luje na dobu max. 6 měsíců. Lze o něj žádat 
i v případě, kdy byl cizinci vydán ↓výjezdní 
příkaz nebo v situaci, kdy pobývá na území 
ČR neoprávněně.

vízum za účelem převzetí povolení 
k pobytu

druh ↑víza nad 90 dnů, udělovaného 
↑cizincům, kteří v zemi původu či svého 
trvalého bydliště skrze zastupitelský 

шенгенської зони протягом вказаного 
у ній строку (максимально 90 днів), при 
цьому ані термін безперервного перебу-
вання, ані загальна кількість часу кількох 
перебувань не сміє перевищити 90 днів 
протягом кожного 180-денного періоду.

віза на понад 90 днів / строком понад 
90 днів

довгострокова віза: національна віза 
для перебування довше 3 місяців. Заяву 
подають особисто у дипломатичному 
представництві в країні походження або 
в країні постійного проживання заявника. 
Термін дії — максимально 12 місяців.

віза на понад 90 днів / строком понад 
90 днів з метою толерованого перебу‑
вання

тип візи на понад 90 днів. Подати заяву 
на неї може іноземець, якому у виїзді 
з території Чехії перешкоджає причина, 
що не залежить від його волі (перешкоди 
для виїзду), або іноземець, який є свід-
ком чи потерпілим у кримінальному 
провадженні. Візу з метою толерованого 
перебування можливо видати іноземцю, 
який подав позов проти рішення Мініс-
терства внутрішніх справ ЧР, яким було 
скасовано дію візи на понад 90 днів або 
відмовлено у заяві про її продовження. 
Візу толерованого перебування надають 
максимально на 6 місяців. Подати заяву 
на неї можна й у випадку, коли іноземцю 
було видано ордер на виїзд або в ситуа-
ції, коли він перебуває на території Чехії 
неправомірно.

віза з метою отримання дозволу на 
перебування

тип візи на понад 90 днів. Її надають іно-
земцям, яким в країні походження чи 
у місці свого постійного проживання через 

VÍZUMV
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↑úřad úspěšně požádali ↑Odbor azylové 
a migrační politiky MV ČR o vydání povo-
lení k dlouhodobému ↑pobytu, zaměstna‑
neckou ↑kartu, modrou ↑kartou, ↑kartu 
vnitropodnikově převedeného zaměst‑
nance či o povolení k trvalému ↑pobytu. 
Účelem víza je umožnit dotyčnému cizinci 
přicestovat do ČR a převzít na příslušném 
pracovišti Odboru azylové a migrační poli-
tiky MV ČR získané povolení k pobytu. Maxi-
mální doba pobytu na základě tohoto víza 
činí 60 dnů.

VLASTNICTVÍ

vlastnictví

duševní vlastnictví

vlastnictví autorských práv k ochranným 
známkám, patentům, receptům, vynále-
zům, vědeckým, technickým, uměleckým 
a k jiným produktům duševních činností lidí.

osobní vlastnictví

právní forma vlastnictví, při kterém se jedná 
o přímé vlastnictví konkrétního majetku 
konkrétní osobou

vodné a stočné

finanční náklady za pitnou vodu dodávanou 
z veřejného vodovodu a za odvod odpadní 
vody veřejnou kanalizací.

volný vstup na trh práce

možnost cizince pobývajícího v ČR vyko-
návat ↓závislou činnost (zaměstnání) bez 
nutnosti ↑pracovního povolení či spe-

дипломатичне представництво була схва-
лена заява Департаменту з питань надання 
притулку та міграційної політики МВС ЧР на 
видання дозволу на довгострокове перебу-
вання, робочу / трудову картку, синю картку, 
картку внутрішньо переведеного праців-
ника чи на видання дозволу на постійне 
перебування. Метою візи є уможливити 
іноземцю прибути до Чехії та забрати у від-
повідному філіалі Департаменту з питань 
надання притулку та міграційної політики 
МВС ЧР отриманий дозвіл на перебування. 
Максимальний термін перебування на 
основі цієї візи складає 60 днів.

майно / маєток / власність

інтелектуальна власність

власність авторських прав до торговельних 
марок, патентів, рецептів, винаходів, науко-
вим, технічним, мистецьким та іншим про-
дуктам інтелектуальної діяльності людей.

приватна власність

юридична форма власності, за якої 
у власності конкретної особи є конкретне 
майно

плата за водопостачання та за відве‑
дення стічних вод

фінансові витрати за питну воду, яку 
постачають через загальний водопро-
від, і за відведення стічних вод у загальну 
каналізацію.

вільний доступ на ринок праці

можливість іноземця, що перебуває у Чехії, 
виконувати найману роботу / працю-
(працевлаштування) без необхідно-

VLASTNICTVÍV
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cifického povolení k pobytu (např. duální 
zaměstnanecká ↑karta). Cizinci, kteří mají 
volný vstup na trh práce jsou uvedeni v § 98 
zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

vražda

vstup na trh práce

druh povolení k dlouhodobému ↓pobytu 
státních ↓příslušníků třetích zemí na 
území ČR, kdy účelem pobytu cizince je 
zaměstnání. Rozlišuje se: 
1. duální zaměstnanecká karta - zahrnuje 
povolení k dlouhodobému pobytu a sou-
časně povolení k výkonu práce; 
2. neduální zaměstnanecká karta - určena 
cizincům, kteří mají volný vstup na trh 
práce a slouží pouze jako osvědčení povo-
lení k dlouhodobému pobytu. 
Předchůdcem zaměstnanecké karty byla 
tzv. zelená karta, která byla v červnu 2014 
zrušena.

všeobecný lékař

praktický ↑lékař

VŮLE

poslední vůle

↓závěť

Výbor pro práva cizinců

stálý poradní ↑orgán Rady vlády ČR pro 
lidská práva, který se zasazuje o dodržování 
práv cizinců v ČR.

сті оформлення дозволу на роботу чи 
специфічного дозволу на перебування 
(наприклад, дуальна робоча / трудова 
картка). Іноземці, які мають віль-
ний доступ на ринок праці, вказані 
у § 98 Закону № 435/2004 Збірника зако-
нів «Про працевлаштування».

вбивство

доступ на ринок праці

вид дозволу на довгострокове перебу-
вання громадян третіх країн на території 
ЧР, коли метою перебування іноземця є 
працевлаштування. Розрізняють: 
1. дуальну робочу / трудову картку — 
включає дозвіл на довгострокове пере-
бування і водночас дозвіл на виконання 
роботи; 
2. недуальна робоча / трудова картка — 
призначена для іноземців, які мають 
вільний доступ на ринок праці. Вико-
ристовується лише як посвідчення 
дозволу на довгострокове перебування. 
Попередником робочої картки була 
так звана зелена картка, яку у червні 
2014 року було скасовано.

 
 
 

Комітет з питань прав іноземців

постійний дорадчий орган Ради уряду 
Чеської Республіки з питань прав 
людини, який сприяє дотриманню прав 
іноземців у Чехії.

VRAŽDAV
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vyděrač

VYHLÁŠKA

vyhláška

druh podzákonného právního ↑předpisu, 
vydává se jako prováděcí předpis k ↓záko‑
nům.

veřejná vyhláška

nástroj k doručování (↑doručení) písem-
ností ze strany ↑orgánů státní správy oso-
bám neznámého pobytu nebo sídla: oso-
bám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat; 
osobám, které nejsou známy a v dalších pří-
padech, které stanoví ↓zákon. Písemnost 
se vyvěsí na úřední desce a na elektronické 
↓úřední desce umožňující dálkový přístup 
a patnáctým dnem po vyvěšení se považuje 
za doručenou.

VYHOŠTĚNÍ

vyhoštění

soudní vyhoštění

trest vyhoštění dle ↑trestního zákoníku, 
který cizinci uloží ↑soud a jeho účelem je 
zabránit pachateli v páchání další trestné 
činnosti na území ČR. Může být uložen jako 
trest samostatný nebo vedle jiného trestu 
(např. vedle trestu odnětí svobody nebo 
↑trestu peněžitého). U jeho ukládání by 
soud měl zvažovat vedle závažnosti ↑trest‑
ného činu i zásah do soukromého a rodin-
ného života osoby vyhošťované.

вимагач / шантажист

постанова

вид нормативно-правового акту, який 
видають як виконавчі постанови до законів.

публічна постанова

інструмент для доставки документів 
з боку органів державного управління 
особам з невідомою адресою проживання 
чи юридичною адресою: особам, яким не 
вдається доставити документи; невідо-
мим особам та в інших випадках, визна-
чених законом. Документ вивішують на 
офіційній дошці оголошень і на елек-
тронній офіційній дошці оголошень, що 
уможливлює дистанційний доступ до неї. 
На п’ятнадцятий день після публікації на 
дошці документ вважається доставленим.

видворення / депортація

судове видворення / депортація

покарання видворенням / депортацією 
згідно з Кримінальним кодексом, яке іно-
земцю призначає суд. Його метою є пе-
решкодити злочинцю і далі виконувати 
злочинні дії на території ЧР. Може бути при-
значене як самостійне покарання або ра-
зом з іншим (наприклад, разом із покаран-
ням позбавлення волі або призначенням 
грошового штрафу). При призначенні та-
кого покарання суд би мав оцінити не лише 
серйозність злочину, але й втручання в осо-
бисте та сімейне життя депортованої особи.
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správní vyhoštění

uložení ↓zákazu pobytu ↑cizinci na území 
ČR, resp. zákazu opakovaného vstupu 
cizince poté, co území ČR opustí. V ↑roz‑
hodnutí o správním vyhoštění, které vydává 
cizinecká ↑policie, je vždy stanovena doba 
jeho platnosti, tedy časové období, po které 
se cizinci zakazuje pobyt na území ČR (maxi-
mální lhůta 3, 5 a 10 let) a také ↑lhůta, ve 
které musí cizinec opustit území ČR. Správní 
vyhoštění je správním opatřením, které je 
vždy spojeno s porušením pobytových před-
pisů, nejedná se tedy o trest za spáchaný 
↑trestný čin podle trestního ↓zákona. 
Vyhoštění ukládá povinnost vycestovat z ČR, 
je překážkou udělení nového ↑víza do ČR 
nebo do zemí ↑schengenského prostoru 
(cizinec je zařazen do evidence nežádou-
cích osob pro ČR nebo do ↑Schengen‑
ského informačního systému pro země EU 
a Island, Norsko a Švýcarsko). Je možné 
požádat o asistenci při návratu Mezinárodní 
organizaci pro migraci.

vychovatel

pedagogický ↑pracovník; provádí 
výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na 
celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, 
žáků nebo studentů a na jejich zájmové 
vzdělávání podle výchovně vzdělávacích 
programů činnosti ve ↑školní družině, 
v domově mládeže, v ↑internátu, popří-
padě v jiných zařízeních.

výchovné opatření (ve školách)

pochvala, ocenění nebo ↑kázeňské opat‑
ření udělované ↑třídním učitelem nebo 

адміністративне видворення / депор‑
тація

призначення заборони перебування іно-
земцю на території ЧР або заборона пов-
торного в’їзду іноземця після того, коли 
він залишить територію ЧР. У рішенні про 
адміністративне видворення / депорта-
цію, яке видає Поліція у справах іно-
земців, завжди визначений термін його 
дії, тобто період часу, у який іноземцю 
заборонено перебувати на території ЧР 
(максимальний строк — 3, 5 або 10 
років), а також строк, за який іноземець 
повинен покинути територію ЧР. Адмі-
ністративне видворення / депортація — 
це адміністративний захід, що завжди 
пов’язаний з порушенням правил пере-
бування, у цьому випадку не йдеться про 
покарання за злочин згідно з Криміналь-
ним кодексом. Видворення / депортація 
накладає обов’язок виїхати з ЧР, є пере-
шкодою для видання нової візи до Чехії 
або до країни шенгенської зони (інозе-
мець внесений у реєстр небажаних осіб 
для ЧР або у Шенгенську інформаційну 
систему для країн ЄС та Ісландії, Норве-
гії та Швейцарії). Можна звернутися по 
асистенцію при поверненні у Міжнародну 
організацію з питань міграції.

вихователь

педагогічний працівник; проводить освіт-
ньо-виховну діяльність, спрямовану на 
загальний і специфічний розвиток особи-
стості дітей, учнів або студентів і на їхню 
освіту за інтересом згідно з навчаль-
но-виховними програмами у групі про-
довженого дня, у будинку молоді, в інтер-
наті чи інших установах.

виховний захід (у навчальних закладах)

похвала, нагорода або дисциплінарне 
покарання / захід, що призначає класний-
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керівник або директор школи згідно 
із законом про освіту або постано-
вою № 48/2005 Збірника законів «Про 
початкове навчання та деякі умови 
виконання обов’язкового відвідування 
школи»

консультант з виховання

педагогічний працівник; у рамках шкіль-
ного консультаційного пункту, зокрема, 
надає: 
1. консультації з питань кар’єри і допо-
могу при вирішенні про подальший освіт-
ній та професійний шлях учнів; 
2. підтримку учнів зі спеціальними освіт-
німи потребами (включно з таланови-
тими учнями) у процесі інтеграції; 
3. посередництво в інших послугах 
(наприклад, в рамках шкільного консуль-
таційного пункту і т.д.); 
4. допомогу вчителям при вирішенні 
проблем, що випливають з неприйнятної 
поведінки деяких учнів тощо.

переговори

процес, за допомогою якого дві сторони 
з відмінним сприйняттям, потребами та 
мотивами намагаються домовитися щодо 
речі у спільних інтересах

ордер на виїзд / виїзний ордер / наказ 
на виїзд

документ, який видає: 
1. Поліція у справах іноземців після ска-
сування чи закінчення терміну дії візи до 
90 днів 
2. Міністерство внутрішніх справ ЧР після 
скасування чи закінчення терміну дії візи 
на понад 90 днів, дозволу на довгостро-
кове перебування або на постійне пере-
бування 
Ордер на виїзд надає іноземцю право 
перебування на території на час, необ-

ředitelem školy podle školského ↓zákona 
či vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky

výchovný poradce

pedagogický ↑pracovník; v rámci ↑škol‑
ního poradenského pracoviště poskytuje 
zejm.: 
1. kariérové poradenství a pomoc při roz-
hodování o další vzdělávací a profesní cestě 
žáků; 
2. podporu žákům se ↑speciálními vzdě‑
lávacími potřebami (vč. žáků nadaných) 
v procesu integrace; 
3. zprostředkování návazných služeb 
(např. v rámci ↑školského poradenského 
zařízení aj.); 
4. pomoc učitelům při řešení problémů 
vyplývajících z nepřijatelného chování 
některých žáků, a dal.

vyjednávání

proces, jehož pomocí se dvě strany s odliš-
ným vnímáním, odlišnými potřebami 
a motivy pokoušejí shodnout na věci společ-
ného zájmu

výjezdní příkaz

doklad, který uděluje: 
1. cizinecká ↑policie po zrušení nebo uply-
nutí platnosti ↑víza do 90 dnů 
2. ↑Ministerstvo vnitra ČR po zrušení 
nebo uplynutí platnosti ↑víza nad 90 dnů, 
povolení k dlouhodobému ↑pobytu nebo 
k trvalému ↑pobytu 
Výjezdní příkaz opravňuje cizince k pobytu 
na území po dobu, která je nezbytná k pro-
vedení neodkladných úkonů a k vycesto-
vání z území. Nesmí být delší než 60 dnů. 
Výjezdní příkaz má tvar štítku, který policie 
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хідний для вирішення невідкладних 
завдань і виїзду з території — не більше 
60 днів. Ордер на виїзд видають у формі 
наклейки, який поліція або Міністерство 
наклеїть у закордонний паспорт.

звіт про роботу

письмовий огляд кількості відпрацьова-
них годин та типу виконаної роботи най-
маного працівника.

обмежувальний припис

інструмент вирішення домашнього на-
силля. Державна поліція може винести об-
межувальний припис і заборонити насиль-
никові заходити до помешкання впродовж 
10 днів, якщо загрожує реальна небезпека, 
що ця певна особа допустить щодо іншої 
особи, з якою проживає у спільному помеш-
канні, серйозного нападу проти її життя, 
здоров’я, свободи чи людської гідності.

вимагати, стягувати

розрахункова база 
 
 
 
 
 
 
 
академічна година

відрізок часу, що триває 45 хвилин

nebo Ministerstvo vyznačí do cestovního 
dokladu.

výkaz práce

písemný přehled o počtu odpracovaných 
hodin a druhu odvedené práce ↓zaměst‑
nance

vykázání

nástroj řešení ↑domácího násilí. Státní 
↑policie může násilníka vykázat z obydlí 
a současně mu zakázat vstup na 10 dnů, 
pokud je dáno reálné nebezpečí, že se určitá 
osoba dopustí vůči jiné osobě, se kterou žije 
ve společném obydlí, závažného útoku proti 
životu, zdraví, svobodě nebo proti lidské 
důstojnosti.

vymáhat

vyměřovací základ

roční hrubý příjem u ↓zaměstnanců nebo 
roční vyměřovací základ dle ↑daňového 
přiznání u ↑osoby samostatně výdělečně 
činné. Zjišťuje se při výpočtu dávek ze soci-
álního zabezpečení.

vyučovací hodina

časový úsek trvající 45 minut
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витяг / виписка

копія, яка містить лише частину запису 
оригінального документа

витяг з реєстру для податкових цілей

   
витяг з кадастру нерухомості

витяг про право власності на нерухомість.

витяг з торгового реєстру

витяг з реєстру боржників

витяг з реєстру судимостей / 
довідка про несудимість

витяг з рахунку

розрахунковий лист

письмовий документ, що видається робо-
тодавцем, містить дані про окремі ком-
поненти заробітної плати найманого пра-
цівника та про відрахування з неї.

термін закінчення договору

час, протягом якого можна вийти з обов’язків 
за договором, наприклад, термін закінчення 
трудового договору чи договору оренди.

звільнення

загалом йдеться про спосіб припинення 
договірних відносин. Має бути виконано 
у письмовій формі. Звільненням можна 
закінчити, наприклад, трудові відносини 
(умови встановлює Трудовий кодекс) або 

VÝPIS

výpis

kopie, která obsahuje pouze část záznamu 
originální ↑listiny

výpis z evidence pro daňové účely

výpis z evidence pro ↑daňové účely.

výpis z katastru nemovitostí

↑list vlastnictví.

výpis z obchodního rejstříku

výpis z registru dlužníků

výpis z rejstříku trestů 

výpis z účtu

výplatní páska

písemný doklad vystavený ↓zaměstnava‑
telem, obsahující údaje o jednotlivých slož-
kách ↑mzdy nebo platu ↓zaměstnance 
a o provedených srážkách.

výpovědní doba

doba, ve které lze vystoupit ze závazku 
smlouvy (↓výpověď), např. výpovědní doba 
u pracovní či nájemní smlouvy.

výpověď

obecně se jedná o označení způsobu ukon-
čení smluvního vztahu. Musí být v písemné 
podobě. Výpovědí lze ukončit např. pra-
covní poměr (podmínky stanovuje ↓záko‑
ník práce) nebo ↑nájem či ↑podnájem 
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оренду чи суборенду квартири чи будинку 
(умови встановлює Закон № 89/2012 Збір-
ника законів, Цивільний кодекс) тощо.

свідоцтво про здобуття повної загаль‑
ної середньої освіти

раніше — атестат: документ про вико-
нання державної підсумкової атестації 
зі здобуття повної загальної середньої 
освіти.

