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Milé čtenářky, milí čtenáři,
držíte v ruce Slovník pro interkulturní práci, který vznikl v rámci projektu „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ realizovaném v letech 2012–2014 nevládní organizací InBáze.
V průběhu projektu, ve kterém jsme se věnovali etablování nové profese interkulturní pracovník/pracovnice, jsme cítili potřebu zanechat průkopníkům této
disciplíny v ČR nástroj, jenž jim pomůže v oblasti tlumočení odborných pojmů
specifických pro jejich práci. Slovník je tedy určen všem interkulturním pracovníkům, komunitním tlumočníkům a dalším profesionálům, kteří se věnují asistenci
a tlumočení migrantům ve veřejných institucích.
Předkládáme Vám více než 1000 hesel z oblastí, se kterými se migranti během
svého života v ČR setkávají. Vybraná slovní zásoba se týká např. cizinecké legislativy, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací, migrace, azylu nebo integrace.
Slovník je koncipován jako překladově-výkladový, což znamená, že k některým
termínům je uvedena definice v češtině a v dalším jazyce. Slovník vydáváme
v sedmi jazykových verzích: česko-anglický, česko-ruský, česko-španělský,
česko-arabský, česko-čínský, česko-vietnamský a česko-mongolský. Přestože se jedná o pilotní čin, věříme, že jsme položili pevný základ pro možné budoucí rozšíření, prohloubení či další přepracování. Platnost výkladu mnohých
pojmů je časově omezena z důvodu neustálých legislativních a systémových
změn, uvedená hesla vychází z legislativy platné v první polovině roku 2014.
Pokud byste při své práci se slovníkem objevili konkrétní možnosti zkvalitnění
tohoto díla, budeme rádi, když nás kontaktuje prostřednictvím webové stránky
www.interkulturniprace.cz.
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Чех улсад соёл хоорондын харилцааны (хөтөч) ажилтан бий болгох нь

Төслийн гол үр дүнд багтах зүйлүүд:

Инбаазе (InBáze, o.s) иргэдийн нөхөрлөл төрийн бус байгууллага нь ялангуяа
Прага хотод шилжин суурьшигчдийн(гадаад иргэдийн) дасан зохицохтой
холбоотой асуудлыг урт хугацааны туршид эрхлэн ажиллаж байгаа ба
2012-12-01-нээс 2014-11-30-ныг дуустал Португаль улсын загвараас
санаа авсан „Нийгэм ба соёлын эвлэрүүлэн зуучлагч“ (бүртгэлийн дугаар
цз.1.04/5.1.01/77.00416) гэсэн мэргэжлийг үүсгэн бий болгоход, Португаль
улсын Дээд төлөөлөгчтэй, гадаадаас шилжин суурьших болон соёл
хоорондын харилцан яриа ACIDI, I.P хамтран Европын Холбооны нийгмийн
сангийн,хүний нөөц ба ажил эрхлэлт үйл ажиллагааны программаас
санхүүжигдсэн Олон Улсын төслийг хэрэгжүүлж байна.

Соёл хоорондын харилцааны ажилтан - мэргэжлийн туслагч -д шилжин
суурьшигчдийг хамран оролцуулах,сайн дадлага туршлага, нягтлан
шинжилгээний хүрээнд бид 19 гишүүн байгууллагатай сэдэвчилсэн
бүлэг байгуулсан ба 2 жилийн туршид,ойролцоогоор жилд 4 удаа
уулзалдаж, соёл хоорондын харилцааны ажилтаны (ажлын байр),тэдний
үйл ажиллагаа, эрх үүрэг,бүхэл Чех улс даяарх дадлага туршлага,хэрэгцээ
шаардлагын талаар санал бодлоо солилцож байсан.Энэ сэдэвчилсэн бүлэгт
хилийн чанад дахь төслийн хамтрагч буюу Португаль улсын Дээд төлөөлөгч,
гадаадаас шилжин суурьших болон соёл хоорондын харилцан яриа
байгууллага,улсын байгууллагыг төлөөлж БНЧУ-н Дотоод Явдлын Яамны
харьяа Цагаачлал ба шилжин суурьшилтын бодлогын хэлтэс,Хөдөлмөр
Нийгмийн Хэргийн Яамны нийгмийн үйлчилгээний хэлтэс, БНЧУ-н гадаадын
иргэн,харьяатын асуудал эрхлэх цагдаагийн газрын захиргаа, Гадаад
иргэдийг дасан зохицоход дэмжлэг өгөх төв(CPIC), БНЧУ-н Дотоод Явдлын
Яамны харьяа Дүрвэгсдийн орогнох байрны захиргаа,өөртөө засан захирах
байгууллагыг төлөөлж Брно хотод төвтэй өмнөд Морав бүсийн гадаад
иргэдийг дасан зохицоход дэмжлэг өгөх төв, засгийн газар хоорондын
байгууллага төлөөлж Олон улсын шилжин суурьшилтын байгууллага
(IOM), төрийн бус байгууллага төлөөлж БНЧУ-н Эвлэрүүлэн зуучлагчдын
холбоо,Храдец Кралов хот дахь Католик Харита, Чех улсын Харита, Инбаазе
иргэдийн нөхөрлөл ТББ (InBáze, o.s) ,Дасан зохицох Прага төв, Ханой клуб,
МОСТ ПРО-нийтэд тустай байгууллага, МЕТА-залуу шилжин суурьшигчдад
боломж олгох нийгэмлэг, Дүрвэгсдэд туслах байгууллага, Дасан зохицоход
зөвөлгөө өгөх төв,Шилжин суурьшилт болон дасан зохицоход зөвөлгөө өгөх
нөхөрлөл,Цагаачидтай ажиллах иргэдийн нөхөрлөл багтаж байна.

Энэ төслийн санаа Чех улсад шилжин суурьшигчид дасан зохицохтой
холбоотой салбарт ажилдаг төрийн бус байгууллагууд,БНЧУ-н Дотоод
Явдлын Яамны харьяа Цагаачлал ба шилжин суурьшилтын бодлогын
хэлтэс,Хөдөлмөр Нийгмийн Хэргийн Яамны хамтын хэрэгцээнээс
төрсөн ба төрийн бус байгууллага тус бүрийн шилжин суурьшигчдийг
хэлмэрч,асистент,эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажиллуулж байгаа дадлага
туршлагыг нэгтгэх, энэхүү үйлчилгээг системтэй байршуулах ба
мэргэжлийн болгох, гадаад иргэд албан байгууллагатай харилцахад
хэлний, мөн нийгмийн болон соёлын үл ойлголцол,бэрхшээлийг
бууруулах,мэдээлэлгүй гадаад иргэн мэргэжлийн бус зуучлагчаас их хараат
байдлыг багахан ч гэсэн таслан зогсоох,олон янзын соёл нийгэмд нөхөрсөг
аж төрөхийг дэмжих нь тэдний зорилго юм.Сүүлийн бус шатанд байгаа санаа
зорилго бол шилжин суурьшигчдийг манай улсын дасан зохицох бодлогод
идэвхитэй,хариуцлагатай оролцогч байхыг дэмжих хүсэл эрмэлзэл юм.
2011 оноос эхлэн БНЧУ-н Дотоод Явдлын Яамны харьяа Цагаачлал ба
шилжин суурьшилтын бодлогын хэлтэсийн Прага хот дахь Гадаадын
иргэдийн оршин суух асуудал эрхэлсэн салбар дээр ажиллаж буй шилжин
суурьшигчдийн-мэргэжлийн баг нь 7 хэл дээр оршин суух зөвшөөрлийн
анхан шатны зөвлөгөө өгөх ба хэлмэрчлэх, өргөдөл бөглөхөд туслах
гэсэн үйлчилгээнүүд санал болгодог ба бид энэ төслөө ялангуяа Инбаазе
(ТББ)-н энэ дадлага туршлагатай холбож өгсөн.Энэ багийг Монгол, Сири,
Вьетнам, Белорусь, Орос, Франц, Чех, Палестин гэсэн орны иргэд бүрдүүлж
байна.Бид эхэндээ энэ мэргэжлийг Португалийн загвараар нийгэм ба
соёлын эвлэрүүлэн зуучлагч гэж нэрлэж байсан ба 2012 оны Эвлэрүүлэн
зуучлалын тухай хуулийн 202-т эвлэрүүлэн зуучлагчын тухай бүлэгт
зааснаар, мөн бидний үүсгэн бий болгож байгаа мэргэжлийн ялгаатай эрх
үүргээс шалтгаалан,одоо соёл хоорондын харилцааны ажилтан гэж
нэрлэж байна.Төслийн гол зорилго болон үйл ажиллагаа нь зөвхөн манай
байгууллагын ч бус хэрэгцээ шаардлага,дадлага туршлагаас урган гарч
байна.

Соёл хоорондын харилцааны ажилтан гэсэн мэргэжлийг нэвтрүүлэх
ба системтэй болгох талаар бид голчлон БНЧУ-н Дотоод Явдлын Яам
ба Хөдөлмөр Нийгмийн Хэргийн Яамтай хэлэлцсэн. Соёл хоорондын
харилцааны ажилтан гэсэн мэргэжлийг энэ төсөл дуусахаас өмнө Улсын
мэргэшилийн бүртгэлийн систем болон Улсын мэргэжлийн бүртгэлийн
системд оруулах ба тухайн мэргэжлийн үйл ажиллагаа, эрх үүргийг
тодорхой бичсэн байх, мэргэжлийн шалгалт өгч гэрчилгээ авах боломж гэсэн
зүйлүүдийг өөртөө агуулдаг.Энэ төслөөс гадна бидний удаан хугацааны
зорилго бол Нийгмийн үйлчилгээний тухай хуульд энэ мэргэжлийг тусгаж
өгөх Нийгмийн үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл (нэмэлт өөрчлөлт) юм.
Франц, Испани, Португаль, Их Британи, Бельги, Финлянд, Австри, болон
Герман улсын дасан зохицох бодлогын салбарт нэн тэргүүнд тавьдаг зүйл
нь, мэргэжлийн туслагч-д шилжин суурьшигчдийг татан оролцуулахыг,
Гадаад улсын санаа мөн бидэнд сонирхолтой мэдлэг, онолын тухай үзэл
баримтлал, соёл хоорондын эвлэрүүлэн зуучлалын практик арга барил,

болон олон янзын дадлага туршлага авчирсан ба энэ тухай бэлтгэж буй
нийтлэлдээ дурдах болно.Бидэнд онолын ба аргазүйн түвшинд хамгийн том
үлгэр жишээ үзүүлэгч бол Европт соёл,хоорондын эвлэрүүлэн зуучлалыг
үүсгэгч Карлос Гименезе Ромера ба тэрээр 2014 оны 5 сард Прага хотод
зочлон ирж өөртөө засан захирах байгууллагын төлөөлөгчдөд семинар
болон мэргэжлийн олон түмэнд лекц хийсэн.Бид өөрийн биеэрээ Португаль
улсын
нийгэм ба соёлын эвлэрүүлэн зуучлагчийн, Австрийн Венн,
болон Германы Берлин хотын соёл хоорондын харилцааны эвлэрүүлэн
зуучлагчийн үйл ажиллагаатай танилцах боломж олдсон.2013 оны 5
сард бид Соёл хоорондын эвлэрүүлэн зуучлалын тухай олон улсын
хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан бөгөөд Португалийн ACIDI,
I.P-н дээд төлөөлөгч Розарио Фармхоузе, Францын сэтгэл судлаач ба соёл
хоорондын харилцааны эвлэрүүлэн зуучлал,болон шилжин суурьшигчидтай
харьцах нийгмийн ажлын салбарын судлаач Маргалит Цохен-Емерики,
Испаний их сургуулийн профессор багш хүйсийн эрх тэгш болон соёл
хоорондох харьцааны салбарын судлаач Клара Юсте, Австрийн Венн
хотын, хотын захиргааны төлөөлөгч Шамс Асади нар илтгэл тавьсан.
Ерөнхийд нь дээр дурдагдсан орнуудын дасан зохицох бодлогын салбарт
нэн тэргүүнд тавьдаг зүйлс нь бүс нутгын хэмжээнд тасралтгүй дэмжлэг
үзүүлэх, болон олон нийтийн байгууллага ба албан байгууллага руу
дагалдан явж туслах, хэлмэрчлэх үйлчилгээг мэргэжлийн болгох,бүлгийн ба
хөршийн зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх болон хэлэлцэж тохироход
гол нь шилжин суурьшигч (гадаад иргэн) эсвэл шилжин суурьшлалын хувийн
дадлага туршлагатай хүн болон олон соёлын ба хэлний мэдлэгтэй байх нь
чухал гэж нэгтгэн дүгнэж болно.Энэ мэргэжлийг ихэнхидээ соёл хоорондын
харилцааны эвлэрүүлэн зуучлагч буюу хэлний бүлгийн орчуулагч хэлмэрч
гэж нэрлэдэг.Өөр гол танин мэдсэн зүйл бол эдгээр мэргэжилтэнүүдийн
үйлчилгээг ихэвчлэн өөрөө өөртөө засан захирах баг хороо тосгон
санхүүжүүлдэг.Мөн үргэлж чухалд тооцдог зүйл бол ямар нэгэн хэмжээний
мэдлэг боловсролоор байнга тасралтгүй хангах -богино курсын болон дээд
сургуулийн программаар боловсрох, мэргэжлийг шинээр нэвтрүүлэх нь
мэргэжлийн холбоог үүсгэн байгуулахтай үргэлж холбоотой байдаг.
Энэ төслийн боловсролын салбар дахь хамгийн том зорилго нь соёл
хоорондын харилцааны ажилтаны курс бэлтгэх байсан ба нийгмийн
ажлын салбарт курс дамжаа явуулж байсан олон жилийн туршлагатай
Каритас нийгмийн мэргэжлийн дээд сургууль Оломоуцтай хамтран
сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлсэн бөгөөд Шилжин
суурьшигчдад зөвөлгөө өгөх болон тусалж дэмжихэд чиглэсэн нийгмийн
үйлчилгээний ажилчин бэлтгэх курс гэсэн туршилтын курс хэрэгжүүлж
байна.Энэ курс 250 цагтай, үүнээс 40 цаг нь дадлага хийх ба орос, англи,
хятад, монгол, араб, вьетнам гэсэн 6 хэлний бүлгээс бүрдэж байна.Курсэд
дор дурдсан орнуудын эрэгтэй эмэгтэй Монгол, Сири, Вьетнам, Белорусь,

Орос, Палестин, Хятад, Судан, Украйн, Мексик, Египэт, Либанон, Чечень,
Румын, Молдав зэрэг орны 29 шилжин суурьшигчид буюу оюутанууд
суралцаж байгаа бөгөөд төгсөлтийн шалгалт 10 сард болно.
Энэ төслийн дараагийн бас нэг хийх чухал үйл ажиллагаа бол соёл
хоорондын харилцааны ажлын толь бичгийг орос, англи, хятад, монгол,
араб, вьетнам, испани гэсэн эдгээр 7 хэл дээр болон, мөн Соёл хоорондын
харилцааны (хөтөч) ажилчин бий болгох нь.БНЧУ-н боловсрол болон
Хилийн чанадын дадлага туршлага гэсэн нэртэй хэвлэл нийтлэл гаргана.
Төслийн талаархи илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шинээр нээсэн веб хаяг
www.interkulturniprace.cz уншина уу.
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péče 3
péče

сувилгаа/асаргаа

ambulantní péče 4

zdravotní ↓péče 7 poskytovaná pacientům docházejícím do ↑ordinace 4
lékaře (≠ 8 ↑hospitalizace)

амбулаторийн эмчилгээ

Эмнэлэгт очиж эмчилгээ хийлгэх нь
эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхээс эсрэг
утгатай юм.

potvrzení pracovní neschopnosti

hov. 6 neschopenka 5: lékařské potvrzení dočasné pracovní neschopnosti

акт

( чехээр ) neschopenka гэдэг. Түр
хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх
чадваргүй байгааг тодорхойлсон
эмчийн акт бичиг.

pracovní agentura

organizace zprostředkovávající práci,
musí mít licenci MPSV. Je k vyhledání
na portal.mpsv.cz (Zaměstnanost →
Pro občany → Agentury práce).9

хөдөлмөр зуучлалын төв

Хөдөлмөр зуучлах байгууллага,
Хөдөлмөрийн яамны лицензтэй
байх ёстой (portal.mpsv.cz →
Zaměstnanost → Pro občany → Agentury práce).

protokol

1. zápis nebo záznam jednání
2. soubor formálních pravidel pro
diplomacii 10

тэмдэглэл, протокол, ёслол

1.Хурлын протокол, тэмдэглэл.
2.Дипломат албан харилцааны
дүрмийн цогц.

Každá stránka obsahuje dva sloupce, levá hesla a definice, pravá zrcadlově překlady hesel a překlady definic. Z tohoto pravidla jsou dvě výjimky:
1. heslo nemá definici, protože je ve slovníku čistě z překladových důvodů (viz 1)
2. definice hesla obsahuje pouze odkaz na jiné heslo nebo synonymum (viz 2)
Heslo (včetně definice, překladu a překladu definice) je odděleno od sousedních hesel vodorovnými linkami. Výjimku tvoří heslové skupiny. Ty jsou uvedeny slovem kapitálkami (hůlkovým písmem), které se nachází ve všech heslech
v heslové skupině (viz 3).
Jsou použity čtyři odlišující styly písma:
1. tučné – celý sloupec hesel a překladů hesel; v definici vyznačuje odkaz
na jiné heslo (viz 4), spolu se symboly ↑ a ↓ (ukazujícími směr hledání) před
slovem, pod kterým je třeba heslo hledat (viz 7)
2. kurziva – synonymum hesla uvedené na začátku definice (viz 5), antonymum
uvedené symbolem ≠ (viz 8)
8

3. kapitálky – viz výše
4. menší – stylistický kvalifikátor hov. = hovorově (viz 6)
Jsou požity následující symboly:
1. šipky – ↑ a ↓ viz výše, → nahrazuje uvádění plných internetových adres (viz 9)
2. ≠ viz výše
Pokud má heslo více významů, jsou očíslovány a odsazeny na nový řádek.
(viz 10)
Po slovníkové části následují dva rejstříky:
1. český – hesla s výčtem hesel, v jejichž definicích se daná hesla objevují
2. mongolský – abecedně seřazené překlady hesel spolu s českými originály
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a. s.

a
a. s.

akciová ↓společnost

absolutorium

závěrečná ↓zkouška na vyšší odborné ↓škole

төгсөх шалгалт

Мэргэжлийн дээд сургуулийн
төгсөлтийн шалгалт.

absolvent

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

төгсөгч

Дээд, дунд сургууль, мэргэжлийн
дамжааг бүрэн дүүргэж, тохирох
шаардлагыг бүрэн хангасан этгээд.

adopce

osvojení: nejvyšší typ náhradní rodinné ↓péče. Adopcí zanikají všechna
práva a povinnosti mezi osvojeným
dítětem a jeho původní rodinou. Je
nezrušitelná.

хүүхэд үрчлэх

Гэр бүлийг орлох төрлийн хамгийн
дээд шатны хэлбэр. Мөн ( osvojení
) хүүхэд өргөж авах гэж хэлдэг.
Хүүхэд үрчлэгдсэн мөчөөс эхлэн
хүүхдийг төрүүлсэн эцэг эх хуулийн
өмнө хүлээсэн эрх үүргээ алдана.
Үүнийг цуцлах эрхгүй.

adresa
adresa

хаяг

adresa trvalého bydliště

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

байнгын оршин суух хаяг

Байнга оршин сууж буй бүртгэлтэй
хаяг.

doručovací adresa

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

албан захидал хүргүүлэх хаяг

Хүлээн авагчийн хүсэлтийн дагуу
захидал хүргэх хаяг.

fakturační adresa

adresa sídla ↓podnikatele uvedená
na účetním dokladu (na ↓faktuře)

төлбөрийн баримт дээрхи хаяг

Бизнес эрхлэгчийн тайлан тооцоо,
төлбөрийн баримт дээр бичигдэх
хаяг.

хүлээн авагч

adresát
advokát

agentura
agentura
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↓právník, který složil advokátní
↓zkoušky. Poskytuje všechny právní
služby a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

хуульч өмгөөлөгч

Мэргэжлийн шалгалтаа амжилттай
өгсөн болон, хууль зүйн бүх төрлийн
үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй, Чехийн
өмгөөлөгчдийн танхимд бүртгэлтэй
хуульч.

агентлаг

11

pracovní agentura

a

pracovní agentura

organizace zprostředkovávající práci,
musí mít licenci MPSV. Je k vyhledání
na portal.mpsv.cz (Zaměstnanost →
Pro občany → Agentury práce).

хөдөлмөр зуучлалын төв

Хөдөлмөр зуучлах байгууллага,
Хөдөлмөрийн яамны лицензтэй
байх ёстой (portal.mpsv.cz →
Zaměstnanost → Pro občany → Agentury práce).

realitní agentura

realitní kancelář: organizace zprostředkovávající za úplatu prodej
a ↓nájem ↓nemovitostí

үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын
компани

Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа,
түрээсийн үйлчилгээг төлбөртэй
зуучилдаг байгууллага.

↓rozhodnutí úřadu o ↓oprávnění
právnické ↓osoby vykonávat určitou
činnost

магадлан итгэмжлэл

Эрх бүхий байгууллагаас, хуулийн
этгээдэд тодорхой үйл ажиллагаа
явуулахыг зөвшөөрч олгосон
шийдвэр.

akreditace studijních programů

↓oprávnění instituce, například vysoké ↓školy, přijímat studenty, vyučovat
a vydávat veřejně uznané diplomy,
které uděluje MŠMT. Seznam akreditovaných programů je dostupný na
www.msmt.cz (Vzdělávání → Vysoké
školství → Studijní programy /obory/
→ Akreditované studijní programy vysokých škol /kódy programů a oborů/).

сургалтын хөтөлбөрийг магадлан
итгэмжлэх

БЗБТ-ын яамнаас, их дээд
сургуулиудад оюутан элсүүлэх,
сургалт явуулах, нийтэд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн диплом олгох
зэрэг үйл ажиллагаа явуулах
эрх бүхий итгэмжлэл олгодог.
Магадлан итгэмжлэгдсэн сургалтын
хөтөлбөрийн жагсаалтыг үзнэ үү
(www.msmt.cz → Vzdělávání →
Vysoké školství → Studijní programy
/obory/ → Akreditované studijní programy vysokých škol /kódy programů
a oborů/).

alimenty

↓výživné

ambasáda

zastupitelský ↓úřad

anamnéza

soubor informací potřebných k bližší
analýze současného stavu ↓klienta,
a to zejména z jeho zdravotní a sociální minulosti a minulosti jeho rodiny

анамнез, буюу мэдээлэл

Өвчтөний биеийн байдлыг
оношлоход гарцаагүй шаардагдах
түүний өмнөх жилүүдийн эрүүл
мэндийн байдал болон гэр бүлийн
талаархи мэдээлэл.

apostila

ověřovací doložka, jež se připojuje
za oficiální dokumenty (např. rodný
↓list), která prokazuje ověření podpisu
a otisku razítka za účelem jejího

апостиль, баталгаажуулсан
нэмэлт бичиг

Хилийн чанадад хэрэглэх үүднээс
гарын үсэг, тамгыг давхар
баталгаажуулсан нотолгоонд
албан ёсны баримт бичиг (жич.

akreditace
akreditace
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asistence

a
použití v zahraničí. Tato zvláštní
doložka nahrazuje v případech
stanovených mezinárodními smlouvami (Haagská úmluva) ↓superlegalizaci. Více na www.mvcr.cz (Služby
pro veřejnost → Informace pro cizince
→ Občané třetích zemí → Některé
náležitosti žádosti → Ověření cizích
veřejných listin).

Asistence
asistence

төрсний гэрчилгээ) дагалдаж
болно. Уг дагалдах нотолгоо нь
зааж тогтоосон тохиолдолд олон
улсын гэрээ( Гаагын конвенци )
-нд superlegalizace-г( гадаад улсын
албан бичгийн баталгаажуулалт )
орлодог. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг
энэ хаягнаас үзнэ үү (www.mvcr.cz
→ Služby pro veřejnost → Informace
pro cizince → Občané třetích zemí →
Některé náležitosti žádosti → Ověření
cizích veřejných listin).
тусламж, дэмжлэг

interkulturní asistence

služba nabízená zejména nevládními
↓organizacemi ↓migrantům, která
zahrnuje zprostředkování komunikace
s úřady (včetně doprovodu na úřady),
pomoc s odbouráním sociokulturních
bariér a tlumočení

соёл хоорондын харилцааны
зуучлал

Гадаад иргэд албан байгууллагад
хандах тохиолдолд соёлын болон
нийгмийн харилцааны үл ойлголцол
үүсэхээс сэргийлэх үүднээс
дагалдаж явах, орчуулах зэрэг
үйлчилгээг ихэвчлэн төрийн бус
байгууллагууд үзүүлдэг.

audit

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

aудит буюу санхүүгийн шалгалт

Санхүүгийн тайлан тооцоог
хөндлөнгийн байцаагчаар
шалгуулах.

nejvyšší forma mezinárodní ↓ochrany, kterou občanům třetích zemí
a osobám bez ↓občanství uděluje
↓MV na neomezenou dobu dle
↓zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
Azyl může být politický, humanitární
a za účelem sloučení rodiny.

цагаачлал, орогнол

Олон улсын хэмжээнд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн хамгаалалын
хамгийн дээд хэлбэр. Орогнолыг
Чех Улсын Гадаад Явдлын Яам,
Цагаачлалын хуулийн 325/
1999 зүйлийн дагуу гуравдагч
орны иргэн ба харьяалалгүй
этгээдэд тодорхойгүй хугацаагаар
олгодог. Орогнол нь улс төрийн,
хүмүүнлэгийн, гэр бүлийн гэсэн
гурван төрөл байдаг.

zvláštní druh ↑azylu, který lze získat
v případě, kdy sice nejsou důvody pro
udělení azylu z důvodu

хүмүүнлэгийн цагааачлал

Улс төрийн эсвэл гэр бүлийн
орогнолд олгодог нөхцөлийг
хангаагүй хэдий ч, хүмүүнлэгийн

azyl
azyl

humanitární azyl
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azylant

a
pronásledování nebo za účelem
sloučení rodiny, zároveň by ale bylo
nelidské či nespravedlivé nutit žadatele se vrátit zpět do jeho země. Uděluje
se zejména v případech vážné nemoci
žadatele, kdy neexistuje kvalitní zdravotní ↓péče v zemi jeho původu.

azylant

AZYLOVÝ
azylové bydlení

azylové zařízení

шалтгаанаар эх оронд нь буцаах
аргагүй тохиолдолд олгодог
цагаачлалын төрөл. Эх орондоо
шаардлагатай эмчилгээ хийлгэх
боломжгүй хүндээр өвчилсөн
этгээдэд олгодог.

úspěšný žadatel o mezinárodní
↓ochranu pobývající v ČR. Platný
↑azyl rozsahem práv a povinností
odpovídá trvalému ↓pobytu (§2 ↓zákona č. 325/1999 Sb., o azylu).

цагаач, орогногч

Олон улсын хамгаалал хүссэн
өргөдөл нь амжилттай шийдэгдсэн,
Чех улсад амьдарч буй
орогнол хүсэгч. Хүчин төгөлдөр
цагаачлалын, хууль эрх зүйн болон
үүрэг хариуцлагын хэм хэмжээ нь
байнга оршин сүүх эрхтэй тэнцэж
байна. 325 1999-р Цагаачийн тухай
хуулийн 2-р зүйл.

pobytová ↓sociální služba poskytující
dočasné ubytování pro lidi, kteří ztratili
bydlení. Služba není zdarma.

хамгаалах байр

Орон гэрээ алдсан хүмүүсийг түр
хугацаанд хоноглох байраар хангах
халамжийн үйлчилгээ. Үйлчилгээнд
зохих төлбөр төлнө.

↓uprchlický tábor

balík
balík

илгээмж

cenný balík

balík určený do poštovní přepravy,
který obsahuje cenné věci. Za jeho
ztrátu odpovídá ↓pošta a lze ho ocenit
až do výše jednoho milionu Kč.

өндөр үнэтэй зүйлс агуулсан
илгээмж

Өндөр үнэтэй эд зүйлс агуулсан
шуудангаар явуулах илгээмж.
Илгээмж алга болсон тохиолдолд
шуудан хариуцлага хүлээх бөгөөд
илгээмжийг дээд тал нь 1 сая
кроноор үнэлж болно.

obyčejný balík

balík určený do poštovní přepravy,
která neobsahuje cenné věci

ердийн илгээмж

Үнэтэй зүйл агуулаагүй илгээмж.

banka
bankomat

16

банк
ATM: veřejně přístupné bankovní zařízení, z kterého lze pomocí platební karty vybírat peníze z bankovního ↓účtu

бэлэн мөнгөний автомат

Банкны картны тусламжтайгаар
данснаас бэлэн мөнгө авахад
зориулсан автомат төхөөрөмж.
17

bankrot

B

bankrot
bankrot
osobní bankrot

дампуурал
forma oddlužení fyzické ↓osoby
podle insolvenčního ↓zákona.
Podléhá schválení ↓soudu a musí
s ním souhlasit všichni věřitelé.
Obvykle se jedná o 5leté období, kdy
dotyčný odevzdává věřitelům všechny
své příjmy nad nezabavitelné částky
sloužící k nezbytným životním nákladům. Během 5 let musí být uhrazeno
alespoň 30 % dluhů, poté soud může
zbytek dluhu odpustit.

bezdomovec
bezdomovec

хувь этгээдийн(хүний) дампуурал

Төлбөрийн чадваргүй байдлын
тухай хуулийн дагуу хувь хунийг
өргүй болгох арга хэлбэр. Хувь
этгээдийн дампуурлыг зөвхөн
шүүхээр шийднэ, шийдэх
тохиолдолд зээл олгогчдоос заавал
зөвшөөрөл авна. Хувийн дампуурал
зарласан этгээд нь 5 жилийн
туршид амьжиргааны зайлшгүй
хэрэгцээнээс давсан орлогоо зээл
олгогчдод тушааж 5 жилийн дотор
нийт өрийн 30% барагдуулна.
Зөвхөн ийм тохиолдолд шүүх өрийн
үлдэгдлийн төлбөрөөс чөлөөлөх
боломжтой.

орон гэргүй хүн

bezdomovec (osoba bez přístřeší)

osoba, která nemá vlastní domov,
nenajímá si jej nebo nežije v takovém
obydlí u osoby blízké a žije na ulici.
Jedná se o osobu sociálně vyloučenou.

орон гэргүй хүн

Өөрийн гэсэн орон гэргүй буюу
түрээсийн байргүй, эсвэл ойр
дотны хүнийдээ биш гудамжинд
амьдардаг, нийгмээс хөндийрсөн
хүн.

bezdomovec (osoba bez státní
příslušnosti)

apatrida, apolita: pojem odkazuje na
situaci, kdy žádný stát nepovažuje
jednotlivce za svého občana. V roce
1961 byla přijata Úmluva o omezení
případů bezdomovectví, jejímž cílem
je minimalizovat počet bezdomovců.
V ČR se pojem bezdomovec hovorově
používá hlavně pro označení osob bez
přístřeší.

нутаг оронгүй хүн, харьяалалгүй
иргэн

Мөн apatrida, apolita гэх. Аль ч
улсын харъяалалд багтдаггүй
этгээдэд хэрэглэдэг нэр томьёо.
Харъяалалгуй байдлыг хязгаарлах
зорилгоор 1961 онд олон улсын
хэлэлцээр тогтоосон. Чех улсад
«bezdomovec» гэдэг үгийг ихэвчлэн
ярианы хэлэнд орон гэргүй хүн
гэсэн утгаар хэрэглэдэг.

BIS

Bezpečnostní informační ↓služba

brigáda

hov.,

түр ажил, цагийн ажил

Ярианы хэлэнд голдуу хэрэглэдэг.
Ажил гүйцэтгэх гэрээн дээр
үндэслэн байгуулсан урт эсвэл
богино хугацааны ажил.
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krátkodobá práce, obvykle v menším rozsahu ve formě ↓zaměstnání
na ↓dohodu o provedení práce nebo
↓dohodu o pracovní činnosti
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břemeno

b

břemeno
břemeno

бусдын үл хөдлөх хөрөнгө
эзэмших эрхээс үүдэн гарсан үл
зөрчих үүрэг

reálné břemeno

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

бодит үүрэг

Бусдын өмчийг ашиглах эрх. Тухайн
өмч эзэмшигч тодорхой үүрэг
хүлээнэ, жич: хураасан ургацнаасаа
хуваалцах г.м.

věcné břemeno

právo užívat cizí věc. Pro vlastníka
dané věci to znamená, že je povinen
něco dát, konat, trpět nebo se něčeho
zdržet. Podle nového občanského
zákoníku se dále dělí na ↓služebnosti
a reálná ↑břemena.

материаллаг үүрэг

Бусдын өмчийг ашиглах эрх. Тухайн
өмчийн эзний хувьд хүлээх үүрэг
нь, тодорхой зүйл хийх, ямар нэгэн
асуудлыг давж туулж гарах, тэсэх
г.м. Шинэчлэгдсэн Иргэний хуульд
зааснаар дотроо бодит үүрэг, бусад
албан үүрэг хэмээн хуваагдана.

byt
byt

орон сууц

byt v osobním vlastnictví

byt vlastněný přímo majitelem (osobní
↓vlastnictví)

хувийн өмчийн орон сууц

Хувь хүний эзэмшилд буй байр.

družstevní byt

forma vlastnictví bytu, byt vlastněný
bytovým ↓družstvem

хоршоололын орон сууц

Орон сууц өмчлөлийн нэгэн хэлбэр хоршоололын эзэмшлийн байр.

celník

↓zaměstnanec celního ↓úřadu

гаалийн ажилтан, гаалийн
байцаагч, гаальч

ceník

үнийн жагсаалт

certifikát

гэрчилгээ, баримт, баталгаа

civilní sňatek

občanský ↓sňatek

cizinec

osoba s jiným než českým státním
↓občanstvím dle ↓zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území ČR. Termín cizinec je legislativní povahy a je odlišný od termínu
↓migrant, který neodkazuje
k právnímu pobytovému statusu,
nýbrž k sociokulturnímu původu.
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гадаад иргэн

326/1999-р Чех улсын нутаг дэвсгэр
дээр гадаад иргэн оршин суух тухай
хуулийн дагуу Чех улсын харьяатаас
бусад харьяалал бүхий этгээд.
«Cizinec» - (гадаад иргэн) гэсэн нэр
томъёо нь хууль зүйн нэр томъёо
бөгөөд хууль зүйн хувьд оршин
суух хэлбэр биш, нийгэм соёлын
21

clo

c
байдлыг заадаг «migrant» ( шилжин
суурьшигч ) гэдэг нэр томъёоноос
ялгаатай болно.
clo
clo

гаалийн татвар

dovozní clo

clo, které se platí za dovoz zboží ze
zahraničí

импортын татвар, оруулах татвар

Гадаад орноос бараа оруулахад
төлдөг гаалийн татвар.

vývozní clo

clo, které se platí za vývoz zboží do
zahraničí

экспортын татвар

Гадаад оронд бараа гаргахад төлөх
гаалийн татвар.

copyright

autorské právo k nějakému dílu nebo
produktu. Požívá právní ochranu
zamezující jeho zneužívání jinými
subjekty.

зохиогчийн эрх

Зохиогчийн оюуны бүтээл,
туурвилийг бусдад ашиглуулахаас
хамгаалах хууль зүйн арга хэмжээ.

Czech POINT

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

Чех улсын мэдээлэл болон
лавлагаа авах төв газар

Чех улсын лавлах цэгт бүртгүүлэх,
лавлагаа, батлагаа, тодорхойлолт
авах гэсэн үгсийн товчлол. Төрийн
үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх
газар. Тус лавлах цэгт бизнес
эрхлэх мэдүүлэг өгөхөөс гадна
үл хөдлөх хөрөнгийн болон аж
ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн
лавлагаа, дампуурсан эсэх, зам
тээврийн осолд холбогдсон эсэх,
ял шийтгэлтэй эсэх лавлагааг олон
нийтэд зориулсан цахим мэдээллээс
гаргуулна. Шуудан холбооны болон
хот, тосгодын захиргааны байранд
байрладаг.

č. j.

↑číslo jednací

čekárna

хүлээх танхим, хүлээлгийн өрөө

číslo
číslo

дугаар

číslo bankovního účtu

банкны дансны дугаар
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číslo jednací

c

číslo jednací

č. j.: jednoznačný identifikátor úředního dokumentu, který zpravidla obsahuje zkratku instituce, pořadové číslo
a datum. Vždy používejte číslo jednací
pro komunikaci s úřadem. Například:
OAM-227/DP-2012 (žádost o dlouhodobý ↓pobyt s pořadovým číslem
227, podaná v roce 2012 na ↓Odbor
azylové a migrační politiky MV).

хэргийн( бүртгэлийн эсвэл
дарааллын ) дугаар

č. j. гэж товчилно. Албан бичгийг
алдаа мадаггүй цэгцлэн дугаарлах
зорилгоор байгууллагын нэрийн
товчлол, дарааллын дугаар, огноог
ашигладаг. Жишээлбэл: OAM-227/
DP-2012 (Дотоод хэргийн яамны
Цагаач, шилжин сууршилтын
бодлогын газарт 2012 онд гаргасан
урт хугацааны оршин суух
зөвшөөрөл хүссэн 227 дугаартай
өргөдөл)

číslo orientační

popisuje budovy určené k trvalému
bydlení. Je jedinečné pouze pro konkrétní ulici nebo veřejné prostranství
(náměstí, nábřeží atd.). Slouží pro jednodušší orientaci. Uvádí se v adrese
jako druhé číslo po lomítku.

( цэнхэр дугаар )

Орон сууцны байрны гадаа хананд
байрлуулсан дугаар. Гудамж,
талбайг нэгбүрчлэн ийм маягаар
дугаарласан нь төөрч будилалгүй
зүг чиг олоход дөхөмтэй. Албан
ёсны хаягт налуу зураасын өмнө
орно.

číslo popisné

popisuje budovy určené k trvalému
bydlení. Je jedinečné pro celou ↓obec
a přiděluje se až po kolaudačním řízení. Uvádí se v adrese jako první číslo
před lomítkem.

( улаан дугаар )

Орон сууцны байрны хананд
байрлуулсан дугаар. Барилгыг
улсын комисст хүлээлгэн өгсний
дараа уг дугаарыг олгодог бөгөөд
зөвхөн тухайн хот, тосгонд хүчинтэй
тул давхардуулж болохгүй. Албан
ёсны хаягт налуу зураасын дараа
орно.

daňové identifikační číslo

DIČ: identifikační číslo ↓daňového
poplatníka, které se skládá z kódu
země a čísla plátce ↓daně.

татвар төлөгчийн дугаар

Татвар төлөгчийг тодорхойлох дугаар.
Улсын код болон татвар төлөгчийн
хувийн дугаараас бүрдэнэ.

Identifikační číslo osoby

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

улсын бүртгэлийн дугаар

Хуулийн этгээд, бизнeс эрхлэгч
этгээд, төрийн байгууллагыг
тодорхойлдог 8 оронтой тоо нь
Чех улсын хэмжээнд давхардуулж
болохгүй дугаар.

pořadové číslo
poštovní směrovací číslo

24

дэс дарааллалын дугаар
PSČ: označení územního obvodu
dodávací ↓pošty, které musíte uvádět
v adrese

шуудангийн индекс

Шуудангийн хаягт заавал бичигдэх
харьяа дүүргийн шуудангийн дугаар.
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rodné číslo

c

rodné číslo

jednoznačný 10číselný identifikátor
přidělovaný obyvatelům ČR, z něhož
lze vyčíst datum narození a pohlaví
příslušné osoby. V Česku patří rodné
číslo mezi osobní ↓údaje. Cizinci je na
jeho žádost přiděluje ↓MV.

регистрийн дугаар

Чех улсад оршин суугчдад олгодог
төрсөн огноо болон хүйсийн ялгааг
тодорхойлох 10 оронтой тооноос
бүтсэн код. Уг код нь Чех улсад
хувийн чанартай нууц хэмээн
тооцогддог. Гадаад иргэн өргөдөл
гаргасан тохиолдолд Дотоод
Явдлын Яамнаас уг кодыг олгодог.

ČSSZ

Česká ↓správa sociálního zabezpečení

dálkové studium

kombinované ↓studium
↓zákonem určená povinná platba.
Daně se dělí se na přímé (daň z příjmů, daně majetkové) a nepřímé (daň
z přidané hodnoty, spotřební daň aj.).

албан татвар

Хуулиар тогтоосон албан ёсны
төлбөр, татвар. Дотроо шууд татвар
( орлогын татвар, эд хөрөнгийн
татвар ) ба шууд бус ( нэмүү өртгийн
татвар, хэрэглээний татвар ) гэсэн
хоёр хэлбэртэй.

daň dědická, darovací a z převodu
nemovitosti

přímá majetková daň, vybíraná
v ČR. Platí se při dědění, darování
a převodu ↓nemovitostí. Od roku
2014 termín neexistuje, daň je zahrnutá do ↓daně z příjmů.

өв залгамжлалын болон үл
хөдлөх хөрөнгө шилжүүлсэн ба
бэлэглэсэний татвар

Чех улсад хураагдаж буй хөрөнгийн
шууд татвар. Өв залгамжлах,
хөрөнгө бэлэглэх, үл хөдлөх
хөрөнгийг шилжүүлэх үед төлдөг.

daň z nemovitosti

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

үл хөдлөх хөрөнгийн албан
татвар

Эд хөрөнгийн шууд татварын нэг.
Үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигч нь жил
бүрийн 5 сарыг дуусахаас өмнө
татварын албанд татвараа төлөх
үүрэгтэй.

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. Základní ↓sazba činí 21 %
a snížená sazba 15 %. Tuto daň platí
finančnímu úřadu ↓plátci DPH.

нэмүү өртгийн албан татвар

НӨАТ нь улсын төсвийг бүрдүүлдэг
чухал орлогын нэг юм. Бараа
бүтээгдэхүүн, уйлчилгээ худалдаж
авах тохиолдолд хүн бүр зайлшгүй
төлөх татвар тул нийтлэг албан
татвар ч гэж нэрлэдэг. НӨАТ-ыг
үндсэн 21%, хөнгөлсөн 15% хувиар
ногдуулдаг. НӨАТ -ыг татвар төлөгч
татварын албанд тушаана.

daň
daň
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daň z příjmů fyzických osob

d

daň z příjmů fyzických osob

týká se výdělku fyzických ↓osob,
které mají své trvalé bydliště na
území České republiky nebo se na
jejím území zdržovali alespoň 183 dní
v roce (ti 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.

хувь хүний орлогын албан татвар

Чех улсад байнга оршин суух
хаягтай буюу жилдээ доод
хэмжээгээр 183 өдөр Чех улсад
амьдарсан, Чех болон гадаад улсад
давхар татвар төлж буй этгээд,
түүнчлэн бусад ( оршин суугч бус )
зөвхөн Чех улсад орлогын татвар
төлж буй этгээдэд хамаарна. Тус
албан татвар урьдчилан төлөх, ашиг
орлогын гэсэн хоёр хэлбэртэй.

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. Nemají-li právnické osoby
na území ČR své sídlo, mají ↓daňovou
povinnost, která se vztahuje pouze na
příjmy ze zdrojů na území ČR.

хуулийн этгээдийн орлогын
татвар

Чех улсад бүртгэлтэй хуулийн
этгээдийн Чех болон гадаад улсаас
үүсвэртэй орлогод хамаарна.
Хуулийн этгээд Чех улсад
бүртгэлгүй тохиолдолд зөвхөн Чех
улсаас үүсвэртэй орлогоос татвар
төлөх үүрэгтэй.

odečitatelné položky od základu
daně

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

татварын сууриас хасч тооцогдох
зөрүү

Татвар ногдох орлогод тооцогдохгүй
татварын суурь хэсэгт жишээлбэл:
зээлийн хүү, барилга - орон сууцны
хадгаламжийн хүү, амь насны
даатгалын төлбөр, тэтгэврийн
нэмэлт даатгалын шимтгэл, өглөг
хандив, цус хандивлах, үйлдвэрчний
эвлэлийн шимтгэлүүд орно.

plátce daně

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

татвар төлөгч

Татварын албанд татвар тушаадаг
хувь хүн буюу хуулийн этгээд.

platební výměr daně

↓rozhodnutí, jímž správce ↓daně
(finanční úřad) sděluje daňovému
subjektu stanovený základ daně
a daň. Platebním výměrem sděluje
rovněž výši příslušenství daně (↓penále, ↓úrok aj.).

татвар ногдуулалт

Татварын албанаас татварын
субъектэд ногдуулсан татварын
суурь, ногдуулсан татварын хувь
хэмжээ. Татвар ногдуулалтад
хамаарах бусад төлбөр ( торгууль,
хүү г.м. ) -ийн хувь хэмжээг заасан
байдаг.

správce daně

územní finanční ↓orgán nebo jiný
orgán (např. obec), který podle ↓zákona o správě ↑daní a ↓poplatků má na
starosti správu daňových povinností,

татварын алба

Татварын болон төлбөрийн тухай
хуулинд заасны дагуу татвар
төлөлт, төлбөр барагдуулалтыг орон
нутгийн санхүүгийн болон бусад
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srážková daň

d
povinností zaplatit poplatek aj., které
jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku
(↓samospráva) nebo státního fondu.
Nejběžněji jako správce daně vystupují finanční úřad a celní ↓úřad.

байгууллага хянаж шалгах ба орсон
орлогыг улсын болон орон нутгийн
төсөвт төлж улсын төсвийн санг
бүрдүүлдэг. Татварын алба болон
Гаалийн газар татвар төлөлтийг
хянах, шалгах үүрэг гүйцэтгэдэг.

srážková daň

↑daň týkající se všech ↓dohod
o provedení práce u téhož ↓zaměstnavatele, kdy celková měsíční částka
nepřesáhne za kalendářní měsíc
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.

ашиг орлогын татвар

Нэг ажил олгогчтой байгуулсан
давхар ажил эрхлэх гэрээ, сарын
цалин нийтдээ 10 000 кроноос
хэтрэхгүй ба энэ нь бүтэн сарын
татварын суурийн 15 хувьтай
тэнцэнэ. Ажилтан орлогын албан
татвараа мэдүүлээгүй тохиолдолд
татварыг ажил олгогчтой ижил
хэмжээтэй ногдуулна. Татварт
суутгуулсан орлого татвар
төлөгчийн нийт орлогод дахин
тооцогдохгүй.

základ daně

tvoří rozdíl mezi příjmy fyzické osoby
a výdaji, které fyzická ↓osoba prokazatelně vynaložila na jejich dosažení

татварын суурь

Хувь хүний орлогын хэмжээнээс
орлого олохын тулд зарцуулсан
зардлыг хассаны дараа үлдэх
хэмжээ нь татварын суурь болно.
Зарцуулсан зардлаа батлана.

zálohová daň

↑daň z příjmu fyzických ↓osob, na
který se nevztahuje srážková ↑daň. Je
typická pro hlavní pracovní poměr ↓zaměstnance. V současné době je ↓sazba
této daně rovná ve výši 15 % ze základu
↑daně. Jedná se o ↓zálohu, která bude
definitivně vyúčtována po skončení roku
ze všech příjmů ↓daňového poplatníka.

урьдчилгаа албан татвар

Хувь хүний орлогын татварт албан
хаагч этгээдийн ашиг орлогын
татвар хамаарахгүй. Өнөөдрийн
байдлаар урьдчилгаа албан
татварын ногдуулалт нь татварын
суурийн 15 хувьтай тэнцэж байна.
Татвар төлөгч нь өнгөрсөн жилийн
бүх орлогоо бүгдийг нь тайлагнана.

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

татвар төлөх үүрэг

Хуулиар тогтоосон татвар төлөх
үүрэг. Татвар ногдуулах хэмжээнд
орлого олсон, үл хөдлөх хөрөнгө
эзэмшсэн г.м тохиолдолд татвар
төлөх үүрэгтэй.
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daňová sazba

d

daňová sazba

koeficient pro určení výše ↑daně ze
základu ↑daně. Např. ↓sazba daně
z příjmu fyzických ↓osob je 15 %.

татварын хувь, хэмжээ

Татварын сууриас татварын хэмжээг
тогтоох коеффициент ( ж. Хувь
хуний орлогын татварын хувь
хэмжээ нь 15% болно )

daňové přiznání

evidence příjmů fyzické ↓osoby nebo
právnické ↓osoby za určité období,
která se vyplňuje na speciálním formuláři, odevzdává se na finančním úřadě
a je určená k posouzení placení
↑daně. Obvykle se podává do konce
března následujícího roku.

татварын мэдүүлэг

Хувь хүн, хуулийн этгээдийн
тодорхой хугацаанд олсон орлогын
тайлан. Тайланг орлогын албан
татварын маягт бөглөж Татварын
албанд мэдүүлэх ба үүний дагуу
татвар төлөх эсэх шийдвэр гарна.
Ихэвчлэн шинэ оны эхний улиралд
багтаж татварын тайлангаа
мэдүүлэх үүрэгтэй.

daňové slevy

slevy na dani: jedná se o slevy, které
se odečítají od celkově vypočtené
↑daně, např. základní sleva na ↓daňového poplatníka, sleva na manželku/
manžela, sleva na invaliditu, sleva
studentovi, daňové zvýhodnění dítěte

татварын хөнгөлөлт

Ноогдуулсан татварыг хөнгөлөх
хэлбэр. Жишээ нь: татвар төлөгчийн
үндсэн хөнгөлөлт, гэр бүлийн
хөнгөлөлт - эхнэр, нөхөртэй
тохиолдолд, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн хөнгөлөлт, оюутны
хөнгөлөлт, хүүхдийн хөнгөлөлт г.м

daňový poplatník

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

татвар төлөгч

Орлого, өмч хөрөнгө, үйл ажиллагаа
нь татвар ногдуулах хэмжээнд
хүрсэн хувь хүн, хуулийн этгээд.

daňový rezident

většinou ten, kdo má na území daného státu trvalé bydliště (nebo se
v zemi zdržuje déle než 183 dní
v kalendářním roce). V tomto státě
zdaňuje své celosvětové příjmy.

резидент татвар төлөгч

Тухайн улсад байнга оршин суух
зөвшөөрөлтэй эсвэл жилд 183
хоногоос дээш хугацаагаар оршин
суусан этгээд. Уг этгээд нь олон
улсаас үүсвэртэй орлогоосоо тухайн
улсад татвар төлнө.

daňový únik

nelegální minimalizace až neplnění
↑daňové povinnosti

татвараас зайлсхийх

Хууль бусаар татвараа
багасгах эсвэл татварын үүргээ
биелүүлэхгүй, зайлсхийх.

datová schránka

elektronické úložiště dokumentů, které
slouží ke komunikaci s ↓orgány státní
správy a ↓samosprávy

мэдээллийн цахим хайрцаг

Улсын болон орон нутгийн
захиргаатай харьцах зориулалттай
бичиг баримт хадгалах цахим сан.

nepojistné dávkové systémy

nepojistné dávky sociálního zabezpečení: soubor dávkových systémů, na

даатгалгүй тэтгэмжийн систэм

Нийгмийн зөрөөт байдлыг
тэнцүүлэх зорилгоор тэтгэмж авагч
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dávky

d
které jejich uživatel přímo nepřispívá
a které slouží k vyrovnání sociálních
rozdílů. Patří k nim ↓podpora v nezaměstnanosti, ↑dávky státní sociální
podpory a systému hmotné nouze,
příspěvek na péči a dávky pro osoby
se zdravotním postižením.

dávky
dávky

нь даатгалын шимтгэл төлдөггүй
тэтгэмжийн иж бүрэн систем. Үүнд:
ажилгүйдлын, улсын нийгмийн
халамжийн, гачигдлын, асаргааны
болон тахир дутуугийн тэтгэмж
багтдаг.

мөнгөн тэтгэмж

dávky důchodového pojištění

↓důchod starobní, důchod invalidní
a důchod pozůstalostní (vdovský
důchod, sirotčí ↓důchod). Klíčovou
podmínkou pro vznik a výši důchodu je
doba účasti na důchodovém ↓pojištění. Důchody jsou vypláceny Českou
↓správou sociálního zabezpečení.

тэтгэвэр

Үүнд өндөр насны, тахир дутуугийн,
тэжээгчээ алдсаны болон бэлэвсний
тэтгэвэр. Тэтгэвэрийн даатгалын
шимтгэл төлсөн хугацаа нь тэтгэвэр
олгох, тэтгэвэрийн хэмжээ тогтоох
гол нөхцлийг бүрдүүлдэг. Чехийн
нийгмийн халамжийн захиргаанаас
тэтгэвэрийн мөнгө олгоно.

dávky nemocenského pojištění

dávky vyplácené plátcům nemocenského ↓pojištění při dočasné pracovní
neschopnosti a potvrzené lékařem
v případě nemoci, těhotenství, ošetřování člena rodiny. Maximální doba výplaty
je 380 dní ode dne vzniku dočasné
pracovní neschopnosti.
U zaměstnanců je vyplácena až od
4. dne. ↓Zaměstnanci jsou povinně
účastni nemocenského ↓pojištění,
↓osoby samostatně výdělečně činné
dobrovolně.

өвчний даатгалын тэтгэлэг

Ердийн өвчин, жирэмслэх,
гэр бүлийн гишүүнээ асрах
шалтгаанаар ажлын чадвараа түр
алдсанаа эмчээр магадлуулсан
өвчний даатгал төлөгчдөд олгох
мөнгө. Ажлын чадвараа түр алдсан
өдрөөс эхлэн дээд тал нь 380 хоног
тэтгэлэг авна. Албан хаагчдад
ажлын чадвараа түр алдсан 4 дэх
хоногоос эхлэн тэтгэмж олгоно.
Өвчний даатгалд албан хаагч
заавал, хувиараа бизнес эрхлэгч
сайн дураар хамрагдана.

dávky pomoci v hmotné nouzi

dávky určené osobám s nedostatečnými příjmy motivující tyto osoby
k aktivní snaze zajistit si prostředky
k uspokojení životních potřeb. Zahrnují ↓příspěvek na živobytí, ↓doplatek
na bydlení a mimořádnou okamžitou
pomoc. Dávky jsou vypláceny úřadem
práce.

гачигдлын үед үзүүлэх олговор

Бага орлоготой иргэдийн ажиллах
идэвхи, санаачлагыг дэмжиж тэдний
орлогыг нэмэгдүүлэх олговор. Үүнд:
амин зуулгын, байрны мөнгөний
дэмжлэг, гамшиг, гэнэтийн ослын
үед үзүүлэх онцгой тусламж орно.
Эдгээр олговорыг Хөдөлмөрийн
товчооноос олгоно.
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dávky státní sociální podpory
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dávky státní sociální podpory

dávkový systém určený primárně
pro rodiny s dětmi. Zahrnuje ↓přídavek na dítě, rodičovský ↓příspěvek,
↓příspěvek na bydlení, porodné,
↓pohřebné a dávky pěstounské
↓péče. Poskytnutí některý typů dávek
z tohoto systému je podmíněno
prokázáním nízkého příjmu rodiny,
popřípadě společně posuzovaných
osob. Informace jsou dostupné na
Integrovaném portálu MPSV.

улсын нийгмийн халамжийн
тэтгэмж

Хүүхэдтэй гэр бүлд зориулсан
тэтгэвэрийн тусгай систем. Үүнд:
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, хүүхдийн
асаргааны тэтгэмж, орон сууцны
төлбөрт үзүүлэх тэтгэмж, оршуулгын
тэтгэмж, хүүхэд асран хамгаалалын
тэтгэмж орно. Гэр бүлийн нийт
орлого заасан хэмжээнд хүрэхгүй
болохоо нотолсон тохиолдолд тус
системээс үзүүлж буй тэтгэмжээс
авах эрхтэй.

sociální dávky

finanční pomoc ze strany státu pro
potřebné. Existují dva dávkové
systémy – ↑dávky státní sociální
podpory a ↑dávky pomoci v hmotné nouzi. Většina sociálních dávek
je podmíněna prokázáním příjmů či
majetku a snahou obstarat si zdroje
příjmu vlastními silami.

нийгмийн халамж

Шаардлагатай этгээдэд улсаас
үзүүлэх санхүүгийн тусламж. Уг
тусламжийн систем нь улсын
нийгмийн халамж, амьдарлын
гачигдалд орсон этгээдэд үзүүлэх
тусламж гэсэн хоёр хэлбэрээс
бүрдэнэ. Тус системээс үзүүлж
буй нийгмийн халамжийн тэтгэмж
авах тохиолдод гэр бүлийн
нийт орлогоос гадна өөрсдийн
идэвхи санаачлагаар орлого олох
боломжтой гэдгээ нотлох нөхцөлтэй.

өв залгамжлал

dědictví
delikt

porušení práva nebo stanovené
povinnosti. K deliktům patří přestupek,
↓přečin a ↓trestný čin.

эрх зүйн зөрчил

den
den

өдөр

den odeslání

явуулсан өдөр

Тогтоосон журам болон эрх үүргийг
зөрчих. Эрх зүйн зөрчилд, зөрчил
болон хөнгөн хэрэг, гэмт хэрэг
багтана.

den pracovního klidu

státní ↓svátky a ostatní ↓svátky

амралтын өдөр

Нийтээр тэмдэглэх улсын болон
бусад баярын өдрүүд.

den splatnosti

obvykle se jedná o datum, kdy příjemce platby již má mít peníze doručeny
(↓doručení)

төлбөр төлөгдсөн байх өдөр

Хүлээн авагчийн гарт мөнгөн төлбөр
хүрсэн байх өдрийг ингэж хэлдэг.
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kalendářní dny
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kalendářní dny

pondělí až neděle

хуанлийн өдрүүд

Даваа гарагаас Ням гараг хүртлэх
өдрүүд.

pracovní dny

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

ажлын өдрүүд

Жилийн туршид амралтын өдрөөс
бусад өдрүүдийг хэлнэ.