аліменти

сума, яку повинен платити той, хто має 
обов’язок утримання, але не виконує 
прямого догляду про конкретну особу. 
Наприклад, один з батьків не прожи-
ває у спільному помешканні з дитиною 
або чоловік, що не виконує домашні 
обов’язки. Обов’язок утримання дано 
законом. Якщо сторони не домовляться, 
суму аліментів визначає суд.

ксенофобія

страх, ворожість або відраза до чужого. 
Поняття походить з грецької, де xenos 
означає «чужий», а fobos — «страх».

адміністративне затримання

лімітоване у часі короткострокове обме-
ження особистої свободи, що здійснює 
поліція під час кримінального прова-
дження, коли особу розміщують у полі-
цейській камері. Із затримання особу 
випускають на свободу, або суд вирішує 
про її взяття під варту (арешт).

bytu nebo domu (podmínky stanovuje zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a pod.

VYSVĚDČENÍ

maturitní vysvědčení

doklad o vykonání maturitní ↓zkoušky

výživné

alimenty: částka, kterou je povinen pla-
tit ten, kdo má vyživovací ↑povinnost 
a neplní si přímou péči o danou osobu, tedy 
např. rodič nežijící ve společné domác-
nosti s dítětem nebo manžel, který nevede 
s manželkou společnou domácnost. Vyži-
vovací povinnost je dána ↓zákonem. Výši 
výživného, pokud se strany nedohodnou, 
určuje ↑soud.

xenofobie

strach, nepřátelství nebo ↑odpor k cizímu. 
Pojem pochází z řečtiny, v níž xenos zna-
mená cizí a fobos strach.

zadržení

časově limitované krátkodobé ome-
zení osobní svobody ↑policií v trestním 
↑řízení, kdy je osoba umístěna v policejní 
cele. Ze zadržení je osoba buď propuštěna 
na svobodu, nebo je rozhodnuto ↑soudem 
o jejím vzetí do ↑vazby. 
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затриманий

особа, яку ненадовго розміщено у полі-
цейській камері у рамках кримінального 
провадження, після чого її або випус-
кають на свободу, або беруть під варту 
(арештовують).

арешт

1. захід, що проводять поліцейські 
органи (державна поліція) згідно з Зако-
ном № 273/2008 Збірника законів «Про Полі-
цію Чеської Республіки». До цього заходу 
звертаються у випадку осіб, які згідно з § 26, 
наприклад, своїми діями загрожують своєму 
життю чи життю інших осіб або їхньому 
майну, або які втекли від виконання пока-
рання позбавлення волі та ін.; іноземців, які 
згідно з § 27, наприклад, перебувають на 
території ЧР незаконно або чиє перебування 
буде скасовано, і щодо яких буде відкрито 
провадження про адміністративне видво-
рення / депортацію та ін.; або щодо справи 
згідно § 37, коли особи, наприклад, станов-
лять безпосередню небезпеку загрози для 
життя, майна чи навколишнього середовища 
тощо. 2. захід, що проводить орган, який 
бере участь у кримінальному провадженні 
(переважно це державна поліція) згідно 
із Законом № 141/1961 Збірника законів, 
Кримінально-процесуальний кодекс з метою 
попереднього заходу і затримання осіб 
і речей, важливих для кримінального прова-
дження. Наприклад, може йтися про арешт 
фінансових коштів на рахунку в банку, арешт 
нерухомості, затримання підозрюваного чи 
обвинуваченого чи взяття їх під варту.

заборона

zadržený

osoba, která je krátkodobě umístěna v poli-
cejní cele v rámci trestního ↑řízení a poté 
buď puštěna na svobodu, nebo vzata do 
↑vazby.

zajištění

1. úkon prováděný policejním orgánem 
(státní ↑policie) podle zák. č. 273/2008 
Sb., o Polici České republiky. K zajištění se 
přistupuje u osob, které dle § 26 např. svým 
jednáním ohrožují svůj život nebo život 
jiných osob či jejich majetek, nebo které 
utekly z výkonu trestu odnětí svobody a dal.; 
↑cizinců, kteří podle § 27 např. pobývají 
na území ČR neregulérně, nebo u nichž má 
dojít ke zrušení pobytu a zahájení řízení 
o správním ↑vyhoštění a dal.; nebo u věcí 
které podle § 37 např. představují bezpro-
střední ohrožení života, majetku nebo život-
ního prostředí a dal. 
2. úkon prováděný ↑orgánem činným 
v trestním řízení (zpravidla státní ↑poli‑
cie) podle zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, 
za účelem předběžného opatření a zajištění 
osob a věcích důležitých pro trestní řízení. 
Může se jednat např. o zajištění či zabavení 
finančních prostředků na ↑účtu u banky, 
zajištění ↑nemovitosti, ↑zadržení pode-
zřelého nebo ↑obviněného, či jejich vzetí 
do ↑vazby.

ZÁKAZ

zákaz
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заборона діяльності

покарання, яке накладають за злочинні 
дії, вчинені злочинцем у зв’язку з вико-
нанням певної діяльності, для виконання 
якої необхідна особлива кваліфікація або 
дозвіл, ліцензія. Найчастіше це пока-
рання накладають як заборону водіння 
механічного транспортного засобу.

заборона перебування

згідно з Кримінальним кодексом — це 
покарання, яке призначає суд на тер-
мін від одного до десяти років за умис-
ний злочин. Заборона не може стосува-
тися місця чи району, де злочинець має 
адресу постійного перебування.

закон

обов’язковий юридичний нормативно-пра-
вовий акт, прийнятий законодавчою вла-
дою (Парламент ЧР). Закон має вище ста-
новище, ніж інші нормативно- правові акти 
(постанови та розпорядження), проте він 
підпорядкований Конституції, конститу-
ційним законам і міжнародним договорам.

антидискримінаційний закон

Закон № 198/2009 Збірника законів 
«Про рівноправність поводження та про 
правові засоби охорони перед дискри-
мінацією та про зміни у деяких законах» 
(в Україні — Закон «Про засади запобі-
гання та протидії дискримінації в Укра-
їні»); юридична норма, яка регулює 
поняття «дискримінація» та стосується 
сфер, де дискримінація може виникати 
найчастіше, зокрема працевлаштування, 
охорона здоров’я, освіта, громадські 
послуги (включно з соціальними послу-
гами) чи житло.

zákaz činnosti

trest, který se ukládá za trestné činy, jichž 
se pachatel dopustil v souvislosti s výkonem 
nějaké činnosti, pro kterou je třeba zvláštní 
způsobilost nebo ↑oprávnění. Nejčastěji je 
ukládán tento trest jako zákaz řízení moto-
rových vozidel

zákaz pobytu

trest dle ↑trestního zákoníku uložený 
↑soudem na jeden rok až deset let za úmy‑
slný ↑trestný čin. Nesmí se vztahovat na 
místo nebo obvod, v němž má pachatel 
trvalý ↑pobyt.

ZÁKON

zákon

závazný právní ↑předpis přijatý zákono-
dárným sborem (↑Parlament ČR). Zákon 
je nadřazený podzákonným předpisům 
(↑vyhláškám a ↑nařízením), avšak podří-
zený Ústavě (↑ústava), ústavním zákonům 
a mezinárodním smlouvám. 

antidiskriminační zákon

zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zachá-
zení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů; 
právní norma která upravuje pojem ↑dis‑
kriminace, a věnuje se oblastem v nichž 
může k diskriminaci nejčastěji docházet, 
zejm. zaměstnání, zdravotní péče, vzdělá-
vání, veřejné služby (vč. sociálních služeb) 
či bydlení. 
 

 

ZÁKONZ



335

Закон про освіту

Закон № 561/2004 Збірника законів «Про 
дошкільну, початкову, середню, вищу 
спеціалізовану й іншу освіту». Юридична 
норма, яка регулює умови та перебіг нав-
чання в різних типах навчальних закладів. 
Типи навчальних закладів: дитячий садок, 
початкова школа, середня школа (гімназія, 
середня школа професійного спрямування 
та середнє професійно- технічне училище), 
училище культури й мистецтв / музичне 
училище, вища професійна школа, почат-
кова мистецька школа та мовна школа 
з правом державного мовного іспиту.

Закон про притулок

Закон № 325/1999 Збірника законів, 
юридична норма, яка регулює пробле-
матику міжнародного захисту в Чехії 
відповідно до міжнародних документів, 
зокрема: 
1. в’їзд і перебування іноземця, котрий 
звертається до Чеської Республіки по 
захист; 
2. перебіг провадження щодо надання 
міжнародного захисту; 
3. права й обов’язки заявників на 
надання міжнародного захисту, біженців 
та отримувачів додаткового захисту; 
5. державну інтеграційну програму.

Закон про педагогічних працівників

Закон № 563/2004 Збірника законів, юри-
дична норма, яка регулює визначення педа-
гогічного працівника, передумови для вико-
нання педагогічної діяльності, отримання 
професійної кваліфікації педагогічних 
працівників, умови для виконання посади 
директора навчальних і педагогічних закла-
дів, система підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників і їхній кар’єрний ріст.

školský zákon

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání. Právní norma, která 
upravuje podmínky a průběh vzdělávání 
v různých typech školských zařízení. Druhy 
škol jsou mateřská ↑škola, základní 
↑škola, střední ↑škola (↑gymnázium, 
střední odborná ↑škola a ↑střední 
odborné učiliště), ↑konzervatoř, vyšší 
odborná ↑škola, základní umělecká 
↑škola a jazyková ↑škola s právem státní 
jazykové zkoušky.

zákon o azylu

ZoA: zákon č. 325/1999 Sb., právní norma, 
která upravuje problematiku mezinárod‑
ní↑ochrany v ČR v souladu s mezinárod-
ními dokumenty, zejména: 
1. vstup a pobyt cizince žádajícího Českou 
republiku o ochranu; 
2. průběh řízení o udělení mezinárodní 
ochrany; 
3. práva a povinnosti žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany, ↑azylantů a osob 
požívajících doplňkové ↑ochrany, 
4. péči o žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany; 
5. ↑státní integrační program.

zákon o pedagogických pracovnících

zákon č. 563/2004 Sb., právní norma, která 
upravuje definici pedagogického ↑pra‑
covníka, předpoklady pro výkon pedago-
gické činnosti, získávání odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků, podmínky pro 
výkon funkce ředitele škol a školských zaří-
zení, systém dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a jejich kariérní růst. 
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Закон про перебування іноземців

Закон № 326/1999 Збірника законів, 
юридична норма, яка регулює умови 
в’їзду та перебування іноземців на тери-
торії ЧР, включно з виїздом з території; 
визначає сферу діяльності Поліції ЧР 
(державна поліція), Міністерства внутріш-
ніх справ ЧР, Міністерства зовнішніх справ 
ЧР у цій сфері державного управління.

Закон про допомогу в матеріальній 
скруті

Закон № 111/2006 Збірника законів, 
юридична норма, яка регулює, зокрема, 
умови для подання заяви на фінансову 
допомогу при матеріальній скруті: допо-
могу на прожиття, доплату на проживання 
та надзвичайну невідкладну допомогу.

Закон про соціально‑ правовий захист 
дітей

Закон № 359/1999 Збірника законів, 
юридична норма, яка регулює систему 
соціально- правового захисту дітей 
у Чехії, зокрема виконання патронатної 
опіки, систему фінансової допомоги для 
патронатної опіки та діяльності окремих 
суб’єктів соціально- правового захисту 
дітей (наприклад, Установа міжнародно- 
правового захисту дітей, Орган 
соціально- правового захисту дітей та ін.)

Закон про соціальні послуги

Закон № 108/2006 Збірника законів, 
юридична норма, яка регулює умови 
отримання фінансової допомоги на опіку 
та інші типи, форми і види соціальних 
послуг, кваліфікаційні вимоги до соціаль-
ного працівника, працівників соціальних 
послуг та інших спеціалістів, котрі працю-
ють у соціальних службах.

zákon o pobytu cizinců

ZPC: zákon č. 326/1999 Sb., právní norma 
upravující podmínky vstupu a pobytu 
↑cizince na území ČR, včetně jeho vyces-
tování z území; vymezuje působnost Policie 
ČR (státní ↑policie), ↑Ministerstva vnitra 
ČR a ↑Ministerstva zahraničních věcí ČR 
v této oblasti státní ↑správy. 

zákon o pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 111/2006 Sb., právní norma upra-
vující zejména podmínky pro žádost o dávky 
pomoci v hmotné nouzi: ↑příspěvek na 
živobytí, ↑doplatek na bydlení a mimo‑
řádná okamžitá ↑pomoc.

zákon o sociálně ‑právní ochraně dětí

zákon č. 359/1999 Sb., právní norma, která 
upravuje systém sociálně -právní ochrany 
dětí v České republice, zejm. výkon pěs‑
tounské ↑péče, systém ↑dávek pěstoun‑
ské péče a činnost jednotlivých subjektů 
sociálně -právní ochrany dětí (např. ↑Úřad pro 
mezinárodně ‑právní ochranu dětí, ↑Orgán 
sociálně ‑právní ochrany dětí a dal.)

zákon o sociálních službách

zákon č. 108/2006 Sb., právní norma upra-
vující podmínky nároku na ↑příspěvek na 
péči a dále typy, formy a druhy sociálních 
↑služeb, kvalifikační požadavky sociálního 
↑pracovníka, ↑pracovníků v sociálních 
službách a dalších odborných pracovníků 
působících v sociálních službách. 
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Закон про державну соціальну під‑
тримку

Закон № 17/1995 Збірника законів, юри-
дична норма, яка регулює умови для 
виплати фінансової допомоги в рамках 
державної соціальної підтримки (допо-
мога на дитину, доплата на проживання, 
допомога для батьків, допомога при поло-
гах і допомога при похоронах) і їхню суму.

Закон про громадянство Чеської Рес‑
публіки

Закон № 186/2013 Збірника законів, юри-
дична норма, яка регулює способи набуття 
та позбавлення громадянства Чеської Рес-
публіки, його підтвердження та з’ясування, 
видання посвідчення про нього.

Закон про вищу освіту

Закон № 111/1998 Збірника законів, юри-
дична норма, яка регулює освіту у дер-
жавних, приватних, військових і поліцей-
ських вищих навчальних закладах. Закон 
також регулює, наприклад, навчальні 
програми, процес вступної кампанії, 
перебіг навчання у вищому навчальному 
закладі та його закінчення, статус сту-
дента, академічних працівників, про-
цес акредитації, державного управління 
вищих навчальних закладів тощо.

Закон про працевлаштування

Закон № 435/2004 Збірника законів, 
юридична норма, яка регулює забезпе-
чення державної політики працевлашту-
вання, метою якої є досягнення повного 
працевлаштування та захист від безро-
біття. Крім цього, закон містить умови 
для виплати фінансової допомоги під час 
безробіття, а також умови працевлашту-
вання іноземців.

zákon o státní sociální podpoře

zákon č. 117/1995 Sb., právní norma, která 
upravuje podmínky pro výplatu ↑dávek 
státní sociální podpory (↑přídavek na 
dítě, ↑příspěvek na bydlení, rodičovský 
↑příspěvek, ↑porodné a ↑pohřebné) 
a jejich výši.

zákon o státním občanství České repub‑
liky

zákon č. 186/2013 Sb., právní norma, která 
upravuje způsoby nabývání a pozbývání 
státního ↑občanství ČR, jeho prokazování 
a zjišťování a vydávání ↑osvědčení o něm.

zákon o vysokých školách

zákon č. 111/1998 Sb., právní norma, která 
upravuje vzdělávání na veřejných, soukro-
mých, vojenských a policejních vysokých 
školách. Zákon dále upravuje např. stu-
dijní programy, proces přijímacího ří-
zení, průběh studia na vysoké škole a jeho 
ukončení, postavení studenta, akademic-
kých pracovníků, proces akreditace, státní 
správu vysokých škol a dal.

zákon o zaměstnanosti

zákon č. 435/2004 Sb., který upravuje 
zabezpečování státní politiky zaměstna-
nosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměst-
nanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. 
Obsahuje mj. podmínky pro výplatu ↑dávek 
v nezaměstnanosti, či podmínky pro 
zaměstnávání cizinců.
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Закон про прожитковий і фізіологічний 
мінімум

Закон № 110/2006 Збірника законів, 
юридична норма, яка регулює поняття 
прожиткового мінімуму та фізіологічного 
мінімуму, а також спосіб, яким оцінюють 
доходи людини для провадження про 
виплату деяких нестрахових соціальних 
допомог.

Кодекс законів про працю

раніше — «трудовий кодекс»: Закон 
№ 262/2006 Збірника законів, юри-
дична норма, яка регулює трудове право, 
зокрема трудові відносини між найманим 
працівником і працедавцем.

аванс / завдаток

сума, оплачена наперед.

найманий працівник

той, хто виконує певну залежну діяль-
ність на користь працедавця, за яку йому 
належить заробітна плата.

працевлаштування

претендент на працевлашту‑
вання / шукач працевлаштування

фізична особа, яка особисто подасть 
запит на посередництво щодо пошуку 
належного працевлаштування у відповід-
ному місцевому філіалі Центру зайнято-
сті ЧР і, виконавши встановлені законом 
умови, зареєструється у реєстрі шукачів 
працевлаштування. До умов належить 
дозвіл на постійне перебування або синя 
картка іноземців з третіх країн. Претен-

zákon o životním a existenčním minimu

zákon č. 110/2006 Sb., právní norma upra-
vující pojmy životní ↑minimum a exis‑
tenční ↑minimum a dále způsob, jakým 
jsou posuzovány příjmy člověka pro řízení 
o výplatě některých nepojistných sociál‑
ních ↑dávek.

zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., který upravuje 
pracovní právo, zejména pracovněprávní 
vztahy mezi ↓zaměstnancem a ↓zaměst‑
navatelem.

záloha

částka zaplacená předem.

zaměstnanec

ten, kdo vykonává určitou závislou činnost 
pro ↓zaměstnavatele, za kterou mu pří-
sluší ↑mzda.

ZAMĚSTNÁNÍ

zaměstnání

uchazeč o zaměstnání

fyzická ↑osoba, která osobně požádá 
o zprostředkování vhodného zaměstnání na 
místně příslušné krajské pobočce ↑Úřadu 
práce ČR a při splnění ↑zákonem stanove-
ných podmínek je úřadem práce zařazena 
do evidence uchazečů o zaměstnání. Mezi 
podmínky patří trvalý ↑pobyt nebo modrá 
↑karta u cizinců z třetích zemí. Uchazeč 
nesmí být ↑osoba samostatně výdělečně 
činná, účastníkem v ↑obchodní společ‑
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дентом не може бути фізична особа- 
підприємець, учасник торгового товари-
ства або кооперативу, місячний дохід не 
може перевищувати половину мінімаль-
ної заробітної плати і т. д. За певних умов 
претендент на працевлаштування має 
право на підтримку по безробіттю. Доки 
особа є зареєстрованою у реєстрі шука-
чів працевлаштування — доти платником 
медичного страхування є держава.

особа, зацікавлена у працевлаштуванні

особа, зацікавлена у допомозі при 
пошуку роботи, і з цією метою подає 
запит на внесення до реєстру осіб, заці-
кавлених у працевлаштуванні у будь-яку 
філію Центру зайнятості, що надає без-
коштовні консультації з питань роботи. 
Зацікавлена особа може працювати без 
обмежень, у неї нема ні права на під-
тримку при безробіттю, ні на оплату 
медичного страхування з боку держави.

роботодавець / працедавець

юридична чи фізична особа, яка пра-
цевлаштовує фізичних осіб (найманих 
працівників). Обов’язки роботодавця 
стосовно найманого працівника регулює 
Кодекс законів про працю.

відмова / відхилення

рішення у справі, при якому відмовляють 
у задоволенні заяви. Проти такого рішення 
можна застосувати належний різновид 
оскарження, якщо закон цього не виключає.

реєстраційна картка

документ, яким підтверджується намір 
заявника стати учнем відповідної спе-
ціальності у конкретному навчальному 
закладі середньої освіти. Обов’язок здати 
реєстраційну картку поширюється лише 

nosti nebo ↑družstvu, měsíční výdělek 
nesmí přesáhnout polovinu minimální 
↑mzdy atd. Uchazeč má za určitých pod-
mínek také ↑nárok na ↑podporu v neza‑
městnanosti. Po dobu co je osoba vedena 
v evidenci uchazečů o zaměstnání je plát-
cem jejího zdravotního↑pojištění stát.

zájemce o zaměstnání

má zájem o pomoc při nalezení ↑zaměst‑
nání a za tímto účelem požádá o zařazení 
do evidence zájemců o zaměstnání který-
koli úřad práce, který poskytuje bezplatné 
pracovní ↑poradenství. Zájemce může 
bez omezení pracovat, nemá ↑nárok na 
↑podporu v nezaměstnanosti, ani platbu 
↑pojištění státem.

zaměstnavatel

právnická či fyzická ↑osoba, která zaměst-
nává fyzické osoby (↑zaměstnance). Povin-
nosti vůči zaměstnanci jsou upraveny pri-
márně v ↑zákoníku práce.

zamítnutí

↑rozhodnutí ve věci samé, kterým se 
žádosti nevyhoví. Proti tomuto rozhodnutí je 
vždy přípustný opravný prostředek, pokud 
ho ↑zákon výslovně nevylučuje.

zápisový lístek

dokument, jímž se potvrzuje úmysl ucha-
zeče stát se žákem příslušného oboru vzdě-
lání na dané střední ↑škole. Povinnost ode-
vzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na 
uchazeče o denní formu studia (prezenční 
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на заявників на денну форму навчання 
(очне / стаціонарне навчання). Реєстра-
ційну картку видає: 
1. початкова школа, яку відвідує дитина, 
що подає заяву у навчальний заклад 
середньої освіти; 
2. відповідна місцева крайова / обласна 
адміністрація на вимогу заявника на нав-
чання у навчальному закладі середньої 
освіти або його законного представника 
Процес отримання та подання реєстра-
ційної картки регулює Закон про освіту 
у постанові № 353/2016 Збірника законів.

установа / прилад

1. інституція, установа (наприклад, 
медична); 
2. прилад.

низькопорогова установа

легкодоступна у соціальних службах 
установа, яка пропонує клієнтам послуги 
анонімно, зазвичай безкоштовно. Праців-
ники іноді шукають людей, що потребу-
ють ці послуги, під час польової роботи, 
на вулицях, вокзалах і т. д. Прикладом 
є контактний центр для наркозалежних.

установа для дітей, що потребують 
негайної допомоги

установа для дітей, які опинилися без 
будь-якої опіки, при цьому необхідної, 
зважаючи на їхній вік, або яким загро-
жує небезпека для розвитку чи життя. 
Йдеться про тип професійної опіки, яку 
регулює Закон № 359/1999 Збірника 
законів «Про соціально- правовий захист 
дітей». Організатором такої установи 
є зазвичай держава, край/область або 

↑studium). Zápisový lístek vydává: 
1. základní ↑škola na níž dítě, ucházející se 
o vzdělávání na střední škole dochází; 
2. místně příslušný krajský ↑úřad na 
žádost uchazeče o střední vzdělání nebo 
jeho zákonného zástupce 
Postup pro získání a podání zápisového 
lístku je upraven ve školském ↑zákoně a ve 
vyhlášce č. 353/2016 Sb.

ZAŘÍZENÍ

zařízení

1. instituce (např. zdravotní); 
2. přístroj.

nízkoprahové zařízení

v sociálních službách zařízení snadno 
dostupné, které ↑klientům nabízí službu 
anonymně, zpravidla bezplatně. Pracovníci 
někdy sami vyhledávají potřebné lidi přímo 
v terénu, na ulicích, na nádražích apod. 
(tzv. streetwork). Příkladem je kontaktní 
centrum pro uživatele drog.

zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc

ZDVOP: zařízení pro děti, které se ocitly 
bez jakékoliv péče, kterou vzhledem ke 
svému věku potřebují, nebo je v ohrožení 
jejich zdravý vývoj či život. Jedná se typ 
profesionální péče, kterou upravuje zák. 
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 
dětí. Zřizovatelem takového zařízení je zpra-
vidla stát, ↑kraj nebo nestátní nezisková 
↑organizace. Do ZDVOP může být umís-
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недержавна некомерційна організація. 
До установи для дітей, що потребують 
негайної допомоги, можна помістити 
дитину на основі: 
1. рішення суду; 
2. пропозиції органу соціально- правового 
захисту дітей; 
3. заяви законного представника; 
4. власної заяви. 
Установа в Чехії працює в рамках проєкту 
фонду дітей, котрі знаходяться під загро-
зою, під назвою «Klokánek» («Кенгуру»).

установа для затримання іноземців

установа у рамках Управління закладів 
для біженців МВС Чехії; призначається 
передусім для затримання іноземців, 
віком понад 15 років, яким праців-
ники Поліції у справах іноземців видали 
рішення про адміністративну депорта-
цію та про затримання. Затримання може 
бути призначено для осіб, які на тери-
торії ЧР знаходяться незаконно, і щодо 
яких існує серйозна підозра, що вони 
й надалі перебуватимуть на терито-
рії ЧР, незважаючи на виданий ордер на 
виїзд чи рішення про депортацію. Акцент 
кладуть, зокрема, на кроки, пов’язані із 
встановленням особи клієнта. Зовнішній 
захист забезпечує Поліція ЧР (державна 
поліція), внутрішню безпеку — договірна 
служба охорони. Затриманим особам 
надають соціальні послуги та варіанти 
проведення вільного часу з боку праців-
ників Управління закладів для біженців 
МВС ЧР. Безкоштовні юридичні консуль-
тації в установі для затримання інозем-
ців надають недержавні некомерційні 
організації.

принцип неповернення

non‑refoulement: один з основних принци-
пів міжнародного права щодо біженців. 
Цей принцип включено до Конвенції про 

těno dítě na základě: 
1. rozhodnutí soudu; 
2. návrhu orgánu sociálně -právní ochrany 
dětí; 
3. žádosti zákonného zástupce; 
4. vlastní žádosti. 
ZDVOP v ČR fungují v rámci projektu Fondu 
ohrožených dětí nazvaného ↑Klokánek.

zařízení pro zajištění cizinců

ZZC; detence: zařízení ↑Správy uprch‑
lických zařízení MV ČR; slouží primárně 
k zajištění ↑cizinců starších 15 let, kterým 
bylo vydáno pracovníky služby cizinecké 
↑policie rozhodnutí o správním ↑vyhoš‑
tění a o ↑zajištění. K zajištění se přistupuje 
dále u osob, které se na území ČR nachází 
neregulérně, a u kterých existuje důvodné 
podezření, že budou nadále setrvávat na 
území ČR navzdory vydanému ↑výjezd‑
nímu příkazu či rozhodnutí o vyhoštění. 
Akcent je kladen zejména na kroky spo-
jené se ztotožněním klienta. Vnější ostrahu 
zajišťuje Policie ČR (státní ↑policie), vnitřní 
ostrahu pak smluvní bezpečnostní agen-
tura. Zajištěným osobám jsou poskytovány 
sociální ↑služby a volnočasové aktivity ze 
strany pracovníků SUZ MV ČR. Bezplatné 
právní služby poskytují v ZZC nestátní 
neziskové ↑organizace.

zásada nenavracení

princip non ‑refoulement: jeden ze základ-
ních principů mezinárodního uprchlic-
kého práva. Princip non -refoulement je 
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правовий статус біженців, і звучить він 
так: «Договірні Держави жодним чином 
не висилатимуть або не повертати-
муть біженців до кордонів країни, в якій 
їхньому життю чи особистій свободі 
загрожуватиме небезпека через їхню 
расу, релігію, громадянство, належність 
до певної соціальної групи або політичні 
переконання”. Принцип неповернення 
становить для біженців гарантію, що їх 
не буде вислано в країну, де їм загро-
жує переслідування, доки їхній статус не 
буде як слід оцінено. Договірні держави, 
до яких належить і Чеська Республіка, 
мусять дотримуватися цього принципу, 
та не сміють від нього відхилитися.

поштове відправлення

документи або інші рухомі речі, які було 
конкретним організатором (наприклад, 
Чеська пошта, «Zásilkovna», «DPD» та ін.) 
прийнято як єдине ціле для передання 
поштовій чи транспортній службі.

рекомендоване відправлення

послуга, за допомогою якої можна 
надійно надсилати письмові повідом-
лення, документи, книги та невеликі 
предмети. Чеська пошта несе відпові-
дальність за втрату, пошкодження або 
нестачу вмісту відправлення за єдиним 
тарифом відшкодувань.

службове відправлення / офіційна 
пошта / офіційний лист

1. лист, що має чітко встановлені пра-
вила, які проте майже тотожні до правил 
торгових листів або офіційних листів; 
2. відправлення (переважно лист), надіс-
ланий органом державного управління 

v ↑Úmluvě o právním postavení uprch‑
líků a zní: „Žádný smluvní stát nevyhostí 
jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka 
na hranice zemí, ve kterých by jeho život či 
osobní svoboda byly ohroženy na základě 
jeho rasy, náboženství, národnosti, přísluš-
nosti k určité společenské vrstvě či politic-
kého přesvědčení.“ Princip non -refoulement 
je pro uprchlíky zárukou, že nebudou navrá-
ceni do země, kde jim hrozí pronásledování, 
dokud jejich status nebude řádně posouzen. 
Smluvní státy, mezi něž patří i Česká repub-
lika, musí tento princip dodržovat a nemo-
hou se od něj odchýlit.

ZÁSILKA

zásilka

dokumenty nebo jiné movité věci, které byly 
konkrétním provozovatelem (např. Česká 
↑pošta, Zásilkovna, DPD a dal.) převzaty 
jako jeden celek k poskytnutí poštovní nebo 
přepravní služby.

doporučená zásilka

služba, jejímž prostřednictvím lze spolehlivě 
zasílat písemná sdělení, dokumenty, knihy 
a drobné předměty. Česká ↑pošta odpovídá 
za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu 
zásilky paušální náhradou.

úřední zásilka

úřední dopis, úřední psaní: 
1. dopis, který má jasně stanovená pravi-
dla, která jsou však téměř totožné s pravidly 
obchodních dopisů nebo formálních dopisů; 
2. zásilka (zpravidla dopis) odeslaný orgá-
nem veřejné ↑správy (např. ↑Úřad práce 
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(наприклад, Центр зайнятості ЧР, Депар-
тамент з питань біженців і міграційної 
політики МВС ЧР та ін.), самоврядування 
(наприклад, адміністрація населеного 
пункту), судом чи поліцією тощо

застава / зупинка

1. річ, яку залишили як гарантію (напри-
клад, за борг з метою надання кредиту) 
2. медичний симптом (наприклад, 
зупинка серця, дихання)

представник / заступник

особа, уповноважена представляти чиїсь 
інтереси.

відповідальний представник

фізична особа, яку встановив підпри-
ємець і яка відповідає за правильний 
перебіг підприємницької діяльності 
та дотримання всіх правил. Перебуває 
із підприємцем у договірних відносинах.

адвокат / довірена особа

адвокат, довірена особа, що уповнова-
жена представляти довірителя у юри-
дичних питаннях, наприклад, прова-
дження у суді, у адміністративному органі 
чи у нотаріуса.

прокурор

встановлений законом державний служ-
бовець, що представляє інтереси дер-
жави, зокрема у кримінальному про-
вадженні перед судом.

ČR, ↑Odbor azylové a migrační politiky 
MV ČR a dal.), samosprávy (např. obecní 
↑úřad), ↑soudem či ↑policií apod.

zástava

1. věc ponechaná jako záruka (např. za dluh 
za účelem zajištění ↑úvěru) 
2. zdravotní ↑symptom (např. zástava 
srdce, dechu) zastavárna podnik, kde člo-
věk obdrží peněžní hotovost proti zástavě 
movité i nemovité věci.

ZÁSTUPCE

zástupce

osoba pověřená k zastupování něčích 
zájmů.

odpovědný zástupce

fyzická ↑osoba, kterou ustanovil ↑pod‑
nikatel a která odpovídá za řádný provoz 
↓živnosti a dodržování všech předpisů. 
Vůči podnikateli je ve smluvním vztahu.

právní zástupce

↑advokát (↓zmocněnec), který je pově-
řen k zastupování ↑zmocnitele v právních 
záležitostech, např. řízení před ↑soudem, 
u správního ↑orgánu či ↑notáře.

státní zástupce

↑zákonem stanovený státní ↑úředník 
zastupující zájmy státu zejména v trestním 
↑řízení před ↑soudem. 
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законний представник

представляє неповнолітню або іншу 
особу, яка не є дієздатною у повному 
обсязі. Може за неї виконувати, як пра-
вило, юридичні дії, які ця особа вчинити 
не здатна. Це може бути фізична особа, 
але іноді і юридична особа — за призна-
ченням закону або за призначенням суду. 
Для неповнолітніх дітей їхніми закон-
ними представниками зазвичай є їхні 
батьки.

прогулювання уроків

відсутність учня на навчанні без попе-
реднього повідомлення, що є порушен-
ням умисного нехтування обов’язкового 
відвідування школи.

арешт

дія в рамках кримінального провадження, 
під час якої на основі ордеру на арешт вико-
нують затримання і короткострокове обме-
ження особистої свободи звинуваченого.

ордер на арешт

наказ на арешт, виданий судом.

обов’язковий

обов’язковий указ / інструкція

обов’язковий порядок

заповіт

остання воля

zákonný zástupce

zastupuje ↑nezletilého nebo jinou osobu, 
která není svéprávná (svéprávná ↑osoba) 
v plném rozsahu. Může za něj činit zpravidla 
ty právní úkony, ke kterým dotyčný není své-
právný. Může to být fyzická ↑osoba, někdy 
ale i právnická ↑osoba, a to buď přímo ze 
↑zákona, nebo je určen ↑soudem. U nezle-
tilých dětí jsou zákonnými zástupci zpravi-
dla jejich rodiče.

záškoláctví

hov. chození za školu: neomluvená nepří-
tomnost žáka ve výuce, což je ↑přestupek 
úmyslného zanedbání ↑povinné školní 
docházky.

zatčení

úkon v rámci trestního ↑řízení, kterým 
dojde na základě příkazu k zatčení k ↑zadr‑
žení a krátkodobému omezení osobní svo-
body ↑obviněného.

zatykač

příkaz k ↑zatčení vydaný soudcem.

ZÁVAZNÝ

závazný

závazný pokyn

závazný postup

závěť

poslední vůle, testament

ZÁŠKOLÁCTVÍZ
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вина

1. вина 
2. у кримінальному праві — критерій 
оцінки кримінальної відповідальності. 
Оцінює, чи вина була формою умислу 
чи необережності / недбалості.

вина з недбалості / необережності

у кримінальному праві розрізняють вину 
зі свідомої та несвідомої недбалості. 

вина з умислу

у кримінальному праві представляє 
головну умову для класифікації вчинку як 
кримінального злочину. Умисел буває або 
прямий, коли злочинець хотів описаним 
у Кримінальному кодексі способом пору-
шити або піддати небезпеці інтерес, захи-
щений цим законом (наприклад, крадіжка), 
або непрямий, коли злочинець знав, що 
своєю поведінкою може порушити або під-
дати небезпеці інтереси, захищені кримі-
нальним правом, і був свідомий наслідків 
(наприклад, невиплачування аліментів).

залежна діяльність

діяльність, яку не виконують цілком неза-
лежно, тобто, під власним іменем, на 
власний рахунок і з власної відповідаль-
ності, але згідно з інструкціями того, хто 
виплачує винагороду за виконану працю. 
Найчастішою формою залежної діяльно-
сті є працевлаштування (тобто, найманий 
працівник виконує у рамках трудових від-
носин накази роботодавця і отримує за це 
заробітну плату). Протилежністю до залеж-
ної діяльності є підприємницька діяльність.

ZAVINĚNÍ

zavinění

1. vina 
2. v trestním právu kritérium posouzení 
↑trestní odpovědnosti. Posuzuje se, zda 
bylo úmyslné ↓zavinění, nebo nedbalostní 
↓zavinění.

nedbalostní zavinění

v trestním ↑zákonu se dělí na ↑zavinění 
z ↑nedbalosti vědomé a ↑nedbalosti 
nevědomé.

úmyslné zavinění

v trestním ↑zákonu představuje hlavní pod-
mínku pro klasifikaci činu coby trestného. 
Úmysl je buď přímý, kdy pachatel chtěl způ-
sobem popsaným v trestním zákoně porušit 
nebo ohrozit zájem tímto zákonem chrá-
něný (např. bytová ↑krádež), nebo nepřímý, 
kdy pachatel věděl, že svým jednáním může 
porušit nebo ohrozit zájmy chráněné trest-
ním zákonem, a s důsledky byl srozuměn 
(např. neplacení ↑výživného).

závislá činnost

činnost, která není vykonávána zcela nezá-
visle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní 
účet a s vlastní odpovědností, ale podle 
pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou 
práci vyplácí. Nejčastější podobou závislé 
činnosti je zaměstnání (tj. ↑zaměstna‑
nec plní v rámci pracovněprávního vztahu 
příkazy ↑zaměstnavatele a pobírá za 
to ↑mzdu). Opakem závislé činnosti je 
↑samostatná výdělečná činnost. 

ZAVINĚNÍZ
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позбавлення

позбавлення, наприклад прав.

позбавлення батьківських прав

якщо один з батьків зловживає або сер-
йозним способом нехтує батьківською 
відповідальністю, суд позбавить його 
батьківських прав.

податковий період

вирішальний період (відрізок часу), за 
який підраховується відповідний пода-
ток. Основним податковим періодом 
є 1 календарний рік (для деяких платни-
ків може змінитися).

невідкладна медична допомога / при‑
ймальне відділення невідкладної 
медичної допомоги

медична послуга, яку надають поза режи-
мом роботи амбулаторних медичних уста-
нов. Існує невідкладна медична допомога 
для дорослих, дітей, стоматологічна, цілодо-
бові аптеки. Більше на www.prvnipomoc.cz

інвалідність / обмежені фізичні мож‑
ливості

сукупне поняття для функціонального 
порушення чи порушення, що стосується 
органів у людському тілі, або для психічного 
розладу людської особистості, через яку 
людина не може виконувати певну діяль-
ність або брати участь у щоденних життє-
вих ситуаціях (наприклад, внаслідок бар’є-
рів, які створюють середовище, у якому 
особа з інвалідністю живе). У чеському 
законодавстві поняття регулює, наприклад, 
Закон про працевлаштування (§ 67) або 
Закон про соціальні служби (§ 3, пункт g).