úřední den

den, kdy úřady poskytují služby bez
předchozího objednání. Je to minimálně pondělí a středa od 8 do 17 hodin.

албан ажлын өдөр

Албан байгууллагууд иргэдийг
урьдчилан захиалгагүй хүлээн авах
өдөр. Хамгийн багаар бодоход
даваа, лхагва гарагуудад 8 - 17 цаг
хүртэл ажиллана.

deportace

nucené vystěhování cizince ze země.
V ČR uplatňováno zejména u cizinců,
kteří vedle nepodmíněného ↓trestu
odnětí svobody dostali i trest vyhoštění, a u cizinců, kteří neakceptovali
↓lhůtu na vycestování po předchozím
uložení správního vyhoštění (↓zákazu
pobytu). Deportováni jsou i cizinci,
kteří jsou na základě ↓rozhodnutí
↓soudu vydáváni k trestnímu ↓řízení
do zahraničí.

албадан гаргах

Гадаад иргэнийг эх орноосоо
албадан гаргах. Чех улсад оршин
сууж буй гадаад иргэн хорих ял
шийтгүүлэхээс гадна албадан гаргах
шийтгэл хүлээсэн, захиргааны
журмаар оноосон Чех улсаас гарах
шийдвэрийг заасан хугацаанд нь
биелүүлээгүй тохиолдолд хэрэглэдэг.
Мөн гадаад улсад шүүхээр ял
шийдүүлэх, гадаад иргэнийг шүүхийн
шийдвэрээр албадан гаргана.

diagnóza
DIČ

оношилгоо
daňové identifikační ↑číslo

diplom
diskriminace
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диплом, үнэмлэх
jednání, při němž ve srovnatelné
situaci s jednou osobou zacházíme
bez ospravedlnitelného důvodu méně
příznivě než s jinou, a to na základě zakázaných kritérií, např. z důvodu
etnického původu, ↓národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání
nebo světového názoru, majetku nebo
sociálního a jiného postavení. Právo na
rovné zacházení je stanoveno zejména
Listinou základních práv a svobod
a antidiskriminačním ↓zákonem, který
platí v ČR od roku 2009.

ялгаварлан гадуурхах

Ижил нөхцөлд хэн нэгнийг зөвтгөх
аргагүй шалтгаанаар үндэс угсаа,
хүйс, бэлгийн чиг хандлага, нас,
эрүүл мэндийн байдал, шашин
шүтлэг, үзэл бодол, өмч хөрөнгө,
нийгэмд эзлэх байр суурь болон
бусад байдлаар ялгаварлан хандах.
Хүн бүрт ямар ч гадуурхалгүйгээр
адил тэгш хандах эрхтэйг Хүний
эрхийн тугээмэл тунхаглалд заасан
бөгөөд 2009 оноос Чех Улсад хүчин
төгөлдөр үйлчилж буй Ялгаварлан
гадуурхалын эсрэг хуулинд ч мөн
адил заасан байна.
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dítě

d
dítě
dítě

хүүхэд

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
výdělečnou činnost pro nemoc nebo
úraz
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

nezletilé dítě

↓nezletilý

zletilé nezaopatřené dítě

dlouhodobě pobývající rezident
EU

өөрийгөө тэжээн тэтгэх чадваргүй
хүүхэд

Хүүхэд бүр заавал эзэмших
боловсрол гүйцэд эзэмштлээ үүнд:
1. Ирээдүйд эзэмших мэргэжлээрээ
тасралтгүй суралцаж байгаа.
2. Өвчин, гэмтлээс үүдэн ирээдүйд
эзэмших мэргэжлээрээ суралцах
эсхүл хөдөлмөр эрхлэх чадваргүй
болсон.
3. Удаан хугацааны эрүүл мэндийн
бэрхшээлээс болж биеэ тэжээх
чадваргүй болсон этгээд нь 26 нас
хүртлээ хүүхдэд тооцогдоно.

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

өөрийгөө тэжээн тэтгэх чадваргүй
насанд хүрсэн хүүхэд

Ирээдүйд эзэмших мэргэжлээрээ
тасралтгүй буралцаж байгаа эсхүл
удаан хугацааны эрүүл мэндийн
бэрхшээлээс болж өөрийгөө тэжээх
чадваргүй 18-аас 26 хүртлэх насны
иргэд.

postavení evropského rezidenta
přiznané EU příslušníkům zemí mimo
EU, kteří oprávněně a nepřetržitě
pobývali na území některé země EU
po dobu pěti let.

ЕХ-ын удаан хугацааны оршин
суугч

ЕХ-ын гишүүн аль нэгэн улсын нутаг
дэвсгэрт хуулийн дагуу тасралтгүй
5 жил оршин суусан ЕХ-оос бусад
орны иргэдэд ЕХ-ээс олгодог.

dluh

өр

doba
doba

цаг хугацаа

doba neurčitá

doba trvání např. pracovního vztahu
nebo nájmu, kdy ve smlouvě není konkrétní datum ukončení

тодорхой бус хугацаа

Ажлын болон түрээсийн хугацаагүй
гэрээ.

doba určitá

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

тодорхой хугацаа

Ажлын болон түрээсийн хугацаатай
гэрээ.
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pracovní doba
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pracovní doba

dle ↓zákoníku práce počet pracovních hodin za týden. Na jeden celý
pracovní úvazek činí max. 40 hodin.

ажлын цаг

Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу долоо
хоногт ажиллах цаг. Нэг хүний
долоо хоногт гүйцэтгэх ажлын бүтэн
цагийн дээд хэмжээ нь 40 цагаас
хэтрэхгүй.

zkušební doba

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

туршилтын хугацаа

Ажил олгогч болон ажилтны зүгээс
ямар нэгэн шалтгаан дурдалгүй
ажлын гэрээ цуцлаж болох
туршилтын хугацаа. Туршилтын
хугацаа 3 сар үргэлжилдэг бөгөөд
энэ хугацаанд хөдөлмөрийн хуулинд
заасан ажлаас гарах, халагдах
хугацаа хамаарахгүй.

dobírka

druh dodání zásilky, za kterou se
vybírá u příjemce stanovená peněžní
částka. Lze převzít jen s platným
↓průkazem totožnosti.

илгээмжийг гарт нь хүргэж
тооцоог бэлэн мөнгөөр хийдэг
систем

Илгээмжийг хүлээн авагчийн
гарт нь хүргэж тооцоог бэлэн
мөнгөөр хийдэг хүргэлтийн хэлбэр.
Илгээмжийг хүлээн авагчийн
иргэний үнэмлэх бусад бичиг
баримтыг үндэслэн олгоно.

dobrovolník

osoba, která bez ↓nároku na odměnu
vykonává různé činnosti, které pomáhají potřebným. Výkon dobrovolnické
činnosti upravuje ↓zákon o dobrovolnické službě.

сайн дурын ажилтан

Бусдын тусын тулд цалин, шан
харамж харалгүй туслан дэмжих
үйл ажиллагаа явуулдаг этгээд.
Сайн дурын үйл ажиллагаа нь сайн
дурын үйлчилгээний тухай хуулиар
зохицуулагддаг.

dobrovolný návrat

dobrovolná repatriace: dobrovolné
vycestování cizince z území ČR
do země původu nebo jiného státu
ochotného cizince přijmout. 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 ↓MV organizuje také Mezinárodní organizace pro
migraci (IOM).

эх орондоо сайн дураар буцах

Гадаадын иргэн Чех улсаас эх
орондоо эсхүл хүлээж авахыг
зөвшөөрсөн өөр улс руу сайн
дураар гарах. Гадаадын иргэн (
Гадаад иргэдийн оршин суух тухай
хуулийн 123.a зүйл ) эсхүл Олон
Улсын хамгаалал хүсэгчийн
( орогнох эрхийн тухай хуулийн
54.a зүйл ) эх орондоо сайн дураар
буцах зардлыг Чех улс гаргаж
болно. Чех улсын ДХЯ Олон
Улсын Шилжилт Хөдөлгөөний
байгууллагатай хамтран гадаад
иргэд сайн дураар нутаг буцах
ажлыг зохион байгуулдаг.
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dodavatel
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dodavatel

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

нийлүүлэгч

Үйлчилгээ үзүүлэх, бараа
нийлүүлэх, барилгын ажил гүйцэтгэх
боломжтой хувь хүн, хуулийн этгээд.
Эсрэг нэр томъёо нь худалдан
авагч.

dodejka

potvrzení České pošty (↓pošta) určené pro odesílatele zásilky prokazující
její dodání adresátovi

гардуулалтын лавлагаа

Шуудангаар явуулсан илгээмжийг
гардуулсан тухай явуулагчид
зориулсан шуудангийн мэдэгдэл.

dohoda
dohoda

гэрээ, хэлэлцээр

dohoda o pracovní činnosti

DPČ: dohoda mimo pracovní poměr,
kdy rozsah práce může překročit limit
300 hodin v jednom kalendářním roce,
ale nesmí překročit 20 hodin za týden –
maximum je tedy tzv. poloviční
pracovní úvazek. Musí být uzavřena
písemně a ↓zaměstnavatel
a ↓zaměstnanec jsou povinni odvádět
sociální ↓pojištění a zdravotní
↓pojištění (§ 76 ↓zákoníku práce).

ажил гүйцэтгэх удаан хугацаатай
гэрээ

Байнгын орон тооны бус ажлын
гэрээ. Ажил гүйцэтгэх гэрээгээр
ажиллаж байгаа тохиолдолд
хуанлийн жилд 300 цагаас илүү
байж болох боловч долоо хоногт 20
цагаас хэтрэхгүй. Тус гэрээг бичгийн
хэлбэрээр байгуулж ажил олгогч
ажилтан бүрийн нийгмийн болон
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл
төлөх үүрэгтэй.( Хөдөлмөрийн
хуулийн 76-р зуйл )

dohoda o provedení práce

DPP: dohoda mimo pracovní poměr,
kdy rozsah práce nesmí překročit limit
300 hodin v jednom kalendářním roce
u jednoho ↓zaměstnavatele. Musí být
uzavřena písemně a sociální ↓pojištění a zdravotní ↓pojištění se odvádí
v případě odměny vyšší než 10 000
Kč měsíčně (§ 75 ↓zákoníku práce).

ажил гүйцэтгэх гэрээ

Байнгын орон тооны бус ажлын
гэрээ, тус гэрээнд зааснаар ажил
олгогч нэг бүртэй байгуулсан гэрээ
нь хуанлийн жилд 300 цагаас хэтэрч
болохгүй. Гэрээг бичгийн хэлбэрээр
байгуулах ба нэг сарын цалин 10
000 кроноос хэтрэх тохиолдолд
ажил олгогч нь ажилтан тус бүрийн
нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даатгалын шимтгэл төлөх үүрэгтэй
(Хөдөлмөрийн хуулийн 75р зуйл ).

dohoda o rozvázání 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.

Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах

Хөдөлмөрийн хуулийн 49-р зүйлийн
дагуу ажил олгогч, ажилтан нар
харилцан тохиролцсон өдрөөр
хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар
болно. Гэрээг заавал бичгийн
хэлбэрээр байгуулна.
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doklad
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doklad
doklad

баримт

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.

гадаадад зорчих биеийн байцаалт

1. Чех улсаас гадаадад зорчих
албан ёсны биеийн байцаалт
( ж. гадаад пасспорт).
2. Европын холбооны орнуудын
иргэний үнэмлэх (ж. иргэний
үнэмлэх).
3. Гадаад иргэний дэлхийн бүх
улсад хүчин төгөлдөр гадаад
паспорт.
4. Гадаадад зорчих хувийн үнэмлэх
5. Олон улсын гэрээний ундсэн дээр
Чех улсаас олгосон гадаадад зорчих
бичиг баримт.
6. Европын Холбооны орнуудаас
олгосон гадаадад зорчих орлох
бичиг баримт.

doklad o zajištění ubytování

potvrzení ubytovatele, že ubytovává
cizince. ↓MV má předepsaný formulář,
dále to může být originál nebo ↓ověřená kopie dokladu o vlastnictví bytu
nebo domu, nájemní ↓smlouvy nebo
podnájemní ↓smlouvy (↓nájem),
smlouvy o ubytování aj.

амьдрах байр, орон сууцны
баталгаа

Гадаад иргэнийг байраар хангах
баталгаа( ДХЯ-ны тусгай маягт
бөглөх ). Үүнээс гадна өөрийн
эзэмшлийн байр, орон сууцны эх
эсхүл батлагаажуулсан хувь, түрээс,
байраар хангах гэрээний эх буюу
батлагаажуулсан хувь.

doklad totožnosti

↓průkaz totožnosti

příjmový pokladní doklad

doklad potvrzující přijetí peněz od zákazníka v hotovosti (↓platba v hotovosti)

орлогын баримт

Үйлчлүүлэгчээс бэлэн мөнгө хүлээн
авсан баримт.

výdajový pokladní doklad

doklad potvrzující výdej peněz
zákazníkovi v hotovosti (↓platba
v hotovosti)

зарлагын баримт

Үйлчлүүлэгчид бэлэн мөнгө
хүлээлгэн өгсөн баримт.

malý doktorát

rigorózní ↓zkouška

rozhodčí doložka

zvláštní doložka ve smlouvě, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy
vzniklých, a to namísto obecných
↓soudů. Na tento termín si dávejte

арбитрын хэлэлцээр

Гэрээнээс бий болсон маргаанаа
ердийн шүүхийн оронд хөндлөнгийн
шүүгчээр ( арбитраар ) шийдвэрлүүлэх
гэрээний нэмэлт хавсралт. Энэ нэр
томьёог анхааралдаа авч ямар
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domácí násilí

d
velký pozor při podepisování jakékoliv
smlouvy (i spotřebitelské). Pokud se
v ní termín objeví, raději ji nechte prověřit osobou s právnickým vzděláním.
Za určitých okolností rozhodčí doložka
porušuje právo na spravedlivý proces.

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 společném obydlí. V případě
domácího násilí je vhodné zavolat
↓policii nebo se obrátit na nevládní
↓organizace, např. Bílý kruh bezpečí,
non-stop telefonickou linku DONA
251 51 13 13 aj.

dopis
dopis

нэгэн гэрээ, тэр бүү хэл худалдан
авах гэрээнд гарын үсэг зурахдаа
ч ийм нэр томъёо тохиолдвол
мэргэжлийн хүнээр шалгуулж
зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Зарим
тохиолдолд ийм төрлийн
хавсралт нь шүүх ажиллагааны
эрх тэгш байдалд нөлөөлдөг
талтай.
гэр бүлийн хүчирхийлэл

Гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэг нь
нөгөөгөө бусдаас далдуур бие
махбод, сэтгэл санаа, бэлгийн хувьд
давтан хүчирхийлэхийг хэлнэ. Нэг
гэрт хамт амьдарч буй гэр бүлийн
гишүүнээ ингэж дарамтлах нь
эрүүгийн хэрэгт тооцогдоно. Гэр
бүлийн хүчирхийлэл тохиолдвол
цагдаад мэдэгдэх эсвэл төрийн
бус байгууллагад хандах нь зүйтэй
( ж. Bílý kruh bezpečí - Аюулгүйн
цагаан цагариг, DONA 24 цагийн
үйлчилгээтэй утас 251 51 13 13
зэрэг ).

захидал

dopis do vlastních rukou

obálka s modrým pruhem: dodání dopisu adresátovi, zmocněnci adresáta,
zákonnému ↓zástupci adresáta nebo
↓zmocněnci zákonného zástupce
adresáta většinou od státní správy

хүлээн авагчид гардуулах
захидал

Засаг захиргааны байгууллагаас
хүлээн авагч, хүлээн авагчийн
итгэмжлэгдэгч, хүлээн авагчийн
хуулийн төлөөлөгч эсвэл түүний
итгэмжлэгдэгчдэд гардуулах
захидлын дугтуй голоороо цэнхэр
туузан зураастай байна.

dopis do vlastních rukou výhradně
jen adresáta

obálka s červeným pruhem: dodání
dopisu výhradně adresátovi zpravidla
od státní ↓správy. Nelze převzít na
plnou moc.

зөвхөн хүлээн авагчийн гарт
гардуулах захидал

Зөвхөн хүлээн авагчийн гарт нь
гардуулах захидал ( улаан түүзан
зураастай дугтуй ).

doporučený dopis

↓doporučené psaní
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motivační dopis
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motivační dopis

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

өргөдөл, хүсэлт

průvodní dopis

1. motivační ↑dopis
2. úvodní představení obsahu dopisu

дагалдах захидал

doplatek na bydlení

dávka hmotné nouze určená na
částečné či úplné pokrytí ↓nákladů na bydlení pro nízkopříjmové
osoby zpravidla v situaci, kdy tato
osoba nemá ↓nárok na příspěvek na
bydlení

байрны нөхвөр тэтгэмж

doporučený
doporučený

Амьдралын гачигдалд орсон бага
орлоготой иргэдийн орон сууц
ашиглалтын төлбөрийг хэсэгчилж
эсхүл бүрнээр нь барагдуулах
мөнгөн тусламж. Уг мөнгөн
тусламжийг орон сууц, байрны
тэтгэмж авдаггүй этгээдэд олгоно.

гадаадад илгээх баталгаат
илгээмж
doporučený dopis: dopis, o jehož
odeslání dostane odesílatel potvrzení a adresát potvrzuje jeho přijetí
podpisem

doporučený balíček

баталгаат захиа

Мөн doporučený dopis гэх. Хүлээн
авагчийн хүлээж авсан гарын
үсэгтэй, энэ нь явуулагчид
зориулсан баталгаа.

баталгаат илгээмж

městská hromadná doprava

MHD

хотын нийтийн зорчигч тээвэр

doručení

dodání zásilky adresátovi zejména
prostřednictvím České pošty (↓pošta)
s tím, že pokud není zastižen, je zásilka uložena na poště a adresát obdrží
výzvu k převzetí zásilky spolu
s poučením o právních důsledcích
nevyzvednutí zásilky

хүргэлт

50

1. Дагалдах захидал.
2. Захидлын агуулгыг тодорхой
танилцуулах оршил.

баталгаат

doporučená zásilka do zahraničí
doporučené psaní

Тодорхой ажлын байр хүсэх, курс
дамжаанд суралцах тохиолдолд
өөрийн мэдлэг чадварыг
танилцуулсан оновчтой товч
захидал.

Захидал илгээмжийг хүлээн авагчид
хүргэх улсын шуудангийн үйлчилгээ.
Хүргэх үед хүлээн авагч заасан
хаяг дээр байгаагүй тохиолдолд
илгээмжийг шуудан дээр хадгална.
Хүлээн авагчид илгээмжээ авах
дуудлагыг илгээмжээ аваагүй
тохиолдолд үүсэн гарах үр
дагаварын анхааруулгын хамт
үлдээнэ.
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dosažené vzdělání

d

dosažené vzdělání

ukončený stupeň studia, např. základní, středoškolské, vysokoškolské

эзэмшсэн боловсрол

Эзэмшсэн боловсролын үе шат
( ж. анхан, дунд, дээд ).

dotace

↓grant: forma poskytnutí určitého
množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu (nebo také z
územního rozpočtu). Může a nemusí být
stanovena na konkrétní účel. Obyčejně
se chápe jako veřejná ↓podpora zejména investičních nákladů projektu.

санхүүжилт, татаас

Мөн grant гэх. Улсын буюу
орон нутгийн төсвөөс тодорхой
хэмжээний санхүүжилт олгох.
Уг санхүүжилт нь тодорхой ба
тодорхой бус зорилгоор байж болно.
Ихэвчлэн төслийн санхүүжилтийг
нийтийн төсвөөс гаргах хэмээн
ойлгогддог.

dovolání

mimořádný opravný prostředek, jímž
lze napadnout pravomocné ↓rozhodnutí odvolacího ↓soudu. Rozhoduje
o něm Nejvyšší ↓soud. Podání dovolání nemá odkladný účinek.
Je povinné zastoupení ↑advokátem.

давж заалдах

Давж заалдах шатны шүүхийн
хүчин төгөлдөр шийдвэрийг Дээд
шүүхээр хянуулах онцгой гомдол.
Давж заалдах нь өмнөх шатны
шүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд
нөлөөлөхгүй. Онцгой гомдлыг
өмгөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргана.

pracovní volno v ↓zaměstnání,
min. 4 týdny za odpracovaný rok.
Je placená, za její čerpání přísluší
náhrada platu ve výši průměrné
↓mzdy.

ээлжийн амралт, чөлөө

Ажил эрхэлж буй этгээд нь
ажилласан хоногийн тоогоор жилдээ
доод тал нь 4 долоо хоног ээлжийн
амралт эдлэнэ. Ээлжийн амралттай
хугацаандаа цалингийн дундажтай
тэнцэх мөнгө авна.

mateřská dovolená

přísluší pouze zaměstnankyni
(↓zaměstnanec) po dobu 28 týdnů
(výjimečně po dobu 37 týdnů, pokud
porodila zároveň dvě nebo více dětí).
Začíná zpravidla od počátku šestého
týdne před očekávaným dnem porodu,
nejdříve však od počátku osmého
týdne před tímto dnem (peněžitá
↓pomoc v mateřství).

жирэмсний чөлөө

Гагцхүү жирэмсэн эхчүүдэд олгодог
28 долоо хоногийн ( хоёр ба түүнээс
дээш ихэр хүүхэд төрүүлсэн онцгой
тохиолдолд 37 долоо хоног) чөлөө.
Ихэвчлэн амаржихаас өмнөх 6 дахь
долоо хоногоос эхлэн авдаг бөгөөд
хамгийн эртдээ найман долоо
хоногийн өмнөөс авч болно. (эцэг эх
болсны тэтгэмж-г үз)

rodičovská dovolená

období, kdy jeden z rodičů pečuje
o dítě a pobírá rodičovský ↓příspěvek

эцэг эх болсны амралт

Эцэг эхийн тэтгэмж-г үзнэ үү.

DPČ

↑dohoda o pracovní činnosti

DPH

↑daň z přidané hodnoty

dovolená
dovolená
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DPP

d
DPP

↑dohoda o provedení práce

druh/družka

hov.,

osoby žijící společně jako partneři
v rámci tzv. nesezdaného soužití

хамтран амьдрагч

Хуулийн нэр томъёо бус ярианы
хэллэг. Албан ёсоор гэр бүлээ
бүртгүүлээгүй боловч хамтран
амьдарч буй хосууд.

právnická ↓osoba, která je dle ↓zákona o obchodních ↓korporacích
společenstvím neuzavřeného počtu
osob založeným za účelem vzájemné
↓podpory členů nebo třetích osob,
případně za účelem ↓podnikání

хоршоо

Худалдааны болон корпорацын
тухай хуулийн дагуу гишүүд бие
биенээ эсхүл гуравдагч этгээдийг
харилцан дэмжих, зарим үед
аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх
зорилгоор байгуулагдсан,
гишүүдийн тоо хязгаарлалгүй
хуулийн этгээд.

bytové družstvo

právnická ↓osoba, dle ↓zákona
o obchodních ↓korporacích
č. 90/2012 Sb., která zajišťuje bytové
potřeby svým členům

сууц өмчлөгчдийн хоршоо

Корпорацын тухай 90/2012-р
хуулийн дагуу гишүүдийнхээ орон
сууцны хэрэгцээг хангах хуулийн
этгээд.

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 uspokojováním
místních potřeb a využíváním místních
zdrojů podle místa sídla a působnosti
sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí,
sociálních služeb a zdravotní ↓péče,
vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje

нийгмийн хоршоо нийгэмлэг

Эмзэг иргэдийг нийгэмшүүлж,
хөдөлмөрийн зах зээлд оруулах
зорилгоор нийгмийн хэлхээ
холбоог дэмжихэд чиглэсэн олон
нийтэд ач тустай үйл ажиллагааг
тогтмол явуулдаг хоршоо. Ингэхдээ
хоршоо ажлын байр бий болгох
ажиллагаа, нийгмийн болон эрүүл
мэндийн үйлчилгээ, боловсрол,
байр, тогтвортой хөгжил зэрэг
салбаруудад нэн түрүүнд өөрийн
оршиж буй газар нутгийн хэрэгцээг
хангах, нөөц, эх үүсвэрийг ашиглах
тал дээр анхаарч ажилладаг.

družstvo
družstvo

důchod
důchod
invalidní důchod

54

тэтгэвэр
důchodová dávka vyplacená, pokud
z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu poklesla pracovní
schopnost jedince nejméně o 35 %. Ten

тахир дутуугийн тэтгэвэр

Тогтоосон хугацаагаар тэтгэвэрийн
даатгалын шимтгэл төлсөн,
удаан хугацааны эрүүл мэндийн
бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн
55

sirotčí důchod

d
musí mít současně splněnou stanovenou dobu účasti na důchodovém
↓pojištění.

чадвараа 35 хувиас дээш алдсан
иргэнд олгох тэтгэвэр.

sirotčí důchod

důchod vyplácený nezaopatřeným
dětem (nezaopatřené ↑dítě) po úmrtí
jednoho nebo obou rodičů. Pro vznik
↓nároku na jeho výplatu se zkoumá
doba účasti rodičů na důchodovém
↓pojištění. Vyplácí se do doby, po
kterou je dítě nezaopatřené.

тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Өөрийгөө тэжээн тэтгэх чадваргүй,
эцэг эхийн аль нэг эсвэл хоёулаа
нас барсан хүүхдэд олгох тэтгэвэр.
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
олгохдоо эцэг эхийнх нь тэтгэврийн
даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг
харгалзан үздэг. Уг тэтгэврийг
хүүхэд өөрийгөө тэжээх чадвартай
болох хүртэл олгодог.

starobní důchod

důchod vyplácený po dosažení potřebné doby účasti na důchodovém
↓pojištění a po dosažení příslušné
věkové hranice (hranice důchodového
věku)

өндөр насны тэтгэвэр

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг
шаардагдах хугацаанд төлсөн,
тэтгэвэрт гарах насанд хүрсэн
этгээдэд олгох тэтгэвэр.

vdovský důchod

vdovecký důchod: důchod vyplácený po úmrtí manžela/manželky. Pro
↓nárok na výplatu se zkoumá doba
účasti zesnulého na důchodovém
↓pojištění.

бэлэвсний тэтгэвэр (тэтгэмж)

Нөхөр буюу эхнэр нь нас барсан
этгээдэд олгох тэтгэвэр. Уг
тэтгэвэрийг олгохдоо талийгаачийн
тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
төлсөн хугацааг харгалзан үздэг.

důtka

druh postihu žáka. Podle vážnosti
porušení školního řádu to může být
písemné napomenutí třídního učitele,
důtka třídního učitele nebo ředitelská
důtka. Dalšími možnými postihy jsou
podmíněné vyloučení ze studia
a vyloučení ze studia.

сахилга батын донгодолт

Сурагчийн сахилга батад өгөх
анхааруулга. Сургуулийн дотоод
журмыг хэр ноцтой зөрчснөөс
шалтгаалан ангийн багшийн
сануулга, ангийн багшийн донго
захирлын донго гэх гурван үе
шаттай. Мөн дараагын өгч болох
шийтгэлүүдэд сургуулиас хөөх
анхааруулга болон бүрмөсөн
сургуулиас хөөх гэх мэт байна.

DVR

↓vízum za účelem převzetí povolení
k pobytu

EHP

↓Evropský hospodářský prostor

emigrace

vystěhovávání osoby do jiného státu
(↓migrace)

гадаадад цагаачлах

Гадаад улсад шилжин суурьших.
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ePKP

e

ePKP

biometrická ↓karta

etický kodex

soubor závazných morálních norem
pro chování a jednání, obvykle v rámci
profesního sdružení či organizace
(např. etický kodex sociálních pracovníků, ↓mediátorů, zdravotnických
pracovníků)

EU

↓Evropská unie

evidence
evidence
mzdová evidence

ёс суртахууны хэм хэмжээ

Биеэ авч явах болон бусадтай харьцах
ёс зүйн заавал мөрдөх ёс горимийн
бүрдэл. Ихэвчлэн мэргэжлийн
холбоо нийгэмлэг, байгууллага зэрэгт
хамаарна. ( жнь: нийгмийн ажилтан,
эвлэрүүлэн зуучлагч, эмнэлгийн
ажилтны ёс горим )

бүртгэл
vedení a zpracování mezd (↓mzda)
↓zaměstnavatelem dle zákonných
pravidel

цалингийн бүртгэл

Хууль дүрмэнд заасны дагуу ажил
олгогчийн зүгээс хөтлөх цалин
хөлсний бүртгэл.

EU: politické, kulturní, ekonomické
společenství evropských států bez
vnitřních hranic, které od posledního
rozšíření (1. 7. 2013) tvoří 28 evropských států. Definují jej čtyři základní
svobody vnitřního trhu: volný pohyb
zboží, osob, služeb a kapitálu.

Европын Холбоо

Европын орнуудын улс төр, соёл,
эдийн засгийн нээлттэй холбоо.
2013 оны 7 сарын 1-нд болсон
Европын Холбооны сүүлийн
өргөжилтөөс хойш 28 улсаас ЕХ
бүрдэж байна.

Evropský hospodářský prostor

EHP: zahrnuje země EU a Norsko,
Island a Lichtenštějnsko. Dohoda o
EHP zavádí platnost čtyř základních
svobod (volný pohyb zboží, osob,
služeb a kapitálu), jaké platí na území
EU.

Европын Эдийн Засгийн хамтын
нийгэмлэг

Европын Холбооны орнууд, Норвег,
Исланд, Лихтенштейныг багтаасан
хэрэлцээр. Тус хэлэлцээрээр
ЕХ-ы орнуудад үйлчилдэг үндсэн
чөлөөт дөрвөн зарчим ( худалдаа,
иргэд, үйлчилгээ, хөрөнгийн чөлөөт
хөдөлгөөн )

exekuce

vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně donucení ke splnění
jiné povinnosti (např. vyklizení bytu).
Seznam exekucí naleznete na webu
Exekutorské komory ČR.

шүүхийн тогтоолыг албадан
гүйцэтгэх

Зээлдүүлэгч зээлдэгчээс өрөө
( ж нь: байр, орон сууцаа суллах )
албадан гаргуулах журам. Шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх журмын
жагсаалтыг Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх танхимын www.ekcr.cz
гэдэг вэб хуудсаас лавлана уу.

EVROPSKÝ
Evropská unie
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faktura
faktura

f
doklad, který vystavuje
↓podnikatel nebo ↓firma za
prodané zboží nebo provedenou
službu

падаан

Бизнес эрхлэгч хувь хун, компани
бараа худалдсан, үйлчилгээ
үзүүлсэн баримт.

zdání, opak skutečnosti

бодит бус

Үнэн бодит бус, хиймэл зүйл.

fikce doručení

písemnost se považuje za doručenou
(↑doručení) desátým dnem úložní
↓lhůty (na ↓poště), i když si adresát
písemnost nevyzvedl. Tím je dle ↓zákona doručena.

бодит бус захидал хүргэсэн
байдал

Хүлээн авагч захидлыг хүлээн
аваагүй хэдийч шууданд
хадгалагдаад 10 хоноход
гардуулсанд тооцно. Зарим нэг
чухал албан бичиг ийм замаар
хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр
болдог.

fikce legálního 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 ↓pobytu uplyne před
↓rozhodnutím žádosti o povolení/prodloužení dlouhodobého 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).

хуулийн дагуу оршин суух
хийсвэр зөвшөөрөл

Гадаадын иргэний гаргасан
оршин суух өргөдлийн хариу
шийдэгдээгүй хэдий ч өмнөх
оршин суух зөвшөөрөл нь хүчинтэй
байгаа. Шинээр мэдүүлсэн виз,
оршин суух зөвшөөрлийн хариу
гараагүй байхад хуучин виз,
оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа
дуусах тохиолдолд хуулиар
заасан хугацаанд виз, оршин
суух зөвшөөрөл мэдүүлсэн гэсэн
нөхцөлтэйгөөр хуучин виз, оршин
суух зөвшөөрлийг хүчинтэйд тооцно.
Өргөдлийн хариу нааштай гараагүй
ч хуулинд заасан хугацаанд давж
заалдсан тохиолдолд өмнөх виз
хүчинтэй.

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.

компани, компанийн нэр

1. Рodnik-тай ижил
2. Хувиараа аж ахуй эрхлэгчийн
аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн нэр. Хуулийн этгээдийн
хувьд компанийн нэр, хувь хүний
хувьд өөрийн овог нэр.

fikce
fikce

formulář
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хүснэгт, маягт, анкет
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fundace

f

fundace

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

хандивын сан, сан

Тодорхой зорилгоор байгуулагдсан
дүрмийн сан бүхий хуулийн этгээд.
Хөрөнгийн сан, хандивын сан г.м
хэлбэртэй.

fundraising

činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků
na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců

фандрэйзинг, хөрөнгө /тэтгэмж
цуглуулах

Байгууллага, хувь хүн болон олон
нийтэд тустай үйл ажиллагаанд
зориулж санхүүгийн болон бусад
хөрөнгө цуглуулах.

generální plná moc

všeobecná ↓plná moc

grant

účelový finanční příspěvek na veřejně
prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži na
základě předloženého projektu

төсөл болон төслийн мөнгө

Олон нийтэд тустай үйл ажиллагаа
явуулах тендерт шалгарсан төсөлд
олгодог санхүүгийн тэтгэлэг.

gymnázium

výběrová střední ↓škola připravující
studenty pro vysokoškolské studium

гимнази

Их дээд сургуульд элсэн суралцах
бэлтгэл шилмэл дунд сургууль.

hejtman

osoba stojící v čele ↓kraje

мужийн дарга (аймгийн засаг
дарга)

Мужийн (аймгийн) тэргүүн.

heterosexualita

sexuální orientace na osoby opačného
pohlaví

гетеросексуал

Эсрэг хүйстнээ сонирхогч.

všelidové hlasování

↓referendum

hodnost

↓titul

homosexualita

sexuální orientace na osoby stejného
pohlaví je v ČR respektována
a považována za základní lidské právo. Homosexuálové mohou oficiálně
uzavřít svazek na základě ↓zákona
o ↓registrovaném partnerství osob
stejného pohlaví, přijatého roku 2006.

гомосексуал, ижил хүйстэн

Ижил хүйстнээ сонирхох бэлгийн чиг
баримжааг хүний үндсэн эрх хэмээн
Чех Улсад хүндэтгэгдэн үзэж хүлээн
зөвшөөрдөг. 2006 онд батлагдсан
Ижил хүйстнүүдийн хамтран
амьдрах тухай хуулийн дагуу
гэрлэлтээ албан ёсоор бүртгүүлж
болно.

hospitalizace

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

эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх

Амбулатороор эмчлэх боломжгүй
тохиолдолд өвчтөнийг эмнэлэгт
нэг хоногоос дээш хугацаагаар
хэвтүүлэн эмчлэх.
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hotovost

h

hotovost

бэлэн мөнгө

hůlkové písmo

tiskací písmena (≠ psací písmena)

дармал үсэг

Бичмэл бус үсэг.

hypotéka

↓úvěr, u kterého se vždy musí ručit
↓nemovitostí

хипотекийн зээл

Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны
зээл.

chirurg

lékař zabývající se operační léčbou poranění a onemocnění různých orgánů

мэс заслын эмч

Гэмтэл болон бусад эрхтнийг мэс
заслын аргаар эмчилдэг эмч.

IAS

integrační azylové středisko
↓Správy uprchlických zařízení

IČ

identifikační ↑číslo osoby

imigrace

přistěhování se osoby z jiného státu
(↓migrace)

гадаад улсаас буцаж ирэх

Гадаад улсаас буцаж ирэх.

index
index
elektronický index

индекс
záznam o výsledcích studia v elektronické podobě

studijní index
inkaso
inkaso

Сурлагын үр дүнг цахим хэлбэрээр
тэмдэглэх.

сурлагын дэвтэр
způsob platby, kdy osoba dá souhlas
k inkasování (strhávání) plateb ze
svého bankovního ↓účtu ve prospěch
určeného účtu

Soustředěné inkaso plateb
obyvatelstva

↓SIPO

integrace cizinců

dle Koncepce integrace cizinců na
území ČR obousměrný, dynamický
proces vzájemného přizpůsobování
↓migrantů a přijímajících společností
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цахим сурлагын дэвтэр

инкасо

Данснаас данс руу мөнгө
шилжүүлэх захиалгат шилжүүлэг.

гадаад иргэд дасан зохицох

Шилжин суурьшигчид болон
тэднийг хүлээн авч буй нийгмийн
зүгээс дасан зохицох асуудал хоёр
талаасаа харилцан идэвхитэй байна
хэмээн гадаадын иргэдийн дасан
зохицох тухай Концепцид заасан
байна.
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interkulturní

i

interkulturní
interkulturní

соёл хоорондын

interkulturní asistent

interkulturní ↓pracovník

internista

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

дотрын эмч

Дотор эрхтний өвчинд ( зүрх, уушги,
хоол боловсруулах эрхтэн, дотоод
шүүрлийн булчирхай ) онош тавих
эмч ( мэс заслын бус ).

vnější zásah do nějakého vztahu nebo
procesu za účelem jej ovlivnit a změnit

хөндлөнгөөс оролцох

Ямар нэгэн харилцаа, үйл явцад,
түүнийг өөрчлөх эсхүл нөлөөлөх
зорилготойгоор, гаднаас оролцох.

krizová intervence

odborná psychosociální pomoc
v přímém kontaktu nebo po telefonu
zaměřená na akutní potíže postiženého nebo jeho blízkých osob v naléhavých emočně vypjatých krizových
situacích (např. pokus o sebevraždu)

хөндлөнгөөс оролцох
тусламжийн төв

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн
этгээдэд тусламж ( орогнол,
зөвлөгөө, өөр туслалцаа ) үзүүлэх
нийгмийн үйлчилгээ.

intervenční centrum

↓sociální služba nabízející pomoc
osobám ohrožovaným ↑domácím
násilím (ubytování, poradenství,
asistence)

хөндлөнгөөс оролцох тусламж

Сэтгэлийн дарамт хямралд
орсон хүнд ( жнь: амиа хорлохыг
оролдсон ) түүгээр зогсохгүй тэдний
ойр дотны хүмүүст үзүүлдэг нийгэмсэтгэлзүйн мэргэжлийн зөвлөгөө.
Мэргэжлийн хүнтэй шууд эсхүл
утсаар харьцаж болно.

intervence
intervence

jazyk
jazyk

хэл

jednací jazyk

jazyk stanovený ↓zákonem pro jednání s úřady, tzv. jednací jazyk, V ČR je
to čeština, slovenština, znakový jazyk,
jazyky národnostních ↓menšin, které
zde tradičně a dlouhodobě žijí.

албаны хэл

Хуулинд заасан албаны хэлийг
албан газруудтай харьцах үед
хэрэглэнэ. ( Чех улсын хувьд Чех
хэл, Словак хэл, дохионы хэл, Чех
улсын нутаг дэвсгэр дээр удаан
хугацаагаар амьдарч буй үндэстний
цөөнхийн хэл )

úřední jazyk

státní jazyk: v ČR český jazyk (čeština). Probíhá v něm výuka v státních
školách. V laickém pojetí je úřední

төрийн албан ёсны хэл

Чех улсын хувьд Чех хэл юм. Улсын
сургуулиудад сургалт чех хэлээр
явагдана. Ерөнхийлөн хэлэх ахул
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jednání

j
jazyk ten jazyk, kterým se na území
daného státu převážně komunikuje.

тухайн улсад дийлэнхийн хэрэглэж
байгаа хэл нь албан ёсны хэл
хэмээн ойлгогддог.

jednání
jednání

үйлдэл, хэлэлцэх, харилцах

protiprávní jednání

Хууль зөрчих

úřední jednání

албан газартай харьцах

ústní jednání

аман харилцаа

jednatel

fyzická ↓osoba, která je statutárním
↓orgánem ↓společnosti s ručením
omezeným

jednotné vízum

↓vízum do 90 dnů

karta
karta

төлөөлөн удирдагч, захирал

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компанийн үйл ажиллагааг удирдаж
буй этгээд.

карт, үнэмлэх

biometrická karta

ePKP: průkaz o povolení k pobytu
s čipem s biometrickými prvky (digitální fotografie obličeje a otisky prstů).
Tzv. ePKP se vydává cizincům z třetích zemí s povoleným dlouhodobým
↓pobytem nebo trvalým ↓pobytem
na území ČR.

биометрийн карт

Биометрийн өгөгдөл ( дижитал гэрэл
зураг, хурууны хээ ) агуулсан чип
бүхий карт, ePKP хэмээн товчилно.
Чех улсын нутаг дэвсгэр дээр удаан
хугацааны оршин суух зөвшөөрөл,
байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй
гуравдагч орны иргэдэд олгодог.

debetní karta

platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace (výběr
peněz v hotovosti, bezhotovostní
↓platby v maloobchodní síti nebo
na internetu atd.), pokud je na ↓účtu
dostatek peněz.

дебет карт, зээлийн карт

Харилцагчийн данснаас мөнгө
гаргах төлбөрийн карт. Дансанд
байршуулсан мөнгөний хэмжээгээр
гүйлгээ хийх ( бэлэн мөнгө авах,
дэлгүүр, интернетээр төлбөр хийх )
боломжтой.

karta pojištěnce

↓průkaz pojištěnce

kreditní karta

úvěrová karta: platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která
umožňuje provádět finanční operace
(výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní

зээлийн карт

Харилцагчийн данснаас мөнгө
гаргах төлбөрийн карт. Банкнаас
мөнгө зээлэх боломжтойгоос гадна
гүйлгээ ( бэлэн мөнгө авах, дэлгүүр,
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modrá karta

k
↓platby v maloobchodní síti nebo na internetu atd.) s možností čerpání ↓úvěru

интернетээр төлбөр хийх ) хийж
болно.

modrá karta

povolení k dlouhodobému pobytu na
území ČR za účelem výkonu ↓zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

цэнхэр карт

Чех улсад эрэлт хэрэгцээтэй нарийн
мэргэжил эрхлэх зориулалттай
удаан хугацааны оршин суух
зөвшөөрөл.

pobytová karta rodinného
příslušníka občana EU

doklad o přechodném ↓pobytu
rodinného příslušníka ↓občana EU na
území ČR

Европын Холбооны иргэний гэр
бүлийн гишүүний оршин суух
үнэмлэх

Европын Холбооны иргэний гэр бүлийн
гишүүн Чех улсын нутаг дэвсгэр
дээр түр хугацаанд оршин суух
зөвшөөрөл.

zaměstnanecká karta

povolení k dlouhodobému pobytu,
které slouží nejen jako pobytové
↓oprávnění, ale také jako povolení
k práci

ажилтны үнэмлэх

Оршин суух эрхээс гадна хөдөлмөр
эрхэлсний үндсэн дээр олгодог
удаан хугацааны оршин суух
зөвшөөрөл.

zelená karta

povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem ↓zaměstnání pro snadnější
přístup na trh práce cizinců z vybraných zemí majících kvalifikaci, po
které je v ČR poptávka

ногоон карт

Чех улсад эрэлт хэрэгцээтэй
мэргэжил эзэмшсэн зарим нэг
улсын иргэдэд хөдөлмөрийн зах
зээлд нэвтрэхэд дөхөмчилсөн удаан
хугацааны оршин суух зөвшөөрөл.

kartotéka
KATASTR
katastr nemovitostí

картын сан
veřejný soubor ↓údajů o ↓nemovitostech v ČR zahrnující jejich popis,
údaje o jejich vlastnících, soupis
a geometrické a polohové určení. Odpovědnou institucí je Katastrální úřad
a je dostupný i online.

үл хөдлөх хөрөнгийн улсын
бүртгэл

Чех улс дахъ үл хөдлөх хөрөнгийн
олон нийтэд нээлттэй бүртгэл. Үл
хөдлөх хөрөнгө, түүний байршил,
эзэмшигч, геометрийн талаархи
мэдээлэл агуулдаг. Кадастрын
албан бүртгэлийг хариуцдаг бөгөөд
интернетээс үзэж болно.

vklad do katastru nemovitostí

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

үл хөдлөх хөрөнгийн улсын
бүртгэлд бүртгүүлэх

Өмчлөх, барьцаалах, бусдаас
урьтаж худалдаж авах эрх. Бүртгэл
хийх төлбөртэй үйлчилгээг
Кадастрын албанаас үзүүлдэг.

kauce

vratná peněžitá záruka, například za neplacení nájmu nebo náhrada za ↓vazbu

барьцаа, батлан даалт

Буцааж авч болох мөнгөн барьцаа
- жнь: байрны түрээсийн барьцаа,
хоригдлыг батлан даалтад гаргах.
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klient

k

klient

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

үйлчлүүлэгч

1. Нийгмийн үйлчилгээний салбарт
үйлчлүүлэгч.
2. худалдааны салбарт худалдан
авагчийг хэлнэ.

kolková známka

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

үлсын тэмдэгт

Мөн kolek гэдэг. Энэхүү колек
маркыг засаг захиргаа болон
шүүхээс үзүүлсэн үйлчилгээний
улсын хураамж, татвар төлөхөд
ашиглана. Уг маркыг худалдах
эрх бүхий улсын шуудангийн бүх
салбаруудад худалдаална.

Komise pro rozhodování ve věcech
pobytu cizinců

odvolací orgán příslušný pro rozhodování ve věcech ↓odvolání cizinců
vůči ↓rozhodnutím ↓MV týkajícím se
pobytu na území ČR

Гадаадын иргэдийн оршин
суухтай холбогдсон асуудлыг
шийдвэрлэх хороо

БНЧУ-д оршин суухтай холбоотой
Дотоод хэргийн яамнаас гаргасан
шийдвэрийн эсрэг гадаадын
иргэдийн гомдлыг хянан хэлэлцдэг,
давж заалдах шатны байгууллага.

komunální odpad

směsný odpad: podle legislativy
veškerý odpad vznikající při činnosti
fyzických ↓osob (domácností) na
území obce (↓obec)

ахуйн хог хаягдал

Мөн směsný odpad гэнэ. Хүн оршин
сууж буй хот суурин газар үүсэх бүх
төрлийн хог.

kontrola
kontrola

хяналт шалгалт

pobytová kontrola

kontrola legálnosti pobytu ↑cizinců na
území ČR, kterou provádí cizinecká
↓policie v dopravních prostředcích, na
↓ubytovnách, v bytech, na tržištích,
na nádražích, u ↓zaměstnavatelů aj.
Při kontrole je cizinec povinen předložit cestovní ↑doklad nebo
biometrickou ↑kartu a ↓průkaz
pojištěnce.

оршин суух зөвшөөрлийн
шалгалт

Цагдаагийн газрын гадаад иргэдийн
оршин суух асуудлыг хариуцсан
салбараас нийтийн унаа, байр, зах,
өртөө буудал, ажлын байранд явуулдаг
гадаад иргэдийн Чех улсад оршин суух
зөвшөөрлийн шалгалт. Шалгалтын
явцад гадаадр иргэн паспорт эсвэл
биометрийн карт, даатгуулагчийн
үнэмлэх үзүүлэхээ үүрэгтэй.

technická kontrola vozidla

↓zákonem vyžadovaná pravidelně se
opakující kontrola stavu vozidla. Kontrolu provádí a doklad o jejím absolvování vydává stanice technické kontroly
(STK), bez něj nelze vozidlem jezdit.

автотээврийн техникийн хяналт
үзлэг

Хуулинд заасан тогтмол хугацаанд
автомашины техникийн байдалд
хийх хяналтын үзлэг. Хяналтын
үзлэг хийж гүйцэтгэсэн тухай баримт
нь техникийн хяналтын станц (STK)
болно. Ийм баримтгүйгээр тээврийн
хэрэгсэл барихыг хориглоно.
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konzervatoř

k

konzervatoř

střední ↓škola nebo vyšší odborná
↓škola

урлагийн дунд/дээд сургууль

Урлагийн дунд/дээд сургууль.

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

консул

Гадаад улсад худалдаа, эдийн засаг,
эрдэм шинжилгээ, зам тээврийн
салбарт эх орноо төлөөлж буй мөн
виз, паспорт, шилжин суурьшилтыг
хариуцсан элчин сайдын яамны
ажилтан.

konzulát

součást zastupitelského ↓úřadu
státu v zahraničí. Má na starosti
i pobytovou agendu.

консулын газар

Гадаад улсад суугаа Элчин сайдын
яамны нэг хэсэг бөгөөд иргэдийн
оршин суух асуудал зэргийг
хариуцдаг.

korespondenční adresa

doručovací ↑adresa

obchodní korporace

druh právnické ↓osoby: ↑obchodní společnosti (veřejná obchodní
↓společnost, komanditní ↓společnost, ↓společnost s ručením
omezeným, akciová ↓společnost
a evropské hospodářské zájmové
sdružení) a ↑družstva

хувь нийлүүлсэн
нийгэмлэг, корпораци

Хуулийн этгээдийн нэг төрөл. Үүнд
худалдааны компани ( нээлттэй
хувьцаат компани, хязгаарлагдмал
хариуцлагатай түнш,
хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани, хувьцаат компани ),
хоршоолол багтдаг.

korupce

protiprávní zneužívání postavení
k sebeobohacení a jiným výhodám.
Jedná se o ↓trestný čin podplácení,
přijetí ↓úplatku, zneužití pravomoci
úřední osoby aj.

авилга

Хувийн ашиг олох зорилгоор албан
тушаалаа хууль бус урвуулан
ашиглах. Үүнд хээл хахууль өгөх,
хээл хахууль авах, албан тушаал
эрх мэдлээ урвуулан ашиглах зэрэг
үйлдлүүд орно.

krádež

↓trestný čin ↓odcizení věci, kterým se
způsobí na cizím majetku závažná škoda

хулгай

Бусдын эд юмыг хулгайлж ноцтой
хохирол учруулах гэмт хэрэг.

kraj

tzv. vyšší územní samosprávný celek
(↓samospráva) menší než stát a větší
než okres. V ČR je 14 krajů včetně Prahy.

муж

Муж нь өөртөө засах засаг
захиргааны дээд нэгж юм. Чех улс
14 мужаас бүрдэнэ.

krátkodobé vízum

↓vízum do 90 dnů

kroužek (zájmový)

zájmová volnočasová aktivita dětí,
např. kroužek plavání

дугуйлан

Хүүхдийн чөлөөт цагаа өнгөрөөх
сайн дурын арга хэмжээ, ж нь: усанд
сэлэх дугуйлан.
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kulturní šok
kulturní šok

k
souhrn pocitů ze života v cizím prostředí, reakce na nové, nečekané
a často nepříjemné situace.

kurátor
kurátor

соёлын шок, балмагдал

Шинэ орчин нөхцөлд орсноос үүсдэг
сэтгэл зүйн өөрчлөлт. Ийм өөрчлөлт
үүсэх нь зүй ёсны үзэгдэл бөгөөд
гол төлөв гэнэтийн өөрчлөлт, таагүй
байдалд үзүүлж буй хариу үйлдэл
юм.

асран хамгаалагч, куратор

sociální kurátor pro dospělé

sociální ↓pracovník na ↓obecním
úřadě, který poskytuje sociální
↓poradenství osobám ohroženým
↓sociálním vyloučením

насанд хүрсэн иргэдийг
харгалзан дэмжигч

Нийгмээсээ тусгаарлагдсан
бүлэгт хамрагдах иргэдэд сэтгэл
зүй нийгмийн зөвлөгөө өгдөг
орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагын нийгмийн ажилтан.

sociální kurátor pro mládež

specializovaní sociální ↓pracovníci
↓obecního úřadu zaměřující se na
práci s ↓nezletilými dětmi a ↓mladistvými, kteří se dopustili nezákonného
jednání nebo kteří trpí opakovanými
poruchami chování závažného charakteru

өсвөр насны хүүхэд залуучуудыг
асран хамгаалагч

Хэрэг зөрчилд холбогдсон эсхүл
удаан хугацаанд хэвийн бус авир
гаргаж байгаа насанд хурээгүй
хүүхэд, өсвөр үеийхэнтэй ажилладаг
орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагын мэргэшсэн нийгмийн
ажилтан.

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.

лизинг

Лизингийн зээлээр худалдаа хийх.
Худалдан авагч нь лизингийн
зээл авахдаа эхлээд урьдчилгаа
төлбөр төлөх ба цаашид тогтмол
түрээсийн төлбөр төлнө. Урьдчилан
тохиролцсон хугацаандаа багтаж
түрээсийн төлбөрөө бүрэн төлснөөр
түхайн эд юмс худалдан авагчийн
эзэмшилд шилжинэ.

lékař
lékař
dětský lékař

эмч
pediatr: lékař specializující se na péči
o zdraví dětí do 18 let

oční lékař
odborný lékař
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хүүхдийн эмч

18 нас хүртэлхи хүүхэд хариуцдаг
мэргэжлийн эмч.

нүдний эмч
lékař s určitou medicínskou specializací, např. kardiolog

нарийн мэргэжлийн эмч

Тусгай мэргэжлээр мэргэшсэн эмч,
ж нь: зүрхний эмч.
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posudkový lékař

l

posudkový lékař

zabývá se kontrolou posuzování
dočasné pracovní neschopnosti pro
účely nemocenského pojištění (↑dávky nemocenského pojištění), dále
posuzováním ve věcech důchodového ↓pojištění, bezmocnosti, sociální
péče a státní sociální podpory

магадлагч эмч

Түр хугацаагаар ажиллах чадвараа
алдсан зардлыг өвчний даатгалаас
гаргуулах үүднээс шалгалт
хийхээс гадна тэтгэврийн даатгал,
нийгмийн халамж, үлсаас олгож буй
тэтгэмжийн магадлагаа олгоно.

praktický lékař

všeobecný lékař: poskytuje lékařskou
péči a vysílá pacienta s doporučením
k odbornému lékaři

өрхийн эмч

Эрүүл мэндийн үзлэг хийж
шаардлагатай тохиолдолд
өвчтөнийг нарийн мэргэжлийн эмч
рүү явуулна.

revizní lékař

lékař zdravotní pojišťovny, který
kontroluje výkony a jejich účtování
prováděné smluvními lékaři

хянах эмч

Гэрээт эмчийн хийсэн үзлэг болон
тэдний хийсэн төлбөр тооцоог
хянаж шалгадаг эрүүл мэндийн
даатгалын газрын эмч.

zubní lékař

stomatolog

шүдний эмч

ženský lékař

gynekolog

эмэгтэйчүүдийн эмч

lékařské vyšetření

lékařská prohlídka

эмчийн үзлэг

doba stanovená k splnění nějaké
povinnosti, nebo doba stanovená
k uplatnění svého práva (např. odvolací lhůty)

тогтоосон хугацаа

Эрх хангах, тодорхой үүрэг
даалгавар биелүүлэх тогтоосон
хугацаа, жнь: давж заалдах хугацаа.

výpovědní lhůta

doba, ve které lze vystoupit ze závazku smlouvy (↓výpověď)

цуцлагдах хугацаа

Гэрээний үүргээс татгалзах хугацаа.

lichva

půjčka s nemorálně velikým ↓úrokem

мөнгө хүүлэх

Ёс зүйд нийцэхгүй өндөр хүүтэй
зээл.

lhůta
lhůta

list
list
list vlastnictví
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хуудас
výpis z katastru nemovitostí: veřejná
↓listina obsahující soupis ↓nemovitostí, které v daném katastrálním
území vlastní konkrétní vlastník či
spoluvlastníci a který slouží

эзэмших эрхийн гэрчилгээ

Нэг болон түүнээс дээш хамтран
зэмшигчтэй үл хөдлөх хөрөнгийн
жагсаалт. Олон нийтэд нээлттэй тус
жагсаалтыг харьяа кадастрын алба
эсхүл Чех ПОИНТ-оос гаргуулж авах
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oddací list

l
k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává jej katastrální úřad nebo ↑Czech
POINT. (↑katastr nemovitostí)

ба тухайн өмчийг эзэмшиж байгаа
нотолгоо болно. Мөн «výpis z katastru nemovistostí» гэж нэрлэнэ.

oddací list

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

гэрлэлтийн баталгаа

Гэрлэлт бүртгэсэн иргэний
бүртгэлийн газраас олгодог баримт.

rodný list

matriční doklad o narození, který udává základní informace jako jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné
↑číslo a ↓údaje rodičů. Vydává ho
matriční ↓úřad v místě narození.

төрсний гэрчилгээ

Шинэ мэндэлсэн хүүхдийн овог
нэр, төрсөн газар, огноо, эцэг
эхийн регистрийн дугаар болон
бусад мэдээллийг багтаасан
баримт. Төрсний гэрчилгээг хүүхэд
мэндэлсэн тухайн газрын иргэний
бүртгэлийн газар олгоно.

úmrtní list

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

нас барсны лавлагаа

Тухайн газрын Иргэний Бүртгэлийн
газраас олгодог нас барсны
лавлагаа.

výuční list

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

мэргэжлийн үнэмлэх

Тодорхой мэргэжлээр төгсөлтийн
улсын шалгалт авдаггүй дунд
сургууль төгссөн гэрчилгээ.

listina

jakýkoliv písemný úřední dokument

албан бичиг

Аливаа нэгэн албан бичиг баримт.

loupež

závažný ↓trestný čin ↓odcizení věci
s použitím násilí nebo pod pohrůžkou
jeho použití

дээрэм

Бусдын эд юмыг хуч хэрэглэж
эсхүл хүч хэрэглэхээр заналхийлэн
булааж авах хүнд гэмт хэрэг.

mafie

organizovaná zločinecká skupina
(↓zločinec)

гэмт хэргийн хуйвалдааны бүлэг,
мафи

Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн
бүлэг.

magistrát

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

хотын захиргаа

Хуулиар тогтоогдсон хотын
захиргаа, тэргүүн нь хотын дарга.

majitel
maloobchod
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эзэмшигч, өмчлөгч, эзэн
způsob prodeje zpravidla menšího
objemu zboží konečnému spotřebiteli

жижиглэнгийн худалдаа

Бараа бүтээгдэхүүнийг жижиглэн
худалдаалж хэрэглэгчдэд хүргэх
эцсийн шат.
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manželství
manželství
manželství

гэрлэлт

monogamní manželství

manželství jednoho muže s jednou
ženou. V ČR je to jediná legální forma
manželství.