ZBAVENÍ

zbavení

odebrání, např. práv.

zbavení rodičovské zodpovědnosti

pokud rodič svou ↑rodičovskou zodpověd‑
nost zneužívá nebo ji závažným způsobem 
zanedbává, ↑soud jej rodičovské zodpověd-
nosti zbaví.

zdaňovací období

rozhodné období (časový úsek), za které se 
počítá příslušná ↑daň. Základním zdaňo-
vacím obdobím je 1 kalendářní rok – pro 
některé poplatníky se může změnit.

zdravotní pohotovost

lékařská pohotovostní služba: lékařská 
služba poskytovaná mimo pravidelný pro-
voz ambulantních zdravotnických zařízení. 
Existuje pohotovost pro dospělé, děti, zubní 
pohotovost, pohotovostní lékárny. Více na 
www.prvnipomoc.cz

zdravotní postižení

zastřešující pojem pro funkční či orgáno-
vou poruchu lidského těla, nebo psychickou 
poruchu lidské osobnosti, pro kterou člověk 
nemůže vykonávat určité aktivity nebo být 
účasten určitých běžných životních situ-
ací (např. v důsledku bariér, které vytváří 
prostředí, ve kterém osoba se zdravot-
ním postižením žije). V České legislativě je 
pojem upraven např. v ↑zákoně o zaměst‑
nanosti (§ 67), nebo v ↑zákoně o sociál‑
ních službách (§ 3 písm. g). 

ZBAVENÍZ
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іспит, екзамен

встановлення й оцінювання знань, умінь 
і здібностей

апробаційний іспит

іспит, що перевіряє здатність виконувати 
лікарські та медичні професії у Чехії для 
тих, хто отримав право виконувати про-
фесію у деякій з держав поза ЄС. Відпові-
дальним у цьому є Міністерство охорони 
здоров’я ЧР.

іспит на отримання свідоцтва / атестата 
про здобуття повної загальної серед‑
ньої освіти

підсумковий іспит у навчальному закладі 
середньої освіти з навчальної програми 
повної загальної середньої освіти. У Чехії 
це — обов’язкова умова для вступу на 
навчання у вищому навчальному закладі. 
Складається з: 
1. спільної частини (чеська мова та літе-
ратура + іноземна мова або математика); 
2. профільна частина (чеська мова та 
література, іноземна мова, якщо учень 
обере іноземну мову у спільній частині, 
і 2—3 обов’язкові іспити із запропонова-
ного навчальним закладом).

нострифікаційний іспит

тип іспиту (переважно усного), який 
перевіряє, чи знання та вміння заявника 
про нострифікацію (як правило серед-
ньої освіти) відповідає змісту цього 
рівня освіти у Чехії. Конкретний зміст 
і об’єм нострифікаційного іспиту вста-
новлює крайова / обласна адміністра-
ція (у Празі — Магістрат міста Праги). 
У випадку схвалення крайова адміністра-
ція видає заявникові нострифікаційну 

ZKOUŠKA

zkouška

zjišťování a hodnocení vědomostí, znalostí 
a schopností

aprobační zkouška

↑zkouška ověřující způsobilost vykonávat 
lékařské a zdravotnické ↑povolání v ČR 
u těch, kdo získali způsobilost k výkonu 
povolání v některém státě mimo EU. Odpo-
vědné je ↑Ministerstvo zdravotnictví ČR.

maturitní zkouška

maturita, státní maturita: závěrečná 
↑zkouška na střední ↑škole v maturit-
ních vzdělávacích oborech. V ČR je nutnou 
podmínkou pro přijetí ke studiu na vysoké 
↑škole. Skládá se ze: 
1. společné části (český jazyk a literatura+cizí 
jazyk, nebo matematika); 
2. profilové části (český jazyk a literatura, 
cizí jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve 
společné části a 2-3 další povinné zkoušky 
z nabídky stanovené školou).

nostrifikační zkouška

druh ↑zkoušky (obvykle ústní), jíž se 
ověřuje, zda znalosti a dovednosti žada-
tele o ↑nostrifikaci, zpravidla středního 
vzdělání, odpovídají cílům a obsahům této 
úrovně vzdělání v ČR. Konkrétní obsah 
a rozsah nostrifikační zkoušky stanovuje 
příslušný krajský ↑úřad (v Praze Magistrát 
hl. m. Prahy). V případě kladného výsledku 
vystaví krajský úřad žadateli tzv. nostrifi-
kační doložku. Osoby, které nehovoří česky 
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клаузулу. Особи, які не розмовляють 
чеською мовою, мають право складати 
іспит своєю рідною мовою у присутності 
судового перекладача.

вступні іспити

іспити для абітурієнта на навчання 
у закладі середньої або вищої освіти, які 
перевіряють його відповідність до навчаль-
них вимог (зокрема що стосуються знань). 
Для прийняття на спеціальності повної 
загальної середньої освіти було встанов-
лено єдині вступні іспити з чеської мови та 
математики, які є спільними для всіх спе-
ціальностей у конкретному році. Крім них, 
навчальний заклад середньої освіти може 
встановити власні вступні іспити в рамках 
критеріїв вступної кампанії.

іспит для отримання вченого ступеня

загалом один з типу державних іспи-
тів у деяких вищих навчальних закладах 
університетського типу (в університетах). 
Згідно з Міжнародною стандартною класи-
фікацією освіти (ISCED) успішне виконання 
іспиту досі відповідає рівню магістерської 
освіти (ISCED 7). 
1. добровільний, додатковий і платний 
іспит, який можуть скласти випускники 
магістерської навчальної програми у тій ж 
спеціальності. Успішне виконання іспиту 
для отримання вченого ступеня веде до 
присудження академічного титулу PhDr. 
(доктор філософії), JUDr. (доктор прав), 
RNDr. (доктор природничих наук), 
PharmDr. (доктор фармації). 
2. спосіб закінчення магістерської навчаль-
ної програми у медичних спеціальностях 
на медичних факультетах. Після складення 
державного іспиту для отримання вченого 
ступеня випускнику присуджують акаде-
мічний титул MUDr. (доктор медицини), 
MDDr. (доктор стоматологічної медицини) 
або MVDr. (доктор ветеринарної медицини).

mají právo vykonat zkoušku ve svém rod-
ném jazyce za přítomnosti soudního ↑tlu‑
močníka.

přijímací zkoušky

↑zkoušky pro uchazeče o studium na 
střední nebo vysoké ↑škole, které prově-
řují jeho studijní předpoklady (zejména zna-
losti). Pro přijetí do maturitních oborů střed-
ních škol byly zavedeny jednotné přijímací 
zkoušky z českého jazyka a matematiky, 
které jsou pro všechny obory v daném roce 
společné. Kromě nich může střední škola 
v rámci kritérií přijímacího řízení určit navíc 
také vlastní školní přijímací zkoušky.

rigorózní zkouška

obecně jeden z typů státní ↑zkoušky na 
některých vysokých ↑školách univerzitního 
typu (univerzitách). Dle mezinárodní kla-
sifikace ISCED je úspěšné složení zkoušky 
stále považováno za magisterskou úroveň 
(ISCED 7). 
1. dobrovolná, dodatečná a zpoplatněná 
zkouška, kterou mohou vykonat absol-
venti magisterského ↑studia v témže 
oboru. Úspěšné vykonání rigorózní zkoušky 
(v rámci rigorózního řízení) vede k získání 
akademického ↑titulu - PhDr. (doktor filo-
zofie), JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor 
přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie). 
2. způsob ukončení magisterského ↑stu‑
dia v medicínských oborech na lékařských 
fakultách. Po složení státní rigorózní 
zkoušky absolvent získá akademický titul – 
MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (doktor 
zubní medicíny) nebo MVDr. (doktor veteri-
nární medicíny).
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державний іспит на здобуття ступеня 
доктора філософії (в Україні – канди‑
дата наук)

іспит, що складають наприкінці доктор-
ського навчання у вищих навчальних 
закладах університетського типу (тобто, 
в університетах). Після складення іспиту 
й успішного захисту дисертації випус-
кникові присуджують академічний титул 
доктор філософії (скорочення Ph.D.), що 
вказується після імені та прізвища.

творчий іспит

частина вступних іспитів на окремі спеці-
альності. Їхньою метою є оцінити талант 
абітурієнта, наприклад, стосовно обра-
зотворчого мистецтва, співу або руху.

державний підсумковий іспит

іспит, який складають, як правило, 
наприкінці бакалаврського або магіс-
терського навчання. Після його скла-
дання й успішного захисту бакалаврської 
чи дипломної (магістерської) роботи 
випускникові присуджують академічний 
титул.

підсумковий іспит

іспит у середніх професійних училищах, 
яким завершується навчання на спе-
ціальностях, що ведуть до отримання 
середньої освіти з дипломом кваліфіко-
ваного робітника. Документом про отри-
мання середньої освіти з дипломом ква-
ліфікованого робітника є свідоцтво про 
підсумковий іспит і диплом кваліфікова-
ного робітника (свідоцтво про закінчення 
професійного училища).

státní doktorská zkouška

SDZK: doktorská zkouška, doktorandská 
zkouška: ↑zkouška vykonávaná v závěru 
doktorského ↑studia na vysokých ↑ško‑
lách univerzitního typu (tj. univerzita). Po 
absolvování doktorské zkoušky a úspěšné 
obhajobě dizertační práce je absolventovi 
přiznán akademický ↑titul ↑doktor filozo‑
fie (zkr., Ph.D.), uváděný za jménem.

talentová zkouška

součást přijímacích ↑zkoušek u vybraných 
oborů. Cílem je vyhodnotit talent uchazeče 
např. výtvarný, pěvecký nebo pohybový.

státní závěrečná zkouška

hov. státnice: ↑zkouška vykonávaná zpra-
vidla v závěru bakalářského či magister‑
ského ↑studia. Po jejím složení a úspěšné 
obhajobě bakalářské či diplomové (magi-
sterské) práce je absolventovi přiznán pří-
slušný akademický ↑titul.

závěrečná zkouška

↑zkouška na ↑středních odborných učili‑
štích (SOU), kterou se ukončuje vzdělávání 
v oborech vedoucích k dosažení střed-
ního vzdělání s výučním listem. Dokladem 
o dosažení středního vzdělání s výučním 
listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce 
a výuční ↑list. 
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іспит професійної кваліфікації

іспит у рамках різних інституцій, метою 
якого є довести компетентність для вико-
нання певної професії (наприклад, іспит 
професійної кваліфікації службовців тери-
торіальних одиниць самоврядування).

повнолітній

особа у віці понад 18 років

злочин

умисний злочин, за скоєння якого Кри-
мінальний кодекс встановлює верхню 
межу покарання, яка перевищує 5 років. 
За особливо серйозний злочин закон 
встановлює позбавлення волі з верхньою 
межею щонайменше 10 років.

злочинець

розм. особа, котра скоїла злочин

довірена особа

представник: особа, якій надана довіре-
ність.

загальна довірена особа / представник

представник учасника судового прова-
дження або адміністративного прова-
дження, який не є адвокатом. Ним може 
бути будь-яка фізична особа і без юри-
дичної освіти, проте особа повинна бути 
здатною, щоб представляти учасника на-
лежним чином. Представляє учасника на 
основі довіреності.

zkouška odborné způsobilosti

↑zkouška v rámci různých institucí, jejímž 
cílem je prokázat kompetentnost k výkonu 
určitého ↑povolání (např. zkouška odborné 
způsobilosti ↑úředníků územních samo-
správných celků).

zletilý

osoba starší 18 let

zločin

úmyslný ↑trestný čin, za jehož spáchání 
↑trestní zákoník stanovuje horní hranici 
trestní sazby, která převyšuje 5 let. Za zvlášť 
závažný zločin trestní zákon stanoví trest 
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 10 let.

zločinec

hov. pachatel trestného činu

ZMOCNĚNEC

zmocněnec

↑zástupce: osoba, které byla ↑plná moc 
 udělena. 

obecný zmocněnec

↑zástupce účastníka soudního ↑řízení 
nebo správního ↑řízení, který není ↑advo‑
kátem. Může jím být kterákoli fyzická 
↑osoba, i laik bez právního vzdělání, musí 
však být způsobilá řádného zastupování. 
Účastníka zastupuje na základě plné moci.

ZLETILÝZ
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довіритель

той, хто надав довіреність іншій особі для 
представництва у певних справах

зловживання, розбещення

розкрадання

злочин, який скоїть той, хто присвоїть 
собі чужу річ чи іншу майнову цінність, 
яка йому була довірена, і, таким чином, 
спричинить серйозні збитки чужого 
майна.

посередник

фізична чи юридична особа, що займа-
ється посередництвом різних послуг 
(ріелтор, торговий представник, страхо-
вий агент тощо). У контексті міграції до 
Чехії посередниками часто виступають 
особи, які за оплату допомагають інозем-
цям вирішувати особисті справи (зокрема 
дозволи на перебування). У зв’язку з цим 
краще користуватися послугами пере-
вірених агентств з релокації, адвокатів, 
що спеціалізуються у міграційному праві, 
чи недержавних некомерційних організа-
цій тощо.

цивільна дієздатність

дієздатність фізичної особи власними 
правовими діями набувати права і брати 
на себе обов’язки. У повному обсязі вини-
кає з досягненням повноліття: з погляду 
цивільного права йдеться про вік 
18 років, у міграційному праві — 15 років. 
Перед досягненням цього віку повно-
ліття набувається укладанням шлюбу (так 
звана емансипація), якщо неповнолітній 
доведе, що він здатний сам себе утриму-
вати та потурбуватися про свої справи. 
Повна дієздатність щодо правових дій 

zmocnitel

ten, kdo oprávnil plnou mocí jiného ke 
svému zastupování v určitých záležitostech

zneužívání

zpronevěra

↑trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo si 
přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hod-
notu, která mu byla svěřena, a způsobí tak 
na cizím majetku vážnou škodu.

zprostředkovatel

fyzická nebo právnická ↑osoba zabýva-
jící se zprostředkováváním různých služeb 
(realitní makléř, obchodní zástupce, pojišťo-
vací agent aj.). V kontextu ↑migrace do ČR 
jsou zprostředkovatelé často osoby, které 
za úplatu pomáhají cizincům při vyřizo-
vání osobních záležitostí (zejm. oprávnění 
k pobytu). V této souvislosti je vhodné vyu-
žívat spíše služeb prověřených relokačních 
agentur, ↑advokátů specializovaných na 
cizinecké právo či nestátních neziskových 
↑organizací apod.

způsobilost k právním úkonům

způsobilost fyzické ↑osoby vlastními práv-
ními úkony nabývat práv a brát na sebe 
povinnosti. V plném rozsahu vzniká dosa-
žením zletilosti – z hlediska občanského 
práva se jedná o věk 18 let, v cizineckém 
↑zákoně 15 let. Před dosažením tohoto 
věku se zletilosti nabývá jen uzavřením 
manželství (tzv. emancipace), pokud nezle-
tilý prokáže, že je schopen se sám živit 
a obstarávat své záležitosti. Úplná způsobi-
lost k právním úkonům znamená možnost 
vlastním jednáním provádět všechny právní 
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означає можливість від власного імені 
проводити всі правові дії. Особи у віці 
до 18 років мають за законом обмежену 
дієздатність у правових діях.

заявник

заявник про міжнародний захист

згідно з законом про біженців — це іно-
земець, який у Чехії або іншій державі- 
члені ЄС подав заяву про отримання між-
народного захисту.

заява

бланкова заява

заява, змістом якої є лише основні дані 
(наприклад, ім’я та прізвище і стислий 
предмет заяви). Її подають з причин 
дотримання терміну. Після цього адмі-
ністративний орган викличе учасника 
провадження, щоб виправити недоліки 
заяви у встановлений термін. Якщо так 
не стається, заяву відхиляють. Цей інсти-
тут слід використовувати лише у винят-
кових випадках нестачі часу.

додатки до заяви

необхідні документи до заяви, які пода-
ють адміністративному органу при 
поданні заяви у належний термін.

електронне подання заяви

подання заяви за допомогою інформацій-
ної електронної скриньки даних. Це мож-

úkony. Osoby mladší 18 let mají ze zákona 
omezenou způsobilost k právním úkonům. 
 

ŽADATEL

žadatel

žadatel o mezinárodní ochranu

ŽOMO: podle ↑zákona o azylu, se jím 
rozumí ↑cizinec, který požádal v ČR nebo 
v jiném členském státě EU o mezinárodní 
↑ochranu.

ŽÁDOST

žádost

blanketní žádost

žádost, jejímž obsahem jsou pouze základní 
↑údaje (např. jméno a příjmení a stručný 
předmět žádosti). Podává se z důvodů 
zachování ↑lhůty. Správní ↑orgán pak 
účastníka ↑řízení vyzve, aby nedostatky 
žádosti ve stanovené lhůtě doplnil, pokud 
se tak nestane, je žádost zamítnuta. Tento 
institut by měl být využíván pouze ve výji-
mečných případech časové nouze.

dodatky k žádosti

náležitosti ↓žádosti dodané správnímu 
↑orgánu po podání ↓žádosti, avšak 
v řádné ↑lhůtě.

elektronické podání žádosti

podání↓žádosti prostřednictvím datové 
schránky. Je možné jen v určitých přípa-
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ливо лише у певних випадках, коли закон 
не вимагає особистого подання заяви.

необхідні документи до заяви

документи, які заявник повинен додати 
до заяви, наприклад, документ про мету 
перебування, документ про забезпе-
чення житлом.

подання заяви

акт передання заяви адміністративному 
органу у реєстратурі або поштою. У дея-
ких випадках умовою є особисте подання 
заяви в установі.

виклик для усунення недоліків заяви

письмовий документ, де адміністра-
тивний орган викликає учасника про-
вадження для усунення недоліків 
і доповнення необхідних частин заяви 
(наприклад, бракує підтвердження про 
навчання) у певний термін. Якщо це 
доцільно, адміністративний орган поста-
новою зупинить провадження.

шкільний щоденник

документ, призначений для регуляр-
ного записування навчальних результа-
тів. Це спосіб передання інформації між 
школою та батьками. Як правило, містить 
дані про успіхи та поведінку учнів, інфор-
мацію про важливі класні або шкільні 
події та інші записи, важливі для школи 
та батьків. Використовується також для 
попередження про відсутність учня на 
уроках. Шкільний щоденник може бути 
як у фізичній (паперовій) формі, так 
і електронній (система «Бакалаври»).

dech, kdy zákon nevyžaduje osobní podání 
žádosti.

náležitosti žádosti

dokumenty, které je žadatel povinen doložit 
k žádosti, např. doklad o ↑účelu pobytu, 
↑doklad o zajištění ubytování.

podání žádosti

akt předání žádosti správnímu ↑orgánu na 
↑podatelně nebo ↑poštou. V některých 
případech je podmínkou osobní účast žada-
tele na úřadě.

výzva k odstranění vad žádosti

písemný dokument, kde správní ↑orgán 
vyzývá účastníka ↑řízení k odstranění 
vad a doplnění chybějících částí žádosti 
(např. chybí ↑potvrzení o studiu) v určité 
↑lhůtě. Pokud je to účelné, správní orgán 
řízení ↑usnesením přeruší.

žákovská knížka

dokument určený zejména pro průběžné 
zaznamenávání školních výsledků. Je 
prostředkem k předávání informací mezi 
↑školou a rodiči. Obsahuje zpravidla údaje 
o prospěchu a chování žáků, informace 
o důležitých třídních nebo školních akcích 
a další pro školu a rodiče důležité záznamy. 
Slouží rovněž k omlouvání nepřítomnosti 
žáků. Může být ve fyzické či elektronické 
podobě (systém ↑Bakaláři).

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKAŽ
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скарга / оскарження / позов

процесуальний акт, яким позивач звер-
тається до суду і просить про захист своїх 
порушених прав і прав, що знаходяться 
під небезпекою, або застосовує іншу про-
позицію.

оскарження бездіяльності

скарга у рамках судового перегляду 
рішення адміністративного органу. Її 
може подати той, хто вимагав в адміні-
стративному органі видання рішення або 
свідоцтва, але адміністративний орган 
залишився бездіяльним, позивач без-
результатно вичерпав засоби, які йому 
дає процесуальна норма (як правило 
Кодекс адміністративного судочинства) 
для захисту перед бездіяльністю. Оскар-
ження можна подати не пізніше терміну 
до 1 року від дати, коли пройшов термін 
для видання рішення.

оскарження рішення адміністратив‑
ного органу

оскарження, яким позивач вимагає 
скасування адміністративного рішення 
з причини його незаконності. Його можна 
подати лише за передумови, коли було 
вичерпано засоби правового захи-
сту в рамках адміністративного прова-
дження. Оскарження подають у крайо-
вий / обласний суд.

позивач

особа, яка подає позов.

ŽALOBA

žaloba

procesní ↑úkon, jímž se žalobce obrací na 
↑soud a žádá o ochranu svých porušených 
nebo ohrožených práv, eventuálně uplatňuje 
jiný návrh. 

žaloba proti nečinnosti

žaloba v rámci ↑soudního přezkumu roz‑
hodnutí správního orgánu. Může ji podat 
ten, kdo se domáhal u správního ↑orgánu 
vydání ↑rozhodnutí nebo ↑osvědčení, 
správní orgán zůstal nečinný a žadatel bez-
výsledně vyčerpal prostředky, které mu pro-
cesní předpis (zpravidla správní ↑řád) dává 
pro ochranu před nečinností. Žalobu proti 
nečinnosti lze ji podat nejpozději ve lhůtě do 
1 roku ode dne, kdy marně uplynula ↑lhůta 
pro vydání rozhodnutí.

žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

↑žaloba, kterou se žalobce domáhá zrušení 
správního ↑rozhodnutí z důvodu nezákon-
nosti. Lze ji podat pouze za předpokladu, že 
byly vyčerpány opravné prostředky v rámci 
správního ↑řízení. Podává se ke kraj‑
skému ↑soudu. 
 
 

žalobce

osoba, která podává ↑žalobu.

ženské lékařství

↑gynekologie.

ŽALOBAŽ
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підприємницька діяльність

систематична діяльність, яку здійсню-
ють самостійно, під власним іменем, на 
власну відповідальність, з метою отри-
мання вигоди і за умов, встановлених 
Законом про підприємницьку діяльність.

концесія (в Україні – спеціальний доз‑
віл (ліцензія) на здійснення окремих 
видів діяльності)

термін для державного дозволу на здійс-
нення окремих видів підприємниць-
кої діяльності, які вказані у додатку № 3 
Закон № 455/1991 Збірника законів «Про 
підприємницьку діяльність». Концесію 
видає відділ підприємництва на основі так 
званого провадження про концесію після 
виконання встановлених законом умов.

ліцензійна підприємницька діяль‑
ність / підприємницька діяльність, для 
якої потрібен спеціальний державний 
дозвіл

вид підприємницької діяльності, яку 
можна здійснювати лише після отримання 
спеціального дозволу (ліцензії). Про 
видання дозволу рішення приймає від-
діл підприємництва в рамках так званого 
провадження про концесію, при цьому 
для деяких видів діяльності вимагають 
і дозвіл відповідного органу державного 
управління. Список ліцензійних видів 
підприємницької діяльності наведено 
у додатку № 3 Закону № 455/1991 Збір-
ника законів «Про підприємницьку діяль-
ність». До цього виду діяльності нале-
жить, наприклад, робота туристичного 
агентства, служба охорони майна й осіб, 
послуги приватних детективів тощо.

ŽIVNOST

živnost

soustavná činnost provozovaná samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených živnostenským ↑zákonem. 

koncese k živnosti

označení pro státní povolení k provozování 
některých vybraných živností (koncesovaná 
↓živnost), jež jsou uvedeny v příloze č. 3 
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání. Koncesi uděluje živnostenský úřad 
na základě tzv. řízení o koncesi po splnění 
zákonem stanovených podmínek.

koncesovaná živnost

druh ↑živností, které mohou být provozo-
vány pouze po udělení zvláštního oprávnění 
(↑koncese). O vydání oprávnění rozhoduje 
živnostenský úřad v rámci tzv. řízení o kon-
cesi, přičemž u některých činností je také 
vyžadováno kladné stanovisko příslušného 
↑orgánu státní správy. Seznam konceso-
vaných živností je uveden v příloze č. 3 zák. 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání. Mezi tyto živnosti patří např. provozo-
vání cestovní kanceláře, ostraha majetku 
a osob, služby soukromých detektivů a dal.

ŽIVNOSTŽ
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ohlašovací živnost

druh ↑živností, které mohou vzniknout 
pouze na základě ohlášení živnostenskému 
úřadu, při splnění podmínek stanovených 
v zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. 
Ohlašovací živnost se dělí na: 
1. řemeslnou ↓živnost; 
2. vázanou ↓živnost; 
3. volnou ↓živnost.

řemeslná živnost

ohlašovací ↑živnost: uvedená v příloze č. 1 
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-
nikání. Pro výkon řemeslné živností je nutné 
prokázání odborné způsobilosti podle § 21 
a 22 uvedeného zákona. Řemeslnou živností 
je např. řeznictví a uzenářství, cukrářství, 
hodinářství, zednictví, kadeřnictví a dal. 
 
 
 

vázaná živnost

ohlašovací ↑živnost: podmínkou pro její 
provozování je odborná způsobilost uve-
dená v příloze č. 2 zák. č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání. Mezi vázané 
živnosti patří např. (např. činnost účetních 
poradců, realitní zprostředkování, provozo-
vání autoškoly, psychologické poradenství 
a diagnostika, masérství a dal.).

підприємницька діяльність, що підля‑
гає реєстрації

вид підприємницької діяльності, яку 
можна розпочати лише на основі реє-
страції у відділі підприємництва, дотри-
мавши умов, які встановлені 
Законом № 455/1991 Збірника законів 
«Про підприємницьку діяльність». Під-
приємницька діяльність, що підлягає реє-
страції, поділяється на: 
1. реміснича підприємницька діяльність; 
2. кваліфікована підприємницька діяль-
ність; 
3. вільна підприємницька діяльність.

реміснича підприємницька діяльність

підприємницька діяльність, що під-
лягає реєстрації: наведена у додатку 
№ 1 Закону № 455/1991 Збірника законів 
«Про підприємницьку діяльність». Для 
здійснення ремісничої підприємницької 
діяльності потрібно довести професійну 
кваліфікацію згідно з § 21 і 22 вказаного 
Закону. Ремісничою підприємницькою 
діяльністю є, наприклад, м’ясна крам-
ниця, цукерня, крамниця годинників, 
мулярська праця, перукарня і т. д.

кваліфікована підприємницька діяль‑
ність

підприємницька діяльність, що підля-
гає реєстрації: умовою для цієї діяльно-
сті є професійна кваліфікація, вказана 
у додатку № 2 Закону № 455/1991 Збірника 
законів «Про підприємницьку діяльність». 
До кваліфікованої підприємницької діяль-
ності належить діяльність бухгалтерських 
консультантів, ріелторська діяльність, 
автошкола, психологічне консультування 
та діагностика, масажний кабінет тощо.

ŽIVNOSTŽ
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volná živnost

ohlašovací ↑živnost: pro její provozování 
není vyžadováno prokázání odborné ani jiné 
způsobilosti. K získání ↓živnostenského 
oprávnění pro živnosti volné musí být spl-
něny pouze všeobecné podmínky stanovené 
v § 6 ods. 1 zák. č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání, jimiž jsou bezúhonnost 
a svéprávnost. 

ŽIVNOSTENSKÝ

živnostenské oprávnění

oprávnění k ↑provozování živnosti, dokládá 
se ↑výpisem z ↓živnostenského rejstříku 
(↓živnostenský list).

živnostenský list

starý pojem – doklad k oprávnění provozo-
vat ohlašovací ↑živnost. Nyní se již nevy-
dává. Pro ↑živnostenské oprávnění nyní 
slouží ↑výpis ze ↓živnostenského rejst‑
říku. 
 

živnostenský rejstřík

částečně veřejný seznam všech ↑podnika‑
telů podnikajících na základě ↑živnosten‑
ského oprávnění. Je dostupný na 
www.rzp.cz. 

živnostník

↑osoba samostatně výdělečně činná

ŽIVNOSTENSKÝŽ

вільна підприємницька діяльність

підприємницька діяльність, що підлягає 
реєстрації: для її здійснення не потрібно 
доводити професійну чи іншу кваліфіка-
цію. Для отримання ліцензії підприємця 
для вільної діяльності потрібно дотрима-
тись лише загальних умов, які встановлені 
у § 6 пункту 1 Закону № 455/1991 Збірника 
законів «Про підприємницьку діяльність», 
а саме несудимість і правоздатність.

дозвіл / ліцензія на здійснення підпри‑
ємницької діяльності

дозвіл на здійснення підприємницької 
діяльності у формі витягу з реєстру під-
приємців (свідоцтво про підприємницьку 
діяльність).

свідоцтво про підприємницьку діяль‑
ність

застаріле поняття — документ про дозвіл 
здійснювати підприємницьку діяльність, 
що підлягає реєстрації. Зараз його вже 
не видають. Дозволом на здійснення під-
приємницької діяльності тепер є витяг із 
реєстру підприємців.

реєстр підприємців

частково публічний список усіх підприєм-
ців, які здійснюють діяльність на основі 
дозволу / ліцензії на здійснення підпри-
ємницької діяльності, доступний на 
www.rzp.cz.

http://www.rzp.cz
http://www.rzp.cz
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Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 143
organizovaný zločin 144
orgán sociálně -právní ochrany dětí 141
orgán státní správy 142
orgány veřejné moci 142
ortoped 145
osamělý rodič 145
osoba 145
osoba bez přístřeší 145
osoba bez státní příslušnosti 223
osoba bez zdanitelných příjmů 146
osoba samostatně výdělečně činná 146
osobní bankrot 20
osobní stav 278
osobní údaje 309
osobní vlastnictví 325
osoby ohrožené sociálním vyloučením 259
OSSZ 148
OSVČ 148
osvědčení 148
osvědčení o státním občanství 148
osvojenec 148
osvojení 148
osvojitel 149

ošetření 149
ošetřovna 149
ošetřovné 149
otcovská 150
otcovství 151
Otorhinolaryngologie 145
ověřená kopie 151
ověření 151
oznamovatel 152

P
pachatel 152
pachatel trestného činu 152
pacht 153
Parlament ČR 153
pas 153
pátrání 154
paušál 154
péče 155
pečovatelská služba 251
pedagogicko -psychologická poradna 159
pedagogický pracovník 200
pediatr 160
peer mediace 103
penále 160
peněžitá pomoc v mateřství 184
peněžitý trest 298
penzijní 160
penzijní fond 160
penzijní připojištění 161
penzijní spoření 161
penzijní systém 161
pěstoun 161
pěstounská péče 157
petice 162
pevná linka 162
plán pedagogické podpory 162
platba 162
platba převodem 162
platba v hotovosti 163
plátce 163
plátce daně 30
plátce daně 163
plátce DPH 163
platební výměr daně 30
platnost 163
platnost právního předpisu 163
plná moc 163
pobočka 164
P. O. Box 152
pobyt 164
pobytová karta rodinného příslušníka občana EU 81
pobytová kontrola 87
pobytová služba 252
pobytové oprávnění 140
pobytové středisko Správy u 
prchlických zařízení MV ČR 273
podací lístek 166
podání žádosti 353
podatelna 166
podezřelý 166
podíl 166
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PODÍL 166
podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody 298
podmíněný odklad výkonu  
trestu odnětí svobody 134
podmíněný vstup na trh práce 166
podmínka 167
podmínky 167
podnájem 167
podnájemní smlouva 255
podnět 167
podnikání 168
podnikatel 168
podpis 169
podpora 170
podpora při rekvalifikaci 171
podpora v nezaměstnanosti 171
podpůrné opatření 172
podvodník 172
pohotovostní služba 172
pohřebné 173
pochvala 173
pojistitel 173
pojistná smlouva 173
pojistná událost 174
pojistná výluka 174
pojistné plnění 174
pojistné sociální dávky 37
pojistný 173
POJISTNÝ 173
pojištění 174
pojištění domácnosti 176
pojištění odpovědnosti za škodu 177
pojištěný 179
Pojišťovna VZP, a. s. 179
pokuta 180
policie 181
poliklinika 183
polygamie 183
polygamní manželství 101
pomoc 183
pomoc v hmotné nouzi 184
pooperační péče 158
poplatek 184
poplatek za odpad 185
poplatník 186
poradenské služby 252
poradenství 186
porodné 189
porodnice 189
poručník 190
porucha autistického spektra 190
pořádková pokuta 180
pořadové číslo 27
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 190
poslední vůle 326
postgraduální studium 282
posttraumatická stresová porucha 191
posudek 191
posudkový lékař 94
poškozený 192
pošta 192
poštovné 192
poštovní poukázka 194

poštovní směrovací číslo 27
potravinová banka 192
potvrzení o pobytu 193
potvrzení o pobytu s historií/přehledem  
předchozích pobytových oprávnění 193
potvrzení o studiu 193
poukázka 194
poúrazová péče 158
povinná školní docházka 194
povinné předškolní vzdělávání 195
povinné ručení 240
povinnost 194
povolání 195
povolení 196
POVOLENÍ 196
povolení k dlouhodobému pobytu 196
povolení k přechodnému pobytu 196
povolení k trvalému pobytu 196
pozitivní diskriminace 196
pracovněprávní vztahy 196
pracovní 197
pracovní agentura 12
pracovní cesta 197
pracovní dny 39
pracovní doba 44
pracovník 198
pracovník v domácnosti 199
pracovník v sociálních službách 199
pracovní podmínky 167
pracovní poradenství 187
pracovní povolení 197
pracovní smlouva 197
pracovní smlouva 255
pracovní úraz 197
pracovní výkon 197
pracovní vykořisťování 197
praktický lékař 94
pravidelný příjem 219
právní 201
právnická osoba 146
právní fikce 201
právník 202
právní moc 201
právní norma 201
právní odpovědnost 201
právní předpis 216
právní zástupce 343
právo 202
prázdniny 203
pregraduální studium 282
prevence 203
preventivní opatření 203
preventivní péče 158
preventivní prohlídka 203
prezenční listina 204
prezenční studium 204
prezenční studium 281
primátor 204
princip non -refoulement 204
probace 204
procesní úkon 309
prodlení 204
profese 205
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profesor 205
prohlášení 205
prohlášení odpovědného zástupce 205
prohlášení poplatníka daně z příjmů  
fyzických osob ze závislé činnosti 206
promlčecí lhůta 206
promoce 207
pronájem 207
pronajímatel 207
prostor 207
prostor sloužící podnikání 208
prostředky 210
prostředky k pobytu na území 210
prošlý pas 154
protiprávní jednání 78
protokol 210
provinění 210
provozovna 211
průkaz 211
průkaz o povolení k trvalému pobytu občana 
EU / rodinného příslušníka občana EU 212
průkaz osoby se zdravotním postižením 212
průkaz pojištěnce 213
průkaz povolení k pobytu cizinců 212
průkaz příjemce 213
průkaz totožnosti 213
průměrná mzda 116
průvodní dopis 54
prvopis 215
přečin 215
předběžná otázka 215
předběžné opatření 140
předkupní právo 202
předpis 215
představenstvo 216
předsudek 216
předvedení 216
předvolání 216
přehled o příjmech a výdajích 217
přechodný pobyt 165
překážky vycestování 217
překlenovací štítek 217
přepadení 218
přerušení řízení 242
přesídlování 218
přestupek 218
přestupkové řízení 242
přídavek na dítě 219
přihláška 219
příjem 219
příjemce 220
přijímací řízení 220
přijímací středisko Správy  
uprchlických zařízení MV ČR 274
přijímací zkoušky 348
příjmový pokladní doklad 49
příkazce 221
příkaz na místě 221
příkazník 221
příkazní smlouva 256
příloha 221
přípravná třída 222
příslušník 222

příslušnost 223
příspěvek 224
příspěvek na bydlení 224
příspěvek na mobilitu 224
příspěvek na péči 225
příspěvek na úhradu potřeb dítěte 225
příspěvek na zakoupení osobního  
motorového vozidla 225
příspěvek na zvláštní pomůcku 226
příspěvek na živobytí 226
příspěvek při pěstounské péči 227
příspěvek při převzetí dítěte 227
příspěvková organizace 144
PřS 229
PSČ 229
PSSZ 229
psychiatr 229
psychiatrická léčebna 230
psychické trauma 230
psychoaktivní látka 231
psychohygiena 231
psycholog 231
psychologické poradenství 188
psychopedie 231
psychoterapeut 232
psychoterapie 232

R
rada 232
rámcový vzdělávací program 233
rasismus 233
realitní agentura 13
realitní kancelář 234
reálné břemeno 21
recept 234
referendum 234
registr 234
registrace 235
registr dlužníků 234
registrované partnerství 235
registr silničních vozidel 235
registr živnostenského oprávnění 235
regulační poplatek 186
regularizace nelegální migrace 236
regulované povolání 236
rehabilitace 236
rehabilitační péče 158
rejstřík 236
rejstřík trestů 299
rekvalifikace 236
reminiscence 237
reminiscenční terapie 237
revizní lékař 95
revizor 237
rigorózní zkouška 348
roční procentní sazba nákladů 247
rodičovská dovolená 57
rodičovská zodpovědnost 237
rodičovský příspěvek 227
rodinný příslušník 222
rodinný příslušník občana EU 222
rodinný stav 238
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rodné číslo 27
rodný list 97
rozhodčí doložka 50
rozhodné období 238
rozhodnutí 238
rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 239
rozhodný příjem 219
rozpočet 239
rozsudek 239
rozvod 239
RPSN 239
ručení 239

Ř
řád 240
ŘÁD 240
řádný opravný prostředek 209
řemeslná živnost 356
řidičské oprávnění 141
řidičský průkaz 214
řízení 241