гэр бүлийн моногами хэлбэр

Эр эм хоёроос бүрдэх гэр бүл.
Чех улсад зөвхөн ийм бүтэцтэй
гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрдөг.

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, ↓nezletilým, právně
nezpůsobilým aj.

хүчин төгөлдөр бус гэрлэлт

Хууль бус гэрлэлт. Садан төрлийн
хүмүүс хоорондоо, насанд хүрээгүй
болон хууль зүйн эрх үүрэг хүлээх
чадамжгүй хүнтэй гэрлэсэн
тохиолдолд гэрлэлтийг хүчингүйд
тооцох ба зөвхөн шүүхээр энэ
асуудлыг шийднэ.

polygamní manželství

polygamie, mnohomanželství: označuje rodinné soužití muže či ženy s více partnery
opačného pohlaví. V ČR je zakázáno.

олон эхнэр, нөхөртэй байх
заншил

Нэг гэр бүлд олон эхнэр, нөхөр
хамт амьдрахыг Чех улсад хуулиар
хориглодог.

účelové manželství

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

хуурамч гэрлэлт

Гэр бүл болж амьдрахаас өөр
зорилго агуулах, жнь: гадаад
улсад нэвтрэх, тэндээ оршин
суух, гадаадын иргэдэд хамаарах
хууль дүрмээс зайлсхийх
үүднээс батлуулсан гэрлэлт. Ийм
тохиолдолд Чех улсын хуулиар
оршин суух зөвшөөрлийг хууль
бусаар авахад тусалсан гэмт
хэргийн шинжтэй гэж үзэх ба 1 жил
хүртэлхи хорих ялаар шийтгэнэ.

vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství

doklad vyžadovaný při uzavírání
manželství 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
domovském státě.

гэрлэгчдийн иргэний эрх зүйн
чадамжийн нотолгоо

Гадаад улсад гэр бүлээ батлуулахад
шаардагдах баримт. Чех улсын
иргэн иргэний бүртгэл мэдээллийн
албанаас, гадаад иргэн эх орноосоо
авах ба элчин сайдын яамнаас нь
холбогдох мэдээлэл өгнө.

matrika

veřejný úřední seznam shromažďující
matriční události (narození, úmrtí,
↓sňatky a ↓registrovaná

Иргэний гэр бүл бүртгэлийн
байгууллага

Иргэний бүртгэлийн газарт хүүхэд
төрөх, нас баралт, гэрлэлт, хамтран
амьдрах зэрэг мэдээллийг бүртгэж
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matrikář
partnerství). Také hovorový název
pro matriční ↓úřad.
matrikář

pracovník matričního ↓úřadu

MD

↓Ministerstvo dopravy ČR

цугларуулна. Ярианы хэлэнд
иргэний гэр бүлийн хэргийн
бүртгэлийн албыг ийнхүү нэрлэдэг.
Иргэний гэр бүл бүртгэлийн
албаны ажилтан

Иргэний гэр бүлийн хэргийн
бүртгэлийн албаны ажилтан.

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

эвлэрүүлэн зуучлал

Маргалдагч талуудыг зохицуулан
тохиролцлуулснаар зөрчил
маргаанаас урьдчилан сэргийлэх
буюу шийдэх арга барил юм.
Хууль зүйд ( шүүхийн бус замаар
маргаан шийдвэрлэх ) болон
бусад тохиолдолд ( сургууль, соёл
хоорондын, гэр бүлийн гишүүдийг
эвлэрүүлэн зуучлах ) хэрэгжигддэг.
Эвлэрүүлэн зуучлалын үндэс нь
маргаантай талуудын хоорондын
харьцааг эвлэрүүлэн зуучлагчийн
дэмжлэгтэйгээр хялбарчилахад
оршино.

interkulturní mediace

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

соёл хоорондын эвлэрүүлэн
зуучлал

Үндэстний болон соёлын ялгаа
бүхий хувь хүн, байгууллагын
хооронд маргаан гарахаас
урьдчилан сэргийлэх эсхүл шийдэх,
бие биенээ харилцан ойлголцох,
зөрчлийг зөөлрүүлэх, эв найртай
байдлыг дэмжих зорилгоор
гуравдагч этгээд - эвлэрүүлэн
зуучлагч хөндлөнгөөс оролцдог. Энэ
арга зам нь соёлын ялгаатай иргэд
нийгэмдээ эв найртай хамтдаа
амьдрахыг дэмжих нийгмийн
бодлого гэж ойлгогдоно.

komunitní mediace

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

нийгмийн бүлгийн эвлэрүүлэн
зуучлал

Хот суурин, орон нутаг, айл хөрш
зэрэг нийгмийн бүлгийн түвшинд
зөрчил маргаанаас урьдчилан
сэргийлэх, шийдэх арга зам.
Маргаан гарсан тохиолдолд

mediace
mediace

84

85

peer mediace

m
ихэвчлэн нийгмийн бүлгийн
нэр хүнд, нөлөө бүхий гишүүн
эвлэрүүлэн зуучилдаг.

peer mediace

mediace mezi vrstevníky: mediace
uplatňovaná zejména na školách mezi
žáky jako metoda prevence a řešení
konfliktu

үе тэнгийхний хоорондох
эвлэрүүлэн зуучлал

Өсвөр насны сурагчдын дунд үүссэн
зөрчил маргааныг үе тэнгийхний
хоорондын зуучлалын замаар
урьдчилан сэргийлэх, шийдэх нь.

školený profesionál pro ↓prevenci
a řešení konfliktů. Je nestranný
a nezávislý, vázaný ↓mlčenlivostí.
Seznam zapsaných mediátorů naleznete na stránkách ↓MS
www.justice.cz.

эвлэрүүлэн зуучлагч

Зөрчил маргаанаас урьдчилан
сэргийлэх, шийдэх талаар тусгайлан
бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн. Эвлэрүүлэн
зуучлагч нь биеэ даасан, бүх хүнд
алагчлалгүй хандах үүрэгтэй. Хууль
Зүйн Яаманд бүртгэгдсэн эвлэрүүлэн
зуучлагчдын жагсаалтыг www.justice.
cz. Вэб сайтаас лавлаж болно.

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

соёл хоорондын эвлэрүүлэн
зуучлагч

Соёлын ялгаатай этгээдийн
хооронд зөрчил үүсэхээс урьдчилан
сэргийлэх, шийдэх, хэлэлцэх замаар
зуучилдаг мэргэжилтэн.

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.

нийгмийн цөөнхи

Өөрсдийгөө нийгмийн дийлэнхээс
ялгаатай хэмээн үздэг үндэстний,
ястны, шашны, хэлний цөөнхи хэсэг
бүлэг хүмүүс.

etnická menšina

skupina osob, která se od většiny
liší společným etnickým původem,
jazykem, kulturou. Na rozdíl od
pojmu národnostní ↓menšina se
daný pojem vztahuje na občany
i cizince.

этник цөөнхи, бага ястан

Гарал угсаа, хэл, соёлын хувьд
нийгмийн дийлэнхээс ялгаатай хэсэг
бүлэг хүмүүс. «Үндэстний цөөнхи»
нэр томьёоноос ялгаатай нь чех
болон гадаад иргэнд хэрэглэдэг.

národnostní menšina

V české legislativě se aplikuje pouze
na české občany. Jedná se o skupinu
občanů ČR, která se odlišuje společným etnickým původem, jazykem,
tradicemi a kulturou od majoritní,
většinové společnosti a chce být za

цөөхөн тоот үндэстэн

Чехийн хууль зүйн үүднээс зөвхөн
чех иргэдэд зориулан хэрэглэдэг.
Гарал угсаа, уламжлал, хэл соёлын
хувьд нийгмийн дийлэнхээс
ялгаатай үндэстний цөөнхи болох
хүсэлтэй Чех улсын иргэд. 2014 оны

mediátor
mediátor

interkulturní mediátor

menšina
menšina
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město

m
menšinu považována. V ČR je v roce
2014 14 národních menšin (↓zákon
č. 273/2001, o právech příslušníků
národnostních menšin).

město
město

байдлаар Чех улсад 14 үндэстний
цөөнхи бүртгэгдсэн байна.
(Үндэстний цөөнхийн эрхийн тухай
273/2001-р хууль)
хот

hlavní město Praha

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

нийслэл Прага хот

Чех улсын нийслэл, хуулиар
баталгаажуулсан мужийн
зэрэглэлтэй хот юм.

krajské město

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

мужийн төв хот

Чех улсын нутаг дэвсгэр дээр орших
мужийн төв хот.

statutární město

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

хуулиар тогтоогдсон хот

Хотын эрх зүйн байдлын үндсэн
захирамжид зааснаар хот нь өөртөө
засах эрхтэй байна. 40 000 дээш
оршин суугчтай суурин газрыг хот
гэж тооцох ба Чех улс хуулиар
тогтоогдсон 26 хоттой.

MF

↓Ministerstvo financí ČR
obecně pohyb osob uvnitř státu nebo
přes hranice státu

шилжилт хөдөлгөөн

Улс дотроо болон гадаад улс
руу хил даван зорчих хүн амын
хөдөлгөөн.

migrace dobrovolná

migrace vyplývající z vlastní iniciativy
(vůle) ↓migranta.

сайн дурын нүүлгэлт

Шилжин суурьшигч нь сайн дурын
үндсэн дээр нүүн суурьших.

migrace nucená

nedobrovolná migrace: zahrnuje vyhoštění, evakuaci (vyklizení za účelem
ochrany), vysídlení, migrace vyvolané
např. válečnými konflikty, občanskými
válkami, hladomory atd.

албадан нүүлгэлт

Эх орноосоо албадалгаар гарах,
аюулгүй байдлын үүднээс албадан
нүүх, нүүлгэн шилжүүлэх, өлсгөлөн,
дайн дажнаас дүрвэх зэрэг сайн
дурын бус шилжилт хөдөлгөөн.

migrant

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

шилжин суурьшигч

НҮБ-ын тодорхойлсноор улсын хил
давж гадаад оронд нэг жилээс дээш
хугацаанд сууж буй хүн. Энэ нь эрх
зүйн ангилалд хамаарахгүй.

migrace
migrace
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minimum

m

minimum
minimum

доод хэмжээ

existenční minimum

minimální hranice peněžních příjmů
osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb na úrovni
umožňující přežití. Výše je vždy stanovena ↓usnesením Vlády ČR (pro rok
2014 2200 Kč).

амин зуулгын доод түвшин

Амь зуулгын наад захын хүнсний
болон хүнсний бус зүйл худалдан
авахад шаардагдах орлогын доод
түвшин. Орлогын доод түвшингийн
хэмжээг жил бүр Чех улсын
Засгийн газраас тогтоол гаргаж
тодорхойлдог. ( 2014 онд 2200
кроноор тогтоосон )

životní minimum

minimální společensky uznaná
hranice peněžních příjmů k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb. Výše je vždy stanovena
↓usnesením Vlády ČR. Například pro
samostatně žijící osobu je životní minimum pro rok 2014 stanoveno částkou
3410 Kč.

амьжиргааны доод түвшин

Хүний хэрэгцээний наад захын
хүнсний болон хүнсний бус зүйл
худалдан авахад шаардагдах
улсын хэмжээнд мөрдөгдөж
буй амьжиргааны доод түвшин.
Амьжиргааны доод түвшний
хэмжээг жил бүр Чех улсын
Засгийн газраас тогтоол гаргаж
тодорхойлдог, жишээлбэл 2014 онд
бие даан амьдарч буй этгээдийн
хэрэглээг 3400 кроноор тогтоосон
байна.

ministerstvo
ministerstvo

Яам

Ministerstvo dopravy

Тээвэрийн Яам

Ministerstvo financí

Сангийн Яам

Ministerstvo kultury

Соёлын Яам

Ministerstvo obrany

Батлан Хамгаалах Яам

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хэргийн
Яам

Ministerstvo pro místní rozvoj

Бүс Нутгийн Хөгжлийн Яам

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Аж Үйлдвэр, Худалдааны Яам
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Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti

Хууль Зүйн Яам

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Боловсрол Залуучууд Спорт
Биеийн Тамирын Яам

Ministerstvo vnitra

Дотоод Хэргийн Яам

Ministerstvo zahraničních věcí

Гадаад Харилцааны Яам

Ministerstvo zdravotnictví

Эрүүл Мэндийн Яам

Ministerstvo životního prostředí

Байгаль Орчны Яам

ministr pro lidská práva

Хүний эрхийг хамгаалах сайд

místo
místo

газар

Jednotné kontaktní místo

informační místo pro ↓podnikatele na
vnitřním trhu EU poskytující podnikatelům veškeré informace potřebné
k zahájení ↓podnikání. V ČR je jich
15 a jsou umístěny při živnostenských
úřadech.

үйлчлүүлэгчтэй харилцах нэгдсэн
цэг

ЕХ-ы дотоод зах зээлд
бизнес эхлүүлэх болон бусад
шаардагдлагатай мэдээллээр
бизнес эрхлэгчдийг хангадаг
мэдээллийн цэгүүд. Бизнес,
хувиараа аж ахуй эрхлэх асуудлыг
хариуцах газрын дэргэд 15
мэдээллийн цэг ажилладаг.

místo podnikání

adresa zapsaná jako místo ↓podnikání 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.

бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж
буй газрын хаяг

Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд
эсхүл хууль эрх зүйн хүрээнд
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн
бүртгүүлсэн өөр хаяг. Үйл ажиллагаа
явуулж буй цех, оффис, салбар
зэргийн хаягаас өөр байж болно.
Хуулийн этгээдийн хувьд компанийн
албан ёсны хаяг гэж нэрлэнэ.

MK

↑ministerstvo kultury ČR

mladistvý

mladý člověk mezi 15 a 18 rokem
života. Má specifickou ↓trestní odpovědnost

өсвөр насны хүүхэд

15-18 насны хүүхэд залуучууд. Энэ
насныхны эрүүгийн хариуцлага
хүлээх асуудал нь тусгайлан
зохицуулагдсан.
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mlčenlivost

m

mlčenlivost

povinnost zachovávat mlčenlivost,
tj. nezveřejňovat informace má mnoho subjektů – zdravotnický personál, ↓zaměstnanci státní ↓správy,
↓pracovníci v sociálních službách,
tlumočníci aj. Je součástí profesního
↑etického kodexu většiny ↓povolání.

MMR

↑Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MO

↑Ministerstvo obrany ČR

MPO

↑Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV

↑Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR

MS

↑Ministerstvo spravedlnosti ČR

MŠMT

↑Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

MV

↑Ministerstvo vnitra ČR

mýtné

mýto: ↓poplatek, který se vybírá za
použití cesty, silnice, dálnice, tunelu
nebo mostu

MZ

↑Ministerstvo zdravotnictví ČR

mzda
mzda
čistá mzda
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нууцлал, нууц хадгалах

Байгууллага, компанийн нууцыг
бусдад задруулахгүй байх, өөрөөр
хэлбэл эмнэлэг, төрийн байгууллага,
нийгмийн үйлчилгээ үзүүлдэг
байгууллагын ажилтнууд, орчуулагч,
хэлмэрч зэрэг ажилтнууд нь нууц
мэдээллийг бусдад задруулахгүй
байх үүрэгтэй. Нууц задруулахгүй
байх үүрэг нь ихэнх мэргэжлийн ёс
зүйн кодекст тусгагдсан байдаг.

зам ашигласны хураамж

Зам, авто зам, хурдны зам, хонгил,
гүүр ашигласаны хураамж.

finanční odměna za vykonanou práci

цалин хөлс

Ажил үүргээ гүйцэтгэсний хөлс,
төлбөр.

peněžní odměna za práci, která je
↓zaměstnanci skutečně vyplacena
po odpočtu ↓záloh na ↑daň z příjmu
a záloh na sociální ↓pojištění a zdravotní ↓pojištění

цэвэр цалин

Нийт цалингаас орлогын албан
татвар, нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даатгалын шиймтгэл
суутгасны дараа ажилтанд олгосон
хөлс.
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hrubá mzda
hrubá mzda

peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty; vždy se uvádí ve
smlouvách a pracovních nabídkách

нийт цалин

Хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын зард
дурьдагддаг албан татвар, бусад
шимтгэл суутгаагүй хөлс.

minimální mzda

je nejnižší možná mzda, kterou je
povinen ↓zaměstnavatel poskytovat
↓zaměstnanci za práci. V roce 2014
činí 8 500 Kč na celý pracovní úvazek.

цалингийн доод хэмжээ

Ажил олгогчоос ажилтанд олгож болох
цалингийн доод хэмжээ. 2014 оны
байдлаар бүтэн цагаар ажилладаг
орон тооны ажилтны цалингийн доод
хэмжээ 8 500 Чех крон байна.

odvody ze mzdy

částky na sociální ↓pojištění a zdravotní ↓pojištění a ↓záloha na ↑daň

цалингийн шимтгэл

Цалингаас суутгадаг шимтгэлийн
бүрэлдэхүүнд орлогын албан
татвар, нийгмийн болон эрүүл
мэндийн шимтгэл орно.

průměrná mzda

průměrná finanční odměna za vykonanou práci u daného ↓povolání nebo
lidí v daném regionu

дундаж цалин

Тухайн мэргэжил эсвэл бүс нутгаар
ажил үүргээ гүйцэтгэсний дундаж
хөлсийг бодно.

superhrubá mzda

hrubá ↑mzda navýšena o pojistné
placené ↓zaměstnavatelem (25 %
sociální ↓pojištění a 9 % zdravotní
↓pojištění). Z této mzdy se vypočítává
daňový základ.

нийлбэр цалин

Нийт цалин дээр ажил олгогчоос
гаргасан нийгмийн даатгал, эрүүл
мэндийн шимтгэлийн хувийг нэмж
тооцсон хэмжээ. ( Ажил олгогч нь
ажилтныхаа нийгмийн даатгалд
25, эрүүл мэндийн 9%-иар
оролцоно ). Нийлбэр цалингаас
татварын суурийг тодорхойлно.

MZV

↑Ministerstvo zahraničních věcí ČR

MŽP

↑Ministerstvo životního prostředí
ČR

nadace a nadační fondy

↑fundace

nájem

dočasné užívání věci nebo ↓nemovitosti na základě uzavřené nájemní
↓smlouvy mezi nájemcem a ↓pronajímatelem (majitelem) za úplatu

түрээс

Түрээслэгч, түрээслүүлэгч
( эзэмшигч ) талуудын хооронд
байгуулсан гэрээний дагуу эд
хөрөнгө эсвэл үл хөдлөх хөрөнгө
түр хугацаагаар төлбөртэй ашиглах.

nájemce

ten, kdo si pronajímá věc nebo nemovitost od ↓pronajímatele (majitele)

түрээслэгч

Түрээслүүлэгч ( эзэмшигч )-ээс эд
хөрөнгө эсвэл үл хөдлөх хөрөнгө
үнэ төлбөртэй ашиглаж буй этгээд.
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nájemné
nájemné
náklady na bydlení
náklady na bydlení

normativní náklady na bydlení

námitka
námitka

námitka podjatosti
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úhrada za nájem, stanovená v nájemní ↓smlouvě

түрээсийн төлбөр

Түрээсийн гэрээнд заасан төлбөр.

↑nájemné nebo jiná částka placená za poskytnutí ubytování a dále
náklady za plyn, elektřinu, ↓vodné
a stočné, odvoz odpadu a centrální
vytápění nebo za pevná paliva

байрны зардал

Байрны мөнгө эсвэл байр
ашиглуулсаны төлбөр тооцоо,
цахилгаан, цэвэр, бохир ус, хог
хаягдал, төвлөрсөн дулаан хангамж,
хатуу түлш, газ зэрэг тухай байрны
үйлчилгээтэй холбогдох төлбөр
тооцоо.

každým rokem ↓vyhláškou stanovené
náklady jako průměrné ↑náklady na
bydlení podle velikosti obce (↓obec)
a počtu členů domácnosti

байрны норматив зардал

Хот, тосгоны хэмжээнээсээ болон
ам бүлийн тооноос хамааран жил
бүр тогтоол гаргаж баталдаг байр
ашиглалтын дундаж зардал.

1. obecně protest, nesouhlas
2. dle ↓zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení opravný
prostředek proti ↓rozhodnutí České
↓správy sociálního zabezpečení
o přiznání důchodu
3. dle zákona o správě ↑daní a ↓poplatků: řádný opravný prostředek proti
jakémukoliv úkonu správce ↑daně
v souvislosti s řízením vymáhacím
a zajišťovacím
4. dle OSŘ: opravný prostředek proti
platebnímu rozkazu směnečnému
nebo šekovému

1. эсэргүүцэл; эсэргүүцэх
2.-4. гомдол гаргах

1. Ердийн утгаар эсэргүүцэх,
дургүйцэх.
2. Нийгмийн халамжийн тусламж,
үйлчилгээний зохион байгуулалт,
хэрэгжилтийн тухай хуулийн дагуу
Чехийн нийгмийн халамжийн
ерөнхий газрын тэтгэвэр олгох
тухай шийдвэрийг эсэргүүцсэн
тохиолдолд давж заалдах хэлбэр.
3. Татвар хураамжийн тухай
хуулийн дагуу өр төлбөр нэхэмжлэх,
эд хөрөнгө хураах, битүүмжлэх
ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн
аливаа үйлдлийг эсэргүүцсэн
тохиолдолд давж заалдах хэлбэр
юм.
4. ИХШХШТХуулийн дагуу
төлбөрийн захирамжийг эсэргүүцсэн
тохиолдолд давж заалдах хэлбэр
болно.

právo účastníka ↓řízení před ↓soudem se vyjádřit k osobě soudce
a přísedících, pokud má pochybnost
o jejich nestrannosti a objektivitě

хэт нэг талыг барьсан
тохиолдолд гомдол гаргах (шүүх,
шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах
тухай хүсэлт)

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүний үнэн
зөв, шударга, объектив байдалд
эргэлзээ төрсөн тохиолдолд
оролцогчийн зүгээс шүүхэд гаргасан
хүсэлт.
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napomenutí
napomenutí

nejmírnější ↓sankce za ↓přestupek
v přestupkovém řízení

сануулга

Зөрчил хянан шийдвэрлэх
ажиллагаанд, зөрчил гаргасан
этгээдэд оногдуулах хамгийн зөөлөн
шийтгэл.

národnost

příslušnost k národu, etnické skupině.
V ČR si ji lze zvolit na základě osobního rozhodnutí.

яс үндэс

Гарал угсаа, яс үндсээр
харьяалагдах, Чех Улсын иргэд сайн
дурын үндсэн дээр өөрсдийн гарал
угсаагаа сонгох эрхтэй.

nárok

právní možnost uplatnit u ↓soudu
nebo úřadu své subjektivní právo

нэхэмжлэл, шаардлага

Шүүх, төрийн байгууллагад хандаж
өөрийн субъектив эрхээ эдлэх эрх
зүйн боломж.

nařízení

1. v užším smyslu druh podzákonného právního ↓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

тогтоол захирамж

1. Албаны хэлэнд хууль хэрэгжүүлэх
үүднээс засгийн газар, яам эсвэл
төрийн бусад байгууллага, хот
тосгон, мужийн захиргаанаас
гаргасан захирамж.
2. Ерөнхий утгаараа эрх мэдэл
бүхий этгээдээс бусдад өгсөн үүрэг
даалгавар.

nedbalost
nedbalost

болгоомжгүй байдал

nedbalost nevědomá

pachatel nevěděl, že svým jednáním
může porušit nebo ohrozit zájmy chráněné trestním ↓zákonem, ač o tom
vzhledem k okolnostem a ke svým
osobním poměrům vědět měl a mohl
(např. lékař zvolil pro konkrétního
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)

санамсаргүй үйлдэл, хэрэг

Хэрэгтэн нь өөрийн үйлдлээрээ
эрүүгийн хуулиар хамгаалагдсан
эрх ашгийг зөрчих, үүнээс үүдэн
гарах хор уршгийг тодорхой нөхцөл
байдлын улмаас мэдэх боломжтой
байсан хэдий ч орхигдуулсан
( жишээ нь, эмч эмчилгээ хийж
эхлэхээсээ өмнө өвчтөний эрүүл
мэндийн байдлын тухай мэдээлийг
бүрэн гүйцэд судлах боломжтой
байсан боловч судлаагүйн улмаас
тухайн өвчтөний биеийн байдалд
тохирохгүй эмчилгээ хийсэн )

nedbalost vědomá

pachatel věděl, že svým jednáním
může porušit nebo ohrozit zájmy
chráněné trestním ↓zákonem, ale
bez přiměřených důvodů spoléhal na

санаатай үйлдэл, хэрэг

Хэрэгтэн нь өөрийн үйлдлээрээ
эрүүгийн хуулиар хамгаалагдсан эрх
ашгийг зөрчих, үүнээс үүдэн гарах
хор уршгийг ойлгож мэдэж байвч
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nedobrovolná migrace
to, že takové ohrožení nebo porušení nezpůsobí (pachatel nedodržuje
dopravní předpisy a spoléhá na to,
že nedojde k nehodě a následnému
zranění)
nedobrovolná migrace

ийм байдал үүсэхгүй хэмээн
зориуд зохих үндэслэлгүй найдах
( хэрэгтэн замын хөдөлгөөний дүрэм
зөрчиж байгаагаа мэдэж байвч осол
гаргаж, бусдад гэмтэл учруулахгүй
гэж найдна )

↑migrace nucená

nemocnice
nemocnice

эмнэлэг

fakultní nemocnice

nemocnice, která spolupracuje s lékařskou fakultou

факультетийн эмнэлэг

Анагаах ухааны факультеттай
хамтран ажилладаг эмнэлэг.

smluvní nemocnice

nemocnice, která má uzavřenou
smlouvu s danou zdravotní pojišťovnou

гэрээт эмнэлэг

Тухайн даатгалын компанитай гэрээ
байгуулан хамтран ажилладаг
эмнэлэг.

nemovitost

pozemek nebo stavba spojená se
zemí pevným základem

үл хөдлөх хөрөнгө

Газар талбай эсвэл газар талбай
дээр бат бэх сууриар баригдсан
барилга.

nepojistné dávky sociálního
zabezpečení

nepojistné ↑dávkové systémy

neurolog

lékař, zabývající se léčbou onemocnění a poruch nervové soustavy především na organickém podkladě

мэдрэлийн эмч

Хүний бие махбодид биетээр
үүссэн мэдрэлийн системийн өвчин,
согогыг эмчилнэ.

ажилгүйдэл

nezaměstnanost
nezletilý
nezletilý
nezletilé osoby bez doprovodu
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nezletilé dítě: osoba mladší 18 let
(≠ ↓zletilý)

насанд хүрээгүй хүүхэд

18 нас хүрээгүй хүүхэд

na základě ↑nařízení ES se jedná
o svobodné 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 dobu, po
kterou se skutečně nenacházejí v péči
takové osoby

дагалдах хүнгүй насанд хүрээгүй
хүүхэд

ЕХ-ы тогтоол захирамжид зааснаар
өөрийг нь асарч хамгаалах,
хариуцах насанд хүрсэн дагалдах
хүнгүй ЕХ-ы гишүүн орнуудын нутаг
дэвсгэрт нэвтэрч байгаа насанд
хүрээгүй хүүхэд.
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nevládní nezisková ↓organizace

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 jako doba mezi
22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní.
Bývá stanoven obecní ↓vyhláškou.
Rušení nočního klidu je ↓přestupkem.

шөнийн амгалан тайван байдал

Шөнийн амгалан тайван байдлыг
алдагдуулахгүйн тулд нийтийн
найр цэнгээн, барилгын ажил
явуулах, дуу чимээ, доргилт
гаргахыг шөнийн 22,00 - 6,00
цагийн хооронд хязгаарлах буюу
зогсоодог. Хот, тосгоны захирамжид
шөнийн амгалан тайван байдлын
тухай заалт ордог бөгөөд зөрчсөн
тохиолдолд хэрэг зөрчилд
тооцогдоно.

norma

mimo jiné závazné pravidlo
(např. ↓zákon, ↓vyhláška, desatero).
Norma také označuje to, co je společensky přijatelné, „normální“,
tj. statisticky nejčetnější.

норм, стандарт

Хууль, тогтоол, дүрэм журам
нь ерөнхийдөө стандарт гэсэн
утгаар ойлгогддог. Ард түмний
санаанд нийцсэн, «хэвийн» буюу
статистикийн үүднээс хамгийн
түгээмэл зүйлийг мөн «стандарт»
гэж нэрлэдэг.

nostrifikace

uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání (základního, středního,
vyššího odborného nebo vysokoškolského — ↑dosažené vzdělání) úřady
ČR. Nostrifikace provádí krajské úřady, univerzity nebo ministerstva, a to
v závislosti na stupni vzdělání a jeho
typu. U některých ↓povolání (lékař,
zdravotní sestra) neumožňuje
nostrifikace přímý výkon profese, je
potřeba složit další profesní ↓zkoušky
(„aprobační zkoušky“).

боловсролын гэрчилгээг
дүйцүүлэн тодорхойлолт гаргах
ажиллагаа

Гадаад улс орнуудад суурь,
дунд, мэргэжлийн дунд болон
их, дээд сургуулийн боловсрол
эзэмшигч нь боловсролын
үнэмлэх, гэрчилгээгээ ЧУ-ын
холбогдох байгууллагаар дүйцүүлэн
тодорхойлолт гаргуулна. Гадаад улс
орнуудад эзэмшсэн боловсролын
үнэмлэх, гэрчилгээг боловсролын
түвшин, төрлөөс хамааран
мужийн захиргаа, их сургууль
холбогдох яам тодорхойлно.
Эмч, бага эмч, сувилагч зэрэг
нарийн мэргэжил эзэмшигч нь
боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээгээ
дүйцүүлэн тодорхойлуулахаас
гадна мэргэжлийн шалгалт өгөх
шаардлагатай.

notář

fyzická ↓osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování
veřejných ↑listin (smlouva, ↓závěť),

нотариатч

Хууль зүйн мэргэжил эзэмшсэн
этгээд байх бөгөөд иргэдийн
үйлдсэн баримт бичгийг гэрчлэх
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o. p. s.

o
přijímání úschov a některým dalším
činnostem (ověřování podpisů aj.),
z nichž významná je zejména činnost
notáře jako soudního komisaře.

o. p. s.

obecně prospěšná ↓společnost

o. s. ř.

občanský soudní ↓řád

OAMP

↓Odbor azylové a migrační politiky MV

obálka
obálka

( гэрээ байгуулах, гэрээслэл
бичих ) хадгалах, гарын үсэг
баталгаажуулах үйлчилгээг төрийн
нэрийн өмнөөс үзүүлдэг. Үүгээр
зогсохгүй нотариатч шүүхийн
комиссарын үүрэг гүйцэтгэнэ.

дугтуй

obálka s červeným pruhem

↑dopis do vlastních rukou výhradně
adresátovi

obálka s modrým pruhem

↑dopis do vlastních rukou

občan
občan

иргэн

občan EU

státní příslušník ČR a dalších členských zemí EU

ЕХ-ны гишүүн орнуудын иргэн;
ЕХ-ны иргэн

ЧУ болон ЕХ-ны гишүүн улсын
иргэн.

občan třetí země

státní příslušník třetí země: občan
země mimo EU. Nemá ani ↓občanství
ČR ani občanství EU ani občanství
žádného ze států ↑Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska. Nicméně i tito cizinci v případě,
že jsou rodinnými příslušníky ↑občanů EU, jsou řazeni cizineckým právem
k občanům EU.

гуравдагч орны иргэн

ЕХ-ны гишүүн бус улсын иргэн ЧУ, ЕХ, Швецарь, Лихтенштейн,
Норвег, Исланд зэрэг Европын
эдийн засгийн хамтын нийгэмлэгийн
гишүүн бус улсын иргэн. Гуравдагч
орны иргэн нь ЕХ-ны орны иргэний
гэр бүлийн гишүүн байх тохиолдолд
гадаад иргэдийн эрх зүйн байдлын
тухай хуулийн дагуу ЕХ-ны гишүүн
улсын иргэний нэгэн адил эрх үүрэг
эдэлнэ.

poskytuje nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné
poradenství (sociální ↓poradenství)
v 18 právních oblastech a upozorňuje

иргэдэд зөвлөгөө өгөх төв

Эдгээр төвүүдэд хууль зүйн салбарт
18 чиглэлээр мэргэжлийн, хараат
бус, хөндлөнгийн зөвлөгөөг үнэ
төлбөргүй үзүүлдэг бөгөөд иргэдийн

OBČANSKÝ
občanská poradna

106

107

občanské sdružení

o
příslušné státní a místní ↓orgány na
nedostatky legislativy a na neřešené
problémy občanů. Jsou v 66 městech
v ČR. Více na
www.obcanskeporadny.cz.

шийдвэрлэхэд төвөгтэй асуудал,
хууль эрх зүйн алдаа дутагдалыг
төрийн байгууллагын сонорт
хүргэдэг. ЧУ-д нийтдээ 66 хот
сууринд зөвлөгөө өгөх төв ажиллаж
байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
www.obcanskeporadny.cz веб
сайтаас үзнэ үү.

občanské sdružení

ve starém občanském zákoníku sdružení osob za určitým účelem. Jedná
se o právnickou ↑osobu. V novém
občanském zákoníku jsou občanská
sdružení transformována na ↓spolky,
↓ústavy, sociální ↑družstva.

иргэдийн нийгэмлэг буюу
нөхөрлөл

Хуучирсан нэр томъёо; тодорхой
зорилгоор нэгдэж байгуулсан
иргэний хоршоо. Хуулийн этгээдэд
тооцогдоно. Шинэчилсэн иргэний
хуулийн дагуу хоршоо холбоо,
хүрээлэн, нийгмийн хоршоолол
болж өөрчлөгдсөн.

občanství

státní příslušnost: vztah fyzické ↓osoby k veřejnoprávní územní korporaci,
např. státu. Tato příslušnost je spojena
s občanskými právy a povinnostmi,
které jsou vyhrazeny pouze občanům.
V ČR podmínky nabývání a pozbývání
občanství upravuje ↓zákon
č. 186/2013 Sb., o státním občanství
ČR.

иргэншил

Мөн иргэний харьяалал гэж
нэрлэдэг. Тодорхой газар нутагт
оршин тогтнож буй төрт нэгдэл хувь
хүмүүсийн хоорондын харилцаа.
Тухайн улсын иргэний эрх үүрэг
нь зөвхөн харьяалал бүхий
иргэдэд хамаардгаараа онцлог.
ЧУ-ын иргэний харьяаллаас гарах,
харьялал авах нөхцөлийг ЧУ-ын
иргэний харьяаллын тухай 186/2013
тоот хуулиар зохицуулдаг.

jednotka územní ↓samosprávy, která
hospodaří podle vlastního rozpočtu
a je nositelem veřejné moci (může
vydávat ↓vyhlášky, zřizovat obecní
↓policii apod.). Obcemi jsou města,
statutární ↑města a hlavní ↑město
Praha.

хот тосгон; суурин газар

Төсвийн хөрөнгөө бие даан
зарцуулдаг, хууль эрх зүйн мэдэл
бүхий засаг захиргааны нэгж. ( хот
тосгондоо цагдаагийн газар үүсгэн
байгуулах, захирамж тогтоол гаргах
эрхтэй ) Төвлөрсөн суурин газрын
төрөл: хот, тусгайлсан журам бүхий
хот, ЧУ-ын нийслэл Прага хот.

nejvyšší ↑orgán obce v oblasti samostatné působnosti. Je volen přímo
občany na 4 roky. Schvaluje program
územního rozvoje, rozpočtu obce
(↑obec), obecně závazné ↓vyhlášky,

хот, тосгоны иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал

Хот, тосгон төвлөрсөн суурин
газрын бие даасан эрхийн хүрээнд
үйл ажиллагаа явуулдаг дээд
байгууллага бөгөөд иргэний хурлын
төлөөлөгчдийг шууд сонгуулиар

obec
obec

zastupitelstvo obce
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obecní

o
rozhoduje o zřizování obecní ↓policie
apod.

obecní
obecní

4 жилийн хугацаатай сонгодог.
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
орон нутагт төсөв, төлөвлөлт
хийж захирамж тогтоол гаргахаас
гадна орон нутгийн цагдаагийн
газар үүсгэн байгуулах асуудлыг
хариуцна.
хот, тосгоны; төвлөрсөн суурин
газрын

obecní rada

je volena z řad členů zastupitelstva
obce (↑obec) a oprávněna jednat
a činit úkony jménem obce. Rozhoduje o běžných provozních záležitostech
obce, vydává ↑nařízení, připravuje
návrhy k jednání zastupitelstva apod.

хот, тосгон, төвлөрсөн суурин
газрын иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын тэргүүлэгчид

Иргэдийн төлөөлөгчдийн дундаас
сонгогдож хот, тосгоны нэрийн
өмнөөс ажил явуулна. Хот, тосгоны
өдөр тутмын асуудлыг шийдвэрлэх,
захирамж гаргах, иргэдийн
төрөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэх
асуудлыг бэлтгэх үүрэгтэй.

obecní úřad

řídící ↓orgán obce (↑obec). Ve městech se tento úřad nazývá městský
úřad, ve ↑městech statutárních
pak ↑magistrát. Je tvořen starostou,
místostarostou, tajemníkem a ↓zaměstnanci. Plní úkoly, jež mu uloží
↑obecní rada nebo zastupitelstvo
↓obce, a řídí organizace zřízené obcí.

хот, тосгоны захиргаа

Хот, тосгоны үйл ажиллагааг
удирдан чиглүүлдэг байгууллага.
Хотын хувьд хотын захиргаа гэж
нэрлэх бөгөөд засаг дарга, засаг
даргын орлогч, нарийн бичгийн
дарга болон бусад ажилтнуудаас
бүтдэг. Хот, тосгоны захиргаа нь
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
эсвэл ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс
өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж,
хот, тосгоноос үүсгэн байгуулсан
байгууллагуудыг удирдаж ажиллана.

obecní zastupitelstvo

zastupitelstvo ↑obce

obhájce

↓právní zástupce, advokát osoby
v jakémkoliv řízení, jednání, ve kterém
si osoba přeje být zastoupena nebo ve
kterém ze ↓zákona musí být
zastoupena ↑advokátem

өмгөөлөгч

Хууль эрх зүйн аливаа ажиллагаанд
өөрийгөө төлөөлүүлэх хүсэлтэй
эсвэл хуульд заасан нөхцлөөр
өөрийгөө заавал төлөөлүүлэх
үүрэгтэй этгээдийг төлөөлж буй
хуульч.

obchod
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худалдаа
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obchodní

o

obchodní
obchodní

худалдааны

obchodní rejstřík

veřejný seznam, do kterého se zapisují ↓zákonem stanovené ↓údaje
o ↓podnikatelích, 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.

Компани, аж ахуйн нэгжийн
улсын бүртгэл

Компанийн нэр, албан ёсны
хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл,
хувь нийлүүлэгчид зэрэг бизнес
эрхлэгчдийн тухай хуульд заасан
мэдээлэл агуулсан бүртгэл. Тус
бүртгэл нь олон нийтэд нээлттэй
бөгөөд бүртгэлд агуулсан
мэдээллээс хэн дуртай нь эш татах
боломжтой. Компани, аж ахуйн
нэгжийн бүртгэл www.justice.cz
сайтаас харна уу.

obchodní společnost

právnická ↓osoba založená za
účelem ↓podnikání více osob nebo ve
větším rozsahu. Obchodními společnostmi jsou: veřejná obchodní ↓společnost, komanditní ↓společnost,
↓společnost s ručením omezeným,
akciová ↓společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Všechny společnosti
a ↑družstva se povinně zapisují do
↑obchodního rejstříku, bez zápisu
žádná společnost nevznikne.

(худалдааны) компани

Бизнес эрхлэх зорилгоор үүсгэн
байгуулагдсан хэд хэдэн этгээдээс
бүрдсэн хуулийн этгээд. Компани
нь дотроо: нийтийн худалдааны
компани, хязгаарагдмал
хариуцлагатай нөхөрлөл, хувьцаат
компани, европын нийгэмлэг,
европын эдийн засгийн ашгийн
хоршоолол нь худалдааны
компанид тооцогдоно. Компани,
нөхөрлөл, хоршоолол нь аж ахуйн
нэгжийн бүртгэлд заавал бүртгэгдэх
бөгөөд бүртгэлгүйгээр компани
үүсгэн байгуулах боломжгүй.

zákon o obchodních společnostech
a družstvech

↓zákon č. 90/2012 Sb. Upravuje zakládání, fungování a zánik obchodních
společnosti a ↑družstva.

компани болон хоршооллын
тухай хууль

90/2012 тоот хууль, компани болон
хоршооллыг үүсгэн байгуулах, үйл
ажиллагаа явуулах, зогсоох зэрэг
асуудлыг зохицуулдаг.

obchodování s lidmi

závažný ↓trestný čin. Obchodování
s lidmi znamená „najímání, přepravu,
převoz, přechovávání nebo přijetí
osob za účelem zneužívání 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,

хүн худалдах

Онц ноцтой гэмт хэрэг. Хүн
худалдах гэдэг нь сүрдүүлэх,
хүчлэх эсвэл албадлагын
бусад арга хэрэглэх, бусдыг
эрхшээлдээ оруулсан этгээдийн
зөвшөөрөлтэйгөөр хүн хулгайлах,
хууран мэхлэх, эндүүрэлд оруулах,
эрхээ урвуулан ашиглах, бусдын
өөрийгөө хамгаалах чадваргүй
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obviněný

o
a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou.“
Zahrnuje nucenou prostituci, otroctví,
nucenou práci, vykořisťování aj.

байдлыг ашиглах, мөнгө нэхэх,
авах, дарлан мөлжих, айлган
сүрдүүлэх, түрээслэх, тээвэрлэх,
нуун далдлахыг хэлнэ. Хүн
худалдах ойлголтод албадан биеийг
нь үнэлүүлэх, боолчлох, албадан
ажиллуулах, дарлан мөлжөх гэх мэт
үйлдлүүд багтдаг.

obviněný

nejobecnější označení osoby, proti
které se vede trestní stíhání

яллагдагч

Эрүүгийн хариуцлагад татагдсан
этгээдийг яллагдагч гэнэ.

obžalovaný

osoba, o jejímž ↓trestném činu probíhá trestní ↓řízení před ↓soudem

шүүгдэгч

Өөрт нь холбоотой хэргийг шүүхэд
хянан хэцэлцэж буй этгээдийг
шүүгдэгч гэнэ.

očkování

pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování proti infekčním nemocem jsou
prováděna na základě principu povinnosti a pro očkovanou osobu jsou
poskytována bezplatně. Jesle nebo
předškolní zařízení mohou přijmout
pouze dítě s povinným očkováním.

вакцинжуулалт, урьдчилан
сэргийлэх тарилга

Халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор тогтмол, тусгай
болон онцгой вакцинжуулалтыг
заавал хамрагдах зарчмын үндсэн
дээр төлбөргүй явуулдаг. Зөвхөн
вакцинжуулалтад хамрагдсан
хүүхдийг ясли цэцэрлэгт авна.

odběratel

ten, kdo odebírá nebo kupuje od ↑dodavatele. Uvádí se na faktuře.

хүлээн авагч, хэрэглэгч

Нийлүүлэгчээс бараа бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ худалдан авч буй этгээд,
хэрэглэгчийн нэрийг, нэхэмжлэх
төлбөрийн баримтанд бөглөнө.

část úřadu, instituce nebo organizace vymezená specifickou agendou,
kterou vykonává

газар ( тасаг, хэлтэс )

Хариуцаж буй асуудлаар дагнасан
байгууллага, удирдах газрын
тодорхой хэсэг, хэлтэс.

OAMP: vykonává ↓zákonem vymezenou působnost v oblasti mezinárodní
↑migrace, ↑azylu a ochrany cizinců či
osob bez ↑občanství. Do kompetence
odboru ↑MV dále spadá problematika
ochrany státních hranic, vstupu
a pobytu cizinců na území ČR (↓Oddělení pobytu cizinců MV) a koordinace
schengenské spolupráce. Odbor je
koordinátorem ↑integrace cizinců.

Дотоод хэргийн яамны Цагаач,
шилжин сууршилтын бодлогын
газар

Чех товчлол нь «OAMP» байна.
Олон улсын шилжин суурьшилт,
цагаачлал, гадаад болон
харьяалалгүй иргэдийн хамгааллын
асуудал эрхэлсэн газар. Тус газар
нь улсын хил хамгаалах, гадаадын
иргэд БНЧУ-ын нутаг дэвсгэрт
нэвтрэх, оршин суух ( гадаадын
иргэдийн асуудал хариуцсан
хэлтэс ), шенгений орнуудын

odbor
odbor

Odbor azylové a migrační politiky
MV
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Odbor prevence kriminality MV

o
хамтын ажиллагааг зохицуулахаас
гадна чех улсад гадаадын иргэд
дасан зохицох явцтай холбогдох
асуудлыг хариуцдаг.

Odbor prevence kriminality MV

hlavní ↓orgán státní správy
v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti (↑MV), koordinátor koncepce
↓prevence kriminality v ČR

Дотоод хэргийн яамны гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх
газар

Нийтийн хэв журам, аюулгүйн
байдлын асуудал эрхэлсэн
өндөр ач холбогдол бүхий төрийн
байгууллага, БНЧУ-ын гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх бодлого
зохицуулагч.

odbor sociálních věcí

odbor krajského nebo městského úřadu,
který má na starosti obvykle sociální
péči, sociálně-právní ochranu dětí,
sociální prevenci, ochranu práv příslušníků ↑menšin, veřejné zdraví, prevenci
kriminality a drogové problematiky

нийгмийн хэргийн газар

Хот дүүрэг, мужийн захиргааны
газар нь нийгмийн хангамж,
өсвөр насныхны нийгэм, эрх зүйн
хамгаалалт, нийгмийн салбар
дахь урьдчилан сэргийлэх ажил,
үндэстний цөөнхийн эрх ашиг, ард
иргэдийн эрүүл мэнд, гэмт хэрэг,
мансууруулах бодис хэрэглэхээс
урьдчилан сэргийлэх асуудлыг
хариуцдан ажилладаг.

odbory

sdružení ↓zaměstnanců založené
s cílem prosazovat jejich pracovní,
hospodářské, politické, sociální a jiné
zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají
se ↓zaměstnavatelem nebo státem,
například ohledně výše mezd nebo
pracovních ↓podmínek.

үйлдвэрчний эвлэл

Ажилтан, ажилчдын хөдөлмөр
эрхлэх нөхцөл, эдийн засаг, улс
төр, нийгмийн болон бусад ашиг
сонирхлыг хамгаалах зорилгоор
үүсэн байгуулагдсан эвлэл
холбоо. Үйлдвэрчний эвлэл
нь ажлын нөхцөл, цалингийн
асуудлаар ажилтнуудын нэрийн
өмнөөс ажил олгогч болон төрийн
байгууллагуудтай хэлэлцээ хийдэг.

odcizení

1. ↑krádež
2. psychický stav distance mezi lidmi

хулгай

1. Хулгай хийх.
2. Хүмүүс бие биеэсээ хөндийрч
хөрөх, сэтгэлзүйн таагүй байдал.

oddělení
oddělení
Oddělení pobytu cizinců MV
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хэлтэс
pracoviště ↑Odboru azylové a migrační politiky MV pro vyřizování
povolení k dlouhodobému ↓pobytu

БНЧУ-ын Дотоод хэргийн яамны
гадаадын иргэдийн оршин суух
асуудал эрхэлсэн хэлтэс

Дотоод хэргийн яамны цагаач,
шилжин суурьшилтын бодлогын
газрын хэлтэс нь гуравдагч орны
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o

oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
a trvalému ↓pobytu občanů třetích
zemí a přechodného ↓pobytu
a trvalého pobytu ↑občanů EU a jejich
rodinných příslušníků.

oddělení sociálně právní ochrany
dětí městského úřadu

OSPOD: oddělení městského úřadu,
které má mimo jiné zastupovat zájmy
dítěte v řízeních, jako je rozhodování
o péči o děti, o ↓výživném apod. Vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný
za ↓preventivní opatření v rodinách,
zprostředkovává náhradní rodinnou
↓péči a vypracovává pro ↓soud ↓posudky a doporučení (např. aby byla
nařízena výlučná nebo střídavá péče
o dítě apod.).

odečitatelné položky od základu
daně

↑daň

иргэдийн удаан хугацаагаар болон
байнга оршин суух зөвшөөрөл,
ЕХ-ны гишүүн орны иргэд,
тэдний гэр бүлийн гишүүдийн түр
хугацаагаар болон байнга оршин
суух зөвшөөрөл олгохтой холбогдох
асуудлыг хариуцдаг.
хот, тосгоны захиргааны
хүүхдийн нийгэм, эрх зүйн
хамгаалалтын хэлтэс

odesílatel

илгээгч

odklad
odklad

хойшлогдох

Гол төлөв хүүхдийн асрамж,
тэтгэмжийн асуудал хөндсөн
ажиллагаанд хүүхдийн харгалзан
дэмжигч буюу төлөөлөгчөөр
оролцдог. Тус хэлтэс нь эмзэг бүлэгт
хамрагдах хүүхэд илрүүлэх, гэр
бүлийн гишүүдтэй тулж ажиллах,
хүүхэд асрах орлон гэр бүл олох
зуучлах, шүүхийн даалгавраар
хүүхдийн асрамжийн асуудлаар
дүгнэлт, зөвлөлгөө гаргах зэрэг үйл
ажиллагаа явуулдаг.

odklad povinné školní docházky

odložení nástupu dítěte do základní
↓školy, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé. O odklad žádá
zákonný ↓zástupce dítěte ředitele
školy do 31. 5. na základě posouzení
odborníků (pedagogicko-psychologická poradna aj.).

нэгдүгээр ангид орох хугацааг
хойшлуулах

6 нас хүрсэн хүүхдийг бие бялдар,
оюун ухааны хувьд зохих түвшинд
хүрээгүй гэж үзсэн тохиолдолд
сургуульд орох хугацааг нь
хойшлуулж болно. Сургуулиас
хойшлуулах хүсэлтийг хүүхдийн
хууль ёсны төлөөлөгч сэтгэлзүйн
зөвлөх төв болон мэргэжлийн
экспертийн гаргасан дүгнэлтийг
үндэслэн тухайн жилдээ 5 сарын
31-ний дотор багтаж сургуулийн
захиралд гаргана.

podmíněný odklad výkonu trestu
odnětí svobody

hov. podmínka: ↓soud může podmíněně

хорих ялыг тэнсэх

яриа. podmínka Тэнсэх; шүүхээс
шүүгдэгчийн биеэ авч явж
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směsný odpad

o
nepřevyšujícího 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 zkušební 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.

směsný odpad

↑komunální odpad

odpor

1. forma řádného opravného prostředku proti nepravomocnému ↓rozhodnutí různých úřadů a institucí, například proti platebnímu rozkazu. Včas
podaný odpor platební rozkaz ruší
v plném rozsahu a ↓soud nařídí
jednání
2. obecně nechuť, vzdor, antipatie

odsouzený
odvolání
odvolání
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буй байдлыг харгалзан үзээд
оногдуулсан ялыг биечлэн
эдлүүлэх шаардлагагүй гэж
үзвэл гурваас дээшгүй жилийн
хорих ялыг тэнсэж 1-5 жилийн
хугацаагаар хянан харгалзахаар
тогтоож болно. Тэнсэгдсэн этгээд
шүүхээс тогтоосон хянан харгалзах
хугацаанд шинээр гэмт хэрэг
үйлдэлгүй засарч хүмүүжсэн нь
нотлогдвол шүүхийн тогтоолыг
биелүүлэхгүй, харин нотлогдоогүй
тохиолдолд шүүхийн хянан
харгалзах хугацаа дуусаагүй ч
шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээнэ.

эсэргүүцэл

1. Албан газар, байгууллагуудын
хүчин төгөлдөр бус тогтоол,
шийдвэр, төлбөрийн захирамжийг
хянаж үзэх шаардлагатай гэж үзвэл
хуулинд заасны дагуу ашиглаж
болох нэгэн хэлбэр. Цаг тухайд
нь гаргасан эсэргүүцэл төлбөрийн
захирамжийг бүрэн хэмжээнд
хүчингүй болгож, хэргийг шүүх
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх хүртэл
нөлөөлдөг.
2. Ердийн утгаар дургүйцэл, зөрчил,
зэвүүцэл.

ялтан
řádný opravný prostředek, kterým lze
napadnout nepravomocné ↓rozhodnutí ↓soudu nebo správního úřadu
prvního stupně. Poučení o odvolání
je vždy uvedeno v rozhodnutí včetně
↑lhůty, dokdy se lze odvolat.

давж заалдах гомдол

Анхан шатны шүүх, захиргааны
байгууллагын хүчин төгөлдөр
болоогүй шийдвэрийг дахин хянан
хэлэцүүлэх хэрэгсэл. Шийдвэрийн
төгсгөл хэсэгт давж заалдах, зохих
гомдол гаргах хугацааны талаархи
мэдээллийг агуулсан байдаг.
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blanketní odvolání
blanketní odvolání

o
↑odvolání bez odůvodnění s uvedením ↑lhůty, dokdy bude odůvodnění
zasláno. Podává se v časové tísni
těsně před vypršením lhůty k podání
odvolání nebo za situace, kdy osoba,
která se odvolává, nemá ještě zajištěnou právní pomoc.

ochrana
ochrana

үндэслэлгүй гомдол

Үндэслэл бичигдээгүй гомдол. Ийм
төрлийн гомдол гаргах тохиолдолд
үндэслэлээ нөхөж бичих хугацаа
заана. Үндэслэлгүй гомдлыг давж
заалдах хугацаа нь дуусах дөхөж
байгаа эсвэл гомдол гаргаж буй
этгээд хууль зүйн туслалцаа олж
амжаагүй нөхцөлд гаргаж болно.

хамгаалал

dočasná ochrana

používá se v naléhavých případech
jako odpověď na hromadný příchod
↓uprchlíků. Důležité je, že na rozdíl
od žadatelů o ↑azyl nemusí žadatelé
o dočasnou ochranu prokazovat individuální pronásledování. V rámci EU je
dočasná ochrana vyhlašována centrálně Radou EU pro cizince z určité
země. Právní úprava dočasné ochrany
je upravena samostatným ↓zákonem
(zákon č. 221/2003 Sb.). Není totožná
s doplňkovou ↓ochranou.

түр хугацааны хамгаалалт

Нэмэлт хамгаалалтаас ялгаатай!
Дүрвэгсэд улсын хилээр бөөнөөрөө
нэвтрэх г.м. онцгой байдалд
авдаг арга хэмжээ. Орогнох
эрх хүсэгчдээс ялгаатай нь түр
хугацааны хамгаалалт хүсэгчид
нь хэлмэгдүүлэлтэд өртсөн гэдгээ
нэгбүрчлэн нотлох шаардлагагүй
гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.
ЕХ-ы гишүүн улсуудын хэмжээнд
ЕХ-ы Зөвлөлөөс тодорхой улсын
иргэдэд зориулан түр хугацааны
хамгаалалт зарладаг дүрэмтэй. Түр
хугацааны хамгаалалт 221/2003
тоот хуулиар зохицуулагдана.

doplňková ochrana

vedle ↑azylu další (nižší) forma mezinárodní ↓ochrany, která se uděluje
↓žadatelům o mezinárodní ochranu
na ↑dobu určitou s možností prodloužení v případě, že důvody pro udělení
doplňkové ochrany trvají (§ 14a, §14b
↓zákona č. 325/1999 Sb., o azylu).

нэмэлт хамгаалалт

Олон улсын хамгаалал, орогнол
хүсэх эрхийн доод шатны хэлбэр.
Нэмэлт хамгаалалт олгох шалтгаан
үргэлжилсээр буй нөхцөлд олон улсын
хамгаалал хүсэгчдэд хугацааг нь сунгах
боломжтойгоор тодорхой хугацаагаар
олгоно. ( Цагаачлалын тухай 325/1999
тоот хуулийн 14а, 14б -р зүйл ).

mezinárodní ochrana

ochranná forma pobytu ve formě
↑azylu nebo doplňkové ↑ochrany,
která se uděluje cizincům (tj. příslušníkům třetích států nebo osobám
bez ↑občanství) v souvislosti s jejich
pronásledováním nebo hrozícím skutečným nebezpečím vážné újmy

олон улсын хамгаалал

Гуравдагч орны болон харьяалалгүй
иргэд хэлмэгдүүлэлт, бодит аюул
заналхийлд өртөх тохиолдолд
орогнох эрх эсвэл нэмэлт
хамгаалалт хэлбэрээр олгох тус
улсад оршин суух зөвшөөрөл.
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okres

o

okres

územní správní jednotka. Organizačně
stojí mezi obcí (↑obec) a ↑krajem.

сум

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгж ( зохион байгуулалт бүтцийн
хувьд муж хот, тосгоны дунд оршдог )

ombudsman

veřejný ochránce práv. Sídlí v Brně.