S
samoplátce 245
samospráva 245
samostatná výdělečná činnost 245
samoživitel 246
sanitka 246
sankce 246
sazba 246
Sb. 247
sbírka zákonů 247
Sb.m.s. 247
semestr 247
Senát Parlamentu ČR 248
sexuální orientace 248
Schengen 248
schengenské vízum 249
Schengenský hraniční kodex 249
Schengenský informační systém 249
schengenský prostor 249
SIPO 250
sirotčí důchod 60
skutková podstata 250
sleva na poplatníka daně z příjmů fyzických osob 30
složenka 250
služba 250
SLUŽBA 250
služby „pro bono publico“ 252
služebnost 254
směna 254
směnárna 254
smlouva 254
SMLOUVA 254
smlouva o dílo 256
smluvní nemocnice 121
smluvní zdravotní pojištění 177
sňatek 257
sociálně -aktivizační služby 252
sociální dávky 37
sociální družstvo 59
sociální exkluze 257

sociální kurátor pro dospělé 92
sociální kurátor pro mládež 92
sociální pedagog 258
sociální pedagogika 258
sociální pojištění 177
sociální poradenství 188
sociální práce 258
sociální pracovník 200
sociální služby 253
sociální tlumočník 259
sociální vyloučení 259
somatopedie 260
soud 260
soudní 262
soudní překlad 262
soudní překladatel 262
soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu 263
soudní řízení 242
soudní tlumočník 296
soudní vyhoštění 327
soudní znalec 263
Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva 73
spádová škola 289
speciálně-pedagogické centrum 264
speciální pedagog 264
speciální pedagogika 265
speciální škola 289
speciální vzdělávací potřeby 265
specifický symbol 285
spis 266
SPIS 266
splátka 266
splátkový kalendář 266
společenství vlastníků jednotek 267
společná domácnost 267
společně posuzované osoby 147
společnost 267
společnost s ručením omezeným 269
spolek 270
spoluvlastnický podíl 166
spoření 270
spořicí účet 308
správa 271
Správa uprchlických zařízení MV ČR 272
správce 274
správce daně 30
správce daně 275
správce majetku 275
správní orgán 143
správní poplatek 186
správní rada 233
správní řád 241
správní řízení 243
správní soudnictví 275
správní úřad 317
správní vyhoštění 328
srážková daň 31
s. r. o. 245
staffing 275
Stanice technické kontroly 276
stanovisko 276
stanovy 276
starobní důchod 60
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starosta 276
státní doktorská zkouška 349
státní integrační program 277
státní jazyk 277
státní policie 182
státní příslušník třetí země 223
státní příslušnost 223
státní sociální podpora 172
státní správa 272
státní svátek 283
státní zástupce 343
státní zastupitelství 277
státní závěrečná zkouška 349
statutární město 105
statutární orgán 143
stavební spoření 270
stav řízení 243
stejnopis 278
stipendijní řád 278
stipendium 278
stížnost 278
středisko výchovné péče 282
střední odborné učiliště 279
střední škola 289
studentská kolej 280
studijní a zkušební řád 241
studijní obor 280
studium 280
superhrubá mzda 116
superlegalizace 282
surdopedie 283
SUZ 283
svátek 283
svědectví 284
svědek 284
svéprávná osoba 147
svéprávnost 284
SVJ 285
symbol 285
symptom 286
systém 286
šikana 287
škola 287
škola v přírodě 287
školka 291
školní družina 291
školník 294
školní klub 292
školní poradenské pracoviště 292
školní poznámka 292
školní rok 293
školní řád 293
školní speciální pedagog 293
školní vzděláací program 294
školní zralost 294
školské poradenské zařízení 294
školský zákon 335
školství 295
švarcsystém 295

T
talentová zkouška 349
technická kontrola vozidla 88
technický průkaz 214
terénní služba 253
testament 295
tísňové volání 295
titul 296
tlumočník 296
trauma (medicína) 297
trest 297
trestní 299
trestní bezúhonnost 299
trestní odpovědnost 300
trestní oznámení 300
trestní řád 300
trestní řízení 243
trestní zákoník 300
trestný čin 300
trest odnětí svobody 299
trvalý pobyt 165
tříděný odpad 301
třídní 302
třídní kniha 302
třídní schůzka 302
třídní učitel 302
tyflopedie 303

U
ubytovna 303
účastník řízení 243
účelové manželství 101
účelový sňatek 257
účel pobytu 303
účel pobytu: hledání zaměstnání 304
účel pobytu: ochrana na území 304
účel pobytu: ostatní 305
účel pobytu: podnikání 305
účel pobytu: společné soužití rodiny 305
účel pobytu: strpění pobytu na území 306
účel pobytu: studium 306
účel pobytu: vědecký výzkum 307
účel pobytu: zahájení podnikání 307
účet 308
účetní uzávěrka 308
účinnost zákona 308
účtenka 309
údaje 309
úhrnný měsíční příjem 220
uchazeč o zaměstnání 338
úkon 309
ukončení řízení 244
Úmluva o právním postavení osob  
bez státní příslušnosti 310
Úmluva o právním postavení uprchlíků 310
úmrtní list 97
úmyslné zavinění 345
úmyslný trestný čin 301
UNESCO 311
univerzita třetího věku 311
úplatek 311
uprchlický tábor 311
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uprchlík 312
úrazové pojištění 178
úrok 312
úroková sazba 247
úroková sazba 312
urolog 312
urologie 312
úřad 313
Úřad práce ČR 313
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 313
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 314
úředně ověřený podpis 169
úřední den 39
úřední deska 318
úřední jazyk 78
úřední jednání 78
úředník 318
úřední ověření listin a podpisů 152
úřední zásilka 342
usnesení 318
ustanovení 319
ústav 319
ústava 319
Ústavní soud 261
ústavní stížnost 279
ústavní výchova 320
ústní jednání 79
Ušní, nosní, krční 320
útvar policie 182
úvěr 320
úvěrová karta 320
územní samospráva 245
uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání 320
uznávaný elektronický podpis 170

V
valná hromada 320
variabilní symbol 286
vázaná živnost 356
vazba 321
vdovecký důchod 321
vdovský důchod 61
věcná příslušnost 223
věcné břemeno 21
velkoobchod 321
velký doktorát 321
velvyslanectví 321
venerolog 321
veřejná obchodní společnost 269
veřejná sbírka 322
veřejná správa 272
veřejná vyhláška 327
veřejné zdravotní pojištění 178
Veřejný ochránce práv 322
vidimace 323
vízum 323
vízum do 90 dnů 323
vízum nad 90 dnů 324
vízum nad 90 dnů za účelem strpění 324
vízum za účelem převzetí povolení k pobytu 324
vklad do katastru nemovitostí 82
vlastnictví 325

vnitřně vysídlená osoba 147
vodné a stočné 325
voličský průkaz 214
volná živnost 357
volný vstup na trh práce 325
vražda 326
vrchní soud 262
vstup na trh práce 326
vstupní pracovní pohovor 198
všeobecná plná moc 164
všeobecný lékař 326
Výbor pro práva cizinců 326
výdajový paušál 155
výdajový pokladní doklad 49
vyděrač 327
vyhláška 327
vyhoštění 327
vychovatel 328
výchovné opatření (ve školách) 328
výchovný poradce 329
vyjednávání 329
výjezdní příkaz 329
vykázání 330
výkaz práce 330
výluka ve smluvním zdravotním pojištění 178
vymáhat 330
vyměřovací základ 330
výpis 331
výpis z evidence pro daňové účely 331
výpis z katastru nemovitostí 331
výpis z obchodního rejstříku 331
výpis z registru dlužníků 331
výpis z rejstříku trestů 331
výpis z účtu 331
výplatní páska 331
výpověď 331
výpovědní doba 331
výpovědní lhůta 96
vyrovnávací příspěvek v těhotenství  
a v mateřství 228
vysoká škola 290
vysokoškolský index 72
vysvědčení o právní způsobilosti  
k uzavření manželství 101
vyšší odborná škola 290
výuční list 97
vyučovací hodina 330
vývozní clo 23
výzva k odstranění vad žádosti 353
výživné 332
vyživovací povinnost 194
xenofobie 332

Z
zadržení 332
zadržený 333
zahájení řízení 244
zájemce o zaměstnání 339
zajištění 333
zákaz 333
zákaz činnosti 334
zákaznické služby 254
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zdravotní péče 158
zdravotní pohotovost 346
zdravotní pojištění 179
zdravotní postižení 346
zkouška 347
zkouška odborné způsobilosti 350
zkušební doba 44
zletilé nezaopatřené dítě 43
zletilý 350
zločin 350
zločinec 350
zmocněnec 350
zmocnitel 351
znalecký posudek 191
zneužívání 351
zpronevěra 351
zprostředkovaná pěstounská péče 159
zprostředkovatel 351
způsobilost k právním úkonům 351
zubní lékař 95

Ž
žadatel 352
žadatel o mezinárodní ochranu 352
žádost 352
žákovská knížka 353
žaloba 354
žaloba proti nečinnosti 354
žaloba proti rozhodnutí správního orgánu 354
žalobce 354
ženské lékařství 354
ženský lékař 95
živnost 355
živnostenské oprávnění 357
živnostenský list 357
živnostenský rejstřík 357
živnostník 357
životní minimum 107
životní pojištění 179

zákaz pobytu 334
základ daně 31
základní lidská práva 202
základní sociální poradenství 188
základní škola 291
základní umělecká škola 291
zákon 334
zákoník práce 338
zákonné pojištění vozidel 179
zákonný zástupce 344
zákon o azylu 335
zákon o obchodních společnostech  
a družstvech 130
zákon o pedagogických pracovnících 335
zákon o pobytu cizinců 336
zákon o pomoci v hmotné nouzi 336
zákon o sociálně -právní ochraně dětí 336
zákon o sociálních službách 336
zákon o státním občanství České republiky 337
zákon o státní sociální podpoře 337
zákon o vysokých školách 337
zákon o zaměstnanosti 337
zákon o životním a existenčním minimu 338
záloha 338
zálohová daň 31
zaměstnanec 338
zaměstnanecká karta 81
zaměstnání 338
zaměstnavatel 339
zamítnutí 339
zaopatřovací příspěvek jednorázový 228
zaopatřovací příspěvek opakující se 229
zápisový lístek 339
zápočtový list 97
zaručený elektronický podpis 170
zařízení 340
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 340
zařízení pro zajištění cizinců 341
zásada nenavracení 341
zásilka 342
zástava 343
zastavení řízení 244
zástavní právo 202
zástupce 343
zastupitelský úřad 317
zastupitelstvo obce 128
záškoláctví 344
zatčení 344
zatykač 344
závazné stanovisko 276
závazný 344
závazný pokyn 344
závazný postup 344
závěrečná zkouška 349
závěť 344
zavinění 345
závislá činnost 345
závodní zdravotní péče 158
zbavení 346
zbavení rodičovské zodpovědnosti 346
zbrojní pas 154
zdaňovací období 346
zdravotnická záchranná služba 254
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А
абонементна скринька 152
абонентська плата за радіо і телебачення 185
абсолюторіум 10
аванс / завдаток 338
авансовий податок 31
автомобіль швидкої допомоги 246
агентство 12
агентство з працевлаштування 12
агентство нерухомості 13
адаптаційний план 11
адвокат / довірена особа 343
адвокат / захисник 129
адвокат 12
адміністративне видворення / депортація 328
адміністративне затримання 332
адміністративне правопорушення / 
проступок 218
адміністративне провадження 243
адміністративне судочинство 275
адміністративний збір 186
адміністративний орган 143
адміністративний орган 317
адміністративний штраф 180
адміністратор маєтку 275
адміністратор податків 275
адміністратор, виконавець 274
адміністрація населеного пункту  
з розширеною компетенцією 317
Адміністрація установ для біженців МВС ЧР 272
адреса 11
адреса для виставлення рахунків 12
адреса для доручення поштових надходжень 89
адреса для листування 12
адреса постійного місця проживання 12
адресат / одержувач 12
аеропортна транзитна віза 323
академічний / науковий працівник 198
акредитація 13
акредитація навчальних програм 13
акредитований центр  
сертифікації ключів / АЦС 92
акціонерне товариство 267
аліменти 332
альтернативне покарання 297
амбулаторна допомога / амбулаторне  
лікування 155
амбулаторна послуга 250
анамнез 14
антидискримінаційний закон 334
апеляційна скарга 136
апеляція 136
апостиль 14
апробаційний іспит 347
арбітражне застереження 50
арешт 321
арешт 333
арешт 344
арт-терапія 16
АТ 179
АУБ 283

аудит 17
аутизм 17
афідевіт, свідчення під присягою 205

Б
база оподаткування 31
базова соціальна консультація / 
базове соціальне консультування 188
бакалавр 19
бакалаврська навчальна програма 280
банк 19
банківські послуги 251
банкомат 19
банкрутство 20
банкрутство фізичної особи 20
батьківство 151
батьківська відповідальність 237
безготівковий розрахунок / 
безготівковий платіж 162
безкоштовна послуга 251
безкоштовна юридична консультація 186
Безпекова інформаційна служба 251
безпритульний 20
безробіття 122
безумовне позбавлення волі 298
біженець 18
біженець 312
бізнес 129
біометричне посвідчення / біометрична 
картка 79
БІС (скорочення) 20
благодійний збір коштів 322
бланкетна / дефектна / порожня апеляція  
(в Україні такого поняття немає) 136
бланкова заява 352
блоковий штраф, штраф на місці скоєння  
[адміністративного] правопорýшення 180
борг 44
босінґ 20
будинок з особливим режимом 51
будинок нічного перебування / нічліжний  
будинок / розмовне нічліжка 123
будинок-притулок 18
будинок-притулок; заклад для біженців 18
будівельні заощадження 270
бухгалтерський баланс / балансовий звіт 308
бюджет 239

В
в Україні з 2014 року також і територіальна  
громада2. загальне значення:  
населений пункт 127
валова заробітна плата / брутто заробітна плата / 
заробітна плата без відрахувань 115
варіабельний (змінний) символ 286
вбивство 326
венеролог 321
Верхня палата Парламенту ЧР 71
Верховний суд 261
видатковий касовий ордер 49
видворення / депортація 327
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визнаний електронний підпис (в Украї-ні –  
удосконалений електронний підпис) 170
визначений термін 44
виклик / судова повістка про виклик 216
виклик для усунення недоліків заяви 353
виключний засіб / виключна форма правового 
захисту / виключна форма оскарження 209
виконавець у справі про банкрутство 274
вимагати, стягувати 330
вимагач / шантажист 327
вимога 119
вимушена міграція / примусова міграція 107
вина 345
вина з недбалості / необережності 345
вина з умислу 345
виплата страхової суми / страхова виплата /  
страхове відшкодування 174
виплати в рамках страхування по тимчасовій 
непрацездатності 34
виплати державної соціальної допомоги 36
виплати допомоги по безробіттю 37
виплати з пенсійного страхування 34
виплати матеріальної допомоги 35
виплати особам з інвалідністю 36
виплати прийомній сім’ї 35
випробувальний термін 44
випускник 10
виробіток/результат роботи 197
виробнича медична допомога / виробниче 
медичне обслуговування 158
вирок 239
висновок / експертиза 191
висновок експерта 191
витрати з ведення судової справи 262
витрати на житло 117
витяг / виписка 331
витяг з кадастру нерухомості 331
витяг з рахунку 331
витяг з реєстру боржників 331
витяг з реєстру для податкових цілей 331
витяг з реєстру судимостей / довідка  
про несудимість 331
витяг з торгового реєстру 331
виховання дитини в прийомній сім’ї / родині 
(за рішенням суду) 156
вихователь 328
виховний захід (у навчальних закладах) 328
вища професійна школа 290
вища школа 290
Вищий адміністративний суд 261
вищий суд 262
відвід 136
відділ / відділення 133
відділ / департамент 131
Відділ з питань перебування іноземців 133
відділ реєстрації актів цивільного стану /  
відділ РАЦС 101
відділ соціальних справ 132
Відділення обласного відділу центру  
зайнятості ЧР / Відділення обласного  
філіалу центру зайнятості ЧР 86
відкриття / порушення п 
ровадження (у справі) 244

відкріпний талон 214
відмова / відхилення 339
відмова 136
відповідальний представник 343
відправник / адресант 133
відпустка 57
відпустка по догляду за дитиною 57
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 57
відрахування із заробітної плати / утримання із 
заробітної плати / відрахування з зарплати /  
утриманняз зарплати 115
відрядження 197
відтермінування / відкладання / відкладення 133
відтермінування / відстрочка виконання вироку 
про покарання у вигляді позбавлення волі 134
відтермінування обов’язкового відвідування 
школи / відкладання обов’язкового відвідування 
школи 134
відчуження 133
віза 323
віза з метою отримання дозволу на перебу-
вання 324
віза на понад 90 днів / строком понад 90 
днів 324
віза на понад 90 днів / строком понад 90  
днів з метою толерованого перебування 324
вільна підприємницька діяльність 357
вільний доступ на ринок праці 325
власник 100
внесення до кадастру нерухомості /  
внесення до кадастру нерухомого майна 82
внесок 266
внутрішньо переміщена особа 147
волонтер 45
вступні іспити 348

Г
гарантований електронний підпис  
(в Україні – простий електронний підпис) 170
гендер 67
гендерна ідентичність 67
генеральна довіреність 164
генеральна довіреність 67
Генеральний постачальник послуг з інтеграції 67
гербова марка / марка гербовогозбору 86
геріатричний пансіонат (будинок престарілих) 51
гетеросексуальність 70
гімназія 68
гінеколог 69
гінекологія та акушерство 69
голова крайової / обласної адміністрації  
(в Україні – голова обласної державної  
адміністрації; розмовне губернатор [області]) 69
Головне управління центру зайнятості ЧР 68
гомосексуальність 71
госпіталізація 71
готівка 71
грабіж 98
ґрант 68
графік внесків 266
громадська організація 127
громадське управління 272
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громадянин 126
громадянин ЄС 126
громадянин т. зв. третьої країни 126
громадянство 127
громадянське суспільство 268
грошове покарання 298
гуманітарний притулок 17
гуртова торгівля 321
гуртожиток (робітничий) 303
гурток (за інтересами) 92

Д
дані 309
дата відправлення 38
двомовний асистент педагога 15
двосторонній договір 254
дебетова картка 80
декларація платника податку на доходи  
фізичних осіб від залежної діяльності 206
декларація, заява 205
делікт 38
деменція 38
день / дата 38
Департамент з питань надання  
притулку та міграційної політики /  
розмовне Міграційна служба 125
Департамент з питань надання притулку  
та міграційної політики Міністерства в 
нутрішніх справ ЧР 131
Департамент попередження злочинності  
Міністерства внутрішніх справ ЧР 132
депортація 39
державна інтеграційна програма 277
державна мова 277
державна мова 78
державна поліція 182
державна соціальна допомога 172
державне свято 283
державне управління 272
державний іспит на здобуття ступеня доктора 
філософії (в Україні – кандидата наук) 349
державний підсумковий іспит 349
дефектолог 62
дефектологія 63
диплом 42
дипломатична віза 323
дипломатичне представництво 317
дипломований спеціаліст 42
дискримінація 42
дисциплінарне покарання /  
дисциплінарний захід 83
дитина 42
дитина з іншою рідною мовою 43
дитина на утриманні 43
дитсадок 291
дитяча група 39
дитячий будинок 40
дитячий лікар 94
дитячий садок 288
дитячі ясла 40
діагноз 41
діагностика 41

дієздатна особа 147
дія 78
дія закону 308
діяльність 78
діяння 78
до 90 днів / віза терміном до 90  
днів 323
добровільна міграція 106
добровільне повернення 45
довідка 196
довідка для майбутнього роботодавця  
або центру зайнятості 97
довідка про дозвіл на перебування 193
довідка про дозвіл на перебування  
з історією / оглядом попередніх дозволів  
на перебування 193
довідка про навчання 193
довідка про шлюбну правоспроможність / довідка 
про дієздатність для укладення шлюбу 101
довірена особа 350
довіреність 163
довіритель 221
довіритель 351
догана 61
догана директора школи 61
догана класного керівника 61
догляд (за хворим) 149
договір 254
договір дарування 255
договір доручення 256
договір купівлі 255
договір оренди 255
договір про надання послуг 256
договір страхування 173
договір суборенди 255
додатки до заяви 352
додаткове пенсійне страхування 161
додатковий захист 137
додаток 221
додаток до диплому 46
додипломне навчання 282
дозвіл / ліцензія на здійснення  
підприємницької діяльності 357
дозвіл на зброю / дозвіл на придбання  
зброї та користування нею 154
дозвіл на перебування / посвідка  
на проживання 140
дозвіл на перебування члена родини  
громадянина ЄС 81
дозвіл на перехідне тимчасове перебування /  
дозвіл на перехідне тимчасове проживання 196
дозвіл на постійне перебування / дозвіл  
постійне проживання 196
дозвіл на працевлаштування / роботу 197
дозвіл на тимчасове (розмовне довгострокове) 
перебування / дозвіл на тимчасове (розмовне  
довгострокове) проживання 196
доктор філософії 49
докторська навчальна програма 280
документ (офіційний / юридичний документ  
певного виду): свідоцтво,запис, ліцензія тощо 96
документ / розмовне офіційний папір 98
документ 48
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документ про мету перебування 304
документ про наявність житла 49
домашнє насилля 50
домашній працівник 199
доплата на проживання 54
допомога / виплати 34
допомога / підтримка 170
допомога / супровід / асистенція 14
допомога 183
допомога дітям, які залишилися  
без піклування батьків 229
допомога на дитину, яка перебуває  
на утриманні малозабезпеченої сім’ї 219
допомога на догляд 225
допомога на житло 224
допомога на пересування 224
допомога на покриття потреб дитини 225
допомога на поховання 173
допомога на прожиття 226
допомога на спеціальне приладдя / 
пристосування 226
допомога по догляду за дитиною 227
допомога прийомній сім’ї 227
допомога у зв’язку з безробіттям / допомога в разі 
безробіття / допомога на випадок безробіття 171
допомога у зв’язку з вагітністюта пологами 184
допомога у зв’язку з доглядом  
за хворим членом сім’ї 150
допомога у зв’язку з перепідготовкою / 
рекваліфікацією 171
допомога у зв’язку з тимчасовою  
непрацездатністю / розмовне лікарняні 121
допомога у разі скрутного матеріального  
становища / матеріальна допомога 184
допомога, виплати 224
дорожня поліція (в Україні – раніше державна 
автоінспекція (ДАІ), з 2015 року патрульна  
поліція) 181
дослівно патронатна опіка / патронатне  
піклування (в Україні – патронат [над дітьми]) 157
доставка 55
доступ на ринок праці 326
дотація 56
дохід за розрахунковий період 219
доцент 45
друковані літери, написані від руки 71
дублікат 58
дублінська система 286

Е
екземпляр 278
експортне мито 23
екстрадиція 64
екстрений виклик 295
електронне подання заяви 352
Електронний облік виторгу 63
електронний підпис 169
еміграція 62
етичний кодекс 62
етнічна меншина 104

Є
Європейська економічна зона 64
Європейський Союз 64
єдина віза 79
єдина регулярна плата за послуги 250
єдиний електронний проїзний  
квиток «Літачка» 98
єдиний контактний пункт / єдине вікно 113

Ж
житловий кооператив 58
житловий центр Адміністрації установ  
для біженців МВС ЧР 273
жіночий лікар 95

З
заборона 333
заборона діяльності 334
заборона перебування 334
загальна довірена особа / представник 350
загальне медичне страхування 178
загальне поняття протесту 117
загальний місячний дохід 220
Загальний регламент про захист даних 125
загальні збори акціонерів 320
загальнообов’язкове державне соціальне  
страхування 177
загальноосвітня мистецька школа 291
заклад для біженців 18
закон 334
Закон про вищу освіту 337
Закон про громадянство Чеської Республіки 337
Закон про державну соціальну підтримку 337
Закон про допомогу в матеріальній скруті 336
Закон про комерційні товариства і коопера-
тиви 130
Закон про освіту 335
Закон про педагогічних працівників 335
Закон про перебування іноземців 336
Закон про працевлаштування 337
Закон про притулок 335
Закон про прожитковий  
і фізіологічний мінімум 338
Закон про соціальні послуги 336
Закон про соціально- правовий захист дітей 336
законний представник 344
закордонний паспорт іноземця 154
закриття провадження у справі 244
зал очікування 24
залежна діяльність 345
залікова книжка 72
заощадження 270
заперечення щодо упередженості / 
заперечення проти упередженості 118
заповіт 344
зареєстроване цивільне партнерство 235
заробітна плата / заробітна платня /  
скор. зарплата / неоф. зарплатня 115
засвідчена копія / неофіційне завірена копія 151
засвідчення 151
засвідчення копій документів 323
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засіб / форма правового захисту / 
форма оскарження 208
засоби 210
засоби для проживання на території 210
застава / зупинка 343
застрахований 179
засуджений 135
затриманий 333
зауваження 118
зауваження класного керівника 118
захід / вжити заходів 140
захід підтримки / супроводу 172
заява 352
заява відповідального / законного  
представника 205
заява, заявка, анкета, бланк, 
форма, формуляр 219
заявник 352
заявник про міжнародний захист 352
збереження конфіденційності 114
збір / плата / мито / такса 184
збір / розм – віньєтка 114
збір за медичну послугу 186
збірник законів 247
збори членів 249
звання 70
звичайна посилка 19
звичайний засіб 209
звільнення 331
звіт про доходи та витрати 217
звіт про роботу 330
зловживання, розбещення 351
злочин 350
злочин з необережності 301
злочин з умислу 301
злочинець 350
злочинна недбалість 120
злочинна самовпевненість /  
злочинна легковажність 120
зміна 254
змішане навчання 281
зупинення / тимчасове  
припинення провадження (у справі) 242

І
їдальня у виші 105
ідентифікаційний номер 27
ідентифікаційний номер 72
ідентифікаційні дані 309
імміграція 72
імпортне мито 23
імпульс 167
інвалідність / обмежені фізичні можливості 346
інвалідність 76
індивідуальна (приватна)  
підприємницька діяльність 245
індивідуальний навчальний план 72
інженер 76
ініціатива 167
інкасо 73

інклюзивне навчання / інклюзивна освіта 74
інклюзія / залучення / включення 74
іноземець 23
інститут 319
інституційне виховання 320
інтеграційний курс  
(адаптаційно інтеграційний курс) 10
Інтеграційний центр 75
інтеграційний центр з надання притулку  
Адміністрації установ для біженців МВС ЧР 273
інтеграція іноземців 74
Інтегрована (об’єднана) рятувальна система 286
інтелектуальна власність 325
інтерв’ю, співбесіда 198
інтервенційний центр (в Україні – центр  
у справах сім’ї та жінок / центр гендерної рівності,  
запобігання та протидії насильству і под.) 76
інтервенція / втручання 75
інша рідна мова 133
іпотека 71
іспит для отримання вченого ступеня 348
іспит на отримання свідоцтва / атестата про  
здобуття повної загальної середньої освіти 347
іспит професійної кваліфікації 350
іспит, екзамен 347

К
кадастр нерухомості /  
кадастрнерухомого майна 82
кадастрове управління 315
календарні дні 39
канікули 203
кар’єрне консультування 187
карта працевлаштування / карташтатного  
робітника / розмовнеробоча карта 81
картка / карта 79
картка ISIC 77
картка застрахованої особи / 
картка застрахованого 80
картка щеплень 212
картотека 82
касаційна скарга 279
касація / скарга до наглядової інстанції 56
кваліфікована підприємницька діяльність 356
кваліфікований електронний підпис / КЕП 169
квартира 21
квартира в особистій власності 21
квитанція 250
квитанція про поштове відправлення 166
кібербулінг / кіберзалякування 93
класний журнал 302
класний керівник 302
класний керівник 302
класні батьківські збори 302
клієнт 84
клієнтські послуги / послуги замовникові 254
клінічний психолог 84
когнітивна функція 85
Кодекс адміністративного судочинства 241
Кодекс законів про працю 338
командитне товариство 268
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комерційна корпорація / торговельна  
корпорація / торгова корпорація 89
комерційне медичне страхування / 
договірне медичне страхування 177
комерційне товариство / торговельна компанія / 
торгова компанія(в Україні – господарське  
товариство) 129
комерційний реєстр 129
Комісія для прийняття рішень з питань  
проживання іноземців 86
Комітет з питань прав іноземців 326
компенсаційна допомога під час вагітності та 
догляду за дитиною 228
комунальний перекладач / перекладач для потреб 
спільноти / перекладач для потреб громади 296
Конвенція про правовий статус біженців 310
Конвенція про правовий статус осіб без громадян-
ства 310
консерваторія (в Україні – училище культури  
і мистецтв / коледж культури і мистецтв / училище 
мистецтв / коледж мистецтв) 88
константний (постійний) символ 285
конституційна скарга 279
Конституційний суд 261
Конституція 319
консул 89
консульство 89
консульський збір 185
консультант з виховання 329
консультаційні послуги 252
консультація / консультування / консультаційні 
послуги / консалтингові послуги 186
консультування громадян / пункт консультування 
громадян 126
контролер 237
контроль / перевірка 87
контроль легальності перебування / перевірка 
легальності перебування 87
концесія (в Україні – спеціальний дозвіл (ліцензія) 
на здійснення окремих видів діяльності) 355
кооператив 58
кооперативна квартира 21
кооперативний пай 166
копірайт 24
копія 140
короткочасна віза / короткотéрмінова віза /  
розмовне короткострокова віза 91
корупція / хабарництво / підкуп 90
коучинг / вишкіл 90
крадіжка 133
крадіжка 90
крайова / обласна адміністрація 315
крайовий суд 260
крамниця 129
краянин / земляк / співвітчизник 91
кредит 320
кредитна картка / кредитова картка 80
кризове та екстрене втручання 75
кризовий центр (в Україні – Центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді / ЦСССДМ) 91
кримінальна відповідальність 300
кримінальна несудимість 299
кримінальне правопорушення 300

кримінальне провадження 243
кримінальний 299
Кримінальний кодекс 300
Кримінально-процесуальний кодекс 300
кругла печатка 91
ксенофобія 332
культурний шок 92

Л
ЛГБТ+ 95
лист 51
лист з кольоровою смугою 52
лист з фіолетовою смугою 53
лист з червоною смугою 52
лист із жовтою смугою 54
лист із зеленою смугою 53
лист із синьою смугою 53
лист особисто в руки 52
лист особисто в руки одержувача 52
лихварство 96
лізинг 93
лікар 93
лікар загальної практики /сімейний лікар 94
лікар-спеціаліст 94
лікар-експерт 94
лікарня 121
лікарня, що має договір зі страховою  
компанією 121
лікарняний лист 239
лісовий дитячий садок 288
ліцензійна підприємницька діяльність /  
підприємницька діяльність, для якої потрібен  
спеціальний державний дозвіл 355
логопед [котрий працює в медичному закладі] 84
логопед 98
логопедія 99

М
магазин 129
магістерська навчальна програма 281
магістр 99
магістрат / муніципалітет  
(в Україні  – міська рада / міськрада) 99
майно / маєток / власність 325
малолітні особи / неповнолітні  
особи без супроводу 122
малолітня особа / малолітній (особа віком до 14 
років) / неповнолітня особа / неповнолітній  
(особа віком від 14 до 18 років) 122
матеріальна підтримка сім’ї 171
мафія 99
медична допомога / медичне обслуговування 158
медична допомога 149
медична реабілітація 236
медичне обслуговування 149
медичне обстеження 95
медичне страхування 179
медичний пункт / скорочено медпункт /  
пункт першої / швидкої / невідкладної  
медичної допомоги 149
медіатор / посередник 103
медіація / посередництво 102
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медіація однолітків / медіація ровесників 103
медіація у громаді / посередництво у громаді 103
меншина 104
мета / ціль перебування: навчання 306
мета / ціль перебування: толероване  
перебування на території 306
мета перебування 303
мета перебування: відкриття  
підприємницької діяльності 307
мета перебування: захист на території 304
мета перебування: інше 305
мета перебування: наукове дослідження 307
мета перебування: підприємництво 305
мета перебування: пошук роботи 304
мета перебування: співжиття сім’ї 305
методист превентивного виховання 105
митна служба 271
митне управління 314
митний збір 185
митник 22
мито 23
мігрант 107
міграційна амністія 236
міграція 106
міжкультурна допомога 15
міжкультурна медіація / міжкультурне  
посередництво 102
міжкультурний 75
міжкультурний медіатор /  
міжкультурний посередник 103
міжкультурний працівник 198
Міжнародна класифікація хвороб [MKN – 10] 106
міжнародний захист 137
мінімальна заробітна плата /  
мінімальна зарплата 115
мінімум 107
міністерство 108
Міністерство внутрішніх справ 111
Міністерство екології / Міністерство  
захисту довкілля 113
Міністерство закордонних справ 112
Міністерство культури 108
Міністерство оборони 109
Міністерство освіти, молоді  
та фізичної культури 111
Міністерство охорони здоров’я 112
Міністерство праці та соціальних справ  
(в Україні – це Міністерство  
соціальної політики) 109
Міністерство промисловості і торгівлі  
(в Україні – це Міністерство економічного  
розвитку і торгівлі) 110
Міністерство регіонального розвитку 110
Міністерство сільського господарства 112
Міністерство транспорту 108
Міністерство фінансів 108
Міністерство юстиції 110
місто 105
місто зі спеціальним статусом 105
місце / пункт 113
місце підприємницької діяльності 113
місцеве самоврядування 245
міський громадський транспорт 55

міський муніципалітет / міська адміністрація 316
мобінг 114
мова 78
мовна школа 288
моногамний шлюб 100
мотиваційний лист 54
муніципалітет / адміністрація  
населеного пункту 316
муніципальна поліція / місцева поліція 181
муніципальна рада (детальніше сільська рада / 
селищна рада / міська рада)(в Україні – виконав-
чий орган сільської ради / селищної /  
міської ради) 128
муніципальний / комунальний 128

Н
навчальний рік 293
навчальний фах 280
навчання протягом усього життя 22
навчання, навчальна програма 280
наглядова рада 232
надзвичайний стан 124
найманий працівник 338
накладений платіж, післяплата 44
належність, приналежність,  
громадянство, підсудність 223
напад 218
національна меншина / нацменшина 104
Національний педагогічний інститут  
Чеської Республіки 119
національність 119
невизначений термін 44
невідкладна медична допомога / приймальне  
відділення невідкладної медичної допомоги 346
невролог 122
недбалість / необережність 120
недержавна неприбуткова організація / 
неурядова неприбуткова організація 144
недійсний паспорт 154
недобровільна міграція 120
нежитлові приміщення 207
незаконна дія / протизаконна дія 78
незгоди 117
необхідні документи до заяви 353
неопосередкований патронат (над дітьми) 157
неофіційне завірення 151
неповнолітня особа / неповнолітній 114
неприбуткова організація, заснована  
на внесках 144
неробочий день 38
нерухоме майно / нерухомість (тільки в однині) / 
об’єкт нерухомості (якщо потрібно  
використати множину) 121
нестрахові соціальні виплати 37
нечинний шлюб / недійсний шлюб 100
нещасний випадок на виробництві /  
виробнича травма 197
Нижня палата парламенту Чеської Республіки 50
низькопорогова установа 340
нічна тиша 123
номер 25
номер банківського рахунку 25
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номер будинку 27
номер справи 25
норма 124
нормативні витрати на житло 117
нормативно-правовий акт 216
нострифікаційний іспит 347
нострифікація 124
нотаріус 124

О
об’єднання капіталів 268
об’єднання співвласників житла 267
обговорення 78
обласне місто / крайове місто 105
Обласний відділ центру зайнятості ЧР /  
Обласний філіал центру зайнятості ЧР 91
область / край 90
облік 63
облік заробітної плати 63
облікова картка пенсійного страхування 175
обліковий процент/облікова ставка 247
обмеження страхування / винятки зі страхових 
випадків / винятки зі страхового покриття 174
обмеження цивільної дієздатності 139
обмеження цивільної дієздатності 285
обмежувальний припис 330
обов’язкова до уваги фахова позиція 276
обов’язкова дошкільна освіта /  
обов’язкове дошкільне навчання 195
обов’язкове відвідування школи /  
обов’язкова освіта 194
обов’язкове страхування  
транспортних засобів 179
обов’язковий 344
обов’язковий порядок 344
обов’язковий указ / інструкція 344
обов’язок 194
обов’язок утримувати / обов’язок щодо  
утримання / аліментний обов’язок 194
обтяження 21
овердрафт 308
ОВЖ (В Україні – ОСББ) 285
одержання вченого ступеню 207
одержувач 220
одинокий батько / розмовне батько-одинак /  
одинока мати / розмовне мати-одиначка 145
одноразова виплата дітям, які залишилися  
без піклування батьків 228
одноразова допомога під час передачі  
дитини патронатному вихователю 227
ознайомлення з матеріалами справи 266
Омбудсмен / Уповноважений з прав людини 138
онкологія 139
операція / дія / акт 309
операція 129
опіка / піклування / догляд 155
опікун (в Україні – для дитини до 14 років) /  
піклувальник (в Україні – для дитини від 14 до 18 
років) (законний представник) 139
опікун / піклувальник 92
опір 135
опосередкований патронат (над дітьми) 159

опротестування 136
орган 141
орган державного управління 142
орган соціально-правової охорони дітей / орган 
соціально-правового захисту дітей (в Україні – 
Комісія з питань захисту прав дитини) 141
орган, який бере участь у кримінальному  
судочинстві / провадженні 141
органи публічної влади(публічна влада виступає 
у двох формах: державна влада і муніципальна 
влада / місцеве самоврядування) 142
органи реєстрації актів цивільного стану 316
організація 143
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки і / Організація ООН з питань освіти,  
науки і культури 143
організований злочин 144
ордер / переказ / талон / ваучер 194
ордер на арешт 344
ордер на виїзд / виїзний ордер /  
наказ на виїзд 329
оренда / найм (вид оренди / найму;  
в Україні прямого відповідника немає) 153
оренда / найм 116
орендар / наймач / квартиронаймач  
(якщо йдеться про оренду квартири) 116
орендна плата / сплата найму /  
плата за користування майном 117
орендодавець / наймодавець 207
оригінал 215
ортопед 145
оскарження 136
оскарження бездіяльності 354
оскарження рішення адміністративного 
органу 354
основна школа 291
основні права людини 202
особа 145
особа без громадянства 223
особа без оподатковуваного доходу 145
особа, зацікавлена у працевлаштуванні 339
особа, яка вчинила злочин / злочинець  
(жіночий рід злочинниця) 152
особа, яка вчинила злочин 152
особа, яка повідомила про щось 152
особа, яку розшукують 146
особи, яким загрожує соціальне виключення 259
особи, яких розглядають разом із заявником 147
особистий стан 278
особисті дані 309
особливі освітні потреби 265
остання воля 295
оториноларингологія / часто також  
отоларингологія 145
Офіс Уповноваженого з прав людини /  
Офіс Омбудсмена (в Україні – Приймальня  
Уповноваженого з прав людини) 79
офіційна дошка оголошень 318
офіційна мова 78
офіційне засвідчення документів і підписів /  
розмовне завірення документів і підписів 152
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офіційні перемовини / офіційна зустріч 78
офіційно засвідчений підпис / розмовне завірений 
підпис 169
офтальмолог 94
охорона / захист 136
ощадний рахунок 308

П
пай 166
Палата депутатів Парламенту  
Чеської Республіки 190
Парламент Чеської Республіки 153
партнер / партнерка 58
паспорт 153
паспорт громадянина / внутрішній паспорт / 
посвідчення особи 211
паспорт громадянина для виїзду за кордон /  
неофіційне закордонний паспорт 153
паспорт із закінченим терміном дії 154
паспорт транспортного засобу / технічний  
паспорт / техпаспорт 214
до 18 років]) 161
педагогічний працівник 200
педагогічно-психологічна консультація 159
педіатр 160
пенсійна система 161
пенсійна система 286
пенсійне заощадження 161
пенсійний 160
пенсійний фонд 160
пенсія 59
пенсія вдовам та вдівцям у зв’язку  
з втратою годувальника 61
пенсія дітям-сиротам у зв’язку  
з втратою годувальника 60
пенсія за віком 60
пенсія по інвалідності 59
пеня 160
перебування терміном до 90 днів /короткочасне 
перебування / короткотéрмінове перебування / 
розмовне короткострокове перебування 164
перевірка 151
переговори 329
переговори 78
переказ коштів 162
перекваліфікація / перепідготовка 236
перемовини 78
переселення 218
перехідне тимчасове перебування 165
перешкоди для виїзду 217
персональний номер 27
петиція 162
підготовчий клас / нульовий клас 222
піднайм / суборенда 167
підозрюваний 166
підпис 169
підприємець 168
підприємницька діяльність /  
підприємництво / розмовне бізнес 168
підприємницька діяльність 355
підприємницька діяльність,  
що підлягає реєстрації 356