омбудсмен

Төрийн байгуулагаас чиг үүргээ
зохистой биелүүлээгүй талаар хувь
хүмүүсийн гаргасан гомдлыг авч
хэлэлцэх эрхтэй засгийн газраас
томилогдсон этгээд, Брно хотод
оршдог.

omluvenka

písemná omluva neúčasti žáka ve
výuce

чөлөөний хуудас

Хичээлээс чөлөө авах болсон
шалтгаанаа бичгээр тайлбарласан
хуудас.

onkolog

lékař zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nádorových onemocnění, vč. radioterapie (léčba zářením)

хавдрын эмч, хорт хавдар судлал

Хавдрын эмч гэж хорт хавдар
судлал, оношлогоо, эмчилгээ,
түүнчлэн цацраг туяаны эмчилгээ
хийдэг эмчийг хэлнэ.

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
ustanovena k tomu, aby za osobu
činila rozhodnutí, kterých sama
v běžném životě není schopná nebo
ke kterým není kompetentní.

харгалзан дэмжигч, асран
хамгаалагч

Албан ёсны ажиллагаанд
насанд хүрээгүй хүүхэд, эрх
ашгаа хамгаалах чадамжгүй
хүнийг төлөөлүүлэх зорилгоор
шүүхээс томилсон этгээдийг
хэлнэ. Харгалзан дэмжигч гэж
хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн
шийдвэрээр шийдвэр гаргах
чадамжгүй эсвэл эрхээ хасуулсан
иргэнийг төлөөлөн шийдвэр гаргах
этгээдийг хэлнэ.

opatření
opatření

арга хэмжээ

předběžné opatření

opatření ↓soudu nebo správního
↓orgánu v ČR, kterým jsou dočasně
řešeny určité poměry, než je ve věci
vydáno definitivní ↓rozhodnutí.

урьдчилсан тогтоол/арга хэмжээ

Хэргийн талаарх эцсийн шийдвэр
гарах хүртэл, түр хугацаагаар
тодорхой байдлыг шийдэх нь
ЧУ-ын шүүх болон захиргааны
байгууллагаас авч буй арга хэмжээ
юм.

Opencard

karta s čipem, která nahrazuje jízdenku městské hromadné dopravy,

Опенкарт

Чиптэй картыг нийтийн тээврийн
билет, хотын номын сангийн
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opis

o
parkovací kartu a průkaz do městské
knihovny. Je účinná pouze v hlavním
↑městě Praha.
opis

үнэмлэх, машины зогсоолын карт
зэргээр ашигладаг. Гагцxүү Прага
хотод үйлчилнэ.

kopie originální ↑listiny se stejným
obsahem

хуулбар

Эх хувьтайгаа ижил агуулгатай
бичгийн хуулбар.

1. právo na něco
2. pověření disponovat něčím

эрх, зөвшөөрөл

1. Эрх зөвшөөрөл, лиценз.
2. Ямар нэг зүйлийг хэрэглэх,
ашиглах зөвшөөрөл.

pobytové oprávnění

povolení k pobytu cizince na území

оршин суух эрх

Гадаад этгээдийн оршин суух
зөвшөөрөл.

řidičské oprávnění

povolení řídit motorová vozidla
různých skupin: A – motocykly, B –
osobní vozidla, C – nákladní vozidla,
D – autobusy, T – traktory (řidičský
↓průkaz)

жолооны үнэмлэх

Өөрөө явагч тээврийн хэрэгсэл
жолоодох зөвшөөрөл, үнэмлэхний
ангилал ( A-мотоцикл, B-суудлын
тэрэг, C-ачааны машин, D-автобус,
T-трактор )

ordinace

místnost pro provádění ↓ošetření
nebo vyšetření pacientů

эмчийн өрөө

Өвчтөнд үзлэг болон оношлогоо
хийх өрөө.

1. instituce
2. část těla

байгууллага, биеийн эрхтэн

1. Албан газар, захиргааны
байгууллага.
2. Биеийн эрхтэн.

instituce, které reprezentují stát. Patří
mezi ně ústřední orgány státní ↓správy – ministerstva, Úřad vlády ČR,
Národní bezpečnostní úřad, Český
statistický úřad, Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí aj.; dále ostatní
orgány státní správy – Celní správa,
finanční úřady, Česká ↓správa sociálního zabezpečení, úřady práce,
živnostenské úřady, katastrální úřady,
stavební úřady, matriční ↓úřady,
Česká inspekce životního prostředí,
Česká národní banka.

засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг

Төрийг төлөөлөх байгууллагууд.
Төрийн захиргааны төв
байгууллагууд хамаардаг.Үүнд:
Яамдууд, БНЧУ-ын Засгийн газрын
алба, Үндэсний Аюулгүй байдлын
алба, Чехийн статистикийн газар,
Олон улсын хүүхдийн эрхийг
хамгаалах байгууллага г.м, мөн
өөр төр захиргааны байгууллагууд,
Гаалийн захиргаа, Татварын
байгууллага, Чехийн нийгмийн
хангамжийн газар, Хөдөлмөрийн
товчоо, Аж ахуй эрхлэх лиценцийн
зөвшөөрлийн алба, Үл хөдлөх
хөрөнгийн кадастр, Барилгын газар,

oprávnění
oprávnění

orgán
orgán

orgány státní správy
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orgány veřejné moci

o
Гэр бүлийн бүртгэлийн товчоо,
Чехийн Амьдрах орчний хяналтын
алба, Чехийн ардын банк.

orgány veřejné moci

↑orgány státní ↓správy
a ↓samosprávy

улсын болон нийтийн
байгууллагууд

Төр захиргааны болон өөрөө өөртөө
удирдах байгууллагууд

správní orgán

↑orgán veřejné moci, jemuž je ↓zákonem svěřena vymezená působnost
v oblasti státní ↓správy, např. ↑obecní úřad

төр захиргааны байгууллага

Төр захиргааны удирдлагыг
гүйцэтгэж байгаа хуулиар тусгайлан
эрх олгогдсон нийтийн эрх мэдлийн
байгууллага, жишээлбэл: сумын
тамгын газар.

statutární orgán

osoby oprávněné jednat jménem
právnické ↓osoby (↑obchodní
společnosti, ↓spolku apod.),
např. ↑jednatel ↓společnosti
s ručením omezeným nebo ředitel
státního podniku

төлөөлөх байгууллага

Хуулийн этгээд нь худалдааны
компани, холбоо, нийгэмлэг, г.м.
-ийн нэрийн өмнөөс төлөөлөх
эрхтэй этгээд, жишээлбэл: ХХК
( хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани ) - ийн төлөөлөгч, улсын
байгууллагын захирал.

organizace
organizace

байгууллага

nevládní nezisková organizace

NNO: organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je
určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro
soukromý prospěch. V legislativě ČR
není tento termín zakotven, vždy se
řeší pouze konkrétní právnická forma
tohoto typu organizací.

төрийн бус ашгийн бус
байгууллага(ТББ)

Нийтийн эрх ашигт зориулан үйл
ажиллагаагаа явуулдаг мөн ашгийн
бус ч хувийн эрх ашигт чиглэсэн
үйл ажиллагаатай улсаас томилж
байгуулаагүй, төрөөс хамааралгүй
байгууллага. ЧУ-ын хуулинд энэ
нэр томьё нь тогтсон биш боловч
үргэлж энэхүү эрх зүйн этгээдийн
бүрдэлтийг зохицуулдаг.

příspěvková organizace

organizace zřizovaná ve veřejném
zájmu státem a ↓samosprávou –
tzv. nezisková veřejnoprávní organizace, např. ↓Správa uprchlických
zařízení MV, dětské domovy,
↓psychiatrické léčebny a muzea

төрөөс санхүүжилттай
байгууллага

Нийгмийн эрх ашигт чиглэсэн
өөрөө удирдах удирдлага бүхий
байгууллага, үүнд ашгийн бус
бөгөөд олон нийтэд зориулсан
үйлчилгээтэй байгууллагууд
багтана. Жишээлбэл: ЧУ-ын ДЯЯ
ны Дүрвэгсдэд зориулсан төвүүд,
хүүхдийн асрамжийн төвүүд,
сэтгэцийн эмнэлэг, музей г.м.
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organizovaný zločin

o

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
špinavých peněz, padělání a „obchodu
se státními zakázkami“.

зохион байгуулалттай гэмт хэрэг

Зохион байгуулалттай бүлэг
үйлдсэн эрүүгийн гэмт хэрэг.
Зорилго нь аль болох их ашиг,
орлого олох, нөлөөлөл олж авах юм.
Хууль ёсны бус бизнес эрхлэх арга
замаар хууль ёсны эдийн засгийн
бүтцэнд нэвтрэн орж ялангуяа
хар тамхи, буу зэвсэг, аюултай
материал, хүний наймаа болон
мөнгө угаах явдал, мөн хуурамчаар
«төрийн тендер“-д оролцох
байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг
байна.

ORL

otorhinolaryngologie: lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu
chorob ušních, nosních a krčních

чих, хамар, хоолойн эмч

Чих, хамар, хоолойн өвчнийг
оношлох болон эмчлэх эмнэлэгийн
салбар.

ortoped

lékař zabývající se ↓prevencí,
zjišťováním a léčením vrozených
nebo získaných vad, chorob a úrazů
pohybového ústrojí

ортопед

Хөдлөх эрхтэний гэмтэл, өвчин,
төрөлхийн буюу хожуу авсан
согогийн оношлол, урьдчилан
сэргийлэлт болон эмчилгээ.

osoba
osoba
fyzická osoba

этгээд, хүн
člověk/osoba v právním slova smyslu.
Disponuje právní subjektivitou (způsobilost mít práva a povinnosti dána
od narození) a právní způsobilostí
(obvykle od 18 let).

hledaná osoba
osoba samostatně výdělečně činná
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хувь хүн/этгээд

Хуулинд нэрлэдэгээр хүн/этгээд.
Хуулийн субьект ( төрсөн өдрөөсөө
эхлэн өөрийн эрх, үүргээ эдэлдэг )
буюу ( ихэвчлэн 18 наснаас ) хуулийн
хэрэгжүүлэгч этгээд болдог.

эрэн сурвалжилж буй хүн
OSVČ, živnostník, ↓podnikatel: je pro
úřady, zdravotní pojišťovnu a správu
sociálního zabezpečení osoba, která
má příjem z ↓podnikání a/nebo jiné
samostatně výdělečné činnosti

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
этгээд (OSVČ)

Аж ахуй эрхлэгч, хувиараа
хөдөлмөр эрхлэгч ( OSVČ ) бол
албан газруудад, эрүүл мэндийн
даатгалын болон нийгмийн
хангамжийн даатгалын хувьд
хувиараа үйл ажиллагаа явуулж
эсxүл бизнес эрхэлж орлого олж
байгаа хувь хүн юм.

131

o

právnická osoba
právnická osoba

právní útvar sloužící specifickým
zájmům lidí. Vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Dle nového občanského
zákoníku se dělí na obchodní
↑korporace (např. akciová
↓společnost, ↓spolek), ↑fundace
(např. nadace) a ↓ústavy (např. obdoba obecně prospěšné ↓společnosti).

хуулийн этгээд

Хуулийн нэгж бөгөөд нийтийн
бүртгэлд бүртгүүлснээр үүсэн буй
ижил ашиг сонирхол бүхий бүлэг
хүмүүс. Шинэ иргэний харилцааны
тухай хуулинд зааснаар корпораци
( хувьцаат компани, компани,
холбоо ), фүндац ( фонд, сан ),
төрийн бус байгууллага ( нийгмийн
ашигт байгууллага ) зэрэгт ангилж
байна.

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 společně 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).

гэр бүлийн гишүүдэд тооцогдоx
хүмүүс

Нийгмийн тэтгэмж болон гадаад
иргэд оршин суух зөвшөөрөл
хүсэхэд мэдэгдэх орлогын
үзүүлэлтэй холбоотой нэр томьëо.
Ямар нэг тэтгэмж авах хүсэлт
гаргасны дараа хүсэлт гаргасан
хүнтэй хамт нэг хаяг дээр амьдарч
байгаа бусад хүмүүсийн орлого,
хөрөнгийг нэг гэр бүлийн гишүүд
мэтээр тооцож, орлогын мэдүүлэгээ
үзүүлэхийг шаарддаг. Үүнд ихэвчлэн
эхнэр нөхөр, эцэг эх, насанд хүрсэн
ч суралцаж буй хүүхдүүд багтдаг.

svéprávná osoba

osoba, která může sama sebe zastupovat (např. při jednání s úřady).
V cizinecké legislativě již od 15 let,
jinak od 18 let.

насанд хүрсэн/бие даасан хүн

Өөрөө өөрийгөө төлөөлөх ( албан
газарт ) эрхтэй этгээд, гадаад
иргэдийн эрх зүйн хүрээнд 15 нас
хүрснээс хойш, бусад үед 18 нас
хүрснээс хойш.

OSPOD

↑oddělení sociálně právní ochrany
dětí městského úřadu

OSSZ

okresní ↓správa sociálního zabezpečení

OSVČ

↑osoba samostatně výdělečně
činná, ↓podnikatel
үнэмлэх, гэрчилгээ,
тодорхойлолт

Албан гэрчилгээ эсвэл үнэмлэх.

osvědčení
osvědčení
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úřední potvrzení
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osvědčení o státním občanství

o

osvědčení o státním občanství

↑listina, kterou se prokazuje ↑občanství

улсын иргэний харъяалалын
тухай тодорхойлолт

Иргэний харьяаллыг нотолсон бичиг.

osvojenec

osoba, která byla adoptována
(↑adopce)

үрчлэгдсэн хүүхэд

Үрчлэгдсэн

osvojení

↑adopce

osvojitel

osoba, která má vůči osvojenému
(↑adopce) dítěti rodičovskou zodpovědnost

хүүхэд өргөж авсан эцэг эх

Үрчлэгдсэн хүүхдийг асран
хамгаалах үүрэг хүлээж буй этгээд.

ošetření

poskytování zdravotnické pomoci při
úrazu

эмчилгээ, арчлах сувилах

Гэмтсэн үед эмнэлэгийн тусламж
үзүүлэх.

ošetřovna

zdravotnické zařízení pro menší
↑ošetření

өвчтөн хүлээн авах өрөө

Анхан шатны эмнэлэгийн тусламж
үзүүлэх өрөө.

ošetřovné

nahrazuje příjem zejména v případě ošetřování nemocného člena
domácnosti. Je v běžných případech
vypláceno max. 9 dnů, u osaměle
žijícího ↓zaměstnance 16 dnů.

хүн асарсны тэтгэмж

Гэр бүлийн өөр гишүүнийг асрах
шалтгаанаар хөдөлмөр эрхлэх нь
завсардсан хүнд олгох орлогын нөхөн
олговор, хамгийн урт хугацаа нь 9
хоног ба өрх толгойлсон хөдөлмөр
эрхлэгч хүний хувьд 16 хоног байдаг.

otcovství

1. biologické – biologickým otcem je ten,
jehož sperma oplodnilo matku dítěte
2. sociální – sociálním otcem je ten, kdo
dítě vychovává a koho dítě jako otce
přijímá

эцэг, эцгийн үүрэг

1. Биологийн - биологийн эцэг гэдэг
нь эцгийн сперм хүүхдийн эхийн
үртэй нийлж тогтсон.
2. Асран хүмүүжүүлэгч эцэг хүүхдийг асран хүмүүжүүлж байгаа
ба тухайн хүүхэд өөрийн эцэг шиг
хүлээн зөвшөөрсөн хүнийг хэлнэ.

ověření
ověření
úřední ověření listin a podpisů
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батлах, шалгах
zpoplatněný správní úkon ověření
platnosti kopie s originálem (↓vidimace) a ověřování podpisů (legalizace).
Je nutné mít ↓průkaz totožnosti.
Provádí ho krajské úřady, matriční
↓úřady a ↑obecní úřady, služby
↑Czech POINT, ↓pobočky České
pošty (↓pošta) a ↑notáři.

бичиг болон гарын үсгийн
баталгаажуулалт

Хуулбар бичиг нь бичгийн хувьтайгаа
ижилхэнийг баталгаажуулах мөн
гарын үсгийг баталгаажуулдаг
( легализаци ) төлбөртэй үйлчилгээ
( видимаци ). Биеийн байцаалтаа
үзүүлэх шаардлагатай. Энэ
үйлчилгээг Аймаг, хот, сумын тамгын
газар, иргэний бүртгэл мэдээллийн
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ověřená kopie

o
газар, ПОИНТ, шуудангийн
салбарууд, нотариат дээр хийлгэж
болно.

ověřená kopie

úředně ověřená neboli vidimovaná
↑listina (↓vidimace)

oznamovatel

osoba oznamující podezření na
spáchání ↓trestného činu

зарлагч, мэдэгдэл өгөх

Хэн нэгнийг гэмт хэрэгт сэжиглэн
хардах болон мэдэгдэж байгаа
этгээд.

zamykatelná poštovní přihrádka
(↓pošta) k přijímání poštovních zásilek umístěná na poště s přiděleným
číslem, ke které má za úplatu přístup
jen konkrétní osoba, adresát

Ш/х буюу шуудангын хайрцаг

Тодорхой хэн нэг этгээд зөвхөн
төлбөр төлсний үндсэн дээр өөрт
ирэх шууданг хүлээн авахаар
түрээсэлж буй шууданд байрлах
дугаартай, түгжээтэй шуудангийн
хайрцаг.

P. O. Box

pachatel
pachatel

гэмт хэрэгтэн

pachatel trestného činu

↓zločinec

pacht

jde o dočasné užívání věci za úplatu. Z propachtované 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.

pas
pas

түр зуурын эзэмшил

Түрээсээр түр зуурын хугацаагаар
ямар нэг зүйлийг ашиглах.
Эзэмшсэн юмныхаа үр ашиг
( жишээлбэл жимс ) болон
үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаас
гарсан ашиг орлогоос хувь авж
болно. Харин түрээслүүлсэн
зүйлийг зөвхөн ашиглаж л болно.

паспорт

cestovní pas

úřední ↓průkaz totožnosti pro cestu
do zahraničí

гадаад паспорт

Гадаад улсад зорчиход хэрэглэх
биеийн байцаалт.

cizinecký pas

cestovní ↑doklad, který vydává ČR
cizincům bez cestovního ↑pasu, kteří
mají v ČR trvalý ↓pobyt, doplňkovou
↑ochranu a z objektivních důvodů
si nemohou opatřit cestovní pas své
země

гадаад этгээдийн паспорт

Тухайн этгээдээс шалтгаалахгүй
шалтгаанаар өөрийн харьяат
улсаас паспорт авах боломжгүй
хүнд Чех Улсаас олгодог биеийн
байцаалт. Чех улсад байнгын оршин
суух зөвшөөрөлтэй эсхүл нэмэлт
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neplatný pas

p
хамгаалал олгогдсон гадаад иргэд
үүнд хамаарагдана.

neplatný pas

1. pas s ukončenou dobou platnosti:
2. po ohlášení ztráty nebo ↑odcizení
3. obsahuje nesprávné ↓údaje
4. byl značně poškozen
5. pokud tak rozhodl příslušný ↑orgán
6. pokud držitel pasu ztratil ↑občanství státu, který ho vydal

хүчингүй паспорт

1.Хүчинтэй хугацаа нь дууссан.
2.Паспортыг алдаж гээгдүүлснээ
зарласны дараа.
3.Паспортод буруу мэдээлэл
бичигдсэн.
4.Их гэмтэж урагдсан.
5.Олгосон албан газраас нь
хүчингүй гэж шийдвэр гарсан.
6.Паспортыг олгосон улсын
иргэншлээс гарсан тохиолдолд
паспорт хүчингүй болно.

prošlý pas

pas s ukončenou dobou platnosti

хугацаа дууссан паспорт

Хүчинтэй хугацаа дууссан паспорт.

zbrojní pas

veřejná ↑listina, která fyzickou ↑osobu opravňuje k nabývání vlastnictví
a držení zbraně

галт зэвсгийн үнэмлэх

Хувь хүнд галт зэмсгийг эзэмших
эрх болон хэрэглэх эрх олгоcoн
бичиг.

pátrání
paušál
paušál
výdajový paušál

péče
péče
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эрэн сурвалжлах
fixní částka

зардалын дараа төлбөр

Тогтмол бөгөөд тогтвортой бус
мөнгөний дүн.

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 činnosti 80% aj.
Uplatnění výdajového paušálu může
snížit čistou ↑mzdu, což je nutno
zvážit při prokazování příjmů pro
prodloužení pobytu v ČR.

зардлын дараа төлбөр

Бодит зардлаар биш орлогын
хувиар зардлыг тооцох хэлбэр.
Татварын мэдүүлэгт зардлыг
тооцох хамгийн хялбар арга.
Хувийн хэмжээ нь орлогын зүйлээс
хамаарах ба гар үйлдвэрлэлээс
бусад бол 60% ба гар үйлдвэрлэлд
80% гэх мэт. Зардлын дараа
төлбөрийг ашиглавал цэвэр
орлогын хэмжээ багасах боломжтой.
Иймээс оршин суух эрхээ сунгуулах
үедээ үзүүлэх орлогоо харьцуулж
бодох хэрэгтэй.

сувилгаа/асаргаа
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ambulantní péče

p

ambulantní péče

zdravotní ↓péče poskytovaná pacientům docházejícím do ↑ordinace
lékaře (≠ ↑hospitalizace)

амбулаторийн эмчилгээ

Эмнэлэгт очиж эмчилгээ хийлгэх нь
эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхээс эсрэг
утгатай юм.

hospicová péče

péče, která nabízí těžce nemocným
(většinou v terminálním stavu) a jejich
blízkým účinnou pomoc, kdy už jsou
prostředky klasické medicíny, síly a
schopnosti nejbližšího okolí pečovat
o nemocného nedostačující. Poskytuje se jak v lůžkových hospicových
zařízeních, tak i doma ve spolupráci
s rodinou nemocného (např. domácí
hospic Cesta domů v Praze).

асрах сувилах үйлчилгээ

Асаргаа сувилгаа нь хүнд
өвчтөнд ( голдуу эмчилгээгүй
гэж оношлогдсон ) болон түүний
ойр дотныхонд дэмжлэг тусламж
үзүүлэх, хүнд өвчтөний төрөл
саданд түүнийг асрах хүч чадвар,
тэнхээг өгөх үйлчилгээ юм. Байнга
байлгаж асруулах үйлчилгээ юмуу
гэрийн нөхцөлд гэр бүлийнхэнтэй
нь хамтран асрах зэрэг хэлбэрээр
байдаг. Жишээ нь Прага хотод гэр
нөхцөл дэх асаргаа сувилгаа байдаг
( Cesta domů ).

lázeňská péče

рашаан сувилал

lůžková péče

zdravotní ↓péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí
je nezbytná ↑hospitalizace pacienta

хэвтүүлэн эмчлэх

Амбулаториар эмчлэх боломжгүй
өвчтөнд үзүүлэх эмчилгээ.

náhradní rodinná péče

v ČR se uskutečňuje podle ↓zákona
o rodině v těchto právních režimech:
svěření do péče jiné fyzické ↑osoby,
↑adopce, předpěstounská a pěstounská ↓péče nebo poručnická péče.
(≠ ústavní péče)

гэр бүлийг орлох (асрах хандах)
үйлчилгээ

ЧУ-д гэр бүлийн тухай хуулиар
хүүхдийг гэр бүлийн орчинд асран
өсгөх дараах хэлбэрүүд байдаг.
Хүүхдийг өөр хувь хүний асаргаанд
өгөх ( үрчлэх ), бусдын хүүхдийг
асран хүмүүжүүлэх, бусдийн
хүүхдийг асран хүмүүжүүлэгч гэр
бүлд өгөхөөс өмнө асран хамгаалах,
эсxүл хүүхдийг ( хүмүүжлийн
доголдолтой ) асран хамгаалагч
гэр бүлд даалган өгөх зэрэг байдаг.
Эдгээр хэлбэрүүд нь асрамжийн
газраас эсрэг утгатай юм.

pěstounská péče

typ náhradní rodinné ↑péče v ČR.
Na rozdíl od ↑adopce mohou rodiče
být stále zákonnými ↓zástupci.
↓Pěstoun není zákonným zástupcem
dítěte a k dítěti nemá vyživovací
↓povinnost.

хүүxдийг гэр бүлийн нөхцөлд
асран өсгөх

Төрсөн эцэг эх нь асран хамгаалах
боломжгүй хүүxдийг ЧУ-д гэр
бүлийн нөхцөлд асран өсгөх
хэлбэрийн нэг бөгөөд үрчлэхээс
ялгаатай нь хүүхдийн төрсөн эцэг эх
нь түүний хуулийн төлөөлөгч байх
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pooperační péče

p
эрхтэй. Хүүхдийн асран хамгаалагч
нь хүүхдийн хуулийн төлөөлөгч байх
эрхгүй бөгөөд мөн хүүхдийг тэжээх
үүрэггүй.

pooperační péče

мэс заслийн дарааx эмчилгээ

poúrazová péče

гэмтлийн дарааx эмчилгээ

preventivní péče

↓preventivní prohlídky a ↑očkování
proti infekčním nemocem

урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ

Сэргийлэх үзлэг ба халдварт өвчний
эсрэг сэргийлэх тарилга.

rehabilitační péče

péče zaměřena na regeneraci organismu, zejména pohybového ústrojí

нөхөн сэргээх эмчилгээ

Бие организмийг нөхөн сэргээх
эмчилгээ. Ялангуяа хөдөлгөөний
эрхтэний эмчилгээ.

závodní zdravotní péče

zdravotní ↓péče, kterou má povinnost
zajistit každý ↓zaměstnavatel pro své
zaměstnance a která není hrazena
z veřejného zdravotního ↓pojištění.
Patří zde vstupní a výstupní prohlídky,
posouzení zdravotní způsobilosti pro
výkon práce aj.

үйлдвэрээс юмуу ажлаас үзүүлж
буй эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Ажил олгогч нь ажилчидаа эрүүл
мэндийн үзлэгт оруулах үүрэгтэй.
Энэ үзлэг нь нийтийн эрүүл мэндийн
даатгалаас санхүүжүүлдэггүй ба
үүнд:ажилд орохын өмнөх болон
ажлаас гарахын, мөн энэ үзлэгээр
тухайн хөдөлмөрийг гүйцэтгэхэд
ажилтны эрүүл мэнд тэнцэх эсэхийг
тодорхойлдог.

zdravotní péče

dělí se na ambulantní, lůžkovou,
dispenzární, zdravotní záchrannou
↓službu a ↓zdravotní pohotovost, lázeňskou léčebně-rehabilitační ↑péči,
preventivní ↑péči a poskytování léků

эрүүл мэндийн эмчилгээ,
сувилгаа

Үүнд амбулаторийн эмчилгээ,
хэвтүүлэн эмчлэх, диспансер,
түргэн тусламжийн үйлчилгээ,
рашаан сувилал ба нөхөн сэргээх
эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, эм
эмчилгээ зэрэг орно.

pediatr

dětský ↑lékař

penále

↓pokuta za pozdní platbu. Obvykle se
počítá v procentech (%) nebo promilích (‰) z dlužné částky za každý den
↓prodlení.

төлбөрийг хожимдуулсны
торгууль

Төлбөрийг хожимдуулсны торгууль.
Энэ торгуулийг нийт төлөх ёстой
мөнгөний хувиар эсвэл промиллээр
тооцож, төлөхгүй байгаа өдөр бүрт
ноогдуулдаг.

důchodový

тэтгэврийн

penzijní
penzijní
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penzijní fond

p

penzijní fond

podílový fond, bývá zřizován soukromým subjektem (bankou) či státem.
Poskytuje ↓penzijní připojištění.

тэтгэврийн сан

Хувийн субьект (банк) эсвэл төрөөс
тогтоодог хөрөнгө оруулалтын
нэгдсэн сан. Тэтгэврийн даатгалын
үйл ажиллагаа.

penzijní připojištění

dobrovolné spoření se státním
příspěvkem v soukromých ↑penzijních fondech. Nyní je třetím pilířem
↓penzijního systému.

сайн дурын тэтгэврийн даатгал

Одоо буй тэтгэврийн тогтолцооны
гуравдугаар төрөл. Сайн дураарaa
хувийн, төрийн тэтгэвpийн санд
хадгаламж үүсгэх.

penzijní spoření

důchodové ↓spoření

penzijní systém

důchodový systém: tvoří momentálně
tři pilíře:
1. pilíř povinné důchodové ↓pojištění
2. pilíř důchodové ↓spoření
3. pilíř ↑penzijní připojištění

тэтгэврийн систем

Тэтгэврийн систем гурван төрөл
байдаг:
1.Заавал хамрагдах тэтгэврийн
даатгал.
2.Тэтгэврийн хадгаламжын сан.
3.Сайн дурын тэтгэврийн нэмэлт
даатгал.

pěstoun

osoba, která pečuje o dítě jí svěřené
do pěstounské ↑péče a může přiměřeně vykonávat práva a povinnosti
rodiče

асран хамгаалахаар авсан эцэг эх

Гэр бүлийн орчинд хүүхдийг
асрахаар хариуцан авч байгаа хүн,
хүүхдийг асран хүмүүжүүлэхдээ
тодорхой түвшинд эцэг эхийн үүрэг,
эрхийг эдэлнэ.

petice

písemná žádost oficiálním činitelům
s výzvou pro veřejnost, aby se k ní
připojili další osoby

өргөх бичиг

Бусад ард иргэд нэгдэхийг уриалсан
албан ёсны бичгээр гаргасан өргөх
бичиг.

pevná linka

гэрийн утас

platba
platba

төлбөр

bezhotovostní platba

platba probíhající prostřednictvím
převodů peněžních prostředků bez
fyzické potřeby peněz

бэлэн бус төлөх төлбөр

Бодит мөнгөөр бус мөнгөн
шилжүүлгээр хийгдэх төлбөр.

platba převodem

převedení peněz z účtu na ↓účet

шилжүүлгээр хийгдэх төлбөр

Дансаас дансанд мөнгө шилжүүлэх.

platba v hotovosti

platba pomocí bankovek a mincí

бэлэн мөнгөөр төлөх төлбөр

Цаасан болон задгай мөнгөөр төлөх
төлбөр.
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plátce

p

plátce
plátce

төлөгч

plátce daně

plátce ↑daně

plátce DPH

vybírá a odvádí státu vybranou ↑daň
z přidané hodnoty. Může být registrován dobrovolně 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

plná moc
plná moc

všeobecná plná moc
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НӨАТ-ыг төлөгч

Нэмүү өртгийн албан татварыг
улсад төлөх этгээд. Заавал
бүртгүүлэх эсвэл сайн дураар төлж
болно. Xувь хүн эсxүл хуулийн
этгээд өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд
1 сая кроноос илүү мөнгөний эргэлт
хийсэн тохиолдолд нэмүү өртгийн
албан татварыг заавал төлөгч
болно.

хүчин төгөлдөр байдал
právní ↓předpis je platný ode dne
uvedení ve sbírce ↓zákonů. Platný
předpis se stává aplikovatelným
a vynutitelným až po nabytí účinnosti
(↓účinnost zákona).

хууль тогтоомжуудын хүчин
төгөлдөр байдал

Хууль тогтоомж нь Хуулийн
эмхтгэлд бичсэн өдрөөсөө эхлэн
хүчин төгөлдөр болдог. Хууль
тогтоомжыг хүчин төгөлдөр болсны
дараа гүйцэтгэx ба хэрэгжүүлэх
боломжтой.

právní jednání, kterým ↓zmocnitel
(zastoupený) dává na vědomí třetím
osobám, že ↓zmocněnec (↓zástupce) je oprávněn za něj jen v určitých
věcech jednat

итгэмжлэл

Итгэмжлэгч этгээд ( итгэмжлэгч )
гуравдагч этгээдэд зориулан
хэн нэгнийг итгэмжилэн
( төлөөлүүлэн ) тодорхой үйл хэрэг
дээр өөрийгөө төлөөлөх эрхийг
олгож буй эрх зүйн үйл явц.

generální plná moc: druh ↑plné moci,
který opravňuje ↓zmocněnce jednat
jménem ↓zmocnitele ve všech
právních úkonech, které se zmocnitele týkají nebo mohou týkat. Podpis
zmocnitele musí být úředně ověřený.
Doporučujeme udělovat jen ve výjimečných případech.

ерөнхий итгэмжлэл

Итгэмжлэлийн нэг төрөл,
итгэмжлэгчтэй холбоотой бүх эрх
зүйн үйл хэрэг, үүнтэй холбогдох
бусад үйл хэрэгт итгэмжилсэн
хүн ( төлөөлөгч ) итгэмжлэгчийн
нэрийн өмнөөс үйлдэх эрхийг
олгоно. Итгэмжлэгчийн гарын үсэг
нотириатаар батлуулсан байх ёстой.
Зөвхөн онцгой тохиолдолд ийм
итгэмжлэл хийхийг зөвлөж байна.
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pobočka
pobočka

p
organizační jednotka instituce

pobyt
pobyt

салбар, тасаг

Албан газрын бүтэц зохион
байгуулалтын нэгж.

оршин суух

dlouhodobý pobyt

povolení k dlouhodobému pobytu:
přechodná forma pobytového
↑oprávnění pro pobyt na území delší
než 6 měsíců (3. oddíl § 42 – § 46
↓zákona o pobytu cizinců)

удаан хугацаагаар оршин суух

Удаан хугацаагаар оршин суух
зөвшөөрөл. Чех Улсын нутаг
дэвсгэрт 6 сараас дээш хугацаагаар
оршин суух зөвшөөрөл ( Гадаад
иргэдийн оршин суух тухай хуулийн
42 - 46 зүйлийн 3-р хэсэг )

krátkodobý pobyt

pobyt ↑občana třetí země se stejnými
pravidly v ↓schengenském prostoru,
který v součtu nepřesáhne 90 dnů
během 180 dnů od prvního vstupu na
celém území Schengenu. Pro občany
z vízových zemí se uděluje formou
jednotného schengenského víza.

богино хугацаагаар оршин суух

Шенгений нэгдсэн визийг шенгений
бүсийн нутаг дэвсгэрт орсон эхний
өдрөөс хагас жилийн хугацаанд
3 сараас хэтрэхгүй хугацаагаар
гадаадын иргэнд олгодог.

přechodný pobyt

jakýkoli pobyt ↑občana EU a ↑občan
a třetí země, který není pobytem
trvalým

байнгын бус оршин суух
зөвшөөрөл

ЕX орны иргэн, гуравдагч орны
иргэнд олгогдсон байнгын оршин
суух зөвшөөрлөөс бусад бүх
төрлийн оршин суух зөвшөөрөл.

trvalý pobyt

pobytové ↑oprávnění, které se uděluje obvykle po 5 letech nepřetržitého
přechodného ↑pobytu na území ČR.
Trvání platnosti povolení je neomezené,
k zrušení však dojde, pokud ↑cizinec
pobývá mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, mimo
ČR déle než 6 let a z dalších důvodů
(např. trestná činnost).

байнга оршин суух зөвшөөрөл

Нэг төрлийн оршин суух зөвшөөрөл,
энэ нь ихэнхдээ ЧУ-н нутаг дэвсгэрт
хууль ёсоор тасралтгүйгээр 5
жил амьдарсны дараа олгодог.
Хугацаагүй олгодог ба гадаад
иргэн ЕХ- орны нутаг дэвсгэрээс
тасралтгүйгээр 12 сараас дээш, ЧУын нутаг дэвсгэрээс тасралтгүйгээр
6 жилээс дээш хугацаанд
амьдарсан, өөр бусад шалтгаанаар
( гэмт хэрэг үйлдэх ) цуцалж болно.

podací lístek

formulář České pošty (↓pošta), který
potvrzuje odeslání ↑doporučeného
psaní a ↑balíku

баталгаат шуудангийн тасалбар

Захидал болон илгээмжийг
баталгаатайгаар явуулсныг нотлох
Чехийн шуудангийн тасалбар юм.

podatelna

oddělení úřadu sloužící pro vnější písemný styk s veřejností a institucemi,

албан бичиг баримт хүлээж авах
газар

Олон нийттэй болон албан
байгууллагуудтай харилцах, мөн
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podezřelý

p
doporučujeme při podávání žádosti
vždy požádat o potvrzení přijetí žádosti, které se uděluje na kopii žádosti
podacím razítkem s datem podání.

podezřelý

osoba podezřelá ze spáchání již zjištěného ↓trestného činu, ale ↑orgány
činné v trestním ↓řízení ještě nemají
dostatek informací, které by odůvodnily zahájení trestního stíhání právě
této osoby

podíl
podíl
družstevní podíl

сэжиглэгдэж буй хүн

Гэмт хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа
хүн гэдэг нь xэргийг шалгагч албан
байгууллагад хангалттай нотолгоо
мэдээлэл байхгүйн улмаас мөрдөн
байцаалтыг эхлүүлээгүй түүнийг
буруутайг нотлоогүй үед хэлнэ.

хувь хэсэг, оногдол
členové bytového ↑družstva nevlastní své byty přímo, tzn. nejsou
evidováni coby vlastníci bytů, ale své
byty „vlastní“ nepřímo tak, že mají
družstevní podíl

spoluvlastnický podíl
podmínka

бичиг хэргийг хүлээж авах зэргийг
хариуцсан албан байгууллагын
тасаг. Энд өргөдөл зэргийг өгөхдөө,
өгсөн баримтан дээр тухайн өдрийн
тамга даруулаад, даруулсан
эхээс хуулбар хийж авч үлдэхийг
зөвлөдөг.

нөхөрлөлийн хувь эзэмшигч

Нөхөрлөлийн гишүүд өөрийн
орон сууцыг шууд өмчлөхгүй,
бүртгэлд орон сууцны эзэмшигч
гэж бүртгүүлэхгүй боловч өөрийн
орон сууцаа шууд бус аргаар
буюу нөхөрлөлийн хувь эзэмшигч
маягаар өмчилдөг.

хамтран эзэмшигчийн хувь
podmíněný ↑odklad výkonu
trestu odnětí svobody

hov.,

podmínky
podmínky

нөхцөл

pracovní podmínky

↓zaměstnavatelé jsou povinni dle
↓zákoníku práce vytvářet ↓zaměstnancům pracovní podmínky, které
umožňují bezpečný výkon práce

ажлын нөхцөл

Ажил олгогч нь хуулийн дагуу
ажилтанд хөдөлмөр гүйцэтгэх
аюулгүй орчин нөхцлийг бүрдүүлэх
үүрэгтэй.

podnájem

právní vztah ve formě podnájemní
↓smlouvy mezi zájemcem o bydlení
(podnájemcem) s nájemníkem, tzn.
osobou, která není vlastníkem realitního objektu, ale je osobou, která má

давхар түрээслүүлэх

Түрээсийн гэрээ нь байрны эзэн
буюу байрыг давхар түрээслэхээр
жинхэнэ эзэнтэй гэрээ хийсэн
этгээд, байр түрээслэгч ( давхар
түрээслэгч ) нарын дунд хийх
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podnět

p
s vlastníkem reality uzavřenu nájemní
↓smlouvu. K uzavření smlouvy
o podnájmu je však zapotřebí souhlasu ↓pronajímatele, tzn. vlastníka
realitního objektu (bytu).

эрх зүйн харилцаа. Түрээсийн
гэрээ байгуулахаас өмнө үл
хөдлөх хөрөнгийн жинхэнэ эзний
зөвшөөрлийг авсан байх ёстой.

podnět

Dle § 42 správního řádu podání,
kterým se jeho podatel zpravidla snaží
upozornit na nedostatky v činnosti jiných fyzických ↑osob a právnických
↑osob či ↑orgánů veřejné správy,
např. podnět na nečinnost správního
orgánu. Prostřednictvím podnětu
podatel požaduje, aby v něm uvedené
skutečnosti orgán veřejné ↓správy
prošetřil. Neexistuje závazná forma,
lze podat ústně, písemně, mailem.

санал, гомдол, санаачлага

Захиргааны хуулийн 42-р
зүйлийн дагуу хувь хүн ба
хуулийн этгээд болоoд албан
байгууллагын үйл ажиллагааны
тухай түүний зөрчилтэй байдлын
тухай санаачлагч этгээд гомдол
санал гаргаж болно. Гомдол
санал гаргасны үндсэн дээр
тухайн үйл явцийг захиргааны
байгууллагыг шалгаж шинжлэхийг
шаардана. Санал гомдлыг амаар,
бичгээр, емэйлээр гаргаж болно.
Жишээлбэл: албан байгууллага
үүргээ биелүүлээгүйн тухай гомдол.

podnikání

soustavná činnost prováděná samostatně ↓podnikatelem vlastním
jménem 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 společenskou
smlouvu a společnost vzniká až
zápisem do ↑obchodního rejstříku.

аж ахуй эрхлэх

Орлого олох зорилгоор өөрийн нэр
дээр, өөрөө хариуцлага хүлээхээр,
хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй
байдал. Хувь хүн хөдөлмөр эрхлэх
лицэнц болон хувиараа хөдөлмөр
эрхлэх зөвшөөрөл авсны үндсэн
дээр хувиараа бизнес эрхлэж
болно. Хуулийн этгээд-жишээ нь
аж ахуй, бизнесийн корпораци ( XК,
ХХК, хязгаарлагдмал хариуцлагатай
түншлэл, нээлттэй хувьцаат
компани ) аж ахуй эрхлэх тухай
гэрчилгээн дээр бизнес эрхэлж
болох боловч компани байгуулж
буй этгээдүүд албан ёсоор үүсгэн
байгуулалтын тухай гэрээ бичих ба
Улсын бизнес худалдаа эрхлэгчдийн
жагсаалтанд бүртгэсний үндсэн
дээр компани үйл ажиллагаагаа
явуулж эхлэнэ.

podnikatel

fyzická ↑osoba nebo právnická
↑osoba, která soustavně podniká

бизнес эрхлэгч

Бизнес эрхлэдэг хувь хүн эсвэл
хуулийн этгээд.
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podpis
podpis

гарын үсэг

elektronický podpis

digitální podpis: nástroj identifikace
a autentizace osob v prostředí
internetu pro komunikaci s úřady
v ↓zákonem stanovených případech.
Podmínkou je přidělení kvalifikovaného certifikátu od ↑MV.

електрон гарын үсэг

Електрон гарын үсэг. Хуульд заасан
тохиолдолд интернетээр албан
газруудтай харилцах үед эрх бүхий
хүнийг таниж батлах арга. ЧУ-ын
Дотоод Явдлын Яамнаас ( MVČR )
зөвшөөрсөн гэрчилгээ авах юм.

úředně ověřený podpis

podpis, jehož pravost na ↑listině je
ověřena úředním ↑orgánem (krajský,
↑obecní úřad, ↑Czech POINT nebo
↑notář) tak, že se před ním na listinu
příslušná fyzická ↑osoba
vlastnoručně podepíše a ↓úředník
ověří totožnost osoby na základě
předložení identifikačního průkazu
(občanský ↓průkaz, ↑cestovní pas
nebo biometrický pas)

албан ёсоор батлуулсан гарын
үсэг

Эрх бүхий албан газрууд дээр
( аймгийн, хотын захиргаа ЧЕХ
ПОЙНТ, нотариатч ) эрх бүхий хүний
өмнө тухайн этгээд өөрийн биеэр
очиж гарын үсэг зурах ба үүнийг нь
тухайн этгээдийн биеийн байцаалт
( паспорт, биометрийн үнэмлэх )
дээр үндэслэн гарын үсгийг үнэн
эсэхийг баталгаажуулна.

1. sociální ↑dávka
2. záštita, opora

дэмжлэг

1.Нийгмийн тэтгэмж.
2.Түшиг, дэмжлэг.

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 systém sociálního
zabezpečení (↑dávky nemocenského pojištění a důchodové ↓pojištění, ↑dávky státní sociální podpory,
↑dávky pomoci v hmotné nouzi
a dávky pro osoby se zdravotním
postižením)

улсаас гэр бүлд үзүүлэх дэмжлэг

Татварын хүрээг хамарсан арга
хэмжээнээс ( үр хүүхдээ асран
тэжээдэг гэр бүлд олгох татварын
хөнгөлөлт, эхнэр нөхрийн аль нэгэнд
олгох татварын хөнгөлөлт ) болоод
нийгмийн хангамжийн системд
( өвчний, тэтгэврийн даатгал, улсын
нийгмийн халамж, материаллаг
гачигдлын үеийн тусламж, тахир
дутуугийн тэтгэвэр ) гэр бүл
санхүүгийн дэмжлэг авдаг.

podpora v nezaměstnanosti

dávka v nezaměstnanosti vyplacená
po dobu 5–11 měsíců dle věku uchazeče o ↓zaměstnání. Její výplata je
podmíněna např. účastí na důchodovém ↓pojištění po dobu roku
v posledních dvou letech. Výše podpory se odvíjí od výše výplaty

ажилгүйдлийн тэтгэмж

Ажил идэвхтэй хайгчийн наснаас
шалтгаалан ажилгүйдлийн
тэтгэмжийг 5-11 сараар олгодог.
Тэтгэмжийг олгох нөхцөл нь сүүлийн
2 жил тэтгэврийн даатгалыг хэрхэн
төлж байсан зэргээс хамаардаг.
Тэтгэлэгийн хэмжээг сүүлийн албан

podpora
podpora
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státní sociální podpora

p
v posledním zaměstnání. Podpora je
vyplacena úřadem práce. Cizinci
z třetích zemí na ni mají ↑nárok,
pokud mají trvalý ↑pobyt, modrou
↑kartu, udělený ↑azyl či doplňkovou
ochranu.

státní sociální podpora

байгууллагын цалингийн дүнгээс
тооцдог. Тэтгэлэгийг хөдөлмөрийн
товчоо дээр олгодог. Гуравдагч орны
иргэдийн хүвьд байнгын оршин суух
зөвшөөрөл эсвэл хөх карттай бол
ажилгүйдлийн тэтгэмжид хамрагдах
эрхтэй.

↑dávky státní sociální podpory

podvodník

луйварчин

lékařská pohotovostní služba

↓zdravotní pohotovost

pohřebné

jednorázová ↑dávka státní sociální
podpory. Vyplácí se tomu, kdo uspořádal pohřeb nezaopatřenému dítěti
nebo rodiči nezaopatřeného ↑dítěte

оршуулгын тэтгэмж

Улсаас нэг удаа олгох тэтгэлэг.18
нас хүрсэн ч үргэлжлүүлэн сурч
байсан хүүхдийн оршуулганд эсвэл
18 нас хүрсэн ч үргэлжлүүлэн
сурч байгаа хүүхдийн эцэг эхийн
оршуулганд энэ тэтгэлэгийг олгодог.

pochvala

pozitivní ohodnocení výkonu, jednání
žáka učitelem, ředitelem

сургуулийн магтаал /сайшаал

Сургуулийн багш, захиралаас
сурагчид өгөх сайшаал магтаал.

pojistitel

ten, kdo se zavazuje poskytnout ve
sjednaném rozsahu plnění pojistné
události, obvykle pojišťovna

даатгагч

Даатгасан үйл явцыг тохирсон хир
хэмжээгээр нөхөн төлбөр өгөхөөр
гэрээ амлалт хийж буй субьект,
голдуу даатгалын компани байдаг.

pojistný
pojistný

даатгалын

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

даатгалын гэрээ

Даатгагч даатгалын компани
даатгуулагчид тохиолдож болох
гэнэтийн аюул, гамшигт тохирсон
хэмжээгээр нөхөн олговор олгох
санхүүгийн үйлчилгээний тухай
гэрээ.

pojistná událost

skutečnost uvedená v ↑pojistné
smlouvě, při které vzniká ↑nárok na
↓pojistné plnění / proplacení škody.
Její nahlášení je povinností

даатгасан үйл явдал

Даатгалын гэрээнд заасны дагуу
үүссэн хохирлыг барагдуулах нөхөн
олговор олгох үүрэг юм. Тохиолдсон
үйл явдлын тухай даатгуулагч
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pojistná výluka

p
↓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.

даатгагчдад мэдэгдэх үүрэгтэй.
Мэдэгдлийн дараа тохиолдсон
үйл явцийг дүгнэх шинжилгээг
эхлүүлэх ба шинжлэгч хохирлын
хэмжээ, даатгалд хамрагдах эсэхийг
тогтооно. Даатгалаас нөхөн олговор
авах нь тогтоогдвол даатгагч
компани хохирлыг барагдуулна.

pojistná výluka

↑pojistné události, na které se ↓pojištění nevztahuje. Jsou obsaženy
v pojistných podmínkách.

даатгалын тусгай зүйл

Даатгалын нөхцөл байдалд бичсэн
даатгалд эс оруулсан үйл явдал.

pojistné plnění

peněžní částka vyplacená pojišťovnou
jako náhrada vzniklé škody v souladu
s ↑pojistnou smlouvou a pojistnými
podmínkami

даатгалын нөхвөр биелүүлэх
зарга

Даатгалын гэрээ болон нөхцөлд
зааснаар харгалзан тохиолдож
болох гарз хохиролд төлөх нөхөн
олговрын мөнгөн дүн.

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

даатгал

Даатгалаас нөхөн олговор авах
нөхцөл бүрдвэл даатгагч компани
хохирлыг барагдуулах үйлчилгээ.

doklad o cestovním zdravotním
pojištění

potvrzení o zaplacení zdravotního
↓pojištění pro cestu do zahraničí, kde
je uvedena doba pojištění a finanční limit pojistného plnění na léčební výlohy

аялaл, замын эрүүл мэндийн
даатгалын баримт

Гадаад оронд зорчихын өмнө
даатгуулж буй замын даатгалын
эмчилгээнд зарцуулах нөхөн
олговрын дээд хэмжээ, хугацаа
зэргийг бичсэн төлбөрийн баримт.

důchodové pojištění

první pilíř důchodového systému: součást
povinného sociálního ↓pojištění, ze kterého se vyplácí starobní ↑důchody, invalidní ↑důchody, vdovské ↑důchody,
vdovecké důchody a sirotčí ↑důchody

тэтгэврийн даатгал

Одоо мөрдөж байгаа заавал
хамрагдах даатгал, энэ даатгалаас
өндөр насны даатгал, тахир дутуугын,
бэлэвсний, тэжээгчээ алдсаны
тэтгэлэгүүдийг төлдөг, тэтгэврийн
даатгалын тогтолцооны нэг төрөл.

evidenční list důchodového
pojištění

přehled o dobách účasti na důchodovém ↑pojištění a jeho výši v jednotlivých měsících. Je nezbytným
dokumentem pro přiznání důchodu.
↓Zaměstnavatel je povinen při vzniku
účasti ↓zaměstnance na důchodovém
pojištění vést evidenční listy.

тэтгэврийн даатгалын бүртгэлийн
бичиг

Тэтгэврийн даатгалд хамрагдаж
байгаа тухай хугацаа, сар бүрийн
мөнгөний хэмжээний тоймыг бичсэн
баримт. Тэтгэвэр тогтоолгох үед
шаардлагатай бичиг. Ажил олгогч
бүр ажилчдад тэтгэврийн даатгалд
хамрагдаж эхэлснээс бүртгэлийн
бичгийг хийх үүрэгтэй.

pojištění
pojištění
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havarijní pojištění
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havarijní pojištění

dobrovolné ↑pojištění, které chrání
vozidlo před zničením, poškozením,
↑krádeží nebo neoprávněným užitím

гэнэтийн ослын даатгал

Тээврийн хэрэгслийн эвдрэл,
гэмтэл, хулгай, зөвшөөрөлгүй
ашиглалт зэрэгт хийлгэх сайн дурын
даатгал.

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 2014 činí pro
↑podnikání jako hlavní činnost
1894 Kč a vedlejší činnost 758 Kč).
Výše pojištění závisí na výši zisku
↑podnikatele.

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
(OSVČ) нийгмийн даатгалд
хамрагдах урьчилгаа тариф

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч ЧУ-ын
ийгмийн хамгааллын системд төлөх
ёстой нийгмийн даатгалын хамгийн
бага тариф. ( 2014 онд бизнес
эрхлэх нь гол үйл ажиллагаа бол
1894 крон, хажуугийн үйл ажиллагаа
бол 758 крон ) Даатгалын хэмжээ
ашиг орлогын хэмжээнээс шууд
хамааралтай.

pojištění domácnosti

dobrovolné ↑pojištění, které uhrazuje
škodu na majetku způsobenou živlem,
↑odcizením, vandalismem apod.

эд хөрөнгийн даатгал

Сайн дурын даатгал бөгөөд
өөрийн эд хөрөнгийг байгалийн
гамшиг, хулгай, гадны зүгээс эвдэж
сүйтгэхийн эсрэг зэрэгт даaтгадаг.

pojištění odpovědnosti za škodu

dobrovolné ↑pojištění, které uhrazuje
škodu na majetku, na zdraví a další
škody v běžném životě

хариуцлагаас үүсэх эрсдэлийн
даатгал

Эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, өөр бусад
амьдралын энгийн үйл явцад
тохиолдож болох хариуцлагат зүйлд
даатгуулдаг сайн дурын даатгал.

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.

гэрээт эрүүл мэндийн даатгал

Худалдааны ( комерчний ) эрүүл
мэндийн даатгал нь үндсэн бүрэн
эмчилгээний, зөвхөн шаардлагатай
тохиолдолд эмнэлгийн үйлчилгээ
үзүүлэх гэсэн хоёр төрөлтэй.
Худалдааны буюу гэрээт эрүүл
мэндийн даатгалын гэрээ байгуулах
эсэх нь даатгалын компаниудын
дотоод эрх байдаг ба гэрээнд
даатгалын дээд нөхөн олговрыг
бичсэн байдаг.

sociální pojištění

součást systému sociální zabezpečení. Je to průběžně odváděné
↑pojištění a skládá se z ↑dávek nemocenského pojištění, ↑dávek
důchodového pojištění a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Platba tohoto pojištění je u některých

нийгмийн даатгал

Нийгмийн хангамжийн системийн
хэсэг бөгөөд: өвчтэй үеийн,
тэтгэврийн даатгал, хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих бодлогын
ажилгүйдлийн тэтгэмжийн даатгал
зэргүүд үүнийг бүрдүүлдэг. Зарим
нэг нийгмийн харилцаанд оролцогч
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úrazové pojištění

p
kategorií osob, např. u ↓zaměstnanců, povinná.

жишээлбэл ажилагсад энэ даатгалд
заавал хамрагдах үүрэгтэй.

úrazové pojištění

dobrovolné ↑pojištění pro případ
úrazů a pobytu v nemocnici

гэмтлийн даатгал

Биедээ гэмтэл авч эмнэлэгт хэвтэх
тохиолдолд даатгуулах сайн дурын
даатгал.

veřejné zdravotní pojištění

↑pojištění, které se řídí ↓zákonem
o veřejném zdravotním pojištění a je
povinné zejména pro všechny občany
ČR, cizince s trvalým ↑pobytem,
cizince s dlouhodobým ↑pobytem za
účelem ↓zaměstnání,
↑azylanty a osoby s dočasnou
↑ochranou. Stát tento typ pojištění
hradí vybraným skupinám občanů,
jako jsou nezaopatřené děti (nezaopatřené ↑dítě), poživatelé důchodů,
osoby na mateřské ↑dovolené nebo
rodičovské ↑dovolené aj.

нийтийн эрүүл мэндийн даатгал

Нийтийн эрүүл мэндийн даатгалын
тухай хуулиар ЧУ-ын иргэд, байнгын
оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаад
иргэд, хөдөлмөр эрхлэх зорилго
бүхий урт хугацааны оршин суух
зөвшөөрөлтэй иргэд, цагаачид,
түр хамгаалалтад байгаа гадаад
иргэд заавал даатгуулах үүрэгтэй.
Тодорхой бүлэг иргэдийн даатгалыг
улсаас хариуцдаг, жишээ нь
оюутнууд, ( хөдөлмөр эрхлээгүй
26 нас хүртэлх ) тэтгэвэр авагч,
амаржсаны эсвэл хүүхдээ гэртээ
асарч иргэд гэх мэт.

výluka ve smluvním zdravotním
pojištění

události, na které se ↑pojištění
nevztahuje. Seznam výluk je uveden
ve smlouvě o pojištění. Obvykle to je
↑hospitalizace v ↓psychiatrické
a protialkoholické léčebně, z důvodu
nemoci nebo úrazu, ke kterým došlo
před sjednáním pojištění aj. (smluvní
zdravotní ↑pojištění)

эрүүл мэндийн даатгалын
гэрээний тусгай зүйл

Даатгалын бус үйл явдал. Тусгай
зүйлийн жагсаалтыг гэрээн дээр
бичсэн байдаг. Голдуу сэтгэл
мэдрэлийн эмнэлэгийн эмчилгээ,
архинаас гаргах эмчилгээ даатгалын
гэрээ байгуулахаас өмнө олсон
өвчин гэмтэл зэрэг үйл явдал.

zákonné pojištění vozidel

↓ručení

zdravotní pojištění

↑pojištění, které slouží pro úhradu
zdravotní ↑péče. V ČR existují dva
systémy: veřejné zdravotní ↑pojištění a smluvní zdravotní ↑pojištění.
Každý, kdo pobývá na území ČR,
musí být pojištěn.

эрүүл мэндийн даатгал

Эмчилгээний зардлыг нөхөн төлж
буй даатгал. ЧУ-д нийтийн эрүүл
мэндийн даатгал, худалдааны
( комерчний ) эрүүл мэндийн даатгал
гэж хоёр даатгалын систем байдаг.
БНЧУ-ын нутаг дэвсгэрт байгаа хүн
бүр заавал эрүүл мэндийн даатгалд
хамрагдах үүрэгтэй.

životní pojištění

typ ↑pojištění před finančními důsledky nejrůznějších životních situací.