підробіток / тимчасова робота 21
підрозділ поліції / відділ поліції 182
підсудний 130
підсумковий іспит 349
піклувальні послуги / патронажні послуги 251
післядипломне навчання 282
післяопераційний догляд 158
післятравматичний догляд / догляд після 
травми 158
план педагогічної підтримки / 
план педагогічного супроводу 162
планування соціальних послуг  
адміністративно-територіальної одиниці / 
територіальної громади 251
плата за вивезення побутових відходів 185
плата за водопостачання  
та за відведення стічних вод 325
платіж / сплата / оплата 162
платіж готівкою 163
платіжне податкове повідомлення 30
платник 163
платник 186
платник ПДВ 163
платник податку 163
платник податку 33
побутові відходи 87
поведінка 78
повідомлення про вручення 46
повідомлення про кримінальне  
правопорушення 300
повірений 221
повне товариство 269
повнолітній 350
повнолітня дитина на утриманні 43
поводження 78
подання заяви 353
податкова декларація 32
податкова знижка на платника податку  
на доходи фізичних осіб 30
податкова консультація / податкове  
консультування 187
податкова ставка 32
податковий 32
податковий агент 30
податковий ідентифікаційний номер 26
податковий керуючий 30
податковий обов’язок 32
податковий період 346
податковий резидент 33
податкові вирахування / податкові знижки, що 
зменшують податкову / базу оподаткування 133
податкові відрахування 29
податкові знижки 33
податок 28
податок на додану вартість 28
податок на доходи фізичних осіб 29
податок на нерухоме майно 28
податок на прибуток  
юридичних осіб (підприємств) 29
податок на спадщину та дарування 28
податок у джерела доходу 31
позачергова негайна допомога / 
надзвичайна невідкладна допомога 183
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позбавлення 346
позбавлення батьківських прав 346
позбавлення волі 299
позивач 354
позитивна дискримінація 196
покарання 297
полігамія 183
полігамний шлюб 101
поліклініка 183
поліція 181
Поліція у справах іноземців 181
пологовий будинок 189
положення, призначення 319
помічник / асистент педагога 15
попередній захід / тимчасовий захід 140
порука, відповідальність 239
порушення інтелектуального розвитку 104
порядковий номер 27
порядковий номер будинку 26
порядок навчання та атестації 241
порядок призначення стипендій 278
Порядок школи 293
посадова особа 318
посвідка 196
посвідчення / свідоцтво / сертифікат / 
довідка 148
посвідчення 151
посвідчення водія 214
посвідчення для отримання відправлення 213
посвідчення дозволу на постійне перебування / 
проживання громадянина ЄС /  
члена сім’ї громадянина ЄС 212
посвідчення застрахованої особи / 
посвідчення застрахованого 213
посвідчення інваліда 212
посвідчення особи 213
посвідчення, паспорт, карта, картка 211
посередник 351
посилка 19
послуга 250
послуги «pro bono publico» 252
послуги з проживання 252
послуги за місцем проживання 253
посортоване сміття 301
постанова 327
постанова, резолюція 318
постачальник 46
постійне проживання 165
посттравматичний стресовий розлад 191
потерпілий 192
поточний рахунок 308
похвала 173
пошта 192
поштове відправлення 342
поштовий збір 192
поштовий індекс 27
поштовий переказ 194
поштовх 167
пояснювальна записка /письмове вибачення 139
правила внутрішнього розпорядку в будинку 240
правила проживання в будинку 51
правила, розпорядок, кодекс 240

правило, інструкція, розпорядження,  
нормативно-правовий акт, рецепт 215
правління / виконавчий орган (колегіальний  
виконавчий орган юридичної особи) 143
право (на) керування транспортним засобом 141
право / повноваження / дозвіл 140
право 119
право 202
право застави, заставне право 202
правовий, юридичний 201
прайс-лист 22
працевлаштування 338
працівник відділу реєстрації актів  
цивільного стану / відділу РАЦС 102
працівник для потреб громади /спільноти 199
працівник у сфері соціальних послуг 199
працівник, робітник 198
превентивні, запобіжні заходи 203
предметна / родова юрисдикція, 
підвідомчість 223
представник / заступник 343
представницький орган місцевого самоврядування 
(в Україні – сільська рада / селищна рада /  
міська рада) 128
представницький орган місцевого  
самоврядування(в Україні – сільська рада / 
селищна рада / міська рада) 129
претендент на працевлаштування /  
шукач працевлаштування 338
претензія 117
претензія 119
преюдиційний запит 215
прибутковий касовий ордер 49
прибуток, дохід 219
приватна власність 325
привід 216
привілеєве право придбання 202
приймальний день 39
приймальний центр Адміністрації  
установ для біженців МВС ЧР 274
приймальня лікаря / кабінет лікаря 141
прийняття / приймання в експлуатацію 85
приматор 204
приміщення підприємства 211
приміщення, призначене для ведення /  
здійснення підприємницької діяльності 208
примусове стягнення /  
виконавче провадження 64
примусові заходи виховного характеру 137
принцип неповернення 341
припинення провадження (у справі) 244
притулок (статус біженця) 17
пробація /покарання з випробуванням і наглядом / 
умовно-дострокове звільнення з наглядом 204
провадження у справі про адміністративне  
правопорушення 242
провадження у справі про банкрутство 241
провадження, процес, справа 241
провина/проступок 215
прогулювання 288
прогулювання уроків 344
продовольчий банк 192
проживання / перебування 164
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прожитковий мінімум 107
проїзне посвідчення особи 211
проїзний документ (паспорт) 48
прокуратура 277
прокурор 343
проміжкова наклейка 217
пропозиція (зауваження) 167
простір, приміщення 207
прострочення 204
протокол / акт 210
професійна соціальна консультація / 
професійне соціальне консультування / 
фахова соціальна консультація 187
професія / фах / спеціальність 195
професор 205
профілактика, запобігання,  
превентивне виховання 203
профілактична допомога /  
профілактичний догляд 158
профілактичний медичний огляд 203
профспілки 132
процедура вступу / прийому 220
процент / відсоток 312
процентна ставка 312
процесуальний акт 309
процесуальні витрати 241
психіатр 229
психіатрична лікарня 230
психічний розлад 59
психоактивна речовина 231
психогігієна 231
психолог 231
психологічна консультація / 
психологічне консультування 188
психологічна травма 230
психопедагогіка 231
психотерапевт 232
психотерапія 232
публічна постанова 327
пункт обміну валют 254
Пункт технічного контролю 276

Р
рада директорів 233
рада, радник, порада 232
район 138
районне управління  
соціального забезпечення 148
районний суд 261
районні служби соціального забезпечення 
Празька служба соціального забезпечення 272
расизм 233
рахунок / обліковий запис 308
рахунок-фактура 65
реабілітаційна допомога 158
реальний сервітут 21
ревізійний лікар[-експерт] 95
регульована професія 236
регулярний дохід 219
реєстр 234
реєстр 236
реєстр боржників 234

реєстр злочинів 299
реєстр підприємців 357
реєстр транспортних засобів 235
реєстратура / стіл реєстрації документів 166
реєстраційна картка 339
реєстраційний номер будинку 25
реєстрація 235
резидент, що довгостроково проживає в ЄС 43
реквізити рахунку-фактури 309
рекомендована бандероль 55
рекомендоване відправлення 342
рекомендоване відправлення за кордон 55
рекомендований 55
рекомендований лист 55
ремінісцентна терапія 237
ремінісценція, спогад 237
реміснича підприємницька діяльність 356
референдум 234
рецепт 216
речовина, що викликає залежність 120
рівень освіти 56
рішення 238
робота зі спільнотою / робота в громаді 87
роботодавець / працедавець 339
робочий час 44
робочий, трудовий 197
робочі дні 39
роздрібна торгівля 100
розкрадання 351
розлади аутистичного спектру 190
розлучення 239
розпорядження / наказ / постанова /ухвала 119
розрахункова базаакадемічна година 330
розрахунковий лист 331
розрахунковий період 238
розумова відсталість 104
розшук 154

С
самоврядування / самоуправління 245
санаторно-курортне лікування 156
санкції 246
свідок 284
свідоцтво про громадянство /посвідчення про гро-
мадянство 148
свідоцтво про закінчення професійного училища  
(в Україні  – диплом кваліфікованого  
працівника) 97
свідоцтво про здобуття повної загальної  
середньої освіти 332
свідоцтво про народження 97
свідоцтво про підприємницьку діяльність 357
свідоцтво про право власності на об’єкти  
нерухомого майна / свідоцтво про право  
власності на нерухомість 96
свідоцтво про смерть 97
свідоцтво про укладення шлюбу /  
свідоцтво про шлюб 96
свідчення 284
свято, іменини 283
сексуальна орієнтація 248
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селище / до лютого 2022 року – селище  
міського типу / історично – містечко 106
семестр 247
Сенат Парламенту Чехії 248
сервітут 21
сервітут 254
середнє професійне училище 279
середня заробітна плата / середня зарплата 116
середня школа 289
сертифікат 23
символ 285
симптом 286
синдром Аспергера 16
синя карта 80
система «Бакалаври» 19
система 286
сімейний стан 238
скарга / оскарження / позов 354
скарга 167
скарга 278
склад злочину 250
скринька даних 33
скрутне матеріальне становище 70
службове відправлення / офіційна пошта /  
офіційний лист 342
соматопедія 260
соціальна допомога, профінансована  
державою 121
соціальна ексклюзія 257
соціальна консультація /с оціальне  
консультування 188
соціальна педагогіка 258
соціальна робота 258
соціальне виключення 259
соціальний кооператив 59
соціальний опікун для дорослих / 
соціальний піклувальник для дорослих 92
соціальний опікун для молоді / 
соціальний піклувальник для молоді 92
соціальний педагог 258
соціальний перекладач 259
соціальний працівник 200
соціальні виплати 37
соціальні послуги 253
соціально-активізаційні послуги 252
спадщина 38
специфічний символ 285
спеціальна виховна установа 41
спеціальна педагогіка 265
спеціальна школа 289
спеціальний педагог 264
спеціально-педагогічний центр 264
список / показник / перелік / індекс 72
список присутніх 204
спілка 270
спільне ведення господарства 267
спільнота / громада 87
споживач / покупець 131
справа 266
стадія процесу 243
староста / голова населеного пункту / мер 276
старший викладач 16
статут 276

стафінг 275
стаціонарне лікування 156
стаціонарне навчання 281
стаціонарний телефон 162
стимул 167
стипендія 278
столичне місто Прага 105
стоматолог / розмовне зубний [лікар] 95
страховий 173
страховий випадок 174
страховик 173
страхові соціальні виплати 37
страхування 174
страхування від нещасних випадків 178
страхування відповідальності за  
шкоду (збитки) 177
страхування домашнього майна 176
страхування життя 179
страхування транспортних засобів 240
строк давності притягнення до  
кримінальної відповідальності 206
студентський гуртожиток 280
ступінь 70
субсидія на придбання автомобіля 225
суд 260
судове видворення / депортація 327
судове провадження 242
судовий 262
судовий експерт 263
судовий перегляд рішення  
адміністративного органу 263
судовий переклад 262
судовий письмовий перекладач 262
судовий усний перекладач 296
супервалова заробітна плата / плата для  
розрахунку податку / база для  
розрахунку податку 116
суперлегалізація 282
супровідний лист 54
сурдопедія 283
суспільно небезпечне діяння,  
вчинене неповнолітнім 210
суспільно-корисні товариства 269

Т
табір для біженців 311
тариф / ставка / такса/ процент 246
творчий іспит 349
терапевт 75
територіальна юрисдикція, підсудність 223
термін / строк 44
термін 95
термін закінчення договору 331
термін між попередженням  
прозвільнення і звільненням 96
термін сплати 39
технічний огляд транспортного засобу / технічний 
контроль транспортного засобу / неофіційне  
техогляд (в Україні – обов’язковий технічний  
контроль транспортного засобу / ОТК) 88
тимчасове (розмовне довгострокове)  
перебування 164
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тимчасовий захист 136
типова освітня програма 233
титул 296
тифлопедагогіка 303
товариство 267
товариство з обмеженою відповідальністю 269
торгівля 129
торгівля людьми 130
торговельний / торговий / комерційний 129
травма (медицина) 297
трудова експлуатація 197
трудовий договір 255
трудові правовідносини 196
тут юридичне поняття – обвинувачений 130
тут: звернення 167
тут: муніципалітет 127

У
у публіцистичному розумінні – звинувачений 130
угода 129
угода 47
угода про виконання певної роботи 47
угода про припинення трудових відносин 48
угода про трудову діяльність 47
угоди поза трудовими відносинами 47
умова 167
умови 167
умови праці 167
умовне позбавлення волі 298
умовний доступ до ринку праці 166
університет третього віку 311
упередження 216
Уповноважений з прав людини 322
управління / адміністрація / служба 271
Управління Верховного комісара  
ООН у справах біженців 314
Управління міжнародно-правового  
захисту дітей 313
уролог 312
урологія 312
усиновлена особа / усиновлений 148
усиновлення / для дівчаток неофіційне  
удочеріння 148
усиновлення / удочеріння 11
усиновлювач / рідше усиновитель 149
усний перекладач 296
усні перемовини / усне провадження 79
установа / прилад 340
установа / управління / адміністрація 313
установа для дітей, що потребують  
негайної допомоги 340
установа для затримання іноземців 341
установа з надання притулку Адміністрації  
установ для біженців МВС ЧР 273
ухилення від сплати податків 33
учасник процесу / провадження 243
участь 166
учнівський гуртожиток 75
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фактична/реальна річна процентна ставка 247
факультетська лікарня 121
фандрейзинг / збір коштів 66
фармакотерапія 65
фахова позиція 276
фізична особа 146
фізіологічний мінімум 107
фіксована сума 154
фіксована сума видатків /  
фіксована сума витрат 155
фіктивний шлюб / розмовне шлюб  
з розрахунку / шлюб за розрахунком 101
фіктивний шлюб 257
фікція 65
фікція вручення 65
фікція дозволу на проживання / перебування 65
філія / філіал / підрозділ / відділ 164
Фінансова служба ЧР 271
фінансове управління 315
фінансові засоби 210
фірма 66
фонди і благодійні фонди 116
формуляр / бланк / форма 66
фундація / фонд 66

Х
хабар 311
хвороба Альцгеймера 13
хірург 71
хоспісна допомога 155

Ц
центр виховної роботи 282
Центр зайнятості ЧР 313
Центр інтеграції та надання притулку 72
Центр підтримки інтеграції іноземців 22
Централізоване інкасо платежів населення 73
церковне свято 283
церковний шлюб 257
цивільна дієздатність 284
цивільна дієздатність 351
Цивільний процесуальний кодекс 240
цивільний шлюб 257
цільова група соціальних послуг 23
цінна посилка 19
цькування, булінг 287

Ч
частка 166
частка у спільній власності 166
чек 309
чергова станція швидкої / невідкладної медичної 
допомоги / черговий пункт швидкої / невідкладної 
медичної допомоги / розмовне швидка медична 
допомога 172
Чеська служба соціального забезпечення 271
чеська шкільна інспекція 24
чеська як друга мова 25
чеська як іноземна мова 25
чинність / дія / сила 163
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чинність нормативно-правового акта 163
Чипова картка (In Karta)  
(в Україні – транспортна картка) 73
член сім’ї 222
член сім’ї громадянина ЕС 222
член, представник 222

Ш
шахрай / аферист 172
шварц-система 295
швидка медична допомога 254
Шенген 248
Шенгенська зона 249
Шенгенська інформаційна система 249
Шенгенський кодекс про кордони 249
ширше зміна нормативно-правового акта /  
вужче поправки до закону / закон зі змінами  
і доповненнями 125
шкільна група продовженого дня 291
шкільна зрілість 294
шкільна консультаційна установа 294
шкільна навчальна програма 294
шкільне зауваження 292
шкільний вахтер 294
шкільний клуб 292
шкільний консультаційний пункт 292
шкільний спеціальний педагог 293
шкільний щоденник 353
шкільництво 295
школа 287
школа за місцем проживання 289
школа на природі 287
шлюб / одруження 100
шлюб 257
штраф 180
штраф на місці вчинення / скоєння  
(адміністративного) правопорушення 221
щеплення 131
щомісячний дохід 219

Ю
ЮНЕСКО 311
юридична / правова сила 201
юридична відповідальність 201
юридична особа 146
юридична фі́кція / юридичний /  
правовий конструкт 201
юридичне заперечення 117
юридичне оскарження 135
юрист 202
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Slovník pro interkulturní práci je určen všem pracovníkům – 
profesionálům, kteří se věnují asistenci a tlumočení cizincům 
ve veřejných institucích či jinak ve své práci přichází do kontaktu 
s lidmi s odlišným mateřským jazykem. Slovník je koncipován jako 
překladově-výkladový, což znamená, že většina termínů je spojena 
s odborným výkladem v českém a v dalším jazyce.

Toto přepracované a rozšířené vydání původního Slovníku 
z roku 2014 zahrnuje více než 1300 hesel z oblastí, s nimiž se 
cizinci během svého života v ČR mohou nejčastěji setkat, např. 
v souvislosti s řešením každodenních situací. Vybraná slovní 
zásoba se týká cizinecké legislativy, migrace, azylu, integrace, 
pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, sociální 
práce a sociálních služeb, školství, zdravotnictví, podnikání, 
bydlení, neziskových organizací či veřejné správy.
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	česká školní inspekce
	čestné prohlášení
	čeština jako cizí jazyk
	čeština jako druhý jazyk
	číslo
	číslo bankovního účtu
	číslo evidenční
	číslo jednací
	číslo orientační
	číslo popisné
	čistá mzda
	čistý příjem
	č. j.
	členská schůze
	ČSSZ
	d
	dálkové studium
	daň
	daň dědická a darovací
	daňová povinnost
	daňová sazba
	daňová sazba
	daňové identifikační číslo
	daňové poradenství
	daňové přiznání
	daňové slevy
	daňový
	daňový poplatník
	daňový rezident
	daňový únik
	daň z nemovitosti
	daň z přidané hodnoty
	daň z příjmů fyzických osob
	daň z příjmů právnických osob
	darovací smlouva
	datová schránka
	dávky
	dávky důchodového pojištění
	dávky nemocenského pojištění
	dávky pěstounské péče
	dávky pomoci v hmotné nouzi
	dávky pro osoby se zdravotním postižením
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	komunitní pracovník
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	speciální pedagog
	speciální pedagogika
	speciální škola
	speciální vzdělávací potřeby
	specifický symbol
	spis
	SPIS
	splátka
	splátkový kalendář
	společenství vlastníků jednotek
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	vyučovací hodina
	vývozní clo
	výzva k odstranění vad žádosti
	výživné
	vyživovací povinnost
	xenofobie
	z
	zadržení
	zadržený
	zahájení řízení
	zájemce o zaměstnání
	zajištění
	zákaz
	zákaz činnosti
	zákaznické služby
	zákaz pobytu
	základ daně
	základní lidská práva
	základní sociální poradenství
	základní škola
	základní umělecká škola
	zákon
	zákoník práce
	zákonné pojištění vozidel
	zákonný zástupce
	zákon o azylu
	zákon o obchodních společnostech a družstvech
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