амь насны даатгал

Амьдралд тохиолдож болох янз
бүрийн үйл явдалд даатгуулах

162

163

pojištěný

p
Nejdůležitější jsou životní pojištění
proti riziku smrti, riziku trvalé invalidity
či smrti úrazem.

pojištěný

pokuta
pokuta

osoba, na jejíž majetek, život, zdraví
nebo odpovědnost za škody se ↑pojištění vztahuje

даатгалын төрөл. Хамгийн чухал
нь амь насны даатгал бөгөөд амиа
алдах, насан туршдаа тахир дутуу
болох эсхүл амь насанд хүрэх
гэмтэл зэрэгт даатгуулдаг.
даатгалтай хүн

Өөрийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл
мэнд, эсвэл гэмтлийн хариуцлагаас
үүсэх эрсдэл зэргийг даатгуулсан
хүн.

peněžitý ↓trest

bloková pokuta

jedna z možností potrestání za
spáchaný ↓přestupek, pokud je tento
přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí
jej vyřešit domluvou a ↑obviněný
z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.
Platí se ihned v hotovosti (↑platba
v hotovosti) vypsáním tzv. bloku na
pokutu, nebo na tzv. blok na pokutu
na místě nezaplacenou. K tomuto je
oprávněna státní ↓policie a obecní
↓policie. V blokovém řízení se nelze
odvolat (↑odvolání).

тэмдэглэлийн торгууль

Зөрчил гаргасан тохиолдолд
хариуцлага тооцох нэг төрлийн
арга, зөрчлийг баталгаатайгаар
нотолсон, гаргасан зөрчлийг хэлээд
өнгөрч болохгүй, зөрчил гаргагч
нь торгууль төлөхөө зөвшөөрсөн
тохилдолд хэрэглэдэг. Торгуулийн
тэмдэглэл бичсэн даруй газар дээр
бэлэн мөнгөөр эсxүл торгуулийн
тэмдэглэл бичүүлээд дараа
торгуулийг барагдуулж болно.

pořádková pokuta

správní ↑orgán může ↓rozhodnutím
uložit pořádkovou pokutu 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
2. navzdory předchozímu ↑napomenutí ruší pořádek
3. neuposlechne pokynu úřední osoby

хэв журмын торгууль

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг 50 000 хүртэлх кроны
журмын торгуулийг өгөх эрхтэй.
Асуудлын шийдвэрлэлтэнд
ноцтойгоор саад учруулж буй:
1.Албан газрын зарлан дуудах
зард хүндэтгэх шалтгаангүйгээр үл
тоомсорлох.
2.Өмнө нь сануулга авсан ч дахин
дүрмийг зөрчих.
3.Албан хаагчийн шаардлагыг
биелүүлэхгүй байх зэрэг
тохиолдолуудад ноогдуулдаг.

policie se dělí na státní ↓policii (Policie ČR) a obecní ↑policii

цагдаагийн газар

policie
policie
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Цагдаагийн байгууллага нь
улсын цагдаагийн газар ( ЧУ-ын
Цагдаагийн ерөнхий газар ) xэсгийн
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cizinecká policie

p
( хотын ) цагдаагийн газруудад
хуваагддаг.

cizinecká policie

útvar ↓policie s celostátní působností, jehož činnosti jsou: pobytové
↑kontroly, pátrání a eskorty, pobytová
agenda (↓víza do 90 dnů, ↓výjezdní
příkazy, ↓zajištění za účelem správního vyhoštění, rozhodování o správním ↓vyhoštění), kontrola dokladů
a dokumentace trestné činnosti či
jiných protiprávních jednání

Гадаадын харьяатын асуудал
эрхэлсэн цагдаагийн байгууллага

Гадаадын харьяатын асуудал
эрхэлсэн цагдаагийн газар нь Чех
Улсын Цагдаагийн байгууллагын
нэг хэсэг бөгөөд Чех Улсын нутаг
дэвсгэрт гадаадын иргэд хилээр
нэвтрэх ба оршин суух зөвшөөрлийг
( 90 хоног хүртэл виз, албадан гаргах
зорилгоор баривчилагаа, албадан
гарах шийдвэр ) шийдвэрлэх, биеийн
байцаалтыг шалгах, хууль зөрчсөн
болон гэмт хэргийн үйл ажиллагааны
тухай баримтжуулах зэрэг үйл
ажиллагааг хариуцдаг.

dopravní policie

jedna ze služeb státní ↓policie –
Služba dopravní policie. Zabývá se
dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a vyšetřuje
dopravní nehody.

Замын цагдаагийн газар

Замын цагдаагийн газар нь ЧУ-ын
Цагдаагийн ерөнхий газрын тусгай
хэсэг бөгөөд түүний үйл ажиллагаа
нь замын хөдөлгөөний эмх журмыг
зохицуулж, аюулгүй байдлыг хангах,
зам тээврийн ослыг мөрдөн байцаах
юм.

obecní policie

městská policie: ↑orgán obce
(↑obec), který zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce. Působnost obecní
policie vykonávají strážníci, kteří jsou
v pracovním poměru k obci.

Хэсгийн ( хотын ) цагдаагийн
газрууд

Хотын цагдаагийн газар нь
хариуцсан хэсгийнхээ нийтийн эмх
журамыг хангадаг байгууллага.
Хотын цагдаагийн албан хаагч нь
aюулгүй байдлыг сахиулах үүрэгтэй
ба хөдөлмөрийн харилцааны хувьд
тухайн хотод харьялагддаг.

státní policie

Policie ČR, Policie České republiky:
mezi útvary ↓policie s celostátní
působností patří Služba cizinecké
↑policie, Služba kriminální policie
a vyšetřování – součástí je např. Útvar
rychlého nasazení, útvar pro odhalování organizovaného zločinu (UOOZ),
Útvar odhalování korupce a finanční
kriminality (UOKFK) a útvary s územně vymezenou působností (Krajská
ředitelství policie, která se dále člení

Улсын цагдаагийн байгууллага
/ Чех улсын цагдаагийн
байгууллага

Цагдаагийн ерөнхийлөгчийн
удирдлага доор улсын хэмжээний
цагдаагийн байгууллага байх ба,
ЧУ-ын Цагдаагийн ерөнхий газрын
бүрэлдэхүүнд Гадаадын харьяатын
цагдаагийн газар, гэмт хэрэгтэй
тэмцэх болон мөрдөн байцааx алба
үүн дотроо зохион байгууллалтай
гэмт хэргийг илрүүлэх алба,
санхүүгийн гэмт хэрэг болон
авилгатай тэмцэх алба, орон
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útvar policie

p
až na jednotlivá obvodní oddělení).
Policie je podřízena ↑MV. V jejím čele
stojí policejní prezident. Telefonní linka
158 je bezplatnou linkou tísňového
volání Policie České republiky.

нутгийн эрх мэдэл бүхий цагдаагийн
алба байна. Мужийн цагдаагийн
газар захиргаандаа хот, дүүргийн
цагдаагийн албуудыг хамруулна.
Цагдаагийн ерөнхий газар Дотоод
Хэргийн Яаманд харьялагдана.
ЧУ-ын цагдаагийн байгууллагын
яаралтай дуудлага өгөх утас «158»
үйлчилгээ үнэ төлбөргүй.

útvar policie

jednotka organizační struktury
↑policie, např. útvar pro ochranu
prezidenta

Цагдаагийн алба

Зохион байгуулалтын бүтэц
нэр томьёо, жишээлбэл:
Ерөнхийлөгчийн хамгаалалтын
алба.

poliklinika

větší ambulantní zdravotnické zařízení, které bývá zpravidla umístěno
ve větším městě. Nemá na rozdíl od
nemocnice lůžkovou část.

поликлиник, эрүүл мэндийн төв

Амбулаторийн томоохон төхөөрөмж
бүхий байгууламжууд нь голдуу
томоохон хотуудад байрласан
байдаг ба эмнэлэгээс ялгаатай нь
хэвтэж эмчүүлэх тасаг байдаггүй.

polygamie

polygamní ↑manželství

pomoc
pomoc

тусламж, дэмжлэг

mimořádná okamžitá pomoc

jednorázová dávka hmotné nouze
poskytovaná při mimořádných událostech (ztráta ↓průkazu totožnosti,
povodeň apod.) pro osoby s nedostatečným příjmem

даруй шууд үзүүлэх онцгой
тусламж

Материаллаг гачигдлын үед ( хувийн
бичиг баримтаа алдаж үрэгдүүлсэн,
үер усны аюулд өртсөн ) олгох
нэг удаагийн мөнгөн тусламжыг
амьжиргаанаас бага орлоготой,
орлогогүй иргэдэд өгдөг.

peněžitá pomoc v mateřství

nahrazuje příjem v souvislosti s těhotenstvím a péčí o novorozence.
↑Nárok na PPM závisí na délce platby
nemocenského pojištění (↑dávky
nemocenského pojištění) a příjmu
matky před nástupem na PPM. Standardní délka PPM je 28 týdnů. Dávka
je vyplácena Českou ↓správou
sociálního zabezpečení.

Амаржсаны тэтгэмж, хүүхэд
төрүүлсний дараах мөнгөн
тусламж

Жирэмсний ба хүүхэд төрүүлсний
дараах болон нялх хүүхэд асарч
байгаа ажил эрхлээгүй үед авах
тэтгэмж. Амаржсаны тэтгэмж авах эрх
нь өвчтэй үеийн даатгалд хамрагдсан
хугацаа болон амаржсаны тэтгэмж
авч эхлэхээс өмнөх цалингийн
дүнгээс хамаарна. Амаржсаны
тэтгэмжийг 28 долоо хоногийн турш
олгоно. Амаржсаны тэтгэмж Чехийн
нийгмийн хангамжийн газрааc төлдөг.
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pomoc v hmotné nouzi
pomoc v hmotné nouzi
poplatek
poplatek

↑dávky pomoci v hmotné nouzi
jednorázová peněžní částka, která je
vybírána za nějakou službu zejména
od státu, obcí (↑obec), např. dálniční
↓poplatek, poplatek za psa, ↑mýtné

хураамж

Ямар нэг үйлчилгээнд төлөх нэг
удааны төлбөр ( жнь: хурдны зам
ашигласаны төлбөр, том оврын
машины хурдны замын төлбөр,
нохой тэжээхийн төлбөр ).

celní poplatek

dávka, kterou stát (celní správa) vybírá za převoz zboží přes celní hranici

гаалийн татвар

Барааг хил гааль нэвтрүүлэхэд авах
улсын буюу ( гаалийн
захиргаанаас ) хураах татвар.

konzulární poplatek

↑poplatek za úkony konzulárního
oddělení zastupitelského ↓úřadu.
Jedná se o vízové poplatky a ostatní
správní ↓poplatky (např. ověření
správnosti překladu).

консулын газрын үйлчилгээний
төлбөр

Элчин сайдын яамны консулын
газрын үйлчилгээний хураамж.
Үүнд визний хураамж болон
бусад захиргааны хураамж ( жнь.
Орчуулгын зөв болохыг батлах )
орно.

poplatek za odpad

↑poplatek, který má osoba v místě
trvalého bydliště povinnost platit za
↑komunální odpad (popelnici) obci.

хог хаягдлын хураамж

Байнга оршин суух хаягын дагуу
хот дүүрэгтээ төлөх ёстой ахуйн хог
хаягдал - хогийн савны хураамж.

regulační poplatek

↑poplatek za ↑ošetření u lékaře,
léčbu v nemocnici, návštěvu pohotovosti. Výše poplatku je schvalována
vládou ČR.

эмчийн үйлчилгээний хураамж

Эмчид үзүүлэх, эмнэлэгт хэвтэх,
эмнэлэгийн яаралтай тусламжаар
үзүүлэхэд төлөх хураамж.
Төлбөрийн хэмжээг Чех Улсын
засгийн газраас тогтооно.

správní poplatek

peněžní částka vybíraná za řízení
před správními úřady, sazebník je stanoven ↓zákonem o správních poplatcích, u některých poplatků je možné
snížení či osvobození od poplatku.

захиргааны хураамж

Захиргааны байгууллагын үйл
ажиллагааны төлбөр болох
хураамж. Хураамжийн хувь хэмжээ
нь Захиргааны хураамжийн тухай
хуулиар тогтоогдсон. Зарим
хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх эсхул
бүрмөсөн чөлөөлөх боломж байдаг.

poplatník

төлөгч

poradenství
poradenství

зөвлөх үйлчилгээ
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bezplatné právní poradenství

p

bezplatné právní poradenství

v ČR poskytují občanské poradny
a další nestátní nevládní ↑organizace. Přehled organizací pro ↑migranty
naleznete na www.mvcr.cz (Služby pro
veřejnost → Informace pro cizince →
Jste cizinec a potřebujete poradit?).
Pro osoby v hmotné nouzi nebo bez
prostředků poskytuje poradenství
i Česká advokátní komora. Ta může
stejně jako ↓soudy ustanovit ↑advokáta, který bude tyto osoby zastupovat v soudních řízeních zdarma na
náklady státu.

хууль зүйн үнэ төлбөргүй
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Чех Улсын хууль зүйн үнэ төлбөргүй
зөвлөх үйлчилгээг Иргэдэд
зөвлөх төв болон бусад Төрийн
Бус байгууллагууд үзүүлдэг.
Шилжин суурьшигчдад үйлчилдэг
байгууллагуудын жагсаалтыг www.
mvcr.cz (Služby pro veřejnost →
Informace pro cizince → Jste cizinec
a potřebujete poradit?) веб хуудсаас
үзнэ үү. Та гадаадын иргэн үү,
танд зөвлөгөө хэрэгтэй байна уу?
Гачигдалд орсон эсвэл мөнгө нь
хүрэлцэхгүй байгаа этгээдэд Чехийн
өмгөөлөгчийн танхим эсхүл шүүхээс
үнэ төлбөргүй, улсын зардлаар
төлөөлөх өмгөөлөгчийг томилж
өгдөг.

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.

татварын зөвлөх үйлчилгээ

Албан татвар, шимтгэл, хураамж
зэрэг санхүү эдийн засгийн
төлбөрийн талаар болон хууль
зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.
Татварын зөвлөгч нь Чех Улсын
Татварын зөвлөгчдийн танхимаас
хөтлөж буй татварын зөвлөгчдийн
бүртгэлд бүртгэгдсэн хувь хүн
болно. Дэлгэрэнгүйг www.kdpcr.cz-с
үзнэ үү.

pracovní poradenství

zaměřuje se na vyhledávání volných
pracovních míst nebo vhodných
rekvalifikačních kurzů, přípravu na
pracovní pohovor. Snaží se o celkové
nasměrování ↑klienta tak, aby uspěl
na trhu práce. Je poskytováno bezplatně nevládními ↑organizacemi
v rámci různých projektů, které jsou
financovány sociálními ↑granty státu,
↓samosprávy, EU aj.

ажил мэргэжлийн талаар зөвлөх
үйлчилгээ

Сул ажлын байр болон тохиромжтой
дахин мэргэших дамжаа хайх,
ажлын ярилцлагад бэлтгэхэд
чиглүүлсэн зөвлөгөө өгдөг.
Үйлчлүүлэгчийг хөдөлмөрийн зах
зээлд хэрхэн амжилт олох талаар
зааварчилна. Тус зөвлөгөөг төрийн
бус байгууллагууд улсын, орон
нутгийн, ЕХ-ны нийгмийн тэтгэлгээс
санхүүжүүлсэн төслийн хүрээнд үнэ
төлбөргүй өгдөг.

psychologické poradenství

poradenství a dlouhodobé doprovázení, které poskytuje ↓psycholog nebo
psychoterapeut a je zaměřeno na

сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх
үйлчилгээ

Сэтгэл зүйн арга техникийн
тусламжтайгаар сэтгэл санаа,
харилцааны асуудал болон оюун
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sociální poradenství

p
řešení duševních a vztahových obtíží
a onemocnění pomocí psychologických
prostředků. Hrazeno zdravotní pojišťovnou nebo poskytováno komerčně.

ухааны өвчнийг шийдвэрлэхэд
зориулсан зөвлөгөөг болон удаан
хугацааны тайвшруулах эмчилгээг
сэтгэл зүйч болон сэтгэл санаа
эмчлэгч эмч үзүүлдэг. Эрүүл
мэндийн даатгалын сангаас
төлөгдөх ба өөрөө төлөх гэсэн 2
хэлбэртэй.

sociální poradenství

poradenství, které je poskytováno
osobám v nepříznivé sociální situaci.
Potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální
poradenství je součástí všech druhů
sociálních služeb. Odborné sociální
poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny,
sociální práci s osobami ohroženými
↓sociálním vyloučením, poradny pro
oběti trestných činů a domácího násilí,
sociálně právní poradenství pro osoby
se zdravotním postižením a seniory.
Služba je poskytována zdarma a je
financována státem, ↓samosprávou
a dalšímu donory.

нийгмийн асуудлын талаархи
зөвлөх үйлчилгээ

Нийгмийн хүндрэлтэй байдалд
орсон этгээдэд тус байдлаа
шийдвэрлэхэд нь тустай мэдээлэл
өгөх зорилготой зөвлөх үйлчилгээ.
Анхан шатны нийгмийн зөвлөгөө нь
бүх төрлийн нийгмийн үйлчилгээний
нэг хэсэг юм. Нийгмийн асуудлаархи
мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээнд:
иргэний асуудлаар зөвлөгөө өгөх
газар, гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх
төв, нийгмээс хасагдахын аюулд
өртсөн этгээдэд туслах нийгмийн
ажил, эрүүгийн хэрэг болон гэр
бүлийн хүчирхийлэлийн улмаас
хохирсон этгээдэд зөвлөгөө өгөх
үйлчилгээ, тахир дутуу болон өндөр
настай хүнд хууль зүй нийгмийн
асуудлын талаар зөвлөгөө өгөх
зэрэг үйлчилгээнүүд орно.Үйлчилгээ
нь улс, орон нутгийн захиргаа болон
бусад ивээн тэтгэгч байгууллагаас
санхүүжүүлэгдэх тул үнэ төлбөргүй
байдаг.

porodné

jednorázová ↑dávka státní sociální
podpory – příspěvek pro nízkopříjmové rodiny při narození prvního dítěte

амаржихын тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн нэг удааны
тэтгэмж, бага орлоготой гэр
булийн анхны хүүхэд төрөхөд энэ
тэтгэмжийг авдаг.

porodnice

specializovaná nemocnice nebo specializované oddělení pro porod dítěte.
Doporučuje se registrovat co nejdříve.

амаржих газар

Төрөх мэргэжлийн эмнэлэг эсхүл
хүүхэд төрүүлэх эмнэлэгийн тасаг.
Эртхэн бүртгүүлэх шаардлагатай.

poručník

osoba, která byla ustanovena ↓soudem pro účel výchovy a právního

хууль ёсны асрамжлагч

Насанд хүрээгүй хүүхдийг
хүмүүжүүлж, эрх зүйн төлөөлөгч
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PoS
болгон шүүхээс тогтоосон этгээд.
Асран хамгаалагчаас ялгаатай нь,
хүүхдийн жинхэнэ эцэг эх шиг бүх
эрх ба үүргийг хүлээнэ.

zastupování ↑nezletilého. Na rozdíl
od ↑opatrovníka přebírá všechna
práva a povinnosti vůči dítěti za jeho
biologické rodiče.
PoS
posudek
posudek

pobytové středisko ↓Správy uprchlických zařízení MV
odborné ↓stanovisko

шинжилгээ, хариу, дүгнэлт

Мэргэжлийн дүгнэлт.

znalecký posudek

jeden z možných důkazů zejména
v soudním, někdy i ve správním
↓řízení, jehož účelem je získat
informace, které jsou pro dané řízení
podstatné a závisí na odborných
znalostech. Vypracovává jej ↓soudní
znalec, zhodnocení je ale úkolem
soudce nebo jiné osoby, která vede
řízení. Znalecké posudky mohou být
vyžádány také od různých vědeckých
ústavů, vysokých ↓škol či jiných
institucí.

шинжээчийн дүгнэлт

Шүүхийн, заримдаа захиргааны
ажиллагаанд нотлох баримт болох
зүйлийн нэг.Үүний зорилго нь тухайн
ажиллагааны хувьд чухал болох
тусгай мэргэжилийн мэдлэгээс
хамаарах мэдээлэл авахад оршино.
Үүнийг шүүхийн шинжээч хийдэг
боловч үнэлэлтийг нь шүүгч эсхүл
ажиллагааг явуулж буй өөр хүн
гаргана. Шинжээчийн дүгнэлтийг
мөн шинжлэх ухааны хүрээлэн,
дээд сургуулиуд болон өөр
байгууллагуудаас хүсэх боломжтой.

poškozený

ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví či způsobena majetková,
morální nebo jiná škoda

хохирогч

Эрүүгийн хэргийн улмаас эрүүл
мэнд, өмч хөрөнгө, сэтгэл санаа
болон өөр талаар хохирсон хүн.

pošta

státní podnik, který poskytuje tyto
služby: zasílání psaní, ↑balíků, peněz,
propagačních letáků a tiskových
zásilek. Dále služby ↑Czech POINT,
datové schránky, ↑P. O. Box, ↓SIPO,
prodej kolků, dálničních známek aj.

шуудан

Илгээмж, захидал, мөнгө, зар
сурталчилгаа, хэвлэлийн материал
илгээх, улсын тэмдэгт, хурдны зам
ашиглах төлбөр ( dálničních
známek ) зэргийг худалдах ба мөн
CZECH POINT, цахим өгөгдлийн
хайрцаг, өөрөө хүлээн авах хайрцаг,
SIPO, зэрэг үйлчилгээнүүдийг
үзүүлдэг улсын байгууллага.

poštovné

↑poplatek za poštovní dopravu zásilky (↑pošta)

шуудангийн төлбөр

Илгээмж шуудангаар илгээх төлбөр.
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potvrzení o pobytu
POTVRZENÍ
potvrzení o pobytu

p

potvrzení o aktuálním druhu pobytu,
které na žádost cizince vydává ↑Oddělení pobytu cizinců MV. Potvrzení
dále obsahuje adresy předchozích
pobytů cizince na území a účel, pro
který je potvrzení vydáváno (např. pro
úřad práce při žádosti o ↑dávky státní
sociální podpory).

оршин сууж буй байдлын тухай
тодорхойлолт

Оршин сууж буй төрлийн
тодорхойлолтыг Дотоод Хэргийн
Яамны харьяа гадаад иргэдийн
оршин суух асуудлыг хариуцсан
хэлтэсээс гадаад иргэний хүсэлтийн
дагуу олгодог. Тус тодорхойлолт
нь гадаад иргэний Чех Улсын
нутаг дэвсгэр дээр өмнөх оршин
сууж байсан хаягууд болон ямар
зорилгоор тодорхойлолт авч буй
( жнь: Хөдөлмөрийн товчоонд улсын
нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн
хүсэлтийг мэдүүлэх ) тухай
мэдээлэл агуулдаг.

potvrzení o pobytu s historií/
přehledem předchozích pobytových
oprávnění

↑potvrzení o pobytu na území
ČR, které oproti potvrzení o pobytu
navíc obsahuje 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.

оршин сууж буй түүх

Гадаад иргэний Чех Улсад орж
ирсэн цагаасаа хойшхи оршин сууж
буй бүх цаг хугацааны жагсаалтыг
агуулснаараа Чех Улсад оршин сууж
буй байдлын тухай тодорхойлолтоос
ялгаатай. Дотоод Хэргийн Яамны
харьяа гадаад иргэдийн оршин
суух асуудлыг хариуцсан хэлтэсээс
гадаад иргэний хүсэлтийн дагуу тус
тодорхойлолтыг өгдөг.

potvrzení o studiu

doklad, kterým potvrzuje škola
studentovi, že student na ní studuje.
Je povinnou součástí žádosti o pobyt
za účelem studia. Vzory formulářů
najdete na www.mvcr.cz (Služby pro
veřejnost → Informace pro cizince).

сурлагын тодорхойлолт

Оюутан тус сургуульд суралцаж
буй нь үнэн болохыг батласан
сургуулийн тодорхойлолт. Суралцах
зорилготой оршин суух зөвшөөрөл
хүсэхэд шаардагдах зүйлийн нэг
юм. ( ЧУ-ын ГХЯ-ны www.mvcr.cz
→ Služby pro veřejnost → Informace
pro cizince веб хуудсаас маягтын
загварыг үзнэ үү. )

potvrzení pracovní neschopnosti

hov.

neschopenka: lékařské potvrzení
dočasné pracovní neschopnosti

акт

( чехээр ) neschopenka гэдэг. Түр
хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх
чадваргүй байгааг тодорхойлсон
эмчийн акт бичиг.
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poukázka
poukázka
poukázka

poštovní poukázka

p

poukaz: dokument, který má určitou
peněžní hodnotu a lze jej využít při
hrazení služeb, resp. ke koupi určitého
zboží (např. stravenka, dárkový poukaz, voucher na slevy)

эрхийн бичиг

Үйлчилгээ, ямар нэгэн бараа
зэргийг худалдаж авахад хэрэглэж
болох тодорхой өртөгтэй эрхийн
бичиг, жнь: Хоолны, бэлгийн
урамшууллын, хямдралын эрхийн
бичиг г.м.

formuláře České pošty (↑pošta) pro
vnitrostátní platební převod peněžních
částek v hotovosti (↑platba v hotovosti) nebo z ↓účtu (bezhotovostní
↑platba). Existuje typ A, B, C a D.

шуудангийн мөнгөн шилжүүлгийн
ордер

Улсын дотор бэлэн мөнгөөр эсвэл
данснаас мөнгөний шилжүүлэг
хийхэд зориулсан Чехын
шуудангийн тусгай маягт. A, B, C, D
гэх дөрвөн төрөл бий.

povinnost
povinnost

үүрэг

vyživovací povinnost

podle českého zákona o rodině
mezi rodiči a dětmi a mezi manžely
a dalšími příbuznými platí vzájemná
povinnost péče a v rámci ní i vyživovací povinnost

тэжээн тэтгэх үүрэг

Чех Улсын Гэр бүлийн тухай
хуулийн дагуу хүүхэд ба эцэг эхийн
хооронд, эхнэр нөхөр хоёрын
хооронд болон бусад төрөл садны
хооронд бие биеэ асрах, ба тэжээн
тэтгэх нь үүрэг юм.

povinná školní docházka

zákonná povinnost dětí navštěvovat
školu po dobu devíti školních roků,
nejdéle do 17 let věku. Zákonní
↓zástupci či rodiče dětí jsou povinni
děti do školy posílat. Povinnost platí
jak pro děti občany ČR, tak pro děti
cizince všech pobytových statutů,
včetně nelegálního pobytu. Škola
nemá povinnost o nelegálním pobytu
dítěte informovat ↑policii.

заавал эзэмших боловсрол

Хүүхэд сургуулийн есөн жил
буюу дээд тал нь 17 нас хүртлээ
сургуульд сурах хуулиар тогтоосон
үүрэг. Хууль ёсны төлөөлөгч,
хуухдийн эцэг эх хүүхдээ сургуульд
явуулах үүрэгтэй. Тус үүрэг ЧУын иргэний хүүхэд болон ямар ч
төрлийн оршин суух зөвшөөрөлтэй
гадаад иргэдийн хүүхдүүд, мөн
түүнчлэн хууль бусаар (хараар)
оршин суугаа хүүхдэд хамаарна.
Хууль бусаар оршин суугаа
хуухдийн тухай сургууль цагдаад
мэдэгдэх албагүй.

povolání

↓zaměstnání, profese

povolení
povolení
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povolení k dlouhodobému pobytu
povolení k dlouhodobému pobytu

dlouhodobý ↑pobyt

povolení k přechodnému pobytu

přechodný ↑pobyt

povolení k trvalému pobytu

trvalý ↑pobyt

pracovněprávní vztahy

vztahy mezi ↓zaměstnancem
a ↓zaměstnavatelem po uzavření
pracovní ↓smlouvy

pracovní
pracovní

хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа

ажлын, хөдөлмөрийн

pracovní cesta

časově omezené vyslání ↓zaměstnance ↓zaměstnavatelem mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanec má ↑nárok na cestovné a stravné.

албан томилолт

Ажил олгогчоос ажилтныг
ажлын байрнаас нь өөр газарт
хязгаарлалтай цаг хугацаагаар
ажилд томилох явдал. Ажилтан
замын ба хоолны зардлыг авах
эрхтэй.

pracovní povolení

opravňuje ↑cizince pracovat na
konkrétní pracovní pozici a vydává
je úřad práce. Zohledňuje se situace
na trhu práce a přednost mají vždy
občané ČR a ↑občané EU. Pracovní
povolení nemusí mít občané EU,
↑občan třetí země s trvalým ↑pobytem, dlouhodobým ↑pobytem za
účelem studia, dlouhodobým pobytem
za účelem sloučení s rodinou (pokud
nositel ↑oprávnění má již trvalý
pobyt), ↑azylant, osoba s udělenou
doplňkovou ↑ochranou aj. Podmínky
upravuje ↓zákon o zaměstnanosti.
Obdobou je zelená ↑karta a modrá
↑karta – pracovní a pobytové povolení
v jednom.

хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл

Гадаадын иргэнд тодорхой ажлын
байранд хөдөлмөр эрхлэх эрхийг
Хөдөлмөрийн товчооноос олгодог.
Хөдөлмөрийн зах зээлийн байдлыг
дагаж олгодог ба Чех Улс, болон
Европын Холбооны иргэд хөдөлмөр
эрхлэх давуу эрхтэй байдаг.
Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг
ЕХ-ны иргэд, байнгын оршин
суух зөвшөөрөлтэй болон сурах
зорилготой удаан хугацааны оршин
суух зөвшөөрөлтэй гуравдагч
орны иргэд, гэр бүлийн гишүүн нь
байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй,
гэр бүлийн удаан хугацааны оршин
суух зөвшөөрөлтэй гуравдагч
орны иргэд, цагаач, нэмэлт
хамгаалалттай этгээд гэх мэт
хүмүүс авах шаардлагагүй. Энэ
нөхцөлийг Хөдөлмөр эрхлэх тухай
хуулиар зохицуулдаг. Ногоон карт,
цэнхэр карт гэгч нь үүнтэй адил хөдөлмөрийн болон оршин суух
зөвшөөрөлийн нийлмэл үүрэгтэй.
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pracovní smlouva
pracovní smlouva

pracovní ↓smlouva

pracovní úraz

poškození zdraví nebo smrt, které
byly způsobeny ↓zaměstnancem při
plnění pracovních úkolů nezávisle na
jeho vůli. Postižený má ↑nárok na
úhradu škody.

Үйлдвэрийн болон ажлын осол

Хөдөлмөрийн үүргийг гүйцэтгэх
явцад хөдөлмөр эрхлэгчид
өөрөөс нь шалтгаалалгүйгээр
эрүүл мэндээрээ хохирох болон
нас барах. Хохирогч хохирлоо
барагдуулах эрхтэй.

хөдөлмөрийн бүтээмж, хүч чадал

pracovní výkon
pracovní vykořisťování

porušování pracovních ↑podmínek
stanovených ↓zákoníkem práce ze
strany ↓zaměstnavatele. Může se
jednat o nevyplacení ↑mzdy, odebrání
dokladů, nucení k práci přesčas,
nedůstojné pracovní podmínky,
ponižování, fyzické násilí aj. V krajním
případě se jedná o ↓trestný čin
↑obchodování s lidmi za účelem nucené práce. V případě vykořisťování
se neváhejte obrátit na ↑policii anebo
na nevládní ↑organizace.

хөдөлмөрийн дарлан мөлжилт

Ажил олгогчийн талаас
хөдөлмөрийн хуулиар заасан ажлын
нөхцөлийг зөрчих явдал. Түүнд
цалин хөлс эс олгох, бичиг баримтыг
хураах, илүү цагаар албадан
ажиллуулах, гутаан доромжлох,
хүнд бэрх нөхцөлд ажиллуулах,
хүч хэрэглэх зэрэг орно. Албадан
ажил хийлгэх зорилгоор хүнийг
худалдаалах нь гэмт хэрэг гэж үздэг.
Хөдөлмөрийн дарлан мөлжлөгөтэй
таарвал цагдаа эсвэл төрийн бус
байгууллагад хандаарай.

vstupní pracovní pohovor

přijímací pohovor v rámci výběrového
řízení či ucházení se o práci

ажилд орох ярилцлага

Ажилд сонгон шалгаруулж авах
үед ажил горилогчидоос хийдэг
ярилцлага.

pracovník
pracovník
interkulturní pracovník
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ажилтан
interkulturní asistent: poskytuje asistenci (včetně tlumočení) při jednání
mezi ↑migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů
a migrantských komunit (↑integrace
cizinců) do majoritní společnosti
(↑interkulturní asistence)

соёл хоорондын ажилтан

Мөн interkulturní asistent гэдэг.
Шилжин суурьшигч нь олон нийтийн
байгууллагатай харилцахад
тусламж үзүүлэн дагалдан явж
орчуулга хийх, тухайн улсын ард
иргэд болон шилжин суурьшигчид
нэг нийгэмд хамт амьдрахыг
дэмжих мөн шилжин суурьшигчдыг
тухайн нийгэмдээ болон нийгмийн
олонхитой дасан зохицохыг дэмжиж
тусалдаг.
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pracovník v domácnosti
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pracovník v domácnosti

osoba, která je zaměstnaná v cizí
domácnosti. Za plat vykonává domácí
práce od hlídání a péče o děti, ošetřování seniorů nebo nemocných přes
úklid, praní a žehlení až po nakupování, vaření či starost o zahradu.
Rozlišují se dvě formy placené práce
v domácnosti: tzv. live-in forma, kdy
pracovnice v domácnosti i bydlí, a live-out forma, kdy pouze dochází do cizí
domácnosti. Většinou tuto práci dělají
migrantky (↑migrant). Pracovnice by
vždy měla mít ↓živnostenské oprávnění nebo pracovní ↓smlouvu.

гэрийн үйлчлэгч

Бусдын гэр бүлд ажил хийдэг этгээд.
Цалин хөлсөөр хүүхэд, өвчтөн,
өндөр настан асрах, цэвэрлэгээ
хийх, хувцас угааж индүүдэх, хоол
хийх, хашаа цэцэрлэгийг засах
зэрэг ажил хийдэг. Гэрийн хөлсний
ажилтан нь ажил олгогчийн гэрт
амьдардаг ( live-in ) болон ажилтан
ажил олгогчийн гэрт очиж ажилдаг
( live-out ) гэсэн хоёр хэлбэртэй.
Энэ ажлыг голдуу шилжин
суурьшигч бүсгүйчүүд эрхэлдэг.
Тус ажил эрхлэх хүн бизнэсийн үйл
ажиллагаа эрхлэх эрх эсвэл ажлын
гэрээтэй байх ёстой.

pracovník v sociálních službách

vykonává přímou obslužnou péči
o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb,
domácí pečovatelskou ↓službu aj.
Musí mít absolvovaný minimálně akreditovaný (↑akreditace) kvalifikační kurz
pro pracovníky v sociálních službách.

нийгмийн үйлчилгээний ажилтан

Ямар нэгэн хүнийг асран халамжлах
үйлчилгээг нийгмийн үйлчилгээний
тухайн газарт нь шууд үзүүлэх
болон дотуур буюу ( байгууллага
дээрээ ) зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх,
эсвэл гэрийн асрах үйлчилгээ
зэргийг хийдэг ажилтан. Хамгийн
багадаа л мэргэжлийн нийгмийн
үйлчилгээний ажилтны магадлан
итгэмжлэгдсэн дамжаа төгссөн байх
ёстой.

sociální pracovník

pomáhá lidem při řešení jejich tíživé
sociální situace. Dle ↓zákona o sociálních
službách musí mít vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oboru
sociální práce anebo v příbuzných,
např. pedagogických oborech.

нийгмийн ажилтан

Нийгмийн ажилтан бол хүмүүст
нийгмийн хүндрэлтэй байдлаа
шийдвэрлэхэд нь туслах үүрэгтэй.
Нийгмийн үйлчилгээний тухай
хуулинд зааснаар нийгмийн
ажилтан нь мэргэжлийн дунд
сургуулийн ба дээд сургуулийн
боловсрол эсвэл түүнтэй ойр
төрлийн боловсрол ( жнь: багшийн )
эзэмшсэн байх ёстой.

právní
právní
právní moc
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хууль зүйн
↓rozhodnutí nabývá právní moci
z časového hlediska tehdy, pokud

хүчин төгөлдөр байдал

Шийдвэрийн эсрэг давж заалдаагүй
эсвэл давж заалдах боломжтой
187

právní norma

p
proti němu není přípustný řádný
opravný prostředek nebo pokud sice
přípustný je, ale nebyl podán v zákonné ↑lhůtě. V okamžiku nabytí právní
moci se stává rozhodnutí vykonatelné
a závazné. Toto rozhodnutí lze zvrátit
jenom mimořádnými opravnými prostředky, např. obnovou řízení.

байсан боловч хуулийн хугацаанд
цагтаа давж заалдаагуй тохиолдолд
шийдвэр хүчин төгөлдөр болдог.
Шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон
цагаас шийдвэрийг заавал гүйцэтгэх
буюу биелүүлэх үүрэгтэй. Энэхүү
шийдвэрийг зөвхөн онцгой хууль
зүйн хэрэглүүрээр, жнь: ажиллагааг
дахин задлах аргаар, хүчингүй
болгож болно.

právní norma

právní ↓předpis

právní odpovědnost

zvláštní forma právního vztahu, který
vznikne ve chvíli, kdy nějaká osoba
poruší původní právní povinnost
a vznikne jí povinnost nová.
Např. pokud porušením pravidel
silničního provozu způsobím nehodu,
jsem právně odpovědný za škodu.

хууль зүйн хариуцлага

Эрх зүйн харьцааны тусгай төрөл нь
аливаа нэг этгээд хууль зүйн үндсэн
үүргээ зөрчсний улмаас түүнд үүсэж
бий болсон шинэ үүрэг юм. Жнь: Би
замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчиж
зам тээврийн осол гаргасан бол
хохирлын хууль зүйн хариуцлагыг
хүлээх үүрэгтэй.

právník

obecné označení člověka, který získal
vysokoškolské právnické vzdělání

хуульч

Хууль эрхзүйн дээд боловсрол
эзэмшсэн хүн.

právo
právo

эрх

předkupní právo

právo přednostního nabytí předmětu
prodeje. 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 ona
své právo nevyužije, může nabídnout
věc k prodeji třetím osobám.

худалдан авах давуу эрх

Худалдагдах зүйлийг худалдан
авах давуу эрх. Тус эрх нь гэрээний
үндсэн дээр эсвэл хуулийн дагуу
үүсч бий болно. Тус эрхийн агуулга
зорилт нь худалдагч этгээд
худалдан авах давуу эрх бүхий
этгээдэд юуны өмнө худалдагдах
зүйлийг авах боломж олгох ба
тэрбээр худалдан авах давуу
эрхээ эс хэрэглэсэн ( эдлээгүй )
тохиолдолд гуравдагч этгээдэд
худалдан авах боломж олгож болно.

základní lidská práva

práva přisuzovaná každé lidské
bytosti mezinárodními smlouvami,
v ČR zaručena především ústavní

хүний үндсэн эрх

Олон улсын гэрээ хэлэлцээрээр
хүн болгонд батлагдсан эрх. Чех
Улсад голдуу Үндсэн хуулийн Хүний
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zástavní právo

p
Listinou základních práv a svobod.
Evropský ↓soud pro lidská práva sídlí
ve Štrasburku.

эрх, эрх чөлөөний үндсэн дүрмээр
батлагдаж байна. Европын хүний
эрхийн шүүх Штрасбург хотод
байрладаг.

zástavní právo

druh věcného práva, které může mít
osoba vůči cizímu majetku. Jeho funkcí je zajištění dluhu, tj. toho, že dlužník
dostojí své povinnosti, 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
zpeněžena a výtěžek získá věřitel
(zástavní věřitel).

барьцаалах эрх

Хувь этгээд бусдын өмчийг эдлэх
нэгэн төрлийн эрх. Түүний зорилт
нь, зээлдэгч зээлдүүлэгчийн өмнө
хүлээх үүргээ гүйцэтгэхийг батлах
зорилготой. Барьцааны зүйл
хэмээх нь хөдлөх эсвэл үл хөдлөх
хөрөнгө зэрэг ба зээлдэгч нь өр
төлбөрөө болон үүргээ биелүүлээгүй
тохиолдолд худалдан борлуулж
зээлдүүлэгч ( барьцаалагч )-д үүргийн
гүйцэтгэл буюу мөнгөө эргүүлэн олж
авахад зориулсан эд зүйл юм.

prázdniny

období volna na základních, středních a vysokých ↓školách

сургуулийн амралт

Бага, дунд, дээд сургуулийн амралт.

prevence

soubor opatření, která mají zajistit,
aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu nežádoucího stavu
(např. kriminalita)

урьдчилан сэргийлэлт

Зохисгүй байдлыг ( жнь:гэмт
хэрэг ) гарах боломжийг нь багасгах
зорилготой арга хэмжээний иж
бүрдэл.

konkrétní opatření, jehož cílem je
ochrana před negativními jevy

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Тэрс муу явдлаас хамгаалах бодит
арга хэмжээ.

pravidelně se opakující ↑lékařské
vyšetření osob, které nemají zdravotní potíže, s cílem zjistit případné
onemocnění v jeho počátečním stavu
(preventivní ↑péče)

урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Эрүүл мэндийн асуудалгүй этгээд
тогтмол хугацаанд эмчийн үзлэгт
орох. Зорилго нь өвчнийг эхний
шатанд нь таниж тогтоох юм.

písemný seznam účastníků akce
obvykle s jejich podpisy

ирцийн мэдээ

Үйл ажиллагаанд оролцогчдын
нэрсийн жагсаалт, голдуу
оролцогчдын гарын үсэгтэй байдаг.

PREVENTIVNÍ
preventivní opatření
preventivní prohlídka

PREZENČNÍ
prezenční listina

prezenční studium

denní ↓studium

primátor

↓starosta statutárního ↑města
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хотын засаг дарга
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probace
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probace

v trestním právu označuje dohled nad
↑obviněným, ↑obžalovaným nebo
odsouzeným při podmíněném upuštění od potrestání. Jde o jeden z projevů
konceptu tzv. restorativní justice
a v ČR ji vykonává Probační a mediační služba.

тэнссэн этгээдийг хянан
харгалзах

Эрүүгийн хуулиар тэнсэн авсан,
гэмт хэрэгт холбогдсон болон
ял шийтгэлээс чөлөөлөгдсөн
хүмүүст хэрэгжүүлэх хяналт. Тус
арга нь шүүхийн эрхзүй дэх засан
хүмүүжүүлэх бодлогын илрэл ба
Чех Улсад энэ үйлчилгээг Хянан
харгалзал болон Эвлэрүүлэн
зуучлалын үйлчилгээний газраас
хэрэгжүүлж байна.

prodlení

nastává tehdy, pokud není řádně
a včas splněn závazek nebo zákonná
↑lhůta. Dlužníkovi vzniká ↓úrok
z prodlení. (↑penále)

хугацаа хэтрэх

Зүй ёсоор ба цаг хугацаандаа үүргээ
биелүүлэхгүй эсвэл хуулийн хугацааг
барихгүйг хугацаа хэтрэх гэдэг.
Өртөн этгээд хугацаа хэтэрсний
торгууль төлөх үүрэгтэй болно.

profese

↑povolání

prohlášení
prohlášení

тунхаглал, мэдүүлэг

prohlášení odpovědného zástupce

хариуцлагатай төлөөлөгчийн
мэдэгдэл

prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků

hov. růžový formulář: podávají ho

Хувь хүний цалин болон бусад
орлогын албан татварын
мэдүүлэг

( яриагаар ) Ягаан анкет гэдэг.
Орлогын албан татварын сар
тутмын хөнгөлөлт эдлэх хүсэлтэй
хөдөлмөр эрхлэгч нь ажил
олгогчдодоо мэдүүлдэг. Сард зөвхөн
нэг ажил олгогчид мэдүүлж болно.

promlčecí lhůta

časový úsek, po jehož uplynutí již není
možné uplatnit svá práva. Obecná
promlčecí doba je tříletá, v obchodněprávních vztazích čtyřletá, pokud
↓zákon nestanoví dobu zvláštní.
V trestním právu se promlčuje většina
↓trestných činů, kromě nejtěžších,
a to v promlčecí době, která závisí na
závažnosti trestného činu a činí od
tří do dvaceti let. Trestnost jednání
pachatele promlčením zaniká.

хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрөх

Энэ хугацаа нь өнгөрсөн бол энэ
эрхийг эдлэхгүй. Хуулинд өөрөөр
заагаагүй бол хэлэлцэх хугацаа
3 жил байх бөгөөд худалдаа эрх
зүйн харилцааны хувьд дөрвөн
жил байдаг. Онцгой хүнд эрүүгийн
хэргээс бусад гэмт хэргийн хүнд
хөнгөнөөс хамааран 3-20 жилийн
нэхэмжлэх хугацаатай байхаар
Эрүүгийн хуулинд заажээ.
Нэхэмжлэх хугацаа өнгөрмөгц
хэрэгтэн ял шийтгэл хүлээхгүй.
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↓zaměstnanci, kteří chtějí uplatnit pravidelné měsíční slevy na ↑dani z příjmu
u ↓zaměstnavatele. Lze uplatnit jen
u jednoho zaměstnavatele měsíčně.
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promoce

slavnostní předávání vysokoškolských
diplomů

pronájem

↑nájem

pronajímatel

osoba, která přenechává určitou věc,
kterou vlastní, druhé osobě (nájemci)
do nájmu za účelem jejího užívání
nebo používání

prostor
prostor

үнэмлэх болон диплом гардуулах
ёслол

Их сургуулийн диплом гардуулах
ёслолын үйл ажиллагаа.

түрээслүүлэгч

Өөрийн өмч, эд юмыг бусдад
хэрэглүүлэх зорилгоор
( түрээслэгч )-д түрээслүүлж буй
этгээд.

орон зай, газар

nebytové prostory

termín dle starého občanského zákoníku (↓prostor sloužící k podnikání)

орон сууцны зориулалтын бус
байр

Хуучин Иргэний хуулийн нэр
томъёо.

prostor sloužící k podnikání

termín dle nového občanského
zákoníku; prostor nebo místnost, který
je pronajat za účelem ↓provozování
podnikatelské činnosti a slouží pak
alespoň převážně ↑podnikání, bez
ohledu na to, je-li tento účel vyjádřen
v nájemní ↓smlouvě

бизнесийн үйл ажиллагаа
эрхлэхэд зориулсан байр

Иргэний шинэ хуулийн нэр томъёо.
Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зорилгоор түрээслэн авсан
бизнес явуулж буй байр, тасалгаа.
Түрээсийн гэрээнд бизнесийн
зорилгоо тодорхой заах албагүй.

prostředky
prostředky
prostředky k pobytu na území

мөнгөн хөрөнгө, эсвэл арга зам
finanční suma, kterou ↑cizinec musí
prokázat pro získání povolení k pobytu. Prokazuje se jako jednorázová
suma nebo pravidelný měsíční příjem,
v závislosti na ↓účelu pobytu.

finanční prostředky

Чех улсын нутаг дэвсгэрт оршин
суух амьжиргааны зардал

Гадаадын иргэн оршин суух
зөвшөөрөл авах зорилгоор өөрт
байгаа гэдгээ заавал нотлон
харуулах мөнгөний хэмжээ. Оршин
суух зорилгоос хамааран нэг дор
үзүүлэх эсхүл сарын орлогоо батлан
үзүүлэх гэсэн хоёр хэлбэртэй.

мөнгө хөрөнгө

protokol

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

тэмдэглэл, протокол, ёслол

1.Хурлын протокол, тэмдэглэл.
2.Дипломат албан харилцааны
дүрмийн цогц.

provinění

označení ↓trestného činu, který spáchal ↑mladistvý a jehož společenská
nebezpečnost je vyšší než malá

буруу үйлдэл, гэм зэм

Насанд хүрээгүй этгээдийн
үйлдсэн гэмт хэргийн нийгэмд
учруулах хохирлын хэмжээ нь
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p
тогтоосон доод түвшнээс давсан
тохиолдол.

provozování

↑podnikání ve své ↓živnosti
(↓provozovně)

үйл ажиллагаа эрхлэх

Зориулалтын газарт бизнесийн үйл
ажиллагаагаа эрхлэх.

provozovna

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

албан үйл ажиллагаа явуулж буй
газар

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж
буй газар ( жнь: дэлгүүр, албан
контор, цех г.м. )Барилгын аюулгүй
байдал, гал түймрээс сэргийлэх,
ариун цэврийн шаардлагыг хангасан
байх үүрэгтэй.

průkaz
průkaz

үнэмлэх

cestovní průkaz totožnosti

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 nezávislých na
jeho vůli opatřit cestovní doklad jiným
způsobem. V zahraničí nemusí být
vždy akceptován.

гадаадад зорчих биеийн байцаалт

Гадаадын иргэний хүсэлтийн
дагуу цагдаагийн газраас олгодог
гадаад паспортыг орлох биеийн
байцаалт. Тус биеийн байцаалтыг
гадаад иргэн хүчин төгөлдөр гадаад
паспортгүй, өөрөөс нь хамаарахгүй
шалтгаанаар паспорттой болж
чадахгүй тохиолдолд цагдаагийн
газраас олгодог бөгөөд ийм биеийн
байцаалтыг хилийн чанадад хүлээн
зөвшөөрөх эсэх нь баталгаагүй
байдаг.

občanský průkaz

↓průkaz totožnosti občanů ČR, který
od 15 let věku je občan povinen mít.
Je současně dokladem o ↑občanství
ČR a cestovním dokladem v rámci
↓schengenského prostoru.

иргэний үнэмлэх

15 нас хүрсэн Чех улсын иргэн бүр
эзэмших үүрэгтэй биеийн байцаалт.
Тус үнэмлэх нь Чех улсын иргэн
болохыг нотлохоос гадна Шенгений
орнуудад зорчих үед гадаад
паспортыг орлоно.

očkovací průkaz

průkaz, který dítě dostává již v ↑porodnici a kde se zapisují všechna
povinná i mimořádná ↑očkování

вакцинжуулалтын дэвтэр

Амаржих газарт хүүхэд төрсөн
үеэс эхлэн хийсэн вакцин, онцгой
тарилгыг тэмдэглэсэн дэвтэр.

průkaz o povolení k pobytu cizinců

biometrická ↑karta

průkaz o povolení k trvalému
pobytu

průkaz o povolení k trvalému ↑pobytu ↑občanů EU a jejich

байнга оршин суух зөвшөөрлийн
үнэмлэх

ЕХ-ны иргэд ба тэдний гэр бүлийн
гишүүдийн байнга оршин суух
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průkaz pojištěnce

p
rodinných příslušníků bez biometrických ↓údajů

үнэмлэх ( биометрийн өгөгдөл
агуулаагүй ).

průkaz pojištěnce

karta pojištěnce: průkaz, který jsou
zdravotní pojišťovny povinny bezplatně vydat svým pojištěncům se
zdravotním ↑pojištěním. Obsahuje
vždy jméno, příjmení a číslo pojištěnce. Každý je povinen jej předložit při
návštěvě lékaře, cizinci jsou povinni
mít průkaz neustále s sebou. Pozor!
Na kartě je uvedeno datum platnosti
karty, a nikoli pojištění.

даатгуулагчийн үнэмлэх,
даатгалын үнэмлэх

Мөн karta pojištěnce даатгуулагчийн карт гэнэ. Эрүүл
мэндийн даатгалын газрууд эрүүл
мэндийн даатгал олгохын хамт
даатгуулагчийн нэр, овог, дугаартай
даатгуулагчийн үнэмлэхийг үнэ
төлбөргүй олгох ёстой. Эмчид
үзүүлэхдээ хүн бүр үзүүлэх ёстой ба
гадаадын иргэн үргэлж биедээ авч
явах үүрэгтэй. Карт дээр даатгалын
хүчинтэй хугацааг бус харин картын
хүчинтэй хугацааг заасан байна
гэдэг нь анхаарууштай.

průkaz příjemce

speciální ↑plná moc pro přejímání
korespondence na ↑poště. Jedná se
o doklad, který vydává pošta
a který opravňuje k přijímání zásilek
a poukázaných peněžních částek
(mimo zásilek určených do vlastních
rukou výhradně jen adresáta) i jinou
fyzickou ↑osobu než adresáta. Tento
doklad platí v rámci celé ČR maximálně 3 roky.

хүлээн авагчийн үнэмлэх

Шуудангаас захидал илгээмж авах
тусгай итгэмжлэл. Тус баримтыг
шуудангаас олгодог бөгөөд зөвхөн
хүлээн авагчийн гарт зориулсан
илгээмжээс бусад илгээмж, мөнгө
зэргийг хүлээн авагчаас өөр этгээд
хулээн авах эрх олгодог. Энэхүү
итгэмжлэл нь Чех улсын нийт нутаг
дэвсгэрт дээд тал нь 3 жилийн
хугацаанд хүчинтэй байдаг.

průkaz totožnosti

doklad totožnosti: identifikační doklad,
který obsahuje oficiálně potvrzené základní ↓údaje o svém držiteli, obvykle
zejména jeho celé jméno, fotografii
a datum narození, ale může obsahovat i další údaje. V ČR je to pro
občany občanský ↑průkaz, cestovní
↑pas a pro cizince cestovní pas a biometrický průkaz o povolení k pobytu.
Každý je v ↓zákonem stanovených
případech povinen na výzvu ↑policie
prokázat svou totožnost.

биеийн байцаалт

Эзэмшигч этгээдийн тухай албан
мэдээлэл - бүтэн овог нэр, төрсөн
огноо, цээж зураг зарим үед бусад
өгөгдөл агуулсан биеийн байцаалт.
Чех улс нь өөрийн иргэдийн
иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт,
гадаадын иргэдийн гадаад паспорт
болон биометрийн оршин суух
зөвшөөрлийг биеийн байцаалт
хэмээн үздэг. Хуулинд заасны
дагуу цагдаа шаардлага тавьсан
тохиолдолд биеийн байцаалтаа
үзүүлэх үүрэгтэй.
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řidičský průkaz
řidičský průkaz

doklad, jímž se prokazuje řidičské
↑oprávnění k řízení motorových
vozidel. Řidičský průkaz vydaný cizím
státem je platný v ČR, pokud odpovídá mezinárodním úmluvám. Pokud
neodpovídá, ↑cizinec musí absolvovat výuku a výcvik v autoškole, složit
↓zkoušku odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a poté
požádat o udělení českého řidičského
oprávnění. Výdej řidičských průkazů
má na starosti městský úřad, agenda
dopravně správních činností.

жолооны үнэмлэх

Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох
эрхийг батлах үнэмлэх. Гадаад
улсад олгосон жолооны үнэмлэх нь
олон улсын гэрээ тогтоолд нийцсэн
тохиолдолд Чех улсад хүчинтэй
бөгөөд нийцээгүй тохиолдолд
гадаад иргэн нь жолооны дамжаа
дүүргэж, авто тээврийн хэрэгсэл
жолоодох чадварын шалгалт
өгсний дараа Чех улсын жолооны
үнэмлэх олгохыг хүссэн хүсэлтээ
гаргана. Жолооны үнэмлэхийг хотын
захиргааны зам тээврийн үйлчилгээ
хариуцсан тасгаас ( agenda dopravněsprávních činností )-с олгоно.

technický průkaz

potvrzení o technické způsobilosti
vozidla

авто тээврийн техникийн
тодорхойлолт

Авто тээврийн техникийн чанарын
шаардлага хангасан батлагаа.

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.

сонгогчийн үнэмлэх

Сонгогчийн чех улсад байнга
оршин сууж буй хаягийн дагуу
харьяалагдах сонгуулийн тойргоос
гадуур санал өгөх эрхийг зөвшөөрөх
үнэмлэх. Уг үнэмлэхийг харьяа орон
нутгийн захиргаанаас өөрийн байнга
оршин суух хаягийн дагуу сонгуульд
оролцох боломжгүй сонгогчдод
олгодог.

přečin

všechny nedbalostní ↓trestné činy
a ty úmyslné trestné činy, na něž
trestní ↓zákon stanoví ↓trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní ↓sazby
do pěti let

хөнгөн гэмт хэрэг

Эрүүгийн хуулинд зааснаар
санаатай болон санаандгүй үйлдсэн
хөнгөн гэмт үйлдэлд дээд тал нь
5 жилээс хэтрэхгүй хугацаатай ял
оноох гэмт хэрэг.

předběžná otázka

v právu otázka, kterou musí ↓soud
nebo správní ↓úřad vyřešit v probíhajícím procesním řízení, aby mohl rozhodnout o věci samé (o předmětu řízení),
a která není totožná s otázkou,
o níž má být v řízení rozhodnuto.
V některých případech je předběžná
otázka důvodem pro přerušení ↓řízení.

урьдчилан шийдвэрлэх асуудал

Хууль зүйн талаас шүүх эсвэл
захиргааны байгууллага
ажиллагааны гол асуудлыг
шийдвэрлэхийн тулд урьдчилан
шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал..
Урьдчилан шийдвэрлэх асуудал
нь эцсийн шийдвэрлэх асуудлаас
тэс ондоо.. Зарим тохиолдолд
урдьчилан шийдвэрлэх асуудлыг
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p
шийдвэрлээгүй байвал ажиллагааг
түр хугацаанд зогсоох үндэслэл
болдог.

Předpis
předpis

1. právní ↓předpis
2. lékařský ↓předpis (recept)
3. vnitřní předpis organizace
(např. organizační řád)

дүрэм, жор

1.Хуулийн дүрэм.
2.Эмийн жор.
3.Байгууллагын дотоод дүрэм
журам.

lékařský předpis

hov.

recept: dokument, kterým lékař
žádá lékárníka o vydání (případně též
přípravu) léčivého přípravku pacientovi

эмийн жор

Эмчийн бичиж өгсөн жорын дагуу
эм зүйчээс эм олгохыг ( зарим
тохиолдолд найруулж өгөхийг )
хүссэн бичиг.

právní předpis

právní norma: člení se na Ústavu
(↓ústava), ↓zákony, ↓vyhlášky
a ↑nařízení.

хууль дүрэм

Үндсэн хууль, хууль, тогтоол,
тушаал шийдвэр, дүрэм.

představenstvo

správní ↓rada

předsudek

názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění
či předpokladu. Obvykle vychází
z neoprávněného zobecnění nebo
jiného zjednodušení zkušenosti,
např. že všichni Němci jsou dochvilní.

Өрөөсгөл хандлага, таамаг

Баталгаатай үндэслэлгүй зөвхөн
өрөөсгөл хандлага, таамаг дээр
суурилсан үзэл бодол. Жишээлбэл
«герман хүмүүс цаг нарийн
барьдаг» гэх мэт таамагласан,
бодит байдлыг хялбарчилсан
ойлголтоос үүдэн гардаг.

předvedení

doprovod účastníka nebo ↓svědka
řízení státní ↑policií v případě, že
dotyčný se nedostavil na ↓předvolání.

албадан ирүүлэх

Шүүх ажиллагаанд оролцогч эсвэл
гэрч этгээд зарлан дуудах авсан
хэдий ч үл хэрэгсэн ирэхгүй байх
тохиолдолд Чех улсын цагдаа
албадан ирүүлнэ.

předvolání

příkaz veřejného úřadu, aby se
k němu předvolaný v určenou dobu
dostavil. Nesplnění může být potrestáno pořádkovou ↑pokutou až do výše
50 000 Kč a/nebo může být předvolaný na vlastní náklady předvedena
↑policií.

зарлан дуудах хуудас

Тодорхой газар, хугацаанд бэлэн
байхыг заасан засаг захиргааны
байгууллагын тушаал. Үл хэрэгссэн
тохиолдолд 50 000 хүртэлхи
кроноор торгуулах эсвэл цагдаагийн
тусламжтайгаар албадан ирүүлэх
ба үүссэн зардлыг уг этгээдээр
гаргуулна.
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přehled o příjmech a výdajích

tiskopis České ↓správy sociálního
zabezpečení. Každá ↑osoba samostatně výdělečně činná, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost
jej podat za předchozí kalendářní
rok na příslušnou správu sociálního
zabezpečení do konce dubna.

oрлого зарлагын тайлан

Чех улсын нийгмийн халамжийн
газрын маягт. Хувиараа бизнес
эрхлэгч болон тэр жилдээ ямар
нэг хугацаагаар хүвиараа бизнес
эрхэлсэн хүн бүр дөрвөн сарын
сүүл гэхэд өмнөх жилийн орлого
зарлагын тайлангаа харъяа
нийгмийн халамжийн газарт тушаах
үүрэгтэй.

překážky vycestování

vzniknou, pokud by byl ↑cizinec nucen vycestovat nebo byl vyhoštěn do
státu, kde je ohrožen jeho život nebo
svoboda. Jsou důvodem, aby cizinec
zůstal na území ČR i v případě ↓výjezdního příkazu.

улсаас гарч явахад саад болж буй
шалтгаан

Гадаад иргэнийг газар нутгаас
хүчээр болон албадан өөр улс орон
руу гаргахад түүний амь нас болон
эрх чөлөөнд аюул учрах шалтгаан
үүсдэг. Энэ бол гадаад иргэн гарах
тушаалтай байсан ч Чех улсын
газар нутаг дээр үлдэх шалтгаан
болдог.

úřední překlad

↓soudní překlad

překlenovací štítek

provizorní ↓vízum, které slouží jako
↑osvědčení o podání ↓žádosti
o povolení 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 umožňuje
jeho držiteli cestovat z/do ↓schengenského prostoru. Uděluje se na
počkání formou štítku do cestovního
pasu cizince. Nutná osobní účast.

түр хугацааны виз

Оршин суух зөвшөөрөл хүссэн
эсвэл зөвшөөрлөө сунгуулах
хүсэлт гаргасан тухайг нотлох
түр хугацааны виз. Энэхүү виз нь
хүсэлтийг шийдэх хүртэл Чех улсад
хуулийн дагуу оршин сууж буйг
нотлохоос гадна энэ хугацаанд
Шенгений орнуудаар зорчих
боломжтой. Түр хугацааны визийг
газар дээр нь олгодог бөгөөд гадаад
иргэний паспортны хуудсанд наана.
Заавал өөрийн биеэр очиж авах
шаардлагатай.

přepadení
přesídlování
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дээрэм
nástroj řešení situace lidí, kterým
UNHCR přiznalo status ↓uprchlíka
a z objektivních důvodů se nemohou
vrátit do země původu a zároveň
nemohou získat dostatečnou ochranu
nebo být integrováni v zemi svého
aktuálního pobytu (nejčastěji v zemi

нүүлгэн шилжүүлэх

Чех улс дахь НҮБ-ын Дүрвэгсэдийн
газраас орогнох эрх авсан, тодорхой
шалтгаанаар эх орондоо буцах
боломжгүй, түүнчлэн одоогийн
байдлаар оршин суугаа үлсдаа
( ихэвчлэн орогнох эрх авсан анхны
улс ) хангалттай хамгаалалт олох
205

přestupek

p
prvního ↑azylu). ČR je také zapojena
do přesídlování ↓usnesením vlády ze
dne 27. 6. 2008 č. 745, kdy byla přijata
Koncepce národního přesídlovacího
programu.

боломжгүй хүмүүсийн байдлыг
шийдвэрлэх арга хэмжээ. Засгийн
газрын 2008 - 6 - 27- ны өдрийн 745
- р тогтоолоор Улсын шилжүүлэн
нүүлгэх хөтөлбөрийн концепци
батлагдснаас хойш Чех улс нүүлгэн
шилжүүлэхэд оролцож байна.

přestupek

protiprávní jednání nedosahující společenské škodlivosti ↓trestného činu
(např. dopravní přestupek). ↓Sankcí
bývá ↑napomenutí, ↑pokuta nebo
↓zákaz činnosti.

зөрчил

Нийгэмд учруулах хор хохирлын
хэмжээ нь гэмт хэргийн хэмжээнд
хүрэхгүй ч хууль зөрчсөн үйлдэл
( жнь: замын хөдөлгөөний зөрчил ).
Сануулга, торгууль, үйл ажиллагааг
албадан зогсоох зэргээр шийтгэдэг.

přídavek na dítě

dávka státní sociální podpory určená
pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
(nezaopatřené ↑dítě) a nízkým
příjmem

хүүхдийн тэтгэмж

Орлого багатай, өөрийгөө тэжээн
тэтгэх чадваргүй хүүхэдтэй гэр бүлд
зориулсан нийгмийн халамжийн
тэтгэмж.

přihláška

элсэгчийн анкет

příjem
příjem

орлого

čistý příjem

čistá ↑mzda

měsíční příjem

сарын орлого

pravidelný příjem

тогтмол орлого

rozhodný příjem

příjem, který se zjišťuje pro účely
↑nároku na ↑dávky státní sociální
podpory poskytované v závislosti na
výši příjmu v rodině. Počítá se jako
měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období (kalendářní
rok nebo čtvrtletí).

Шийдвэр гаргахад нөлөөлөх
орлого

Тухайн өрхийн сард олж буй нийт
орлогоос хамааран нийгмийн
халамжийн тэтгэмжид хамрагдах
эсэх нь шийдэгддэг. Нийт орлогыг
бүтэн жил, улиралаар хуваан
тооцож өрхийн дундаж орлогыг
гаргадаг.

úhrnný měsíční příjem

Pro udělení povolení k pobytu jsou
žadatel a společně posuzované
↑osoby povinni prokázat, jaký mají
celkový měsíční příjem, který

сарын нийт орлого

Оршин суух зөвшөөрөл хүсэгч
болон түүнд хамааралтай этгээд (
гэр бүлийн гишүүн ) нь сар тутамд
олох найдвартай, тогтмол орлоготой
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současně splňuje požadavky pravidelnosti a stálosti. Nelze za něj považovat předložení jednorázového ↓výpisu
z ↓účtu o zůstatku na účtu.

болохоо нотлох үүрэгтэй. Банкны
дансны үлдэгдлийн нэг удаагийн
хуулгыг нотолгоонд тооцохгүй.

příjemce

хүлээн авагч

příloha

хавсралт

příplatek

částka připlácená k základnímu
↑poplatku

příslušník
příslušník

нэмэлт төлбөр

Үндсэн төлбөр дээр нэмэгдэж
бодогдох мөнгө.

гишүүн

cizí státní příslušník

↑cizinec

rodinný příslušník

člen rodiny

гэр бүлийн гишүүн

Гэр бүлийн гишүүн.

rodinný příslušník občanů EU

↓zákon za něj pokládá tyto rodinné
↑příslušníky občana EU: manžel/
manželka; rodiče (jde-li o občana EU
mladšího 21 let); dítě mladší 21 let
nebo takové dítě manžela občana EU;
nezaopatřený přímý příbuzný nebo
takový příbuzný manžela občana EU;
cizinec, který s občanem EU žije ve
společné domácnosti; cizinec, který
se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče
občana EU (zákon zahrnuje i svazky
homosexuálů).

ЕХ-ны иргэний гэр бүлийн гишүүн

Хуулийн дагуу ЕХ-ны иргэний гэр
бүлийн гишүүнд дараахь этгээдийг
тооцно. Эхнэр, нөхөр, эцэг эх
( ЕХ-ны иргэн 21 нас хүртэлхи ),
ЕХ-ны иргэний эхнэр, нөхрийн
21 хүртэлхи насны хүүхэд, ЕХ-ны
иргэний буюу түүний эхнэр, нөхрийн
өөрийгөө тэжээх чадваргүй ойрын
төрөл, ЕХ-ны иргэний гэр бүлийн
гишүүн гадаад иргэн, эрүүл мэндийн
шалтгаанаар ЕХ-ны иргэний асрамж
зайлшгүй хэрэгтэй гадаад иргэн.
Хуулинд ижил хүйстэн хүмүүсийн
гэр бүл ч бас багтсан болно.

státní příslušník třetí země

↑občan třetí země

příslušnost
příslušnost
místní příslušnost
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харъяалал
určuje, který ↑orgán určitého druhu
věc projedná. Pro její stanovení
neexistují obecná pravidla, může
být určena např. správním obvodem
↑obecního úřadu, v němž došlo

оршин суугаа газрын дагуу
харьяалал

Ямарваа нэгэн асуудал үүсэхэд
оршин суугаа газрын хаягийн дагуу
зохих байгууллагад тус тусад нь
ханддаг. Хэрэг зөрчилд холбогдсон
тохиолдолд дүүргийн захиргаа, үл
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ke spáchání ↑přestupku, obvodem
↓soudu, v němž se nachází sporná
↑nemovitost apod.

osoba bez státní příslušnosti

↑bezdomovec

státní příslušnost

↑občanství

věcná příslušnost

stanoví příslušnost ↑orgánu typově.
Např. ↑přestupky projednává správní
↓úřad, ↑daň vyměřuje finanční úřad
a o ↓žalobách rozhoduje ↓soud.

příspěvek
příspěvek

хөдлөх хөрөнгийн маргаан үүсвэл
дүүргийн шүүхэд хандана.

харьяа

Хэрэг зөрчилд холбогдсон
тохиолдолд дүүргийн захиргаа,
татварын албанаас татвар
ноогдуулах, шүүхээс нэхэмжлэл
шийдвэрлэх г.м. явуулж буй үйл
ажиллагааныхаа хүрээнд асуудал
шийдвэрлэнэ.

тэтгэмж

příspěvek na bydlení

↑dávka státní sociální podpory
určená na částečné či úplné pokrytí
↑nákladů na bydlení pro nízkopříjmové osoby. Vyplácí ji úřad práce.

байрны зардлын тэтгэмж

Бага орлоготой иргэдийн орон сууц
ашиглалтын төлбөрийг хэсэгчилж
эсхүл бүрнээр нь барагдуулах
тэтгэмж. Тус тэтгэмжийг
Хөдөлмөрийн товчооноос олгодог.

příspěvek na živobytí

dávka hmotné nouze určená pro osoby s nedostatečným příjmem zejména
na pokrytí základních potřeb (jídlo,
ošacení apod.). Vyplácí ji úřad práce.

амин зуулгын нэмэлт тэтгэмж

Амь зуухад зайлшгүй шаардагдах
( хунс, хувцас ) авахад хүрэлцэхгүй
орлоготой этгээдэд олгох
гачигдлын олговор. Тус олговорыг
Хөдөлмөрийн товчооноос олгодог.

rodičovský příspěvek

↑dávka státní sociální podpory pro
jednoho z rodičů, který se osobně,
celodenně a řádně stará o dítě do
maximálně 4 let věku. Délka čerpání
dávky může být flexibilní (do 2–4 let
věku dítěte), stejně tak její výše
(celkem max. 220 000 Kč). Obvykle
navazuje na čerpání peněžité ↑pomoci v mateřství. Vyplácí ji úřad práce.

эцэг эхийн тэтгэмж

4 хүртэлхи насны хүүхдээ өдөр
тутам зохих ёсоор биечлэн асарч
буй эцэг эхийн аль нэгэнд улсаас
олгох тэтгэмж. Тэтгэмж авах
хугацаа ( хүүхэд 2-4 нас хүртэл )
нийт мөнгөний хэмжээ нь ( 220 000
крон ) Сонгосон жилээрээ мөнгөний
дүн нь өөр өөр болдог. Жирэмсний
болон амаржсны тэтгэмж дуусахад
үргэлжлүүлж Хөдөлмөрийн
товчооноос олгодог.
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vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a v mateřství

náleží zaměstnankyni (↓zaměstnanec), která byla z důvodu těhotenství,
mateřství nebo kojení převedena na
jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje
bez svého zavinění nižšího příjmu než
před převedením.

osoba bez přístřeší

↑bezdomovec

PřS

přijímací středisko
↓Správy uprchlických zařízení MV

PSČ

poštovní směrovací ↑číslo

PSSZ

Pražská ↓správa sociálního zabezpečení

psychiatr

p
жирэмсний болон амаржсаны
тэтгэмжийн зөрөөг тэнцүүлэх
тэтгэмж

Жирэмсэн болсон, амаржсаны
дараахь амралттай, хөхүүл
хүүхэдтэй боловч хөдөлмөр эрхэлж
буй эхийг өөр ажилд шилжүүлсний
улмаас өөрөөс нь хамаарахгүйгээр
өмнөхөөсөө бага цалин авч буй
тохиолдолд олгох тэтгэмж юм.

lékař zaměřený na léčbu duševních
nemocí

сэтгэл мэдрэлийн эмч

Сэтгэл мэдрэлийн өвчин эмчилдэг
мэргэжилтэн.

psychiatrická léčebna

lékařské zařízení se specializací na
léčbu závažných duševních onemocnění

сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэг

Сэтгэл мэдрэлийн хүнд өвчин
эмчилдэг эмнэлэг.

psycholog

psychoterapeut: odborník, který nabízí
poradenství a terapii v oblasti duševního zdraví. Nemůže předepisovat léky.

сэтгэл зүйч, сэтгэл засалч

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөхөөс гадна
сэтгэл зүйн засал ( терапия ) хийдэг
мэргэжилтэн. Эмийн жор бичих эрхгүй.

rada
rada
dozorčí rada
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зөвлөл
dohlížecí ↑orgán právnické ↑osoby,
který má převážně kontrolní pravomoci
vůči orgánu, který instituci řídí. Podle
českého práva se zřizuje zejména
u kapitálových obchodních ↓společností (akciové ↓společnosti, společnosti s ručením omezeným)a dále
u různých jiných subjektů (např. státní
podnik, veřejná výzkumná instituce,
zájmové sdružení právnických osob,
nadace, nadační fond apod.).

хяналтын зөвлөл

Байгууллагын удирдлагыг хянан
шалгах эрх бүхий хуулийн этгээдээс
бүрдсэн зөвлөл. Чех улсын хуулийн
дагуу хувь нийлүүлсэн компани
( хувьцаат компани, хязгаарлагдмал
хариуцлагатай компани ), бусад
байгууллагуудад ( улсын үйлдвэр,
олон нийтийн эрдэм шинжилгээний
байгууллага, хуулийн этгээдийн
сонирхлын нийгэмлэг, сан,
хандивын сан ) хяналтын зөвлөл
ажилладаг.
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správní rada

r

správní rada

představenstvo: statutární ↑orgán,
volený výbor, který řídí běžnou činnost
společnosti nebo ↓spolku. Obvykle je
volena ↓valnou hromadou na určité
období.

удирдах зөвлөл

Мөн představenstvo гэдэг. Нийгэмлэг
буюу холбооны ердийн үйл
ажиллагааг удирддаг сонгуульт
зөвлөл. Жилийн тайлангийн хурлаар
тодорхой хугацаатай сонгогддог.

rasismus

nelegitimní ideologie, která tvrdí, že
někteří lidé jsou nadřazení a jiní
méněcenní z důvodu příslušnosti
k určité rase, národu či etniku a že
„nadřazená“ rasa má právo „méněcennou“ rasu ovládat. Rasou se
označuje skupina lidí, kterou spojují
shodné fyziologické znaky (barva
pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře
atd.). Rasismus označuje také
agresivní či ponižující chování
k příslušníkům jiné rasy.

арьсны өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах үзэл

Үндэс угсаа, арьсны өнгөнөөс
хамааран нэг үндэстэн нь нөгөөгөө
захирах давуу эрхтэй хэмээн үздэг
хуулиас гадуурхи дээрэнгүй харгис
үзэл суртал юм. Арьсны өнгө
( арьстан ) гэдэг нь физиологийн
шинж тэмдгээрээ ( арьс, нүд үсний
өнгө, нүүрний хэлбэр, төрх, шинж
г.м. ) ижил хэсэг бүлэг хүмүүсийг
хэлдэг. Арьсны өнгөөр ялгаварлан
гадуурхах үзэлд бусад үндэс угсааны
хүмүүстэй дээрэнгүй, доромжилсон
байдлаар харьцах хандлага багтана.

kulaté razítko

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

дугуй тамга

Дунд хэсэгт нь төрийн сүлд
сийлсэн албан ёсны тамга. Хуулинд
зааснаар дугуй тамгыг зөвхөн
төрийн албан хаагч хэрэглэнэ.

realitní kancelář

realitní ↑agentura

recept

lékařský ↑předpis

referendum

všelidové hlasování: ↓rozhodnutí
všech občanů nebo i všech obyvatel
v otázkách zákonodárných nebo
výkonných. Jde o jednu z forem přímé
demokracie.

бүх нийтийн санал асуулга,
референдум

Мөн všelidové hlasování гэдэг. Хууль
тогтоох буюу гүйцэтгэх асуудлын
талаар иргэн бүр зарим үед бүх
нийтийн санал асуулга явуулж
шийддэг. Шууд ардчиллын нэгэн
хэлбэр.

rejstřík, seznam

бүртгэл, жагсаалт

databáze evidující zejména osoby
a organizace, které jsou pozadu ve
splácení svých závazků. Registry
jsou soukromé ↑firmy, spolehlivost
informací není zaručena.

өрийн бүртгэл

registr
registr
registr dlužníků
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Өрөө хугацаанаас нь хоцорч
төлж буй хувь хүн болон хуулийн
этгээдийг бүртгэх мэдээллийн
сан. Ийм мэдээллийн санг хувийн
байгууллагууд эрхлэн явуулдаг
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registr vozidel
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тул мэдээлэл найдвартай эсэх нь
баталгаагүй.

registr vozidel

povinná evidence vozidel a vlastníků
nebo provozovatelů těchto vozidel,
kterou má na starosti městský úřad
a spadá pod kompetence ↑MD.

registr živnostenského oprávnění

↓živnostenský rejstřík

registrace

авто тээврийн хэрэгслийн
бүртгэл

Хотын захиргаанаас гүйцэтгэж буй
авто тээврийн хэрэгсэл болон авто
тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийн
албан ёсны бүртгэл нь Тээврийн
Яамны мэдэлд харьяалагдана.

бүртгэл

registrované partnerství

oficiální svazek dvojic stejného pohlaví (homosexuálně orientovaných)
↓zákona o registrovaném partnerství,
který je v účinnosti od roku 2006
(↑homosexualita)

ижил хүйстнүүд хамтран
амьдрагчаар бүртгүүлэх

2006 оноос хүчин төгөлдөр болсон
Ижил хүйстнүүд хамтран амьдрах
тухай хуулийн дагуу албан ёсоор
бүртгэх.

regularizace nelegální migrace

amnestie: opatření, jímž stát uděluje
povolení k pobytu na svém území
cizincům, kteří se nacházejí na jeho
území nelegálně. Jinými pojmy mohou
být legalizace pobytu, normalizace.
V ČR není uzákoněna.

Хууль бус шилжин суурьших
хөдөлгөөн зохицуулалт

Мөн amnestie гэж хэлнэ. Чех улсын
нутаг дэвсгэр дээр хууль бусаар оршин
суугаа гадаад иргэдэд оршин суух
зөвшөөрөл албан ёсоор олгох арга
хэмжээ. Мөн legalizace pobytu
( оршин суух байдлыг хуулийн дагуу
болгох ), normalizace ( хэвийн болгох )
гэдэг нэр томъёо хэрэглэдэг. Чех улсад
энэ асуудал хуульчлагдаагүй.

léčebná rehabilitace

nápravná cvičení, která mají za cíl
obnovu zdraví

нөхөн сэргээх дасгал

Эрүүл мэндийг сэргээн засах
үйлчилгээтэй дасгал.

rejstřík
rekvalifikace
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бүртгэл, жагсаалт, хэлхээс
získání nové kvalifikace nebo prohloubení či rozšíření dosavadní kvalifikace. Při splnění určitých podmínek je
možné získat bezplatnou rekvalifikaci
jako uchazeč o ↓zaměstnání nebo
jako účastník některých projektů
nevládních ↑organizací či státní
↓správy zaměřených na zvýšení
šancí na pracovní uplatnění.

дахин мэргэшүүлэх

Шинэ мэргэшил эзэмших, эсвэл
эзэмшсэн мэргэжлээ гүнзгийрүүлэх.
Зохих нөхцлийг бүрдүүлсэн
тохиолдолд ажил хайгч нь
төрийн бус байгууллагын болон
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
төсөлд хамрагдсанаар мэргэжил
дээшлүүлэх дамжааг үнэ төлбөргүй
дүүргэх боломжтой.
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dobrovolná repatriace
dobrovolná repatriace

↑dobrovolný návrat

revizor

osoba, která provádí kontrolu (revizi)
jízdenek v dopravních prostředcích
veřejné dopravy. Prokazuje se odznakem.

тасалбар шалгагч

Нийтийн тээврийн унаанд тасалбар
шалгагч. Тусгай тэмдэг үзүүлж
шалгагч гэдгээ нотолно.

rodičovská zodpovědnost

souhrn práv a povinností rodičů při
péči o ↑nezletilé. Zahrnuje zejména
oblast péče o jejich zdraví, jejich
tělesný, citový, rozumový a mravní
vývoj, jejich zastupování a správy
jejich jmění.

эцэг эхийн үүрэг хариуцлага

Насанд хүрээгүй хүүхдээ асран
хамгаалах нь эцэг эхийн эрх үүрэг.
Хуухдийн эрүүл мэнд, бие махбод,
сэтгэл санаа, оюун ухаан, ёс
суртахууныг анхааран хөгжүүлэхээс
гадна насанд хүрээгүй хүүхдээ
төлөөлөх, хүүхдийн мэдлийн өмч
хөрөнгийг захиран зарцуулах
үүрэгтэй.

rodinný stav

osobní stav: svobodný/á, ženatý/
vdaná, rozvedený/á, ovdovělý/á,
partner/partnerka z ↑registrovaného
partnerství

гэр бүлийн байдал

Мөн osobní stav гэнэ. Гэр бүлийн
байдал нь гэрлэсэн, гэрлээгүй,
гэрлэлтээ цуцлуулсан, бэлэвсэн,
албан ёсоор бүртгүүлсэн хамтран
амьдрагч гэх мэт байдаг.

rozhodnutí

výsledek správního ↓řízení nebo
soudního ↓řízení. Základními vlastnostmi ↑rozhodnutí jsou jeho ↑právní
moc a vykonatelnost. Pozitivní
rozhodnutí – žádosti se vyhovuje, negativní rozhodnutí – žádost se zamítá.

шийдвэр

Захиргааны буюу шүүх ажиллагааны
үр дүн. Шийдвэрийн гол агуулга нь
хуулийн мөн чанар хийгээд хуулийг
албадан гүйцэтгүүлэхэд оршино.
Нааштай шийдвэр нь - өргөдөл
хүсэлтийг хүлээн авсан, татгалзсан
шийдвэр нь - өргөдөл хүсэлтийг
хэрэгсээгүй.

төсөв

rozpočet
rozsudek

druh soudního ↑rozhodnutí

шийдвэр, тогтоол

Шүүхийн шийдвэрийн нэгэн төрөл.

rozvod

zrušení manželství ↓soudem, které
může proběhnout buď ve formě
sporného rozvodu, kdy 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. Vždy však

гэр бүл салалт, гэрлэлт цуцлалт

Шүүхээр гэрлэлт цуцлах ба
гэрлэлтийг дор дурьдсан хоёр
хэлбэрээр цуцалдаг: Маргаантай
гэрлэлт цуцлах - үүнд шүүхээс гэр
бүл хямарсан учир шалтгааныг
тодорхойлж гэрлэлтээ цуцлуулах
өргөдлийг зөвшөөрөхгүй байж
болно. Эхнэр нөхөр хоёрын
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RPSN
musí být nejdříve vyřešeny poměry
↑nezletilých dětí a otázky majetkové.

RPSN

ručení
ručení

povinné ručení

roční procentní sazba nákladů: 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.

зээлийн зардлын жилийн хүү

Зээлийн зардлын жилийн хүүг
хувиар тооцох нэмэлт төлбөр. Үүнд
зээлийн хүүгээс гадна зээлтэй
холбогдох бүх төлбөр багтдаг.
Санхүүгийн байгууллага бүр үүнийг
заавал үзүүлэх үүрэгтэй.

jeden ze způsobů zajištění závazku,
který spočívá v tom, že ručitel, osoba
vždy odlišná od dlužníka, na sebe
vezme povinnost uspokojit pohledávku
věřitele, jestliže tak neučiní dlužník

батлан даалт

Өр зээлийг баталгаажуулах арга
замын нэг нь батлан даагч, энэ нь
зээл авагчаас өөр бөгөөд зээл авагч
үүргээ эс биелүүлсэн тохиолдолд
батлан даагч өрийг барагдуулах
үүрэгтэй.

↑pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla.
Vztahuje se na každého majitele či
spolumajitele motorového vozidla.
Každá pojišťovna nabízí jiné ↓sazby
pojistného. Je ve formě zelené
↑karty. Pozor! Škody na vlastním
vozidle kryje nepovinné havarijní
↑pojištění.

заавал даатгуулах даатгал

Авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч
буюу хамтран эзэмшигч нь тухайн
тээврийн хэрэгслийг жолоодон
замын хөдөлгөөнд оролцож
байхдаа бусдын авто хэрэгсэлд
учруулсан хохирлын даатгал.
Даатгалын компаниудын үнэлгээ
адилгүй байдаг ба даатгалын карт
ногоон өнгөтэй байна. Өөрийн авто
хэрэгсэлд учирсан хохирлыг зөвхөн
ослын сайн дурын даатгалаас
гаргуулдаг болохыг анхаарууштай.

řád
řád
domovní řád

220

харилцан тохиролцсон гэрлэлт
цуцлалт - үүнийг шүүхээс хүлээн
зөвшөөрч ямар нэгэн асуудалгүй
цуцлана. Аль ч тохиолдолд нэн
түрүүнд насанд хүрээгүй хүүхдийн
асрамжийн талаар болон өмч
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэсэн
байх ёстой.

журам
upravuje podmínky a způsob používání domů, bytů, nebytových ↑prostor
a společných částí v domech. Jeho

сууц өмчлөгчдийн дотоод журам

Сууц өмчлөгчид нь орон сууц
болон байрны ашигтай бус талбай,
нийтийн мэдлийн хөрөнгийг ашиглах
221

občanský soudní řád
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dodržování je důležité pro dobré soužití se sousedy.

дотоод журам. Нийтийн эрх ашгийн
үүднээс дотоод журмыг дагаж
мөрдөх нь зүйтэй.

občanský soudní řád

o. s. ř.: ↓zákon č. 99/1963 Sb.,
který upravuje postup ↓soudu a
účastníků v občanském soudním
↓řízení.

иргэний хэрэг шүүхэд хянан
шийдвэрлэх хууль

Иргэний хэрэг шүүх ажиллагаанд
шүүх болон оролцогчдын харилцаа,
үйл ажиллагааг зохицуулах 99/1963
тоот хууль.

správní řád

↓zákon č. 500/2004 Sb., který je
základním procesním předpisem upravujícím řízení před správním úřadem

захиргааны журам

Захиргааны байгууллагын үйл
ажиллагааг зохицуулах 500/2004
тоот хууль

studijní a zkušební řád

seznam práv a povinností studentů
a vyučujících školského zařízení

сургалт шалгалтын дүрэм журам

Багш, болон оюутны эрх үүргийн
жагсаалт.

trestní řád

↓trestní řád

řízení
řízení

үйл ажиллагаа

insolvenční řízení

soudní ↓řízení, jehož předmětem je
dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek
a způsob jeho řešení

төлбөрийн чадваргүй байдлыг
шийдвэрлэх ажиллагаа

Төлбөрийн чадваргүй болж
дампуурсан эсвэл дампуурахад
дөхсөн байдлыг шийдвэрлэх
шүүхийн үйл ажиллагаа.

náklady řízení

hotové výdaje účastníků a jejich
↓zástupců v rámci např. správního
↓řízení nebo přestupkového řízení

шүүхийн ажиллагааны зардал

Шүүх ажиллагаанд оролцогч
ба түүний төлөөний этгээдийн
шүүх ажиллагааны явцад ( жнь:
захиргааны, гэмт хэргийн шүүхийн
ажиллагаа ) гарах зардал ( бэлэн
мөнгөөр )

přerušení řízení

na rozdíl od zastavení ↓řízení jenom
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 neběží.

шүүх ажиллагааг тодорхой
хугацаагаар завсарлуулaх

Тодорхой түр хугацаагаар
завсарлуулах гэдэг нь шүүхийн
үйл ажиллагааг зогсоохоос эрс
ялгаатай бөгөөд ингэж завсарласан
тохиолдолд захиргааны байгууллага
эцсийн шийдвэр гаргахгүй.
Захиргааны байгууллагын зүгээс
шаардлагатай бичиг баримт дутуу
байгааг нөхүүлэх зорилгоор эсхүл
шүүх ажиллагаанд оролцогчийн
хүсэлтээр шүүх ажиллагааг
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soudní řízení
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тодорхой хугацаагаар завсарлуулж
болно. Ингэж завсарласан
тохиолдолд шийдвэр гаргах хугацаа
ч мөн адил завсарлана.

soudní řízení

probíhá u ↓soudu a jeho účelem je
vyřešení sporné otázky, určení práva,
↑rozhodnutí o vině a trestu neboli
řízení o správní ↓žalobě. Soud vydá
rozhodnutí. Pokud je rozhodnutím
↑rozsudek, vyhlašuje se vždy veřejně.
Řízení upravuje soudní řád občanský,
správní a trestní.

шүүн таслах ажиллагаа, шүүхийн
ажиллагаа

Шүүхийн байранд шүүх ажиллагаа
явагдах бөгөөд зорилго нь
маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх,
эрхийг тогтоох, гэм бурууг тогтоож
шийтгэл оноох, захиргааны
шугамаар гарсан гомдлыг
барагдуулдаг. Шүүхийн тогтоол
шийдвэр болж гарсан тохиолдолд
нийтэд нээлттэй мэдээлнэ. Шүүх
ажиллагаа нь иргэний, захиргааны,
эрүүгийн шүүхийн хуулиар
зохицуулагддаг.

správní řízení

postup správního ↑orgánu, jehož
účelem 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.

захиргааны ажиллагаа

Захиргааны ажиллагаа нь нэр
заагдсан этгээдийн эрх үүргийг
тодорхойлох, өөрчлөх, чөлөөлөх,
уг этгээд ерөөсөө эрх үүрэг хүлээх
эсэхийг тодруулах шийдвэр
гаргах зорилготой захиргааны
байгууллагын үйл ажиллагаа юм.

stav řízení

aktuální stav řízení. Řízení může stále
běžet, být přerušeno, zastaveno nebo
rozhodnuto aj.

ажиллагааны явц

Ажиллагааны тухайн үеийн явц
нь ( жнь: явагдаж байгаа, түр
завсарласан, зогсоосон байгаа,
шийдвэрлэгдсэн байгаа ) г.м байдаг.

trestní řízení

↓zákonem upravený postup
tzv. ↑orgánů činných v trestním řízení,
jehož cílem je na základě důkazů a při
zachování zaručených práv dotčených
osob zjistit, zda byl spáchán ↓trestný
čin, a pokud byl, zjistit jeho pachatele, uložit mu spravedlivý trest nebo
rozhodnout o potřebném ochranném opatření a takové ↑rozhodnutí
vykonat. Základní právní ↑normou je
↓trestní řád.

эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагаа

Эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагаанд оролцож буй
байгууллагын гол зорилго нь
баримт нотолгоог үндэслэн хэрэгт
холбогдсон этгээдийн эрхийг
хөндөлгүй гэмт хэрэг үйлдсэн
эсэхийг тодорхойлох, хэрэг үйлдсэн
тохиолдолд гэмт хэрэгтнийг тогтоох,
түүнд тохирох зүй ёсны шийтгэл
буюу зохих хамгааллын арга хэмжээ
оноох ба түүнийг хэрэгжүүлэхэд
оршино. Эрүүгийн байцаан шийтгэх
хуулийг мөрдлөгө болгон ажиллана.
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účastník řízení

osoba, o jejíchž právech a povinnostech se v řízení rozhoduje. Účastník
řízení má povinnosti a práva dle ↓zákona, např. právo na „přiměřené poučení“
o svých právech a povinnostech, právo
navrhovat důkazy, právo žádat poskytnutí informací o řízení, právo zvolit si
↓zmocněnce nebo právo podat proti
↑rozhodnutí ↑odvolání. Postavení
účastníka upravuje správní ↑řád.

үйл ажиллагаанд оролцогч

Шүүх ажиллагааны явцаар эрх
үүрэг нь шийдвэрлэгдэж буй этгээд.
Ажиллагаанд оролцогч хуулинд
заасны дагуу эрх үүргийнхээ
тухай «зохих тайлбар» авах,
баримт нотолгоо санаачлах, шүүх
ажиллагааны талаар мэдээлэл
шаардах, итгэмжлэгчээ сонгох,
шийдвэрийн эсрэг давж заалдах
эрх эдэлнэ. Захиргааны хуулинд
заасны дагуу шүүх ажиллагаанд
оролцогчийн байр байдлыг
тогтоодог.

ukončení řízení

ukončení procesu projednávání dané
věci právoplatným ↑rozhodnutím o ní

ажиллагааг дуусгах

Хүчин төгөлдөр шийдвэр гарснаар
хэргийг шүүх буюу хянан хэлэлцэх
ажиллагаа дуусна.

zahájení řízení

řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy
žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu ↑orgánu. Příslušný
orgán může zahájit řízení i z úřední
povinnosti sám.

ажиллагаа эхлүүлэх, үүсгэх

Оршин суугаа хаягийн дагуу
харьяалагдах захиргааны
байгууллага нь хянан
шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлт хүлээн
авсан өдрөөс эхлэн үүсдэг. Харьяа
захиргааны байгууллага өөрийнхөө
эрх мэдлийн хүрээнд ажиллагааг
эхлүүлэх эрхтэй.

zastavení řízení

řízení o žádosti správní ↑orgán
↓usnesením zastaví, jestliže:
1. žadatel vzal svou žádost zpět
2. byla podána žádost zjevně právně
nepřípustná
3. žadatel v určené ↑lhůtě neodstranil
podstatné vady žádosti
4. žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní ↑poplatek
5. žadatel zemřel nebo zanikl atd. Při
zastavení řízení správní orgán vydá
konečné ↑rozhodnutí.

ажиллагааг зогсоох

Захиргааны байгууллага дараахи
шалтгаанаар ажиллагааг зогсооно.
1.Хүсэлт гаргагч өргөдлөө буцааж
авсан.
2.Хууль эрх зүйн үүднээс өргөдлийг
хүлээж авах боломжгүй.
3.Хүсэлт гаргагч заасан хугацаанд
өргөдөлд гарсан ноцтой дутагдлыг
арилгаагүй.
4.Хүсэлт гаргагч заасан
хугацаандаа захиргааны төлбөр
төлөөгүй.
5.Хүсэлт гаргагч нас барсан
эсхүл татан буугдсан. Ажиллагаа
зогссоноор захиргааны байгууллага
эцсийн шийдвэр гаргана.
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↓společnost s ručením omezeným

samoplátce

ten, kdo není nikde zaměstnán, kdo
není ani ↑osoba samostatně výdělečně činná ani evidován na úřadu
práce a platí sám za sebe zdravotní
↑pojištění, popřípadě platí dobrovolné
důchodové ↑pojištění

өөрөө албан татвар төлөгч

Хувиараа бизнес болон хөдөлмөр
эрхлээгүй, хөдөлмөрийн товчоонд
бүртгэлгүй хэдий ч эрүүл мэндийн
даатгал, зарим тохиолдолд сайн
дурын тэтгэврийн даатгалын
шимтгэл төлж буй иргэн.

jedno ze dvou odvětví veřejné
↓správy. Samospráva se dále dělí na
samosprávu územní a samosprávu
zájmovou (např. Česká advokátní
komora).

өөрөө өөртөө засах, бие даасан

Олон нийтийн захиргаанд үйлчилж
буй хоёр салбарын нэг нь юм.
Цаашилбал орон нутгийн өөрөө
өөртөө засах болон ашиг сонирхлын
( жнь: Чехийн өмгөөлөгчдын
танхим ) хэмээн 2 ангилдаг.

územní samospráva

výkonná moc nezávislá na státě,
v ČR funguje v podobě samosprávných ↑krajů tzv. vyšších samosprávných celků a obcí (↑obec) jako základních územních samosprávných celků.
Právo na samosprávu je zakotveno
v Ústavě (↓ústava).

орон нутгийн засаглал

Төрөөс хараат бус орон нутгийн
гүйцэтгэх засаглал, Чех улсад
үйлчилж буй орон нутгийн
засаглалын хамгийн дээд хэлбэр
нь мужийн засаглал бөгөөд нутаг
дэвсгэрийн үндсэн нэгж бa хот
суурины засаглал гэсэн хоёр
хэлбэрээс тогтдог болно.

sanitka

auto rychlé nebo zdravotnické
záchranné ↓služby

түргэн тусламж

Эмнэлэгийн яаралтай тусламжийн
өөрөөр хэлбэл түргэн тусламжийн
тусгай машин.

sankce

opatření v případě nesplnění závazku,
např. trest, výchovné nebo ochranné
opatření

шийтгэл

Хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй
тохиолдолд авах арга хэмжээ
- шийтгэл, хүмүүжүүлэх буюу
хамгаалах арга хэмжээ.

stanovená peněžní částka za určitý
výkon, za veřejné služby apod.

тариф, хураамж

Ажил гүйцэтгэл, нийтийн
үйлчилгээний тогтоосон үнэ, хөлс.

samospráva
samospráva

sazba
sazba
daňová sazba

↑daňová sazba

roční procentní sazba nákladů

↑RPSN
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schengenský
schengenský prostor
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procentní vyjádření zvýšení půjčené
částky za určité časové období

хүүгийн хувь хэмжээ

Тодорхой хугацаатай зээлсэн
мөнгөний үндcэн дүн дээр нэмэгдэх
мөнгөний хэмжээг хувиар тооцож
бодно.

země Schengenské dohody: území
některých států EU, na kterém mohou
osoby překračovat hranice smluvních
států na kterémkoliv místě, aniž by
musely projít hraniční kontrolou

Шенгений орнууд

Мөн Шенгений хэлэлцээрийн
улс орнууд гэдэг ( země Schengenské dohody ), ярианы хэлэнд
země Schengenu гэж хэрэглэдэг.
ЕХ-ны гишүүн улсуудын нутаг
дэвсгэр. Хэлэлцээрт багтдаг зарим
улсуудын нутаг дэвсгэрт хилийн
шалгалтгүйгээр зорчих боломжтой.

schengenské vízum

↓vízum do 90 dnů

členská schůze

nejvyšší ↑orgán ↓spolku. Ve starém
občanském zákoníku to byla ↓valná
hromada.

гишүүдийн хурал

Нийгэмлэгийн дээд байгууллага.
Хуучин иргэний хуулийн дагуу бол
тэргүүлэгчдийн хурал уулзалт юм.

SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva: služba poskytovaná Českou
poštou (↑pošta). Umožňuje sdružit
všechny pravidelné platby (voda, plyn,
↑nájem, telefon, pojistné, předplatné
novin atd.) do jedné jediné platby.
(↑inkaso)

төвлөрүүлсэн төлбөр буюу SIPO

Иргэдийн төвлөрсөн төлбөрийн
инкасо. Чехын Шуудангаас үзүүлдэг
үйлчилгээ ба сарын ганц удаагын
бүх тогтмол төлбөрийг ( ус, байрны
түрээс, утас, даатгал, сонин
зэргийн төлбөр ) зөвхөн нэг төлбөрт
нийлүүлэх арга.

skutková podstata

soubor typových znaků ↓trestného
činu. Skutková podstata např. ↑krádeže je zlodějovo úmyslné přisvojení
si cizí věci tím, že se jí zmocní.

гэмт хэргийн уг үндэс

Гэмт хэргийн төрөл шинж.
Жнь:хулгайч бусдын эд хөрөнгийг
өөрөө эзэмшихийн тулд
санаатайгаар авах нь хулгайн шинж
чанар болно.

složenka

formulář určený k peněžním převodům, při kterých se užívá hotovosti,
ale také bezhotovosti (bezhotovostní
↑platba). V bankách se používají složenky ke vkladům na bankovní ↓účet,
↑pošta užívá poštovní ↑poukázky.

шуудангийн мөнгөн шилжүүлгийн
ордер

Бэлэн мөнгө шилжүүлэх эсхүл
гуйвуулга хийх зорилготой маягт.
Банкинд бэлэн мөнгө дансанд
хийхэд ба шуyдангaap мөнгө
гуйвуулахад хэрэглэдэг.

služba
služba
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үйлчилгээ
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bankovní služby

mezi standardní služby patří bankovní účty, spoření, ↓úvěry, platební
karty, internet banking, bezpečnostní
schránky, trezor aj.

банкны үйлчилгээ

Банкны үндсэн үйлчилгээнд банкны
данс, хадгаламж, зээл, карт, цахим
банк, үнэт зуйлс хадгалах хайрцаг
гэх мэт зүйлс багтдаг.

Bezpečnostní informační služba

BIS: česká státní zpravodajská služba,
která shromažďuje informace důležité pro
bezpečnost, ochranu ústavního zřízení
a významných ekonomických zájmů ČR.

Тагнуулын ерөнхий газар

Чех Улсын аюулгүй байдал, үндсэн
хуульт дэглэм болон эдийн засгийн
ашиг сонирхолын хувьд чухал
мэдээлэл цуглуулах Чехын улсын
тагнуулын алба.

bezplatná služba

poskytování služeb a materiální pomoci ↑klientům zdarma znamená plnění
principu solidarity sociálního systému
ČR. Služby jsou financovány z veřejného rozpočtu (zejména z daní),
dotací z EU, nadací a dalších zdrojů.

үнэ төлбөргүй үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх үнэ
төлбөргүй үйлчилгээ, материаллаг
тусламж гэгч нь ЧУ-ын нийгмийн
халамжийн системийн эв санааны
нэгдмэл зарчмыг биелүүлж байгаа
юм. Энэхүү үйлчилгээнүүд нь улсын
төсвөөс ( ялангуяа татвараас ),
еХ-ны төсөл, санхүүжилтээс, өглөг
хандив болон өөр бусад зүйлээс
санхүүжигддэг.

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.

нийгмийн үйлчилгээний
төлөвлөлт

Хот, аймгийн түвшинд тухайн орон
нутаг болон оршин суугчдын онцлогт
болон хэрэгцээнд тохируулан
нийгмийн халамж үйлчилгээний
төлөвлөгөө план гаргаx аргачлал.
Төлөвлөлтөнд орон нутагт байрлах
улсын болоод төрийн байгууллагууд
мөн ард иргэд оролцдог.

pečovatelská služba

terénní ↓sociální služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické ↑osoby. Poskytuje se
v domácnosti ↑klienta.

асрамжлах сувилах үйлчилгээ

Өндөр настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй болон, архаг өвчин
буюу эрүүл мэндийн шалтгааны
улмаас бие даан амьдрах
чадваргүй, хүний тусламж хэрэгтэй
иргэдэд үзүүлдэг нийгмийн халамж
үйлчилгээ. Үйлчилгээг гэрээр
үзүүлдэг.

poradenské služby

poskytování informací z různých
oblastí bezplatně (poradenství nevládních ↑organizací) nebo za ↑poplatek
(komerční služby)

зөвлөх үйлчилгээ

Төрөл бүрийн мэдээллийг үнэ
төлбөргүй ( төрийн буc
байгууллага ), төлбөртэйгээр
( хувийн сектор ) хүргэх үйлчилгээ.
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služby definované ↓zákonem
č. 108/2006, o sociálních službách,
určené osobám v nepříznivé sociální
situaci (např. zdravotní postižení,
ztráta bydlení, ↓sociální vyloučení nebo ↑domácí násilí). Základní
rozdělení je:
1. terénní – je uživateli poskytována
v jeho přirozeném prostředí (bytě), na
ulici apod. (pečovatelská ↑služba,
streetwork)
2. ambulantní – uživatel dochází do
zařízení poskytujícího sociální služby
(nízkoprahové centrum pro děti
a mládež, poradna)
3. pobytová – uživatel v zařízení poskytujícím sociální služby bydlí (domov pro
seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením). Služby jsou financovány z veřejného rozpočtu a v některých případech z příspěvků uživatelů.

zákaznické služby

нийгмийн халамж үйлчилгээ

108/2006 тоот нийгмийн халамжийн
тухай хуулийн дагуу нийгмийн
халамж үйлчилгээг амьдралын
хүнд хэцүү байдалд буй ( хөгжлийн
бэрхшээлтэй, орон гэргүй иргэд,
нийгмээс тусгаарлагдсан, гэр
бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсөд )
хүнд үзүүлэх юм.Үндсэн ангилал нь:
1.Гэрийн нөхцөлд - халамж
үйлчилгээг тухайн хүний гэрийн
нөхцөлд эсвэл гадуур хүргэдэг
( асрамжлах сувилах үйлчилгээ,
streetwork )
2.Амбулатороор - нийгмийн халамж
үйлчилгээг үзүүлдэг байгууллагад
биер очих ( хүүхэд залуучуудад
зориулсан төв, мэдээллийн төвүүд )
3.Байрaaр - нийгмийн халамж
үйлчилгээг үзүүлдэг төвд байрлах
( өндөр настны асрамжийн
төв, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн асрамжийн төв ) Дээрх
үйлчилгээнүүд нь улсын төсвөөс
санхүүждэг ба зарим нэг тохиолдолд
үйлчилгээг хэрэглэгчид нь өөрөө
санхүүжүүлдэг.

хэрэглэгчийн үйлчилгээ

zdravotnická záchranná služba

zajišťuje neodkladnou péči o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého
onemocnění, 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.

яаралтай түргэн тусламж

Гэмтэж бэртсэн, гэнэтийн өвчин
зэрэгт газар дээр нь яаралтай
түргэн тусламжийг үзүүлэх ба
өвчтөнийг эмнэлэг хүргэх явцдаа
шаардлагатай мэргэжлийн тусламж
эмчилгээг үзүүлэх үйлчилгээ
юм. Энэ нь авран туслах бүрдэл
системийн хэсэг юм. Чех Улсын
Яаралтай түргэн тусламжийн утсны
дугаар 103.

služebnost

věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak,
že musí ve prospěch jiného něco

албан үүрэг

Энэ албан үүрэг нь тухайн өмчийн
эзний хувьд материаллаг үүрэгтэй
адил үүрэг бөгөөд, хэн нэгний ашиг
тусын тулд, ямар нэгэн асуудлыг
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směna

s
trpět nebo něčeho se zdržet (čerpání
vody na svém pozemku)

směna

1. výměna
2. pracovní směna – období výkonu
↓zaměstnání (ranní, odpolední
a noční směna)
3. skupina pracovníků, kteří společně
vykonávají práci v rámci jedné pracovní směny na společném pracovišti

давж туулж гарах, тэсэх г.м.
Жнь: өөрийн эдлэн газар дээр ус
соруулуулах.
мөнгө солих эсвэл ажлын ээлж

směnárna

валют солих төв

smlouva
smlouva

гэрээ

1.Валют солих.
2.Ажлын ээлж - хөдөлмөр эрхлэх
хугацаа ( өглөөний, өдрийн, шөнийн
ээлж )
3.Нэг ээлжинд, ижил ажлын
байранд хамт ажиллаж байгаа бүлэг
хүмүүс.

bilaterální smlouva

dohoda, která řeší obchodní či politické vztahy mezi dvěma stranami

2 талт гэрээ хэлэлцээр

Хоёр улсын хооронд эдийн засаг,
улс төрийн харилцааны хүрээнд
байгуулсан хэлэлцээр.

darovací smlouva

písemná smlouva, kterou dárce něco
bezplatně přenechává nebo slibuje
obdarovanému, a ten dar nebo slib
přijímá.

бэлэглэх тухай гэрээ

Бэлэглэгч ямар нэг зүйлийг үнэгүй
өгөхөөр эсвэл хүлээн авагчид
амлаж буй, мөн бэлгийг эсвэл
амлалтыг хүлээн авах тухай бичгээр
хийсэн гэрээ.

kupní smlouva

худалдах тухай гэрээ

mandátní smlouva

smlouva, na základě které se mandatář zavazuje, že pro mandanta zařídí
za úplatu určitou záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta a mandant se zavazuje zaplatit mu
za to úplatu

мандатын гэрээ

Тодорхой шан хөлсөөр эрх зүйн үйл
хэргийг мандат олгогчийн өмнөөс
үйлдэх ба мандат олгогч үүний
төлөө түүнд шан хөлс өгөхөөр үүрэг
хүлээж байгаа байдал.

nájemní smlouva

nájemní smlouvou se pronajímatel
zavazuje přenechat ↑nájemci věc
k dočasnému užívání a nájemce se
zavazuje platit za to ↑pronajímateli
↑nájemné

түрээсийн гэрээ

Түрээсийн гэрээгээр түрээслүүлэгч
нь тодорхой хугацаагаар ямар
нэг зүйлийг хэрэглүүлэхээр мөн
түрээслэгч нь хариуцлага хүлээж
түрээс төлөхийг зөвшөөрсөн тухай
баримт.
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podnájemní smlouva

s

podnájemní smlouva

smlouva stvrzující, že pronajatý byt
(byt v nájmu) nebo jeho část lze
jinému přenechat do ↑podnájmu za
podmínky písemného souhlasu ↑pronajímatele (vlastníka bytu)

давхар түрээслүүлэх гэрээ

Түрээслэсэн байраа ( түрээсийн
байр ) эсвэл түүний аль нэг хэсгийг
өөр түрээслэгчид хөлслүүлж болох
тухай байрны эзний зөвшөөрлийг
бичгээр харуулсан гэрээ.

pracovní smlouva

zakládá pracovní poměr mezi ↓zaměstnavatelem a ↓zaměstnancem.
Právně je upravena v ↓zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně
a vyhotovuje se obvykle ve dvou
↓stejnopisech: pro zaměstnavatele
a zaměstnance. Další možnosti úpravy vztahů mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, ale mimo standardní pracovní poměr, nabízí ↑dohoda
o pracovní činnosti nebo ↑dohoda
o provedení práce.

xөдөлмөрийн гэрээ

Ажил олгогч, ажилтаны хооронд
байгуулах хөдөлмөрийн харилцааг
зохицуулдаг. Хөдөлмөрийн тухай
хуулиар зохицуулагддаг. Гэрээг
зөвхөн бичгэн хэлбэрээр байгуулах
ба ажил олгогч ажилтан тус
бүрт ижил хоёр хувиар үйлддэг.
Xөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах
энэ үндсэн хэлбэрээс гадна өөр
хэлбэр байдаг нь тухайн ажлын
үйл ажиллагааны, эсxүл хөдөлмөр
гүйцэтгэлийн гэрээ юм.

příkazní smlouva

smlouva dle občanského zákoníku,
kterou se příkazník zavazuje, že pro
příkazce obstará nějakou věc nebo
vykoná jinou činnost. Příkazník může
pracovat za odměnu, je-li předem
dohodnuta nebo pokud je zejména
vzhledem k jeho ↑povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně.
Používá se zejména u jednorázových
úkonů, na rozdíl od ↑dohoda
o pracovní činnosti a ↑dohoda
o provedení práce.

гүйцэтгэлийн гэрээ

Шинэ иргэний хуулиар гарч ирсэн
гэрээний төрөл ба хувь хүн ямар
нэг эд юмыг хариуцан харгалзах
эсвэл тодорхой ажил даалгаврыг
үйлдэхээр хийж буй гэрээ. Тухайн
ажлыг гүйцэтгэгч нь урьдчилан
тохиролцсны үндсэн дээр үнэ
хөлсөөр ажиллаж болох ба эсвэл
ажил гүйцэтгэгчийн хөдөлмөр
мэргэжилд хэвийн байдаг зүйл
бол үнэгүй ажиллаж болно. DPP a
DPČ зэргээс ялгаатай нь голдуу нэг
удаагийн үйлдэл дээр энэ гэрээг
байгуулдаг.

smlouva o dílo

dle občanského zákoníku se smlouvou o dílo zhotovitel zavazuje na svůj
náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit cenu

үйл ажиллагааны тухай гэрээ

Шинэ иргэний хуулиар гарч ирсэн
гэрээний төрөл ба гүйцэтгэгч өөрийн
зардал болон аюулгүй байдлын
зардлаа захиалагчидаар төлүүлэх
гэрээ. Үйлчлүүлэгч буюу захиалагч
ажлыг хүлээж авсанаар төлбөрийг
хийхээр тохиролцсон гэрээ.
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sňatek
sňatek
sňatek

uzavření manželství mezi mužem
a ženou

гэрлэлт

Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн
хоорондох гэр бүл болсны эрх зүйн
баталгаа.

církevní sňatek

forma ↑sňatku, která probíhá
zpravidla v náboženské instituci
(např. kostel). Oddávajícím je kněz či
jiná pověřená osoba. Církevní sňatek
je v ČR úředně platným sňatkem od
roku 1992.

сүм хийд дээр хийсэн хурим

Шашины зан үйлээр ( жнь:
сүмд ) явагддаг гэрлэлтийн төрөл,
гэрлэлтийг батлагч нь лам эсвэл
өөр тусгай албан ёсны хүн байдаг,
зөвхөн хуулиар зөвшөөрөгдсөн
шашны тодорхой бүлэг урсгалууд
үүнийг хийдэг. ЧУ-д 1992 оноос
Шашины гэрлэлтийг албан ёсоор
зөвшөөрсөн.

občanský sňatek

civilní sňatek: forma ↑sňatku, která
probíhá 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.

иргэний / энгийн гэрлэлт

Төрийн байгууллагын ( жнь:хуримын
ордон ) төлөөлөгчийн өмнө явагддаг
гэрлэлтийн хэлбэр. ЧУ-д гэрлэлтийг
батлахдаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс
хамтдаа гэрлэх мэдүүлгээ өгсөний
дагуу гэрлэлтийг бүртгэх эрх бүхий
байгууллагын өмнө батладаг.

účelový sňatek

účelové ↑manželství

sociální
sociální tlumočník

komunitní ↓tlumočník
нийгмээс тусгаарлагдсан/эмзэг
бүлэг

Эдийн засаг, улс төр, нийгмийн
харилцаанд бүлгээр, хувь хүн
зэргээр нэвтрэн орох нөхцөл нь
хаагдсан тодорхой бүлэг хүмүүсийн
нэгдэл. Ядуурал, бага орлого, үүн
дээр нэмэгдэх өөр дараагын хүчин
зүйл нь ялгаварлан гадуурхал,
боловсролгүй байдал зэрэг нь
нийгмээс гадуурхагдax амьдралын
шалтгаан бөгөөд эдгээр эмзэг
бүлэгт хамрагсад нь төр, нийгмийн
үйлчилгээний механизм болон сурч
боловсрох боломжоос хасагдсан
байдаг. Нийгмийн тусгаарлалтын үр
дүнд үүсэх үйл явц нь, жишээлбэл:
удаан хугацааны ажилгүйдэл, улсын

sociální vyloučení
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proces, kterým jsou jednotlivci i celé
skupiny osob zbavováni přístupu ke
zdrojům nezbytným pro zapojení se
do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku.
Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další
faktory, jako je ↑diskriminace, nízké
vzdělání či špatné životní podmínky.
Sociálně vyloučení jsou odříznuti od
institucí a služeb, sociálních sítí
a vzdělávacích příležitostí. Projevem
sociálního vyloučení je tedy například
dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních ↑dávkách, život
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osoby ohrožené sociálním vyloučením

s
v prostorově vyloučených částech
obcí (↑obec) – ghettech, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad
rodin či ztráta sebeúcty.

osoby ohrožené sociálním
vyloučením

soud
soud

krajský soud
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халамжаас хамааран амьдрах,
ядуусын хорооллын амьдрал ( ghettech ), хүчирхийлэл, сэтгэл гутрал,
гэр бүл салалт зэрэг болно.

osoby opouštějící ochrannou
a ↓ústavní výchovu; osoby z výkonu
trestu; osoby, jejichž práva a zájmy
jsou ohroženy trestnou činností jiné
osoby; osoby, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností;
osoby bez přístřeší (↑bezdomovec);
osoby s extrémním zadlužením; osoby
se závislostmi a osoby ohrožené
↑domácím násilím

нийгмээс хасагдах эрсдэлтэй
хүмүүс

Хяналт хамгаалалтай хүмүүжлийн
төвөөс гарагсад, хорих ангиас
суллагдагсад, нийгэмд хор
хөнөөлтэй гэмт хэрэг үйлдэгсэд,
амьдралын хэв маяг нь бусдад саад
бэрхшээл учруулагсад, орон гэргүй
хүмүүс, маш өндөр өртэй хүмүүс,
архичид, гэр бүлийн хүчирхийлэлд
өртөгсөд гэх мэт хүмүүс.

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).

шүүх

Төрөөс хараат буc бие даасан шүүх
засаглал. Шүүх нь зөрчигдсөн,
зөрчигдөж болох эрх чөлөөг эрх
зүйн хүрээнд хуулиар хамгаалдаг,
зөвхөн шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн
буруутайг тогтоож таслан
шийдвэрлэдэг. Шүүхийн тогтолцоо
нь: Xяналтын шатны шүүх, Дээд
шүүх, Аймгийн шүүх, Дүүргийн шүүх/
анхан шатны шүүх. Мөн тусгай шүүх
нь: Захиргааны хэргийн Дээд шүүх,
Үндсэн хуулийн шүүх гэж ангилдаг.

rozhoduje ve druhém stupni o řádných
opravných prostředcích proti ↑rozhodnutím okresních ↓soudů a je mu
svěřena rozsáhlá specializovaná prvoinstanční agenda, např. rozhodování
v některých obchodních věcech,
v insolvenčním ↑řízení, autorskoprávních sporech a ve sporech
o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech. Druhým
stupněm jsou pak ↓soudy vrchní.

аймгийн шүүх

Хоёр дахь шатанд анхан шатны
шүүхийн шийдвэрийн эсрэг давж
заалдах эрхтэй. Xэргийн хэлбэр
төрлөөр ангилан үйл ажиллагаа
төрөлжүүлдэг. Шийдвэр нь
зохиогчийн эрхийн маргаан,
өр барагдуулах, хохиролыг
барагдуулах, зарим төрлийн
худалдaаны маргаан болон хувь
хүний, эсвэл хүнд ноцтой эрүүгийн
гэмт хэргийг шүүн тасалдаг. Дараа
шатны шүүх нь Дээд шүүх байна.
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Nejvyšší soud
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Nejvyšší soud

základem činnosti Nejvyššího soudu
je rozhodování o mimořádných opravných prostředcích proti ↑rozhodnutím
soudů nižších 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.

Хяналтын шатны буюу Дээд шүүх

Улсын дээд шатны хянан
шийдвэрлэх шүүх нь доод шатны
шүүхүүдийн шийдвэрийн эсрэг
давж заалдах онцгой эрхтэй - давж
заалдсан болон хууль зөрчсөн
гомдлын шатны хэрэгт шийдвэр
гаргадаг. Чехийн хуулийг нэгтгэгч
төв байгууллага. Үүнээс гадна,
түүний харьяанд зарим тусгай
агендууд байдаг. Жишээ нь:
гадаадын шүүхийн шийдвэрийг
хүлээн зөвшөөрөх гэх мэт. Брно
хотод байрладаг.

Nejvyšší správní soud

zabývá se agendou správního soudnictví (kasační ↓stížnosti, případy
nečinnosti správního ↑orgánu,
napadení voleb, rozpuštění politických
subjektů, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti, rozhodování
kompetenčních sporů mezi orgány
veřejné ↓správy atd.). Představuje
také kárný soud pro řízení ve věcech
soudců, státních ↓zástupců a soudních exekutorů. Sídlí v Brně.

захиргааны Дээд шүүх

Захиргааны хэргийг хянан
шийдвэрлэх үүрэгтэй.Үүнд:шүүхийн
шийдвэрийг давж заалдах гомдол,
захиргааны агентлагуудын үйл
ажиллагаагаа биеүүлээгүй байдлаас
үүдсэн хэрэг, сонгуулын хэрэг
маргаан, улс төрийн субьектүүдийг
эрх үүргээс чөлөөлсөн, зогсоосон
эсвэл дахин сэргээсэн тухай
маргаан, түүнтэй холбоотой
хэрэг зэрэг багтана. Мөн шүүхийн
сахилга бат буюу шүүгч, улсын
прокурор, шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэгч зэрэгтэй холбоотой үйл
хэрэгт хяналт тавьдаг. Брно хотод
байрладаг.

okresní soud

nejnižší článek českého soudnictví,
řeší civilní a nezávažné trestní kauzy

дүүргийн шүүх/ анхан шатны

Шүүхийн тогтолцооны хамгийн
доод шатны шүүх, иргэний хэрэг
болон хөнгөн эрүүгийн хэргийг
шийдвэрлэдэг.

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)

Үндсэн Хуулийн шүүх

Түүний үндсэн чиг үүрэг нь
Үндсэн Хуулийг дээдлэх баталгаа
болон БНЧУ-ын Үндсэн Хуульд
заасны дагуу иргэн болон хуулийн
этгээдийн үндсэн эрх, эрх чөлөө,
хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хамгаалах бөгөөд БНЧУ-ын хуулийг
зөрчөн шийдвэрлэгдсэн анхан
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vrchní soud
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шатны шүүхийн эсрэг давж заалдах
шийдвэр гаргах юм.

vrchní soud

rozhoduje o řádných opravných
prostředcích 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

Дээд шүүх

Аймгийн шүүхээс гаргасан эхний
шийдвэрийг давж заалдах шатны
шүүх бөгөөд энэ төрлийн шүүх
Прага, Оломоуц хотод байрладаг.

шүүхийн

soudní výdaje

náklady ↑řízení účastníka, které zahrnují soudní ↑poplatek (ten hradí ↓žalobce) a náklady právního zastoupení
podle advokátního (↑advokát) tarifu

шүүхийн зардал

Үйл ажиллагаанд оролцогчийн
төлөх зардал ба үүнд тэмдэгтийн
хураамж ( нэхэмжлэгч төлдөг ),
өмгөөлөгчийн тарифын дагуу
өмгөөлөгчийн хөлс багтана.

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).

шүүхийн орчуулга

( яриагаар ) Албан орчуулга, дугуй
тамгатай орчуулга гэдэг. Орчуулгын
нэг төрөл ба үүнийг албан газрууд
( дотоод, гадаадын ), бусад
байгууллагууд шаарддаг. Зөвхөн
албан ёсны шүүхийн орчуулагч хийх
эрхтэй.

soudní překladatel

hov.,

soudní znalec

zpracovává znalecké ↑posudky především pro ↑soudy. Do funkce jej pro
konkrétní specializaci jmenuje ministr
spravedlnosti. Seznam jmenovaných
znalců naleznete na portálu ↑MS
www.justice.cz.

шүүхийн шинжээч

Шүүх ажиллагаанд зориулан
шинжилгээ дүгнэлт гаргадаг. Хууль
зүйн яамны сайд тухайн тодорхой
мэргэжлийн шинжээчийг томилдог.
Хууль зүйн яамны веб хуудаснаас
шинжээчдийн нэрийг харж болно
www.justice.cz.

spis

↑listina s úředním záznamem. Zakládá a vede se o průběhu správního
↑řízení nebo soudního ↑řízení. Je
označen spisovou značkou a obsahuje seznam spisového materiálu –
tj. soupis všech svých součástí (podání, ↑protokoly, záznamy, písemná

хавтаст хэрэг

Албан бүртгэлийн дугаараар
дугаарласан баримт бичгийн
бүрдүүлэлт. Xавтаст хэргийг
захиргааны эсвэл шүүхийн үйл
ажиллагааны явцын туршид
бүрдүүлэн хөтлөж явуулдаг.
Xавтас хэргийг бичгийн бүртгэлийн
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nahlížení do spisu
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vyhotovení ↑rozhodnutí a jiných úkonů správního nebo soudního
↑orgánu), včetně příloh, s určením
data, kdy byly do spisu vloženy.

дугаараар дугаарлах ба хэргийг
бүрдүүлэх материалуудын
багтаадаг- түүний бүрдэл хэсгүүдэд
( гаргасан, тэмдэглэл, бүртгэл,,
захиргааны болон шүүхээс гаргасан
шийдвэр бусад үйл хэргийн бичгэн
тэмдэглэл ), хавсралт материалууд,
хэзээ хавтаст хэрэгт хавсаргасан
тухай огноо зэрэг тэмдэглэсэн
байдаг.

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 obsahovat seznam všech
dokumentů a o nahlížení se sepisuje
↑protokol. Pokud informacím ze
spisu nerozumíte, doporučujeme jeho
ofocení a následnou právní konzultaci,
např. v nevládní ↑organizaci.

хавтаст хэрэгтэй танилцах

Оролцогч талууд, тэдний хуулийн
төлөөлөгч буюу өмгөөлөгчид
захиргааны хуулийн дагуу хавтаст
материалтай танилцах эрхтэй ба
мөн хураамж төлсөний үндсэн дээр
хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрийн
хуулбарыг авах боломжтой. Хавтаст
хэрэгт бүх баримт материалыг
багтаасан байх ёстой ба танилцах
үйл явцад тэмдэглэл хөтөлдөг.
Хэрвээ хавтаст хэргийн мэдээллээс
ойлгохгүй бол түүнээс хуулбар
хийж авахыг зөвлөж байна. Мөн
шаардлагатай тохиолдолд төрийн
бус байгууллагаас хуулийн зөвлөгөө
авч болно.

splátka

částka spláceného dluhu

хэсэгчлэн төлөх

Өр төлбөрийг хэсэгчлэн
барагдуулах хэмжээ.

splátkový kalendář

dokument uzavřený mezi věřitelem
a dlužníkem, stanovující, kdy a v jaké
výši bude dlužník splácet svůj dluh.
Nedodržení splátkového kalendáře
je obvykle spojeno se ↑sankcemi
(↑penále). Uzavřením splátkového
kalendáře dlužník svůj dluh uznává.

хэсэгчлэн барагдуулах гэрээ

Өр нэхэмжлэгч/зээлдүүлэгч буюу
өртэй этгээд/зээлдэгч хоёрын
хооронд байгуулж буй төлөх
хугацаа, төлбөрийн хэмжээ зэргийг
тохиролцсон гэрээ баримт. Энэ
гэрээнд заасан хугацааг хэтрүүлсэн
тохиолдолд ихэнхдээ торгууль
тооцдог. Зээлдэгч/өртэй этгээд
өртэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн үед
хэсэгчлэн барагдуулах буюу эргэн
төлөх гэрээг үйлдэнэ.
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společenství vlastníků jednotek
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SVJ: musí být založeno podle ↓zákona o společenství vlastníků bytů
v každém domě s nejméně pěti byty,
z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví
tří různých vlastníků. Má také své
↑orgány (shromáždění a výbor)
i ↑stanovy. Náplní činnosti je péče
o společné prostory domu.

společnost
společnost

сууц өмчлөгчдийн холбоо (СӨХ)

СӨХ нь орон сууц өмчлөгчийн тухай
хуулийн дагуу үүсгэн байгуулах
журамтай. Нэг орцноос хамгийн
багадаа л 5 байр нийлж, үүнээс
гурав нь төрөл бүрийн хэлбэрийн
хувийн өмчлөгч байж болно. СӨХ нь
өөрийн гэсэн ( хурал болон
зөвлөл ) холбоо, дүрэм журамтай
байх ба үйл ажиллагаа нь нийтийн
орон зайг хариуцаж тордох юм.

компани

akciová společnost

a. s.: obchodní kapitálová ↓společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné
podíly, obchodovatelné akcie. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář
neručí za závazky společnosti. ↑Firma
společnosti musí obsahovat 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.

хувьцаат компани

Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан
хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж,
хувьцаа нь нийтэд чөлөөтэй
арилжаалагддаг хуулийн этгээд.
Компани үүрэг хариуцлага зөрчсөн
тохиолдолд өөрийн өмч хөрөнгөөр
хүлээдэг. Хувьцаа, үнэт цаас
эзэмшигч нь компаний өмнөөс
хариуцлага баталгаа хийдэггүй.
Компани заавал «хувьцаат
компани» эсвэл богиноор «хувь.
ком» товчоор «ХК» гэдгээ онцлох
естой. БНЧУ-д 2014 оны 1 сарын
1-ээс хувьцаат компани нь 90/2012
тоот корпорацийн тухай хуулиар
зохицуулагдаж байгаа.

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 společnosti.
Patří zde akciová ↑společnost
a ↓společnost s ručením omezeným.

хөрөнгийн компани

Компанийн гол мөн чанар нь
хамтрагчдын өмч хөрөнгийн
оролцоо бөгөөд ( хөрөнгийн
тодорхой хувийн эзэмшил, хувьцаа,
үнэт цаас ) гишүүний хувийн өмч
хөрөнгө нь компаний өмчөөс тусдаа
ба компаний гишүүд нь компаний
өмнөөс хүлээх хариуцлага бага
буюу эрсдэл бага гэсэн үг юм.
Үүнд хувьцаат компани болон
хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани ( ХХК ) мөн адил багтдаг.
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komanditní společnost
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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 zapsaného
v ↑obchodním rejstříku (komanditisté)
a jeden nebo více společníků celým
svým majetkem (komplementáři). Může
být založena za účelem ↑podnikání
nebo za účelem správy vlastního
majetku.

коммандитийн компани

Худалдааны корпораци болон
компанийн тухай хуулийн дагуу
хувийн худалдааны компанийн
төрөлд тооцогдоно. Хуулийн
этгээдийг хоёроос доошгүй
үүсгэн байгуулагч, албан ёсоор
баталгаажуулсан гарын үсэг бүхий
хамтран үүсгэн байгуулах гэрээгээр
байгуулдаг дүрэмтэй. Нэг эсвэл
түүнээс дээш хувь нийлүүлэгчид
нь компанийнхаа хүлээх үүргийг
Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн өөрийнхөө төлөгдөөгүй
хувийн хэмжээгээр ( коммандитийн
компанийн гишүүд ) эсхүл нэг эсвэл
түүнээс дээш хувь нийлүүлэгчид
нь компанийнхаа хүлээх үүргийг
хувийн бүх өмчийн хэмжээгээр
( хязгааралгүй түнш ) хариуцна.
Түүнийг бизнесийн үйл ажиллагаа
эрхлэх эсвэл өөрийн өмчийг
захиран зарцуулах зорилгоор
байгуулах боломжтой.

občanská společnost

organizované veřejné aktivity občanů,
které nejsou spojeny se státní mocí
ani komerčními zájmy. Je to veřejný
prostor, v němž občané pečují o své
společné zájmy a prostřednictvím
společenských institucí (nevládních
↑organizací, církví, ↑odborů atd.) –
tedy nezávisle na státu – tyto zájmy
prosazují. Jsou podmínkou fungování
demokracie.

иргэд олон нийтийн байгууллага

Хийсвэр ойлголтоор:Төрийн
захиргааны эрх мэдлийн
оролцоогүй, ашгийн төлөө
бус, олон нийт болон иргэдийн
үйл ажиллагааны зохион
байгуулалт. Энэ нь нийгэм хамтын
байгууллагаар ( төрийн бус
байгууллага, шашины урсгалууд,
үйлдвэрчний эвлэл ) дамжуулан
өөрсдийнхөө эрх ашиг сонирхолыг
илэрхийлдэг иргэд олон нийтийн
орон зай. Ардчилсан байдал
хэрэгжиж буйн хэлбэр болдог.

obecně prospěšná společnost

o. p. s.: právnická ↑osoba založená
podle zákona č. 248/95 Sb., která
poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby. Od 1. 1. 2014 již lze založit
pouze v právní formě ↓ústavu.

олон нийтийн эрх ашигт үйлчлэх
компани/байгууллага

Олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг,
үүсгэн байгуулах журам нь 248/95
тоот хуулиар тогтоогдсон хуулийн
этгээд. 2014.1.1-ээс зөвхөн
байгууллагын хууль эрх зүйн
хэлбэрээр үүсгэн байгуулж болно.
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společnost s ručením omezeným
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společnost s ručením omezeným

s. r. o.: nejpoužívanější forma ↑obchodní společnosti v ČR. Upravuje ji
↓zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
↑korporacích a patří mezi kapitálové
společnosti (kapitálová ↑společnost). Může ji založit jediný společník
nebo více. Obchodní ↑firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ (nebo
jako zkratky s. r. o. či spol. s r. o.).
Minimální vklad společníka, a tudíž
i minimální 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 společnosti).

хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани

ЧУ-д хамгийн их хэрэглэгддэг
компаний төрөл, худалдааны
корпорацийн тухай 90/2012 тоот
хуулиар зохицуулагддаг, хөрөнгийн
компаний төрөлд багтдаг. Нэг болон
түүнээс дээш хувь нийлүүлэгч буюу
хөрөнгө оруулагч үүсгэн байгуулж
болно. Энэхүү хуулийн этгээд нь
Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай
Компани ( товчоор ХХК эсвэл
хамтарсан ХХК ) гэдгээ заавал
тэмдэглэх буюу хэрэглэх ёстой.
Компаний үүсгэн байгуулалтын
үндсэн хөрөнгө буюу хувь нийлүүлэлт
нь 1 Чех крон. Компани нь хүлээх
үүргээ зөрчсөн тохиолдолд хувийн
бүх өмчөөрөө хариуцлага хүлээнэ.
Байгууллагын хамгийн гол зүйл нь,
үүсгэн байгуулагчид болон хууль
ёсны хөрөнгө оруулагчдын хурал
( удирдах зөвлөлийн гишүүд ) багтдаг.

veřejná obchodní společnost

osobní ↑obchodní společnost, jejíž
činnost upravuje ↓zákon o obchodních ↑korporacích. Podnikají v ní
minimálně dvě osoby a za své závazky ručí celým svým majetkem, a to
společně a nerozdílně.

олон нийтийн компани

Корпорацийн тухай хуулиар
худалдааны компаний үйл
ажиллагаа нь зохицуулагддаг. Хоёр
болон түүнээс дээш этгээд оролцон
байгуулсан ба хувь нийлүүлэгчид
нь компанийнхаа хүлээх үүргийг
хамтарч ялгалгүйгээр хувийн бүх
өмчийн хэмжээгээр хариуцна.

spolek

zvláštní právnická ↑osoba, samosprávné a dobrovolné sdružení alespoň
tří 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). Právně upraven je v § 214–302
občanského zákoníku. Před rokem
2014 dle starého občanského zákoníku
↑občanské sdružení.

нийгэмлэг

Сонирхол нэгтэй гурваас доошгүй
хүний сайн дурын, өөрөө захирдаг
тусгай төрлийн хуулийн этгээд.
Нийгэмлэг нь хамтын зорилго
зорилтын дагуу ( жишээ нь, спортын
клуб ) эсвэл нийтэд тустай үйл
ажиллагаа ( жишээ нь, нийгмийн
үйлчилгээ ) явуулах зорилготой
байдаг. Нийгэмлэг Иргэний хуулийн
214-302 заалтаар зохицуулагдсан.
2014 оноос өмнө хуучин иргэний
хуулийн дагуу нийгэмлэгийг иргэний
нийгэмлэг гэж нэрлэдэг байсан.
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spoření
spoření

хадгаламж

důchodové spoření

dobrovolné spoření v rámci druhého
pilíře ↑penzijního systému. Upravuje
↓zákon o důchodovém spoření.

тэтгэврийн хадгаламж

Сайн дурын тэтгэврийн хадгаламж
нь тэтгэврийн системийн хоёрдугаар
шатны хүрээнд ордог. Тэтгэврийн
хадгаламжийн тухай хуулиар
зохицуулдаг.

stavební spoření

typ spoření určený primárně pro financování bydlení s finančním příspěvkem státu

орон сууцны хадгаламж

Улсын тэтгэлэгтэй орон сууцны
санхүүлжилтэнд зориулсан нэг
төрлийн хадгаламж.

správa
správa

албан газар эсвэл захиргаа

celní správa

správní a bezpečnostní organizace
podřízená ↑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 terénu provádět kontroly převáženého zboží.

Гаалийн татварын алба

Гаалийн татварын алба нь Сангийн
Яаманд харьяалагдах ба гол үүрэг
нь импортын бараанаас гаалийн
татвар авах, түүний чанарт хяналт
тавих, зарим төрлийн татварыг
( өргөн хэрэгцээний барааны албан
татвар, эрчим хүчний албан
татвар ) хураах гэх мэт. Гаалийн
хяналтын алба нь орж ирж байгаа
бараанд хяналт шалгалт хийдэг.

Česká správa sociálního
zabezpečení

ČSSZ: největší finančně správní
instituce v rámci celé státní ↑správy
ČR. Má na starosti výplatu důchodů
a ↑dávek nemocenského pojištění.
Spadá pod ↑MPSV.

БНЧУ-ын Нийгмийн Хамгааллын
Бодлогын Газар

Товчоор: ČSSZ буюу ЧУ-ын хэмжээнд
төрийн байгууллагуудын хувьд
хамгийн том санхүүгийн захиргааны
байгууллага. Энэ байгууллагын үүрэг
нь тэтгэвэр болон хөдөлмөрийн
чадвараа түр алдсаны буюу өвчны
тэтгэлэгийг олгоx юм. Нийгмийн
Хамгаалал Хөдөлмөрийн Яаманд
харьяалагддаг.

Finanční správa ČR

státní instituce spadající pod ↑MF, má
na starosti správu daní. Dělí se na Generální finanční ředitelství, Odvolací
finanční ředitelství a finanční úřady.

БНЧУ-ын Татварын байгууллагын
захиргаа

Улсын байгууллага бөгөөд Сангийн
Яаманд харьяалагддаг.Үүрэг нь
татварын үйл ажиллагааг хариуцдаг.
Татварын ерөнхий газар болон
Татварын хяналт шалгалтын
удирдлага ба түүний албууд гэж 2
ангилдаг.
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okresní správy sociálního
zabezpečení

OSSZ: územní organizační jednotky
České ↑správy sociálního zabezpečení, která se podílí ve vymezených
oblastech na realizaci sociálního
↑pojištění

орон нутаг дах нийгмийн
хамгааллын газaр

ЧУ-ын нийгмийн хамгааллын газрын
орон нутаг дах салбар, хариуцсан
бүс нутгийнхаа нийгмийн даатгалын
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.

Pražská správa sociálního
zabezpečení

PSSZ: územní pracoviště České
↑správy sociálního zabezpečení pro
Prahu

Прага хотын нийгмийн
хамгааллын газaр

Прага хотын нийгмийн хамгааллын
газар.

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.

Засгийн газар, түүний
хэрэгжүүлэгч агентлаг

Эдгээр байгууллагуудаар
дамжин төрийн үйл ажиллагаа
хэрэгждэг:Үүнд төрийн захиргааны
төв байгууллагууд ( Яамдууд )
төрийн захиргааны бүс нутгийн
байгууллагууд болон өөр бусад
улсын байгууллагууд ( жишээ нь,
төрийн сан ), мөн хэрэгжүүлэгч эрх
мэдэл олгогдсон субъектүүд (жишээ
нь. сайн дурын хамгаалагчид,
анчид, ой хамгаалагчид ).
Хэрэгжүүлэгч агентлагыг төрөлжсөн
( жишээ нь, татварын ерөнхий
газар ), ерөнхий ( жишээ нь улс
төрийн ) гэж ялгах ба орон нутагт
өөрийн хэрэгжүүлэгч агентлагаар
дамжуулан удирдлага тогтоох
үүрэгтэй.

veřejná správa

správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální
úrovni a zajišťováním záležitostí ve
veřejném zájmu. Kromě této správní
činnosti (např. vydávání správních
aktů) bývají za veřejnou správu označovány též správní ↑orgány, které ji
vykonávají, tedy především úřady. Je
rozdělena na státní ↑správu
a ↑samosprávu.

олон нийтийн байгууллага

Олон нийтийн үйлчилгээг үзүүлэхтэй
холбоотой захиргааны үйлдэл
болон удирдлагаараа нийтийн ашиг
сонирхол, хэрэг явдлыг тухайн
газар юмуу төвийн хэмжээнд
хангалттай олсон шийдвэр гаргадаг,
улсын эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг
байгууллага. Түүнчлэн Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлагын
зарим үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэдэг
( жишээ нь, захиргааны акт
гаргах ). Улсын болон өөрөө өөртөө
засан захирах гэж 2 хуваагддаг.
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Správa uprchlických zařízení MV

SUZ: příspěvková ↑organizace ↑MV,
která je provozovatelem přijímacích,
pobytových a integračních azylových
středisek a zařízení pro ↓zajištění cizinců. Od roku 2009 poskytuje služby
v Centrech na ↑podporu ↑integrace
cizinců ve většině ↑krajů (CPIC).

БНЧУ-ын ДЯЯ-ны харьяа
Дүрвэгсдийн төвийн захиргаа

Дотоод Явдлын Яамны дэмжлэгт
байгууллага. Цагаачдын дасан
зохицлийн, Цагаачдыг байрлуулах
төв, гадаад иргэдийг саатуулан
байрлуулах төв зэрэгт хүлээн авагч
хэлбэрээр ажилладаг. 2009 оноос
Гадаадын иргэдийн интеграцийг
/нэгдлийг/ дэмжих төвүүдээр
(CPIC) иxэнх аймгуудад SUZ үйл
ажилллагаа явуулж байна.

azylové zařízení Správy
uprchlických zařízení

zařízení ↑Správy uprchlických zařízení MV, která se dělí na přijímací,
pobytová a integrační azylové
↓středisko

Дүрвэгсдийн төвийн захиргааны
орогноход зориулсан байр

Дүрвэгсэдэд зориулсан төв, дотроо
хүлээн авах төв, байрлуулах болон
дасан зохицлыг дэмжих төвүүдэд
хуваагддаг.

integrační azylové středisko Správy
uprchlických zařízení

IAS: zařízení ↑Správy uprchlických
zařízení MV, které slouží k dočasnému ubytování ↑azylantů a osob
s přidělenou doplňkovou ↑ochranou

Дүрвэгсдийн төвийн захиргааны
дүрвэгсэдэд зориулсан
цагаачлалын болон дасан
зохицох төв

ЧУ-ын ДЯЯ-ны Дүрвэгсдийн төв нь
цагаачийн эрх авсан болон нэмэлт
хамгаалалт авсан гадаад иргэдэд
түр хагацааны амьдрах байраар
хангадаг.

pobytové středisko Správy
uprchlických zařízení MV

PoS: zařízení ↑Správy uprchlických
zařízení MV, které slouží k ubytování
↓žadatele o mezinárodní ↑ochranu
do doby nabytí ↑právní moci ↑rozhodnutí o jejich žádosti o udělení mezinárodní ochrany, případně do doby
rozhodnutí ↑soudu o jejich žalobě
proti rozhodnutí ministerstva (↓žaloba
proti rozhodnutí správního orgánu),
má-li tato žaloba odkladný účinek.
Pobyt tam je dobrovolný. Největší je
v Kostelci nad Orlicí.

ДЯЯ-ны харьяа Дүрвэгсдийн
төвийн захиргааны дүрвэгсдийг
байрлуулах төв

БНЧУ-ын ДЯЯ-ны дүрвэгсдийн
төв нь цагаачлах буюу олон
улсын хамгаалалт хүсэж гаргасан
өргөдлийг хүлээж авснаас эхлэн,
олон улсын хамгаалалт хүссэн
өргөдлийн шийдвэрийг шүүхээс
гартал, эсвэл тодорхой тохиолдолд
яамны шийдвэрийн эсрэг давж
заалдах гомдол гаргасан, эсвэл
гаргасан гомдол нь шийдвэрийг
түдгэлзүүлсэн бол тухайн гадаад
иргэн энэ төвд цаашид байрлах
боломжтой. Тэнд амьдрах нь сайн
дурынх бөгөөд ЧУ дах хамгийн
том төв нь Костэлци над Орлиц-д
байрладаг.

přijímací středisko Správy
uprchlických zařízení MV

PřS: zařízení s karanténou, kde
↓žadatel o mezinárodní ochranu
musí povinně strávit dobu cca 3 týdnů
a nesmí toto zařízení opustit. Probíhá
zde preventivní zdravotní vyšetření,

ДЯЯ-ны харьяа Дүрвэгсдийн
төвийн захиргааны дүрвэгсдийг
хүлээж авах төв

Цагаачлах буюу олон улсын
хамгаалалт хүссэн өргөдөл гаргагч
нь гурван долоо хоногийн турш
хүлээн авах төвд байрлах ёстой.
Карантинд байх хугацаанд эрүүл
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sejmutí otisků prstů a další identifikační
úkony. Zde se také provádí první pohovor se ↓zaměstnanci ↑Odbor azylové
a migrační politiky MV o důvodech
žádosti o mezinárodní ochranu. Nyní
v Zastávce u Brna a letišti Letišti Václava Havla.

správce
správce

мэндийн үзлэг, хурууны хээ авах,
бусад хувийн үзлэг явагддаг.
Мөн энд олон улсын хамгаалалт
хүсэх болсон шалтгааныхаа
талаар БНЧУ Дотоод Хэргийн
Яамны харьяа Цагаачлал Шилжин
Суурьшилтын газрын ажилтантай
эхний ярилцлаганд ордог. Одоогийн
байдлаар Брно хотын ойролцоох
Заставка-д, Нисэх буудал Вацлав
Хавела-д байрладаг.
хариуцагч, эрхлэгч, даамал

insolvenční správce

správce ustanovený ↑soudem
v rámci insolvenčního ↑řízení.
Musí mít ↑oprávnění k činnosti dle
insolvenčního ↓zákona. Jeho úkolem
je nakládání s majetkovou podstatou dlužníka a v případě konkursu
odpovědnost za zpeněžení majetku.
Měl by také maximalizovat uspokojení
pohledávek věřitelů.

өр барагдуулагч/ шийдвэр
гүйцэтгэгч

Шүүхийн шийдвэрээр өр
барагдуулах үйл явц.Өр
барагдуулагч нь хуулийн дагуу үйл
ажиллагаа явуулах эрх олгогдсон
байх ёстой. Түүний үүрэг нь
хариуцагчийн эд хөрөнгийг татан
буулгаж өр барагдуулах худалдаанд
эд хөрөнгийг хариуцах юм.
Нэхэмжлэгчийн хохиролыг бүрэн
барагдуулах.

správce majetku

zajišťuje správu a údržbu majetku

эд хөрөнгө хариуцагч

Эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээ,
бүрдлийг хариуцдаг.

správce daně

správce ↑daně
kvalifikovaný výklad či názor, který
vydávají ↑orgány hájící veřejné zájmy
pro účely správního ↑řízení

хууль зүйн мэргэжлийн үнэлэлт

Олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах
байгууллагаас захиргааны
шийдвэрлэх ажиллагаанд зориулан
гаргаж буй мэргэжлийн тайлбар/
үнэлэлт.

úkon správního orgánu, který je závazný pro ↑rozhodnutí jiného správního orgánu (např. závazné stanovisko
ke stavebnímu povolení)

заавал өгөх үнэлэлт дүгнэлт

Хэрэгжүүлэгч агентлагийн гаргасан
шийдвэрт өгөх захиргааны эрх
бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа
( жишээ нь, барилгын зөвшөөрөлд
гаргах мэргэжлийн үнэлэлт дүгнэлт )

stanovisko
stanovisko

závazné stanovisko
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stanovy

statut nebo organizační řád, který je
základním vnitřním právním ↑předpisem právnické ↑osoby. Týká se
zejména akciové ↑společnosti,
↑družstva nebo politické strany,
u kterých jsou stanovy důležitou podmínkou při registraci.

тогтоол журам дүрэм

Эрх зүйн этгээдийн зохион
байгуулалтын дотоод тогтоол
журам. Үүнд ялангуяа хувьцаат
компаниуд, хоршоолол, улс төрийн
намууд зэрэг элсэн ороход дотоод
журамтай эрх зүйн субьектүүд
байдаг.

starosta

název funkce osoby zvolené do čela
obce (↑obec)

дарга, жнь:багийн дарга

Орон нутгийн тэргүүнээр сонгогдсон
хүний албан тушаал.

Прокурорын газар

Прокурорын газар нь хуулинд
заасны дагуу төрийн нэрийн өмнөөс
ард иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах
болон эрүүгийн хэргийг хянан
шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд улсын
яллагчаар оролцоно. Прокурорын
газар прокуророор дамжуулан
үйл ажиллагаанд оролцдог.
Гол үйл ажиллагаа нь эрүүгийн
байцаан шийтгэх ажиллагаанд
төрийн нэрийн өмнөөс яллах үүрэг
гүйцэтгэнэ.

ижил хүчинтэй эx хувь

Баримтын ижил хүчинтэй эx хувь
( жишээ нь, шүүхээс гаргасан
шийдвэрийг оролцогч талуудад
явуулж буй эx хувиуд )

státní
státní jazyk

úřední ↑jazyk

státní příslušnost

↑občanství

státní zastupitelství

soustava státních úřadů, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně
veřejného zájmu ve věcech svěřených
↓zákonem do působnosti státního zastupitelství. Státní zastupitelství koná
prostřednictvím státních ↓zástupců.
Hlavní činnost spočívá v plnění role
↑orgánu veřejné ↓žaloby v trestním
↑řízení.

osobní stav

↑rodinný stav

stejnopis

jedno ze shodných vyhotovení zápisu
(např. stejnopis ↑rozsudku zasílaný
↑soudem stranám řízení)

stížnost
stížnost
kasační stížnost
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гомдол санал
mimořádný opravný prostředek používaný ve správním soudnictví,
např. v rámci azylovém řízení

касачны гомдол

Захиргааны хэргийн шүүхэд
хэрэглэдэг эрх зүйн онцгой арга
хэмжээ. Жишээ нь: олон улсын
хамгаалалт хүсэгч гаргадаг.
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podává se k Ústavnímu ↑soudu,
pokud se stěžovatel domnívá, že pravoplatným ↑rozhodnutím nebo jiným
zásahem veřejného ↑orgánu bylo porušeno ústavně zaručené základní lidské
právo nebo svoboda. Stěžovatel musí
být zastoupen v řízení ↑advokátem.

үндсэн хуулийн цэцэд гомдол
гаргах

studijní obor

сургалтын төрөл

studium
studium

сургалт

Гомдол гаргагчийн зүгээс
захиргааны хууль бус шийдвэр
эсвэл өөр бусад үйлдлээр Үндсэн
Хуульд заасан хүний үндсэн эрх, эрх
чөлөөг зөрчиж байна гэж үзcэний
үндсэн дээр Үндсэн Хуулийн шүүхэд
нэхэмжлэл гаргадаг. Нэхэмжлэл
гаргагч нь хуулийн төлөөлөгчтэй
байх ёстой.

bakalářské studium

tří až čtyřleté studium na vysoké
↓škole zaměřené na přípravu k výkonu ↑povolání a případně i ke studiu
v navazujícím magisterském studijním
programu. ↑Absolvent získá ↓titul
bakalář (Bc.).

Бакaлаврын сургалт

Ирээдүйн мэргэжил эзэмшихэд
чиглэсэн гурваас дөрвөн жилийн
дээд сургуулийн сургалтын
хөтөлбөр, үргэлжлүүлэн магистрын
сургалтанд суралцаж болдог.
Суралцагч нь Бакалавр цолтойгоор
төгсдөг.

denní studium

prezenční studium: probíhá ve
všedních dnech a student je povinen
účastnit se alespoň minimálního počtu
hodin výuky

өдрийн анги/ танхимын сургалт

Ажлын өдрүүдэд хичээллэх ба
оюутан хамгийн бага цагаар ч гэсэн
заавал лекцэнд суух ёстой.

kombinované studium

dálkové studium: forma studia, která
vyžaduje občasný (jednou za měsíc,
14 dnů apod.) osobní kontakt studenta
s vyučujícím a velkou měrou probíhá
jako samostudium

эчнээ сургалт/ зайн сургалт

Багш оюутан хоёрын холбоо ба
оюутны бие даасан сургалтын
үндсэн дээр тодорхой хугацаагаар
цугларан ( сард нэг удаа, 14 хоногт
нэг удаа гэх мэт ) хичээллэдэг
сургалтын хэлбэр.

magisterské studium

1–3leté studium navazující na bakalářský studijní program nebo 4–6leté
studium v případě samostatného studijního programu na vysoké ↓škole,
absolvent získá ↓titul magistr (Mgr.),
inženýr (Ing.) aj.

Магистрын сургалт

1-3 жил сурах Бакалаврын
сургалтыг үргэлжлүүлэх сургалтын
хөтөлбөр эсвэл 4- 6 жилийн бие
даасан сургалтын хөтөлбөрөөр дээд
сургуульд суралцдаг сургалт ба
төгсөгч нь Магистр, Инженер зэрэг
цол авдаг.
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postgraduální studium
postgraduální studium

studium, které navazuje na magisterské ↑studium. Po úspěšné obhajobě
dizertační práce se ↑absolventům
uděluje ↓titul Ph.D.

Докторын сургалт

Магистрын зэргийн дараагийн
сургалт. Докторын ажлаа амжилттай
хамгаалсны дараа төгсөгчид PhD
гэсэн цол хүртдэг.

superlegalizace

vyšší ověření ↑listin (např. rodný list,
oddací ↑list nebo diplomy) ↑správním orgánem za účelem jejich použití
v zahraničí. Nevyžaduje se v případě,
kdy je uzavřena mezinárodní smlouva
o zrušení požadavku superlegalizace.
V tom případě je nahrazena zvláštní
doložkou, tzv. ↑apostilou.

албан баталгаатай баримт
бичгүүд буюу Суперлегализаце

Тухайн бичиг баримт эрх бүхий
албан хаагч эсвэл байгууллагаар
олгогдсон буюу батлагдсан, мөн
энэ албан бичгэн дээрх гарын үсэг,
албаны тамга зэргийн үнэн зөвийг
баталгаажуулж байна гэдгийг
тодорхойлно. ( жишээ нь, төрсний
гэрчилгээ, гэрлэлтийн батлах,
боловсролын диплом ). Хэрвээ
танай улс Гадаадын бичиг баримтыг
баталгаажуулах шаардлагыг
хүчингүй болгосон тухай гэрээ
байхгүй бол баталгаажуулалтыг
апостилны байгууллага хийж болно.

SUZ

↑Správa uprchlických zařízení MV
den se zvláštním náboženským nebo
společenským významem, který se
pravidelně opakuje a slaví, často
podle tradičního rituálu. Státem uznané svátky jsou stanoveny ↓zákonem
a jsou to také dny pracovního klidu
(↑den pracovního klidu).

нийтээр тэмдэглэх баяр

Тодорхой хугацаанд давтагддаг,
уламжлалт аргаар тэмдэглэн
өнгөрүүлдэг шашны онцгой өдөр
эсвэл нийтийн тэмдэглэлт өдрийг
хэлнэ. Нийтээр тэмдэглэх баярыг
хуулиар тогтоосон байх ба энэ өдөр
нь бүх нийтийн амралтын өдөр
байдаг.

církevní svátek

den věnovaný památce světce nebo
významné náboženské události,
např. Vánoce – ↑svátek narození
Ježíše Krista

шашны баяр

Шашны тэмдэглэлт үйл явц,
гэгээнтний гэгээн дурсгалд
зориулсан өдөр ( жишээ нь,
зул сарын баяр- Есүс Христийн
мэндэлсний өдөр )

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

улсын хэмжээнд нийтээр
тэмдэглэх баяр

Уламжлал, эрхэм зорилгоо санан
дурсах, түүхэн үйл явдлын ойн
тэмдэглэлт өдрүүд.Үүнд: ЧУ үүсэн
байгуулагдсны өдөр ( жишээ нь, 10
сарын 28 Чехословак улс тусгаар
тогтносон, 11 сарын 17 эрх чөлөө

svátek
svátek

268

269

svědectví

s
a demokracii). Je dnem pracovního
klidu (↑den pracovního klidu).

ардчиллын тэмцлийн өдөр ). Эдгээр
өдрүүд нь бүх нийтийн амралтын
өдөр байдаг.

svědectví

výpověď, jejíž věrohodnost se
zakládá na osobě ↓svědka. Důležité je zejména svědectví očitého
svědka, který vypovídá o něčem,
co sám viděl. V českém právu platí
svědecká povinnost a trest za křivé
svědectví.

гэрчлэл

Гэрч этгээдийн үнэн мэдээлэл
дээр үндэслэсэн мэдүүлэг. Гэрчийн
мэдүүлгийн чухал нь ялангуяа гэрч
нүдээр харсан зүйлийнхээ тухай
өгүүлэх болно. Чех Улсын хуулиар
гэрчийн үүрэг хариуцлага байх ба
санаатайгаар худал мэдүүлэг өгсөн
тохиолдолд ялтай байдаг.

svědek

osoba, která podává věrohodnou
výpověď o nějaké závažné věci především u ↑soudu, nebo před správním
↑orgánem. Svědkové se vyžadují i při
svatbě, při sepisování závěti apod.

гэрч

Ялангуяа шүүх буюу захиргааны
байгууллагын өмнө ноцтой үйл
явдлын тухай үнэн бодит мэдүүлэг
өгч буй этгээд. Гэрчүүд нь хурим,
өв залгамжлах эрхийн итгэмжлэл
бичих зэрэг тохиолдлуудад
шаардлагатай.

dle starého občanského zákoníku
způsobilost k právním úkonům, způsobilost právně jednat, např. uzavírat
jakékoli smlouvy. Vzniká dosažením
zletilosti, z hlediska občanského práva
se jedná o věk 18 let, v cizineckém
↓zákoně 15 let. Svéprávnost lze nabýt
také ↑sňatkem a emancipací, je-li
nezletilý schopen sám se živit a obstarávat si své záležitosti. ↑Nezletilý tedy
může ze své vůle dosáhnout přiznání
svéprávnosti, je-li to v jeho zájmu.
(svéprávná ↑osoba)

эрх зүйн чадамжит байдал

Хуулийн үйлдлийн өмнө өөрийгөө
төлөөлөх чадвартай хувь хүн, эрх
зүйн хэлэлцээ хийх, жишээ нь, бүх
төрлийн гэрээ байгуулах. Насанд
хүрэнгүүт үүсдэг ба иргэний тухай
хуулиар энэ нас нь 18 нас юм.
Гадаад иргэдийн тухай хуулиар 15
нас. Насанд хүрээгүй ч бие даан
өөрийгөө тэжээн нийгэмд амьдрах
чадрвартай бол эрх зүйн чадамжит
байдал нь гэрлэх, бие даан амьдрах
эрх зүйн боломжийг үүсгэдэг.
Насанд хүрээгүй этгээд өөрийн
хүсэлтээр, тодорхой шалтгаанаар
эрх зүйн чадамжит байдалд хүрч
болно.

dle starého občanského zákoníku
omezení způsobilosti k právním úkonům, omezení právně jednat v určitých
věcech. Ve ↑svéprávnosti lze člověka
omezit (nikoli úplně zbavit!), avšak jen

өөрийгөө төлөөлөх байдлыг нь
хязгаарлах

Зарим нэгэн хуулийн өмнө
өөрийгөө төлөөлөх чадамжит
байдлыг хязгаарлах. Зөвхөн сэтгэл
зүйн өөрчлөлттэй буюу өвчтэй
тохиолдолд, тодорхой хугацаагаар

svéprávnost
svéprávnost

omezení svéprávnosti
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SVJ
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při vážné duševní poruše, jen na určitý
čas (max. 3 roky) a jen ↑rozhodnutím
soudu. (svéprávná ↑osoba)

SVJ

( хамгийн уртдаа 3 жил ), шүүхийн
шийдвэрээр хувь хүний эрх зүйн
чадамжид хязгааралт хийж ( бүр
мөсөн хязгаарлаж бол болохгүй )
болно.

↑společenství vlastníků jednotek

symbol
symbol

тэмдэг

konstantní symbol

číslo sloužící k identifikaci charakteru
a způsobu platby prováděné prostřednictvím banky či jiné finanční instituce,
povinný pouze u příkazů k zúčtování,
které jsou příjmem nebo výdajem
státního rozpočtu

гүйлгээний зориулалтын код

Банк эсвэл санхүүгийн өөр
байгууллагаар дамжуулан
шилжүүлэх төлбөрийн зориулалт,
хэлбэрийг тодорхойлохын тулд
оруулдаг дугаар - гүйлгээний
зориулалтын кодыг улсын төсөвт
шилжүүлэх эсвэл түүнээс гаргах
төлбөр хийхдээ заавал оруулна.

specifický symbol

dodatečný symbol bankovních plateb,
který je definován jako nejvýše desetimístné číslo

гүйлгээний нэмэлт код

Банкны мөнгөн шилжүүлгийн нэмэлт
код, 10-с дээшгүй оронтой тооноос
бүрдэнэ.

variabilní symbol

identifikátor plateb v tuzemském platebním styku. Jeho maximální délka je
10 znaků a skládá se jen z číslic.

гүйлгээний утгын код

Дотоод мөнгөн шилжүүлгэнд
төлбөрийг тодорхойлох
зориулалттай 10 оронтой тооноос
бүрддэг код.

symptom

příznak nemoci. Slouží k jejímu rozpoznání čili diagnóze.

шинж тэмдэг

Өвчний шинж тэмдэг ( эрүүл
мэндийн ) өвчнийг таних
оношлогоонд тусалдаг.

systém
systém
dublinský systém
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систем
označení politického ↑nařízení v
rámci členských států EU, Norska,
Islandu
a Švýcarska, dle kterého je určován
jediný stát, který projedná žádost
cizince o mezinárodní ↑ochranu a
ve věci rozhodne, ať je podána kdekoliv na území těchto států. Právním

Даблины систем буюу гэрээ

ЕХ-ны гишүүн улсууд болон
Норвеги, исланд, швейцарь зэрэг
орнуудын хамтарсан улс төрийн
тогтоол шийдвэр ба энэ нь олон
улсын хамгаалал хүссэн өргөдлийг
эдгээр орнуудын алинд нь ч өгсөн
байсан нэг улс шиг ярилцаж
шийдвэрлэх тухай гэрээ юм. Энэ
273

důchodový systém

s
základem je nařízení Rady (ES)
č. 343/2003, tzv. Nařízení Dublin II.

тогтоолын хуулийн гол үндэс нь
Зөвлөлийн (ЕS) 343/2003 тоот буюу
Даблины гэрээ 2 юм.

důchodový systém

↑penzijní systém

integrovaný záchranný systém

koordinovaný systém záchranných
služeb zajišťující nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku
mimořádné události (univerzální linka
112). Základní složky jsou hasičský
záchranný sbor (tísňová linka 150),
státní ↑policie (tísňová linka 158),
zdravotní záchranná služba (tísňová
linka 155).

онцгой байдлын авраx cистем

Зохион байгуулалттай oнцгой
байдлын албаны систем, 24 цагаар
байнгын бэлэн байдaлд байдаг ба
онцгой байдлын дуудлагыг хүлээн
авч ( бүх үйл явдалд дуудлага өгөх
112 ) авран хамгаалах үйлчилгээ
үзүүлдэг. Системийн бүрдэл хэсгүүд
нь гал түймэртэй тэмцэх алба,
(дуудлага өгөх утас 150), ЧУ-ын
цагдаагийн газар ( дуудлага 158 ),
яаралтай түргэн тусламжийн
( дуудлага өгөх утас 155 ) газар
зэрэг юм.

šikana

způsob nepřístupného nátlaku v uzavřených skupinách dětí, studentů,
vojáků, pracovních nebo zájmových
skupinách na jedince, který je určitým
způsobem oslaben, znevýhodněn
nebo je něčím nápadný. Spočívá ve
vynucování různých aktivit nebo peněz nebo služeb pod pohrůžkou násilí
nebo ostudy. V pracovním prostředí je
též používán pojem mobbing (skrytý
či otevřený nátlak spolupracovníků na
slabšího jedince) nebo bossing (skrytý
či otevřený nátlak ze strany vedoucího
pracovníka).

дарамтлах, зовоох, дээрэлхэх

Тодорхой хаалттай бүлэг хүүхдүүд,
оюутнууд, цэрэг, хамт олон, эсвэл
сонирхол нэгт бүлгийн доторх сул
дорой болон бусдаас ямар нэг
байдлаараа өөр, хэн нэгнийгээ
дарамтлан гадуурхах хэлбэр.
Энэ нь ямар нэг зүйлийг хүчлэж
тулган хийлгэх, эсвэл дарамтан
дор хүчирхийлж ичгэвтэр байдалд
оруулах, мөнгө, үйлчилгээ нэхэх
зэрэг байдлаар илэрдэг. Хамт олны
дунд ( mobbing ) гэсэн нэр томъё
хэрэглэдэг - нууц болоод ил тод
байдлаар хамт ажиллагсад нь сул
дорой нэгнийгээ дарамтлах эсxүл
( bossing ) - нууц болоод ил тод
байдлаар удирдлагын зүгээс ирэх
дарамт.

škola
škola
chození za školu
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сургууль
↓záškoláctví
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jazyková škola
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jazyková škola

vzdělávací středisko, kde se vyučují
jazyky v rámci akreditovaných (↑akreditace) a neakreditovaných kurzů

хэлний сургууль, курс

Магадлан итгэмжлэгдсэн болон
итгэмжлэгдээгүй курсын хүрээнд
хэлний сургалтыг явуулдаг төв.

mateřská škola

hov.

školka: předškolské zařízení pro
děti od 3 do 6 let. Mateřskou školu
mohou navštěvovat i děti starší 6 let,
pokud mají odloženou ↑povinnou
školní docházku.

цэцэрлэг

Хүмүүсийн хэлдэгээр školka. 3 - 6
насныханд зориулсан сургуулиас
өмнөх байгууллага. Цэцэрлэгт
зургаагаас дээш насны сургуульд
элсэн орохыг нь хойшлуулсан
хүүхдүүд хамрагдаж болно.

spádová škola

škola nejbližší místu trvalého bydliště
žáka

хамрагдах сургууль

Сурагчийн байнгын амьдарч байгаа
хаягтай хамгийн ойрхон байрлах
сургууль.

speciální škola

škola určená dětem se speciálními
vzdělávacími a výchovnými potřebami,
které mají smyslové, tělesné nebo
mentální postižení

тусгай сургууль

Сургалтын болоод хүмүүжлийн
тусгай хөтөлбөртэй хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан
тусгай хэрэгцээт боловсролын
байгууллага.

střední škola

školské zařízení, které navazuje na
základní ↓školu (např. ↑gymnázium,
střední odborná škola nebo střední
odborné učiliště)

дунд сургууль

Бага сургуулийг цааш үргэлжлүүлэн
сурдаг боловсролын байгууллага
( гимнази, мэргэжлийн дунд сургууль,
техник мэргэжлийн сургууль )

vysoká škola

vzdělávací instituce, právnická ↑osoba poskytující terciární vzdělávání,
uděluje akademické ↓tituly. Vysoké
školy se dělí na státní a soukromé, na
univerzitní (vedle funkce vzdělávací
má i funkci vědecko-badatelskou, dělí
se na fakulty) a neuniverzitní (nečlení
se na fakulty, bez výzkumu, obvykle
bakalářské programy).

дээд сургууль

Дээд мэргэжил олгох сургалт
явуулдаг хуулийн этгээд, акедемик
цол олгодог. Дээд сургуулийг хувийн
болон улсын гэж ангилахаас гадна,
их сургуулийн ( боловсрол мэдлэг
олгохоос гадна шинжлэх ухаан
эрдэм шинжилгээний ажиллагаа
хийдэг, факультетд хуваагддаг )
их сургуулийн бус ( факультетд
хуваагддаггүй, судалгаа шинжилгээ
хийдэггүй, голдуу бакалаврын
сургалт явуулдаг ) гэж ангилдаг.

vyšší odborná škola

terciární stupeň vzdělávání. Nabízí
studentům s maturitou praktickou
přípravu k výkonu určitého ↑povolání.
Úspěšní ↑absolventi obdrží ↓titul
diplomovaný specialista (DiS.)

мэргэжилд бэлтгэх сургууль

Дунд сургуулийн боловсролтой
оюутнуудад практик дадлагатай,
мөн улсын шалгалттай, тодорхой
мэргэжилд бэлтгэхийг санал
болгодог дээд шатны боловсролын
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základní škola

s
байгууллага. Амжилттай төгсөгчид
нь тусгай мэргэжлийн диплом
цолтойгоор (DiS.) төгсдөг.

základní škola

školské zařízení, kam dochází žáci
v rámci ↑povinné školní docházky
od 1. do 9. třídy.

školka

mateřská ↑škola

бага сургууль

1-9 ангийн сурагчдад зориулсан
сургууль, бүх хүүхдүүд бага
сургуульд заавал хамрагдах ёстой
гэж хуулинд заасан байдаг.

školské zařízení pro výchovu
a vzdělávání zpravidla po skončení
vyučování

өдөр өнжүүлэх

Хичээлийн дараах сургалт хүмүүжил
явуулдаг төв.

školní poznámka

hov.,

písemné napomenutí žáka
učitelem při drobných přestoupeních
školního řádu a pravidel slušného chování (↑důtka)

сурагчын тухай тэмдэглэл

Хүмүүсийн хэлдэгээр; сурагчын
гаргасан бага зэргийн сахилга батын
зөрчил, багшаас сургуулийн дүрэм
журмыг сануулан бичгэн хэлбэрээр
бичсэн тэмдэглэл

školník

správce školní budovy

сургуулийн аж ахуйч

Сургуулийн байр байшин, бусад үйл
ажиллагааг xариуцагч.

školství

obecný termín zahrnující vzdělávání ve všech jeho formách, instituce
zabezpečující vzdělávání a podpůrné
služby, samotné pracovníky zajišťující
vzdělávání a legislativní rámec

боловсролын систем

Боловсрол сургалт, түүний бүх
хэлбэр, боловсролын системийг
дэмждэг, үйлчилгээ үзүүлдэг бүх
байгууллага, боловсролын, хууль
эрх зүйн орчинг хангах хүрээнд
ажиллаж буй ажилчид зэргийг
багтаасан ерөнхий нэр томъё.

švarcsystém

nelegální vykonávání práce pro
↓zaměstnavatele bez pracovní
↑smlouvy na základě ↓živnostenského oprávnění. Nazváno podle
↑podnikatele Švarce.

Шварцсистем ( далд хөдөлмөр
эрхлэлт )

Бизнес эрхлэх эрхийн үндсэн дээр
ажлын гэрээгүйгээр буюу далдуур
ажиллах. Хувиараа бизнес эрхлэгч
Шварц гэдэг хүний нэрээр нэрлэсэн
байна.

Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál

↑Czech POINT

testament

↓závěť

školní
školní družina

278

279

titul
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titul

hodnost:
1. akademický titul (např. magistr)
2. církevní titul (např. papež)
3. šlechtický titul (např. kníže)
V ČR převládá tradice oslovování
tituly.

tlumočník
tlumočník

цол, хэргэм, зэрэг

1.Академийн зэрэг ( жнь: магистр )
2.Шашны цол хэргэм ( жнь: хамба
лам )
3.Язгууртны хэргэм зэрэг ( жнь: гүн
) ЧУ-д хүнийг зэрэг цолоор дуудах
нь уламжлал юм.

хэлмэрч

komunitní tlumočník

sociální tlumočník: zprostředkovává
komunikaci mezi ↑migranty a veřejnými institucemi (školy, úřady, nemocnice) s ohledem na sociokulturní zázemí
zúčastněných stran. V ČR na rozdíl
od soudního tlumočení není určeno,
jakou má mít kvalifikaci.

шилжин суурьшигчдийн хэлний
бүлгийн хэлмэрч

Бас нийгмийн хэлмэрч гэж
нэрлэдэг:Шилжин суурьшигч
болон олон нийтийн байгууллагын
( сургууль, албан байгууллага,
эмнэлэг ) хоорондох харилцаа ба
оролцогч талуудын нийгэм соёлын
нөхцөл байдлыг харгалзан холбож
өгөх буюу тусалдаг. ЧУ-д шүүхийн
хэлмэрчээс ялгаатай нь ямар
мэргэжилтэй байхыг нь заагаагүй.

soudní tlumočník

↑povolání zahrnující jak překladatele,
tak tlumočníka. Musí být jmenován
krajským ↑soudem. Seznam soudních tlumočníků naleznete na portálu
↑MS www.justice.cz.

шүүхийн хэлмэрч

Шүүхийн орчуулагч мэргэжилд
орчуулагч болон хэлмэрч аль аль нь
ордог. Аймгийн шүүхээс томилдог ба
шүүхийн хэлмэрчдийн жагсаалтыг
www.justice.cz. хаягаас харна уу.

trauma

vysoký druh stresu, který ohrožuje lidský život anebo intimitu člověka – jeho
soukromí, tělesnou integritu, bezpečí.
Mezi traumatické podněty se řadí
násilí a nehody, katastrofy, teroristické
činy, válečné útrapy, holocaust. Reakce na trauma se dělí na:
1. akutní stresovou reakci (hodiny až
týdny po události)
2. posttraumatickou stresovou poruchu (měsíce a roky po události)
Traumatizovaný člověk by měl dostat
nabídku pomoci ve formě krizové
↑intervence a psychoterapie. Neplatí
tvrzení, že traumatizovaný člověk je
duševně nemocný.

цочрол, шок

Хүний хувийн байдал, бие махбоди,
аюулгүй байдал зэрэг хүний амь
нас, дотно байдалд хор хөнөөл
учруулж болзошгүй маш хүчтэй
цочрол. Шок, цочролыг үүсгэж
болох хүчин зүйлд дарамтлал,
хүчирхийлэл, осол, ган гачиг,
террорист халдлага, дайны зовлон
зүдгүүр, голокауст зэрэг тооцогдоно.
Хүн, түүний бие махбодийн
цочролыг гурван төрөлд хуваана.
1.Цочролд өгөх хурц хариу ( хэдэн
цагаас эхлээд хэдэн долоо хоног
өнгөрсний дараа илэрнэ )
2.Шокийн дараах цочрол ( стресс )-н
гэмтэл согог ( цочрол үүсэгч үйл
явдлаас хэдэн сараас эхлээд хэдэн

280

281

trest

t
жил өнгөрсний дараа илэрнэ).
Шоконд автсан хүнд хямралын
болон сэтгэлзүйн туслалцаа үзүүлэх
боломжийг санал болгох нь зүйтэй.
Шоконд автсан хүн мэдрэлийн
өвчтэй гэсэн ойлголт буруу юм.
trest
trest

ял шийтгэл

alternativní trest

trest tvořící alternativu k nepodmíněnému ↓trestu odnětí svobody
ve státním vězení. Patří sem domácí
vězení, peněžitý ↓trest, podmíněné
odsouzení k ↓trestu odnětí svobody,
propadnutí majetku, obecně prospěšné práce aj. (↓trestní zákoník)

хувилбарт (алтернатив) ял

Улсын хорих газарт хорих ялтай
адилтгах хувилбарт ялыг хэлнэ.
Үүнд гэртээ хоригдох, мөнгөн
торгууль, тэнсэгдсэн хорих ял, эд
хөрөнгө хураах, нийгэмд ашигтай
ажил албадан хийлгэх гэх мэт ял
орно.

nepodmíněný trest odnětí svobody

trest, který se vykonává se ve věznici,
výjimečně v domácím vězení

хорих ял

Хорих анги, гянданд, болон онцгой
тохиолдолд гэрт нь хорьж эдлүүлдэг
ял.

peněžitý trest

druh trestu v trestním ↑řízení

мөнгөн торгууль

podmíněné odsouzení k trestu
odnětí svobody

spočívá v tom, že ↑soud vynese ↓trest
odnětí svobody a jeho výkon odloží na
zkušební dobu, která může být stanovena na jeden rok až pět let. V případě,
že odsouzený splní ve zkušební době
všechny uložené podmínky, výkon trestu odnětí svobody je mu prominut.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагааны шийтгэлийн нэгэн төрөл.

оногдуулсан хорих ялыг тэнсэн
харгалзах

Шүүх хорих ялаар шийтгүүлсэн
этгээдийн оногдуулсан ялыг тэнсэж,
нэгээс таван жилийн хугацаагаар
хянан харгалзахаар тогтоож болно.
Тэнсэгдсэн ялтан хянан харгалзах
хугацаанд шүүхээс тогтоосон
нөхцлийг хангасан тохиолдолд
шүүхийн шийтгэх тогтоолыг
биелүүлэхгүй.

rejstřík trestů

↑orgán podřízený ↑MS, který vede
evidenci osob pravomocně odsouzených ↑soudy v trestním ↑řízení
a dále evidenci jiných skutečností
významných pro trestní řízení. ↓Údaje
z evidence slouží pro potřebu trestního řízení, občanskoprávního řízení
nebo správního ↑řízení a k prokazování bezúhonnosti.

гэмт хэргийн болон ял
шийтгэлийн бүртгэл

Байцаан шийтгэх ажиллагаагаар
хүчин төгөлдөр шүүхийн тогтоолоор
ял шийтгүүлсэн этгээд болон
байцаан шийтгэх ажиллагааны
бусад чухал мэдээллийн бүртгэл
хөтөлдөг Хууль зүйн яамны харьяа
байгууллага. Бүртгэлд байгаа
мэдээллийг байцаан шийтгэх,
эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх,
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trest odnětí svobody

t
иргэний болон захиргааны
ажиллагаанд ашигладагаас гадна
ял шийтгэлгүй гэдгийг нотлох
зорилгоор ашигладаг.

trest odnětí svobody

běžně využívaný trest udělovaný
↑soudem, při kterém je odsouzený
přinucen strávit určenou dobu na určeném místě, obvykle ve státním vězení,
eventuálně domácím vězení. Dělí se
podmíněný a nepodmíněný.

trestní
trestní

хорих ял

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг
тодорхой заасан хугацаагаар
ихэвчлэн улсын хорих анги, эсвэл
гэрт нь хорьж эдлүүлдэг, шүүхээс
өргөн хэмжээгээр оногдуулдаг ялын
төрөл. Хорих ялыг биеэр эдлүүлэх,
болон тэнсэх гэсэн хоёр хэлбэрээр
тогтоож болно.

ялын, шийтгэлийн

trestní bezúhonnost

stav, kdy člověk nebyl pravomocně
odsouzen za ↓trestný čin, anebo byl
právoplatně odsouzen a trest už má
zahlazený. Je vyžadována pro výkon
některých ↑povolání, vydání zbrojního
průkazu aj. Prokazuje se ↓výpisem
z rejstříku ↑trestů.

ял шийтгэлгүй байх

Гэмт хэрэг үйлдсэнтэй холбогдон
хүчин төгөлдөр бус тогтоолоор ял
шийтгүүлсэн эсвэл хүчин төгөлдөр
тогтоолоор ял шийтгүүлсэн боловч
ял шийтгэлгүйд тооцсон байдал.
Зарим мэргэжлээр ажиллахад,
болон галт зэвсэг эзэмших эрх авах
зэрэг тохиолдолд шаардагдана. Ял
шийтгэлгүй гэдгийг ял шийтгэлтэй
эсэх лавлагаагаар буюу цагдаагийн
бичгээр нотлоно.

trestní odpovědnost

odpovědnost za trestné činy neboli
taková protiprávní jednání, za která
je možné uložit trestněprávní ↑sankci
(včetně trestu odnětí svobody) v rámci
trestního ↑řízení od 15 let věku

эрүүгийн хариуцлага

15-с дээш насны этгээд хууль ёсонд
нийцэхгүй үйлдэл эсвэл гэмт хэрэг
үйлдсэн тохиолдолд эрүүгийн
байцаан шийтгэх ажиллагааны
хүрээнд ял ( түүнчлэн хорих ял )
эсвэл төрийн албадлагын өөр арга
хэмжээ оногдуулж болохыг нэрлэсэн
ухагдахуун.

trestní oznámení

ohlášení možného trestního činu
↑policii nebo státnímu zastupitelství
ústně, telefonicky, písemně, mailem
aj.

гэмт хэрэг гарсан байж болзошгүй
тухай мэдэгдэх

Утсаар, майлаар, амаар, бичгээр
цагдаа юмуу прокурорын газар руу
гэмт хэрэг гарсан байж болохыг
мэдэгдэх.
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trestní řád
trestní řád

↓zákon č. 141/1961 Sb., o trestním
↑řízení soudním, který upravuje postupy ↑orgánů činných v trestním řízení

Эрүүгийн хэргийг хянан
шийдвэрлэх хууль

Эрүүгийн хэрэг шүүхэд хянан
шийдвэрлэх 1961 оны 141 тоот
хууль бол хууль
хяналтын байгууллагуудын
үйл ажиллагааг зохицуулдаг
хууль юм.

trestní zákoník

↓zákon č. 40/2009 Sb. je součástí
veřejného práva a definuje časovou
a místní působnost trestních zákonů, základy ↑trestní odpovědnosti,
účastníky ↓trestného činu, okolnosti
vylučující protiprávnost činu, zánik
trestní odpovědnosti, trestní ↑sankce,
zahlazení odsouzení, zvláštní ↓ustanovení o některých pachatelích
(např. ↑mladiství) a výkladová
ustanovení. Dále popisuje ↑skutkové
podstaty jednotlivých trestných činů,
včetně těch proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti, proti rodině
a dětem, proti životnímu prostředí či
hospodářské.

эрүүгийн хууль

40/2009 тоот хууль нь олон
нийтийн хууль эрх зүйн
салшгүй хэсэг бөгөөд
эрүүгийн хууль нь цаг
хугацааны болон нутаг
дэвсгэрийн харьяалал,
эрүүгийн хариуцлагын үндэс,
гэмт хэргийн оролцогч талууд,
үйлдлийг хууль буст тооцохгүй
байх үндэслэл, эрүүгийн
хариуцлагаас чөлөөлөх, эрүүгийн
ял шийтгэл, ял шийтгэлгүйд
тооцох, зарим хэрэгтнүүдийн тухай
тусгай заалтууд (насанд хүрээгүй
зэрэг) болон тайлбарын
чанартай заалт зэрэг
ойлголтыг тодорхойлдог.
Цаашилбал гэмт хэрэг,
түүнчлэн бэлгийн харьцааны
холбогдолтой хүний нэр
хүндийн эсрэг, хүүхэд, гэр
бүлийн эсрэг, байгаль
хамгаалах журмын эсрэг,
өмчлөх эрхийн болон аж
ахуйн эсрэг зэрэг гэмт хэрэг
тус бүрийн бүрэлдэхүүнийг
тайлбарлаж өгдөг.

protiprávní čin, který trestní ↓zákon
označuje za trestný. Dělí se na ↑přečiny a ↓zločiny.

гэмт хэрэг

Хуулийн эсрэг үйлдлийг гэмт
хэрэг гэж үздэг.Дотор нь хүнд
ба хөнгөн гэмт хэрэг гэж 2
ангилдаг.

↑přečin: ↑trestný čin, který nebyl
spáchán záměrně, úmyslně (↑nedbalost)

санаандгүй үйлдсэн гэмт хэрэг

Санаандгүй буюу санамсаргүй
үйлдсэн гэмт хэрэг.

trestný
trestný čin

nedbalostní trestný čin
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úmyslný trestný čin
úmyslný trestný čin

t
↓trestný čin je spáchán úmyslně,
jestliže pachatel:
1. chtěl porušit nebo ohrozit zájem
chráněný ↓trestním zákoníkem
2. věděl, že svým jednáním může
takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl
s tím srozuměn

třídní
třídní

санаатайтайгаар гэмт хэрэг
үйлдэх

Санаатайгаар үйлдсэн ба хэрвээ
үйлдсэн этгээд нь:
1.Эрүүгийн хуулиар хамгаалагдсан
зүйлийг аюулд учруулах буюу
зөрчих гэж.
2.Өөрийн үйлдлээрээ аюулд
учруулах буюу зөрчил хийж
байгаагаа мэдэж байсан мөртлөө
үйлдсэн.

ангийн

třídní kniha

vedení záznamů o docházce, absencích, probrané látce, suplování
a dalších informacích vztahujících se
k vyučovacímu procesu učitelem na
základní ↑škole a střední ↑škole
v papírové nebo elektronické podobě

ангийн журнал

Бага ба дунд сургуулийн сурагчдын
ирцийн бүртгэл болон таслалт,
хийсэн хичээл, үндсэн багшийн
оронд өөр багш хичээл заах, заасан
хичээл болон сургалттай холбоотой
бусад зүйлийн тухай тэмдэглэл
хөтлөх дэвтэр буюу журналыг
ангийн багш бичгээр эсвэл цахим
хэлбэрээр хөтлөдөг.

třídní schůzka

pravidelné setkání ↓zástupců školy
a rodičů, které se věnují průběhu studia, školním akcím a obecně zapojení
rodičů do vzdělávání jejich dětí

ангийн эцэг эхийн хурал

Сургалтын явц, сургуулийн арга
хэмжээ болон эцэг эх нарыг
хүүхдүүдийнх нь боловсролд
оролцуулах асуудлаарх сургуулийн
төлөөлөгчид сурагчдын эцэг эх
нартай тогтмол хийдэг уулзалт.

třídní učitel

učitel, který má na starosti koordinační
otázky třídy, např. svolávání a vedení
↑třídní schůzky, spolupráce s rodiči
nebo kontrola docházky žáků

ангийн багш

Ангийн багш нь ангийн өдөр тутмын
ажил, сурлагатай холбоотой бүх
асуудлыг хариуцан зохицуулах
үүрэгтэй, ( ангийн хурал зарлах,
хөтлөх, эцэг эхчүүдтэй хамтран
ажиллах, сурагч, сурагчдын ирцийг
шалгах гэх мэт )

ubytovna

zařízení k dočasnému ubytování,
často za nižší cenu

нийтийн байр

Түр хугацаагаар оршин суух
боломжтой, ихэвчлэн үнэ нь хямд
байдаг.
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účel pobytu
účel
účel pobytu

u

primární činnost. Důvod, proč ↑cizinec žije v ČR. V rámci přechodného
↑pobytu (↓vízum nad 90 dnů, dlouhodobý ↑pobyt) cizinec z třetí země
musí plnit účel pobytu bez přerušení.

оршин суух зорилго

Үндсэн үйл ажиллагаа, гадаадын
иргэн Чех Улсад оршин сууж буй
шалтгаан. Чех Улсад гуравдагч
орны гадаад иргэн ( 90 хоногоос
дээш хугацааны виз, удаан
хугацааны оршин суух зэрэг ) түр
хугацаагаар оршин суух явцдаа,
тасралтгүйгээр оршин суух зорилгоо
биелүүлж байх ёстой.

doklad o účelu pobytu

doklad potvrzují důvod pobytu cizince
v ČR v rámci přechodného ↑pobytu,
např. účelem je studium – doklad
o přijetí ke studiu (o studiu), ↑podnikání
– ↓výpis z ↓živnostenského rejstříku

оршин суух зорилгын
тодорхойлолт

Чех Улсад түр хугацаагаар оршин
суудаг гадаадын иргэний оршин
суух зорилгыг гэрчлэх баримт
( жишээ нь, суралцах зорилготой
бол сургуулийн тодорхойлолт;
бизнес эрхлэх зорилготой бол
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх олгосон этгээдийн бүртгэлийн
лавлагаа, гэх мэт )

účel pobytu: kulturní

zahrnuje kulturní aktivity cizince na
území ČR

оршин суух зорилго - соёл,
урлагийн үйл ажиллагаа

Гадаадын иргэний Чех Улсад
явуулдаг соёл, урлагийн үйл
ажиллагаа хамаарна.

účel pobytu: ochrana na území

↑MV uděluje povolení za tímto účelem
cizinci, který je pravděpodobnou obětí
nebo ↑svědkem ↑trestného činu
↑obchodování s lidmi v rámci trestního ↑řízení

оршин суух зорилго - тус улсад
хамгаалалтад байх

ДХЯ-с хүн худалдаалах гэмт
хэргийн хохирогч эсвэл гэрч байж
болзошгүй гадаадын иргэнд,
эрүүгийн байцаан шийтгэх үйл
ажиллагааны хүрээнд тус улсад
хамгаалалтад байх зорилгоор
оршин суух зөвшөөрөл олгодог.

účel pobytu: ostatní

zahrnuje zejména vzdělávání v rámci
neakreditovaných studijních programů
(↑akreditace studijních programů)

оршин суух зорилго - бусад

Үүнд, ялангуяа магадлан
итгэмжлэлгүй сургалтын хөтөлбөрт
суралцах тохиолдлууд хамаарна.

účel pobytu: podnikání

primární činnost – ↑podnikání na
území ČR jako ↑osoba samostatně
výdělečně činná nebo v rámci účasti
v právnické ↑osobě

оршин суух зорилго - бизнес
эрхлэх

Үндсэн зарчим - Чех Улсад хувиараа
ажил, бизнес эрхлэх эсвэл хуулийн
этгээдэд оролцож үйл ажиллагаа
явуулах тохиолдлууд хамаарна.

účel pobytu: rodinný

primární činnost – soužití s manželem/
manželkou nebo rodičem, který má na

оршин суух зорилго - гэр бүл

Үндсэн зарчим - Чех Улсад
оршин суух зөвшөөрөлтэй эхнэр/
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účel pobytu: společné soužití rodiny

u
území ČR povolení k pobytu a nemusí
splňovat podmínku § 42a odst. 7, tj.
nositel ↑oprávnění na sloučení nemusí bydlet na území minimálně
15 měsíců

нөхөртэйгээ эсвэл эцэг, эхтэйгээ
хамт амьдрах тохиолдолд,
холбогдох хуулийн 42а зүйлийн 7-р
хэсэгт заасан нөхцлийг (тус улсын
нутаг дэвсгэрт багадаа л 15 сар
оршин суух шаардлагагүй ) хангах
шаардлагагүй.

účel pobytu: společné soužití
rodiny

primární činnost – společné soužití.
Týká se manželů, nezletilých a zletilých
nezaopatřených dětí (zletilé nezaopatřené ↑dítě), osamělého prarodiče nad
65 let. Nositel ↑oprávnění na sloučení
pro žádost o dlouhodobý ↑pobyt musí
pobývat v ČR minimálně 15 měsíců.

оршин суух зорилго - гэр бүлийн
гишүүд хамт амьдрах

Үндсэн зарчим - гэр бүлийн гишүүд
хамт амьдрах.Үүнд, эхнэр, нөхөр,
насанд хүрээгүй болон өөрийгөө
тэжээн тэтгэх чадваргүй насанд хүрсэн
хүүхдүүд, 65-с дээш насны ганц бие
өвөг эцэг, эмгэн эх буюу (өвөө, эмээ)
нарт хамаарна. Дээрхи үндэслэлээр
удаан хугацааны оршин суух
зөвшөөрөл авахын тулд гэр бүлийн
нөгөө гишүүн нь Чех Улсад 15 сараас
доошгүй хугацаагаар амьдарсан гэсэн
шаардлага хангах ёстой.

účel pobytu: strpění pobytu na
území

primárně se vztahuje na situaci, kdy
↑cizinec nemá aktivní ↑účel pobytu
v ČR, ale brání mu ve vycestování
překážka na jeho vůli nezávislá nebo
byl ↑svědkem nebo ↑poškozeným
v trestním ↑řízení (↓vízum strpění)

оршин суух зорилго - тус улсын
нутаг дэвсгэрт хүлээлгэх

Үндсэндээ гадаадын иргэн Чех
Улсад тодорхой оршин суух зорилго
байхгүй боловч Чех Улсаас гарч
явахад нь өөрөөс нь үл хамаарах
саад учирсан эсвэл эрүүгийн хэрэг
байцаан шийтгэх ажиллагаанд
гэрч эсвэл хохирогчоор оролцсон
тохиолдлуудад хамаарна.

účel pobytu: studium

primární činnost – studium akreditovaného studijního programu (↑akreditace studijních programů)

оршин суух зорилго - суралцах

Үндсэн зарчим - магадлан
итгэмжлэгдсэн сургалтын хөтөлбөрт
суралцах.

účel pobytu: vědecký výzkum

primární činnost – vědecký výzkum

оршин суух зорилго - эрдэм
шинжилгээний ажил

Үндсэн үйл ажиллагаа - эрдэм
шинжилгээний ажил хийх.

účel pobytu: zaměstnání

primární činnost – ↓zaměstnání

оршин суух зорилго хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах

Үндсэн үйл ажиллагаа хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах.

1. záznam o stavu a změně finančních
prostředků
2. vyúčtování útraty v restauraci

данс, тооцоо

1. Мөнгөний байдал, өөрчлөлтийн
тухай тэмдэглэл
2. Хоолны газар хоол, ундны тооцоо.

účet
účet
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běžný účet

u

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.

харилцах данс

Мөнгө хадгалах, шуурхай ашиглах
боломж бүхий дансны үндсэн
төрлийн нэг. Хадгаламжийн данстай
харьцуулбал бага хүүтэй байдаг.

kontokorentní účet

bankovní ↑účet s možností krátkodobého ↓úvěru

үргэлжилсэн данс

Богино хугацааны зээл авах боломж
бүхий банкны данс.

spořicí účet

bankovní ↑účet určený pro dlouhodobé uložení peněz s vyšší úrokovou
↑sazbou umožňující lepší zhodnocení
uložených financí

хадгаламжийн данс

Мөнгөн хөрөнгийг өндөр хүүтэйгээр
удаан хугацаанд банкинд
хадгалуулж арвижуулах банкны
данс.

účetní uzávěrka

přehled finančního hospodaření instituce za určité období

санхүүгийн тайлан (баланс)

Байгууллагын тодорхой хугацааны
санхүүгийн байдлын тухай
мэдээлэл.

účinnost zákona

datum, od kterého je ↓zákon aplikovatelný a vynutitelný

хууль хүчин төгөлдөр болох

Хууль мөрдөгдөж эхлэх хугацаа
(огноо)

fakta, data, skutečnosti o jakémkoliv jevu

мэдээ мэдээлэл

Ямар нэгэн үзэгдэл, зүйлийн тухай
мэдээлэл, өгөгдөл.

fakturační údaje

informace pro vystavení ↑faktury (jméno
↑podnikatele nebo název ↑firmy,
adresa, číslo ↑účtu, identifikační ↑číslo
osoby a daňové identifikační ↑číslo)

төлбөрийн нэхэмжлэлийн
мэдэгдэл

Бизнес эрхлэгч, байгууллагын нэр,
хаяг, дансны дугаар, регистрийн
дугаар, татвар төлөгчийн дугаар
зэрэг төлбөрийн нэхэмжлэл
гаргахад шаардлагатай мэдээлэл.

identifikační údaje

↑údaje, dle kterých lze něco jednoznačně identifikovat

аливаа зүйлийг болон хүнийг
тодорхойлох зориулалттай
өгөгдөл, мэдээлэл

Аливаа зүйлийг эсвэл хүнийг
бодитойгоор тодорхойлох
боломжтой өгөгдөл, мэдээлэл,
дугаар.

osobní údaje

personální údaje: bližší ↑údaje o dotyčné osobě (jméno, příjmení, datum
narození, rodné ↑číslo, místo trvalého
bydliště apod.)

хувийн мэдээлэл

Чехээр бас «personální údaje» гэж
хэлнэ;ямар нэгэн хүний, овог нэр,
төрсөн он, сар, өдөр, регистрийн
дугаар, гэрийн хаяг гэх мэт тухайн
хүний хувийн мэдээлэл.

údajE
údaje

úkon
úkon
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үйлдэл

295

procesní úkon

u

procesní úkon

úkon v řízení, např. zahájení ↑řízení,
podmínky řízení, odmítnutí, změna
nebo zpětvzetí návrhu účastníka
↑řízení, přerušení ↑řízení nebo
zastavení ↑řízení

ажиллагааны үйлдэл

Хэрэг үүсгэх, үйл ажиллагааг
эхлүүлэх, үйл ажиллагааны
нөхцөл, оролцогч хүсэлтдээ нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах, татгалзах,
ажиллагааг тур зогсоох, дуусгавар
болгох гэх мэт.

úplatek

↑trestný čin majetkového obohacení
osoby, na který nemá ↑nárok. Mohou
to být peníze, věcný dar aj. Patří mezi
nejčastější formy ↑korupce.

хээл хахуул

Хууль бусаар мөнгөн болон бусад
орлого олох нь гэмт хэрэг. Хээл
хахууль авилгын хамгийн түгээмэл
хэлбэрт тооцогдоно.

uprchlický tábor

hov.,

azylové zařízení: V mezinárodním
měřítku je to označení pro střediska
pro ↓uprchlíky zřizovaná
v oblastech válečných konfliktů
a přírodních katastrof UNHCR.

дүрвэгсдийн лагерь

Ярианы хэллэгээр цагаачийн байр
бас azylové zařízení гэж нэрлэдэг.
Олон улсын хэмжээнд НҮБ-ын
Дүрвэгсдийн дээд комиссарын
газраас дайн самуун, байгалийн
гамшигт нэрвэгдсэн газарт дүрвэгсдэд
зориулан байгуулдаг лагерь.

uprchlík

↑občan třetí země, jemuž bylo přiznáno právní postavení uprchlíka ve
smyslu Úmluvy o právním postavení
uprchlíků OSN (tzv. Ženevská úmluva)
a který je oprávněn pobývat na území
členského státu. V ČR je osoba, které
bylo přiznáno postavení uprchlíka,
označována jako ↑azylant. Česká
legislativa termín uprchlík nepoužívá.

дүрвэгч

Женевийн хэлэлцээр гэгдэх
НҮБ-ын Дүрвэгсдийн эрх зүйн
байдлын тухай хэлэлцээрийн
дагуу дүрвэгчийн эрх зүйн статус
авч, ЕХ-ы гишүүн орнуудын нутаг
дэвсгэрт амьдрах эрхтэй болсон
гуравдагч орны иргэн. Чех Улсын
хууль тогтоомжинд дүрвэгч гэдэг
нэр томъёо хэрэглэдэггүй тул
дүрвэгчийн статус авсан хүнийг
цагаачлагч гэж нэрлэдэг.

úrok

odměna, kterou získá věřitel (ten, kdo
půjčuje prostředky) za to, že poskytne peníze dlužníkovi. Nejčastěji se
udává jako procentní ↑sazba za rok.
(↑lichva)

мөнгөний, зээлийн хүү

Зээл олгогч мөнгөн хөрөнгө
зээлдүүлэгчид зээлж олох мөнгөн
шагнал. Ихэвчлэн жилийн хувьд (
%) хүү хэлбэрээр тогтоодог (мөнгө
хүүлэх)

úroková sazba
urologie
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хүүгийн хэмжээ
lékařský obor zabývající se diagnostikou a terapií chorob vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů

урологи, бөөр шээсний зам

Бөөр, шээсний зам, эрэгтэй хүний
нөхөн үржихүйн системийн өвчний
оношлогоо, эмчилгээний анагаах
ухааны салбар.
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úřad

u
úřad
úřad

↑orgán státní správy

celní úřad

úřad, který má na starosti zejména
výběr ↑cla

гаалийн газар

Гаалийн татвар хураах зэрэг
асуудлыг хариуцсан төрийн
байгууллага.

matriční úřad

úřad, který vede matriku. Může jím
být ↑obecní úřad, úřad městské části
nebo městského obvodu v územně
členěných statutárních ↑městech.
Zvláštním matričním 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 partnerství nebo úmrtí českých občanů, ke
kterým došlo mimo území ČR.

иргэний гэр бүлийн байдлыг
бүртгэх газар

Иргэний гэр бүлийн байдлын
бүртгэл хөтлөдөг албан
байгууллага. ИГБББ-ийг хот,
тосгоны захиргаа, дүүрэг эсвэл
хотын нутаг дэвсгэрийг засаг
захиргааны нэгжээр хуваарилсан
районы захиргаа хөтлөдөг. ИГББББын дотроос Брно-төв дүүргийн
захиргаа тухайн дүүргийн иргэний
гэр бүлийн байдлын бүртгэлээс
гадна Чех Улсын иргэдийн гадаадад
төрсөн, гэрлэлтээ батлуулсан,
хамтран амьдрагчаар батлуулсан,
нас барсан зэргийг хөтлөдөг тусгай
бүртгэлийн үүрэг гүйцэтгэдгээрээ
онцлогтой.

správní úřad

úřad, před kterým probíhá správní
↑řízení

захиргааны байгууллага

Захиргааны үйл ажиллагаа явуулдаг
албан байгууллага.

zastupitelský úřad

velvyslanectví, hov. ambasáda: diplomatické zastoupení jednoho státu na
území jiného státu

төлөөлөгчийн газар

Бас элчин сайдын яам гэнэ. Нэг
улсаас нөгөө нэг улсад суугаа
дипломат төлөөлөгчийн газар.

úřední deska

veřejně přístupná plocha určená
ke zveřejňování právních předpisů,
↑rozhodnutí a jiných dokumentů
správních ↑orgánů a ↑soudů.
Veřejně přístupná musí být nepřetržitě
a vedena je zásadně zároveň ve dvojí
podobě, fyzické i elektronické.

албан байгууллагын мэдээллийн
самбар

Хууль тогтоомж, шийдвэр, тогтоол
болон захиргааны болон хууль
хяналтын байгууллагын бусад
бичиг баримтыг олон нийтэд
толилуулахад зориулсан самбар.
Мэдээллийн самбар байнга
нээлттэй, хүртээмжтэй байх үүднээс
бодит болон цахим хэлбэрээр
хөтлөгддөг.

úředník
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албан хаагч, түшмэл
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usnesení

u

usnesení

druh rozhodnutí správního ↑orgánu
nebo ↑soudu, kterým se buď upravuje
chod řízení, nebo ↓zákon předepisuje
tuto formu pro konečné ↑rozhodnutí
ve věci samé

шийдвэр, тогтоол

Үйл ажиллагааг чиглүүлж
зохицуулах, эсвэл хуулийн дагуу үйл
ажиллагааг эцэслэн шийдвэрлэхэд
захиргааны байгууллага эсвэл
шүүхээс гаргадаг шийдвэрийн
хэлбэр.

ustanovení

1. konkrétní část ↓zákonů a předpisů
2. proces jmenování ↑advokáta,
↑opatrovníka v řízení

заалт, томилолт

1.Хууль, тогтоомжийн тодорхой
бүрэлдэхүүн хэсэгž
2.Хуульч өмгөөлөгч, асран
хамгаалагч зэргийг томилох үйл
явц.

dle nového občanského zákoníku
právnická ↑osoba ustavená za
účelem provozování činnosti užitečné
společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky.
Nemá členy stejně jako obchodní
↑korporace, ale ↓zaměstnance.

байгууллага, эмнэлэг, асрамжийн
газар

Шинэчилсэн иргэний хуулийн
дагуу өөрийн хувийн эд зүйлс
хөрөнгө ашиглан нийгмийн эсвэл
эдийн засгийн үр ашигтай үйл
ажиллагаа явуулах зорилгоор үүсгэн
байгууллагдсан хуулийн этгээд.
Корпорацийн адил гишүүн байхгүй,
харин ажилтан ажиллуулдаг.

kojenecký ústav

ústavní zdravotnické zařízení (↓ústavní výchova) pro děti do věku 3 let,
o jejichž umístění rozhoduje ↑soud.
V ČR probíhá společenská debata
o jejich zrušení z důvodu
nevyhnutelné deprivace dětí v nich.
Děti z nich by v budoucnosti měly být
(do doby než o ně opět budou pečovat
jejich rodiče) umístěny v pěstounských
rodinách (pěstounská ↑péče).

нярайн хүүхдийн асрамжийн
газар

Гурван нас хүртэлх хүүхдийг
шүүхийн шийдвэрээр асарч
хамгаалдаг, эрүүл мэндийн
байгууллага юм. Асрамжийн газарт
өсдөг нярай хүүхдүүд зайлшгүй
гачигдалд ордог тухай нэлээд
их яригддаг болоод байгаа учир
түүнийг татан буулгах нь зүйтэй
хэмээн үзэх болсон. Хүүхдүүдийг
эцэг эх нь өөрийн асрамжинд
авах боломжтой болтол асран
хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн
гэр бүлд асран хамгаалуулж,
харгалзан дэмжүүлэхээр төлөвлөж
байгаа.

ústava

základní ↓zákon státu a nejvyšší
právní ↑předpis jeho právního řádu.
Vytváří pravidla výkonu státní moci
a zaručuje občanům základní lidská
↑práva.

Үндсэн хууль

Аливаа улсын Үндсэн хууль болон
түүний хууль эрх зүйн тогтолцооны
дээд түвшин юм. Үндсэн хуулинд
төрийн эрх мэдлийн гүйцэтгэлийн
дүрэм журам, мөн иргэдэд хүний

ústav
ústav
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ústavní výchova
үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай
эдлэх тухай заасан байдаг.
ústavní výchova

výchovné opatření, které ↑soud
nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně
ohrožena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných
závažných důvodů nemohou rodiče
výchovu dítěte zabezpečit. Patří zde
kojenecký ↑ústav, dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav atd.

хүүхдийг асрамжийн газар,
засан хүмүүжүүлэх төвд
асран хүмүүжүүлэх ойлголтыг
багтаасан нэр томъёо

Хүүхдийн хүмүүжилд ноцтой аюул
учирч байгаа болон хүмүүжлийн
өөр арга хэмжээ нэмэр болохгүй,
эсхүл эцэг эх нь хүндэтгэн
үзэх шалтгаанаар хүүхдийнхээ
хүмүүжилд анхаарах боломжгүй
тохиолдолд шүүхийн шийдвэрээр
авагдсан хүмүүжлийн арга
хэмжээ. Эдгээр нь нярай хүүхдийн
асрамжийн газар, асрамжийн газар,
засан хүмүүжүүлэх төв, насанд
хүрээгүй гэмт хэрэгтнүүдийн хорих
газар гэх мэт болно.

úvěr

typ půjčky – peněžní prostředky většího objemu, které dočasně poskytne
věřitel dlužníkovi. Obvykle za to inkasuje určitou částku (↑úrok).

зээл

Зээл олгогчоос түр хугацаагаар
зээлдэгчид олгосон нэлээд их
хэмжээний мөнгөн хөрөнгө. Зээл
олгогч зээл олгохдоо тодорхой
хэмжээний төлбөр авдаг, түүнийг
хүү гэнэ.

úvěrová karta

kreditní ↑karta

valná hromada

časté označení nejvyššího ↑orgánu ↑obchodní společnosti či jiné
právnické ↑osoby korporačního typu,
který dělá nejdůležitější ↑rozhodnutí.
Valnou hromadu v ČR, dle ↓zákona
o obchodních ↑korporacích (do konce roku 2013 dle obchodního zákoníku) vytváří ↑společnost s ručením
omezeným a akciová ↑společnost.
Schází se alespoň jednou za rok.

хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Худалдааны компани эсвэл
компаний төрлийн хуулийн
этгээдийн дээд байгууллагын
хамгийн чухал, ач холбогдолтой
шийдвэр гаргадаг мөн түгээмэл
хэрэглэдэг нэршил. Чех Улсын
хувьд ( 2013 он дуустал Худалдааны
хуулийн дагуу) одоогийн байдлаар
худалдааны компанийн тухай
хуулийн дагуу хязгаарлагдмал
хариуцлагатай болон хувьцаат
компани хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлыг жилд нэгээс доошгүй удаа
зарлан хуралдуулдаг.

vazba

opatření v trestním ↑řízení, které
slouží k ↓zajištění osoby ↑obviněného. Účelem vazby je zabránit ob-

цагдан хорих

Эрүүгийн байцаан шийтгэх үйл
ажиллагааны мөрдөн байцаалтаар
сэжигтэн, яллагдагчид авах арга
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vdovecký důchod

v
viněnému, aby se vyhýbal 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.

velvyslanectví

zastupitelský ↑úřad

venerolog

vidimace

vízum
vízum

diplomatické vízum

304

хэмжээ. Цагдан хорихын гол
зорилго нь сэжигтэн, ялтан нь
эрүүгийн байцаан шийтгэх үйл
ажиллагаанаас оргон зайлах эсхүл
эрүүгийн хэрэг дахин үйлдэх буюу
эрүүгийн хэргийн бодит байдлыг
тогтооход саад учруулахаас
урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

бөөний худалдаа

Бараа бүтээгдэхүүнийг их
хэмжээгээр буюу бөөнөөр
худалдаалах, бөөний худалдааг
ихэвчлэн худалдаачид хоорондоо
эрхэлдэг. Бараа бүтээгдэхүүний
бөөний үнэ нь жижиглэнгийн үнээс
хямд байдаг.

odborný ↑lékař zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou pohlavních chorob

бэлгийн замын өвчний эмч

Бэлгийн замын өвчний судалгаа,
оношлогоо, эмчилгээ хийдэг нарийн
мэргэжлийн эмч.

úřední ověření, že ↑opis nebo kopie
se doslova shoduje s předloženou
↑listinou

бичиг баримтын хуулбарын
баталгаажуулалт

Бичиг баримтын хуулбар нь эх
хувьтайгаа бүрэн нийцэж буйг албан
ёсоор тулган баталгаажуулах
( баталгаажуулалт )

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.

виз

Гадаадын улсад түр хугацаагаар
зорчихыг зөвшөөрсөн баримт,
ихэвчлэн виз мэдүүлэгчийн гадаад
паспортод наах эсвэл тамга
хэлбэрээр дарна. Виз мэдүүлэх
ажиллагаа захиргааны ажиллагаанд
тооцохгүй тул виз өгөхөөс
татгалзсан тохиолдолд давж
заалдах боломжгүй.

uděluje zastupitelský ↑úřad cizincům
v diplomatických službách

дипломат виз

Дипломат алба хашдаг хүмүүст
ЭСЯ-аас олгодог виз.
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dlouhodobé vízum
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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.

нисэх онгоцны буудлын виз
(A төрлийн виз)

90 хүртэл хоногийн Шенгены виз.
Тус визийг Чех Улсын нутаг дэвсгэрт
орших олон улсын нисэх онгоцны
буудлын дамжин өнгөрөх хэсэгт
нислэг хүлээж байгаа гадаадын
иргэний хүсэлтээр ЭСЯ-с олгоно.
Зөвхөн зарим улсын иргэдэд
хамаарна.

vízum do 90 dnů

schengenské, krátkodobé, krátké, jednotné vízum: vízum platné pro jeden
nebo několik vstupů a opravňující
k pobytu na území ↑schengenského
prostoru po dobu v nich vyznačenou,
přičemž doba nepřetržitého pobytu ani
celková doba po sobě následujících
pobytů na území schengenského
prostoru nesmí přesáhnout 90 dnů
během každých 180 dnů

90 хүртэл хоногийн виз

Бас шенгены, богино хугацааны,
нэгдсэн виз гэж янз бүрээр нэрлэдэг.
Нэг удаагийн эсвэл олон удаагийн
90 хоногоос доош хугацаааны
визтай хүн шенгены орнуудад
визенд заасан хугацаагаар зорчин
аялах эрхтэй бөгөөд тус визээр
зорчсон хүн шенгены орнуудад
саатах хугацаа, түүнчлэн шенгены
орнуудад удаа дараа зорчиж
саатсан нийт хугацаа 180 хоног бүрт
90 хоногоос хэтрэхгүй байна.

vízum nad 90 dnů

dlouhodobé vízum: národní ↑vízum
pro pobyt delší než 3 měsíce. Žádost
se podává obvykle na zastupitelském
↑úřadě a doba platnosti je maximálně
6 měsíců.

90-с дээш хоногийн виз

Бас удаан хугацааны виз гэж хэлнэ.
Ямар нэгэн улс руу 3 сараас дээш
хугацаагаар зорчиход олгодог.Визийг
тухайн улсын ЭСЯ-нд мэдүүлэх
бөгөөд виз 6 сараас дээшгүй
хугацаагаар хүчинтэй байна.

vízum strpění

↑MV udělí toto ↑vízum ↑cizinci,
kterému brání ve vycestování z ČR
překážka na jeho vůli nezávislá nebo
byl ↑svědkem nebo ↑poškozeným
v trestním ↑řízení. Dále je uděleno
cizinci, který podal ↓žalobu proti
↑rozhodnutí MV, kterým mu byla zrušena platnost ↑víza nad 90 dnů nebo
zamítnuta žádost o jeho prodloužení.
Vízum strpění se uděluje na dobu
max. 6 měsíců. Lze o něj žádat i v případě, že cizinec má ↓výjezdní příkaz
nebo pobývá nelegálně.

хүлээлгийн виз эсвэл визийг нь
түр барих байлгах

Тус визийг ДХЯам Чех Улсаас гарч
явахад өөрөөс нь шалтгаалаагүй
саад учирч байгаа эсвэл эрүүгийн
байцаах шийтгэх ажиллагаанд
гэрч эсвэл хохирогчоор оролцсон
гадаадын иргэнд олгоно.
Цаашилбал, тус визийг 90 хоногоос
дээш хугацааны виз хүчингүй
болгосон эсвэл түүний хугацааг
сунгах хүсэлтийг хангахаас
татгалзан ДХЯ-ы шийдвэрийн эсрэг
давж заалдсан гадаадын иргэнд
олгоно. Энэ төрлийн визийг 6
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vízum za účelem převzetí povolení k pobytu

v
сараас дээшгүй хугацаагаар олгох
бөгөөд гадаадын иргэн гарах виз
авсан эсвэл тус улсад хууль бусаар
амьдардаг тохиолдолд ч энэ визийг
мэдүүлэх боломжтой.

vízum za účelem převzetí povolení
k pobytu

DVR: cílem pobytu v rámci ↑víza nad
90 dnů je převzetí povolení
k dlouhodobému ↑pobytu
a trvalému ↑pobytu, o nějž ↑cizinec
požádal na zastupitelském ↑úřadě,
na ↑Odboru azylové a migrační
politiky MV

vlastnictví
vlastnictví

оршин суух зөвшөөрөл авах
зорилгоор олгосон виз

Товчилвол ОСЗАЗОВ; 90 хоногоос
дээш хугацааны энэхүү төрлийн
визээр тус улсад зорчихын зорилго
нь гадаадын иргэдийн ЭСЯ, ДХЯ-ы
ЦШСБГ-т хүсэлт гаргасны үндсэн
дээр удаан хугацааны эсвэл
байнгын оршин суух зөвшөөрлийг
очиж авахад оршино.

өмчлөл, эзэмшил

duševní vlastnictví

vlastnictví autorských práv k ochranným známkám, patentům, receptům,
vynálezům, vědeckým, technickým,
uměleckým a k jiným produktům
duševních činností lidí

оюуны өмч

Барааны таних тэмдэг, патент, жор,
зохион бүтээлт болон хүний оюун
ухааны үйл ажиллагааны, шинжлэх
ухаан, техник, урлаг зэргийн бүтээл,
бүтээгдэхүүний зохиогчийн эрх
эзэмших.

osobní vlastnictví

právní forma vlastnictví, při kterém se
jedná o přímé vlastnictví konkrétního
majetku konkrétní osobou

хувийн өмч

Тодорхой ямар нэг эд хөрөнгийг
тодорхой хүн шууд эзэмших өмчийн
эрх зүйн хэлбэр.

vodné a stočné

finanční náklady za pitnou vodu
dodávanou z veřejného vodovodu
a za odvod odpadní vody veřejnou
kanalizací

цэвэр, бохир усны төлбөр

Нийтийн цэвэр ус хангамжийн
сүлжээнээс авдаг ундны цэвэр ус,
нийтийн бохир усны сүлжээнд бохир
ус зайлуулж гаргадаг бохир усны
зардал.

vražda

хүн амины хэрэг

všeobecný lékař

praktický ↑lékař

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

308

Гадаадын иргэдийн эрх ашгийг
хамгаалах хороо

Чех Улсад амьдардаг гадаадын
иргэдийн эрхийг хамгаалах
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг
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vyděrač

v
ба Чех Улсын Засгийн газрын Хүний
эрхийн зөвлөлийн байнгын зөвлөх
байгууллага.

vyděrač
vyhláška
vyhláška

veřejná vyhláška

шантаажлагч
druh podzákonného právního
↑předpisu, vydává se jako prováděcí
předpis k ↓zákonům

тогтоол

Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
зорилгоор дагаж батладаг
хуульчилсан актын нэгэн төрөл.

nástroj k doručování (↑doručení)
písemností ze strany ↑orgánů státní
správy osobám neznámého pobytu
nebo sídla: osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat; osobám, které
nejsou známy a v dalších případech,
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.

нийтийн зар мэдээ

Төрийн байгууллагаас гаргасан
албан бичгийг хаяг нь үл мэдэгдэх
этгээдэд хүргүүлэх хэрэгсэл. Энэ
арга нь албан тоотыг удаа дараа
хүргүүлээд эзэн нь байхгүй гэдэг
нь батглагдсан эсвэл нэр нь үл
мэдэгдэх этгээд болон хуулиар
заасан бусад тохиолдолд
ашиглана. Албан бичгийг ( албан
байгууллагын ) мэдээллийн самбарт
болон алсаас холбогдож болох
цахим мэдээллийн самбарт тавьж
15 хоног өнгөрсний дараа хүлээн
авагчдад хүргүүлсэнд тооцогдоно.

vyhoštění
vyhoštění
soudní vyhoštění
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албадан гаргах
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 mněl zvažovat vedle závažnosti
↑trestného činu i zásah do soukromého a rodinného života osoby vyhošťované.

шүүхийн журмаар албадан гаргах

Гадаадын иргэнийг Чех Улсын нутаг
дэвсгэрт гэмт хэрэг дахин давтан
үйлдэхийг сэргийлэх үүднээс,
шүүхээс өгсөн эрүүгийн хуулийн
дагуу шийтгэсэн албадан гаргах
ял. Албадан гаргах ялыг дагнасан
хэлбэрээр эсхүл торгууль, хорих
зэрэг өөр ялтай нэгтгэж оногдуулдаг.
Шүүх ялыг оногдуулахдаа үйлдсэн
гэмт хэргийн ноцтой шинжээс гадна
албадан гаргах гэж буй этгээдийн
хувийн болон гэр бүлийн байдлыг
харгалзана.
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správní vyhoštění

v

správní vyhoštění

uložení ↓zákazu pobytu ↑cizinci na
území ČR, resp. zákazu opakovaného
vstupu cizince poté, co území ČR
opustí. V ↑rozhodnutí o správním
vyhoštění, které vydává cizinecká
↑policie, je vždy stanovena doba
jeho platnosti, tedy ↑lhůta, po kterou
se cizinci zapovídá pobyt na našem
území (maximální lhůta 3, 5 a 10 let)
a také doba, ve které musí cizinec
opustit území ČR. Správní vyhoštění
je správním opatřením, které je vždy
spojeno s porušením pobytových
předpisů, 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 nežádoucích
osob pro ČR nebo do Schengenského
informačního systému pro země EU
a Island, Norsko a Švýcarsko. Je
možné požádat o asistenci při návratu
Mezinárodní organizaci pro migraci.

захиргааны журмаар албадан
гаргах

Гадаадын иргэнд Чех Улсад
оршин суухад нь хориг тавих
эсвэл нэгэнт Чех Улсаас гарч
явсан гадаадын иргэнд тус улсад
эргэж орж ирэхийг хориглох.
Гадаадын иргэд, харьяатын
асуудал эрхэлсэн цагдаагийн газар
захиргааны журмаар албадан
гаргах шийдвэртээ түүний хүчинтэй
хугацаа, өөрөөр хэлбэл Чех Улсад
оршин суухыг хориглох хугацаа
(3, 5, 10 жилээс дээшгүй байдаг)
болон Чех Улсаас гарч явах
хугацааг тус тус заана. Захиргааны
журмаар албадан гаргах нь тус
улсад гадаадын иргэн оршин суух
тухай хууль тогтоомж зөрчсөн
тохиолдолд авагддаг арга хэмжээ
учир гэмт хэрэг гаргасан этгээдэд
эрүүгийн хуулийн дагуу ногдуулсан
ялын тоонд орохгүй. Захиргааны
журмаар албадан гаргах шийдвэр
авсан этгээд Чех Улсаас гарч
явах үүрэгтэй бөгөөд Чех Улс
төдийгүй Шенгены орнуудын
виз олгохоос татгалзах бодит
үндэслэл болох юм. Гадаадын
иргэний Чех Улс эсвэл Шенгены
орнууд, түүнчлэн Исланд, Норвег,
Швецарийг хамарсан мэдээллийн
сангийн (асуудалтай ) тохиромжгүй
этгээдийн бүртгэлд оруулна.
Захиргааны журмаар албадан
гаргах шийдвэр авсан гадаадын
иргэн Шилжин суурьшилтын олон
улсын байгууллагаар туслуулж нутаг
буцах эрхтэй.

vyjednávání

proces, jehož pomocí se dvě strany
s odlišným vnímáním, odlišnými potřebami a motivy pokoušejí shodnout na
věci společného zájmu

хэлэлцээ, хэлэлцэх

Хоорондоо зөрүүтэй санал,
шаардлага хэрэгцээ, зорилго
зорилт бүхий хоёр этгээдийн ижил
ашиг сонирхол бүхий ямар нэгэн
асуудлыг ярилцан хэлэлцэх явдал.
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výjezdní příkaz

v

výjezdní příkaz

doklad, který uděluje:
1. cizinecká ↑policie po zrušení nebo
uplynutí platnosti ↑víza do 90 dnů
2. ↑MV po zrušení nebo uplynutí platnosti ↓víza nad 90 dnů, povolení
k dlouhodobému ↑pobytu nebo
trvalému ↑pobytu
Výjezdní příkaz opravňuje cizince
k přechodnému ↑pobytu na území
po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů a k vycestování z území. Nesmí být delší než
60 dnů. Výjezdní příkaz má tvar štítku,
který policie nebo MV vyznačí do
cestovního dokladu.

гарах захирамж

1.Богино хугацааны визний хугацаа
өнгөрсөн эсвэл виз хүчингүй
болгосон тохиолдолд Гадаадын
иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн
цагдаагийн газраас.
2.Удаан хугацааны виз, удаан
хугацааны эсвэл байнгын оршин
суух зөвшөөрлийн хугацаа өнгөрсөн
эсвэл хүчингүй болгосон тохиолдолд
ЧУ-ын ДХЯ - с олгодог баримт.
Гарах захирамж авсан гадаадын
иргэн нь хувийн шаардлагатай
бүхий л зүйлээ хийж амжуулаад
60 хоногоос хэтэрэлгүй, Чех улсаас
гарч явах шаардлагатай. Гарах
захирамж нь цагдаагийн газар эсвэл
ЧУ-ын ДЯЯ - с гадаад паспортод
тэмдэглэх дардас хэлбэртэй байдаг.

výkaz práce

písemný přehled o počtu odpracovaných hodin a druhu odvedené práce
↓zaměstnance

гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

Ажилтны ажилласан цаг, хийж
гүйцэтгэсэн ажил төрлийн тухай
бичгээр үйлдсэн тайлан.

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.

зайлуулах эсвэл гэрээс нь түр
хугацаагаар хөөх

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх
хэрэглүүр, хамт амьдардаг нөгөө нэг
гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл
мэнд, эрх чөлөөнд халдах эсвэл
доромжлох, айлган сүрдүүлэх зэрэг
үйлдэл хийж болзошгүй тохиолдолд
ЧУ-ын цагдаа нар хүчирхийлэгчийг
орон байрнаас нь зайлуулж,10
хоногийн хугацаанд гэртээ эргэж
орохыг хориглох эрхтэй.

vymáhat
vyměřovací základ
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нэхэмжлэх
roční hrubý příjem u ↓zaměstnanců
nebo roční vyměřovací základ dle
↑daňového přiznání u ↑osoby samostatně výdělečně činné. Zjišťuje
se při výpočtu dávek ze sociálního
zabezpečení.

татвар ногдуулах орлогын суурь

Хөдөлмөрийн гэрээгээр
ажиллагсдын эсвэл хувиараа
хөдөлмөр (бизнес) эрхэлдэг
этгээдийн татварын тайланд
тусгасан жилийн нийт орлого.
Татвар ногдуулах орлогын суурийг
нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн
хэмжээг тогтоох үед тодорхойлодог.
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výpis
výpis
výpis

v

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

лавлагаа

výpis z obchodního rejstříku

аж ахуйн нэгж, байгууллагын
улсын бүртгэлийн лавлагаа

výpis z registru dlužníků

өрийн бүртгэлийн лавлагаа

výpis z rejstříku trestů

ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа

výpis z účtu

дансны хуулга

Баримтын эх хувийн зөвхөн нэг
хэсгийг агуулсан хуулбар.

výpověď

ukončení pracovního poměru. Musí
být písemnou formou, podmínky určuje ↓zákoník práce.

хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах
мэдэгдэл

Хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар
болгох, ажлаас гарах эсвэл
ажилтан халагдах тухай бичгээр
үйлдсэн мэдэгдэл, хөдөлмөрийн
гэрээ цуцлах мэдэгдлийн
нөхцөл Хөдөлмөрийн хуулиар
зохицуулагдсан.

maturitní vysvědčení

doklad o vykonání maturitní ↓zkoušky

бүрэн дунд боловсролын
гэрчилгээ

Бүрэн дунд сургуулийн төгсөлтийн
шалгалт өгсөн тухай гэрчилгээ.

výživné

alimenty: částka, kterou je povinen
platit ten, kdo má vyživovací ↑povinnost a neplní si přímou péči o danou
osobu, tedy např. rodič nežijící ve
společné domácnosti s dítětem nebo
manžel, který nevede s manželkou
společnou domácnost. Vyživovací
povinnost je dána ↓zákonem. Výši
výživného, pokud se strany nedohodnou, určuje ↑soud.

тэтгэмж

Чехээр бас alimenty гэж хэлнэ.
Хүүхэдтэйгээ хамт амьдардаггүй
эцэг эхийн хэн нэг нь эсвэл хамт
амьдрахаа больсон эхнэр нөхрийн
хэн нэг нь гэх мэт. Хэн нэгнийг
тэжээн тэтгэх үүрэгтэй боловч
нөгөө хүнээ асрах, тэжээн тэтгэх
зэрэг шууд аргаар биелүүлдэггүй
хүний төлөх мөнгө. Тэжээн тэтгэх
үүрэг хуулиар зохицуулсан бөгөөд
холбогдох хоёр тал тэтгэмжийн
хэмжээний асуудлаар тохиролцож
чадаагүй бол асуудлаа шүүхээр
шийдвэрлүүлнэ.
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x

xenofobie
xenofobie

strach, nepřátelství nebo ↑odpor
k cizímu. Pojem pochází z řečtiny,
v níž xenos znamená cizí a fobos
strach.

гадныхнаас айх бас дургүйцэх
байдал

Гадны гаралтай зүйлээс айх,
дайсагнах, үзэн ядах. Чех хэлэнд
хэрэглэдэг нэр томъёо «xenos»
гадны, «fobos» айдас гэдэг утгатай
хоёр үгээс бүрдсэн грек гаралтай
үг юм.

zadržení

časově limitované krátkodobé omezení 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.

баривчилгаа, баривчлах

Эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагаанд цагдаа нар гэмт
этгээдийг баривчилж, түр
хугацаагаар цагдаагийн газрын
зориулалтын өрөөнд ( камерт)
саатуулна. Баривчлагдсан этгээдийг
суллах эсвэл шүүхийн шийдвэрээр
цагдан хорих үүрэгтэй.

zadržený

osoba, která je krátkodobě umístěna
v policejní cele v rámci trestního ↑řízení a poté buď puštěna na svobodu,
nebo vzata do ↑vazby.

баривчлагдсан этгээд

Эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагааны хүрээнд түр
хугацаагаар цагдаагийн газрын
зориулалтын өрөөнд ( камерт)
саатуулагдаж буй этгээд.
Баривчлагдсан хугацаа дуусмагц
баривчлагдсан этгээдийг суллах
эсвэл цааш нь цагдан хорих
үүрэгтэй.

zajištění

úkon prováděný ↑orgánem činným
v trestním ↑řízení, zejména zajištění
či zabavení finančních prostředků na
↑účtu u banky, zajištění ↑nemovitosti,
zajištění osob (↑vazba), ↑zadržení
↑obviněného

битүүмжлэх

Банкны дансанд хадгалагдаж
байгаа мөнгө битүүмжлэх/хураах,
үл хөдлөх хөрөнгө битүүмжлэх,
хүн баривчлах ( цагдан хорих ),
яллагдагчийг баривчлах зэрэг хууль
хяналтын байгууллагын хийж буй
үйлдэлүүд.

zákaz
zákaz
zákaz činnosti
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хориглох, хориг
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 motorových vozidel

тодорхой албан тушаал эрхлэх,
үйл ажиллагаа явуулах эрхийг
хасах

Тусгай чадвар эсвэл зөвшөөрөл
шаардагдах үйл ажиллагаа
явуулсантай холбоотой гэмт хэрэг
үйлдсэн этгээдэд оногдуулах
ялын төрөл. Хамгийн түгээмэл нь
жолооны эрх хасах хэлбэр болно.

319

zákaz pobytu

z
trest dle ↑trestního zákoníku uložený
↑soudem na jeden rok až deset let za
úmyslný ↑trestný čin. Nesmí se vztahovat na místo nebo obvod, v němž
má pachatel trvalý ↑pobyt.

тодорхой газарт оршин суухыг
хориглох

Санаатай гэмт хэрэг үйлдсэн
этгээдэд шүүхээс эрүүгийн хуулийн
дагуу нэгээс дээш арав хүртэл
жилийн хугацаагаар шийтгэдэг.
Оршин суухыг хориглох ял
хэрэгтний байнга оршин суугаа
газар эсвэл дүүрэгт хамаарахгүй.

závazný právní ↑předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).
Zákon je nadřazený podzákonným
předpisům (↑vyhláškám
a ↑nařízením), avšak podřízený
Ústavě (↑ústava), ústavním zákonům
a mezinárodním smlouvám

хууль

Хууль тогтоох байгууллага буюу
парламент батласан, заавал
биелэгдэх эрх зүйн акт. Хууль нь
тогтоол, тушаал зэрэг хуульчилсан
актнаас давуу хүчтэй бөгөөд
харин Үндсэн хууль, түүнд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах хуулиуд болон
олон улсын гэрээ хэлэлцээр нь
хуулиас давуу хүчтэй байдаг.

novela zákona

právní ↑předpis, kterým se mění či
doplňuje (novelizuje) jiný právní předpis. Novely jsou vydávány buď jako
samostatné právní předpisy nebo jsou
připojeny k jiným předpisům zpravidla
na jejich konec.

шинэчилсэн хууль

Ямар нэг хууль тогтоомжийг
шинэчилж буй хууль тогтоомж.
Шинэчилсэн хууль тогтоомжийг бие
даасан баримт хэлбэрээр эсвэл өөр
хууль тогтоомжийн эцэст залгасан
хэлбэрээр гаргадаг.

zákon o azylu

↑zákon č. 325/1999 Sb., který upravuje
zejména:
1. podmínky vstupu a pobytu cizince, jež
žádá v ČR o mezinárodní ↑ochranu formou ↑azylu nebo doplňkové ↑ochrany
na území a pobyt ↑azylanta nebo osoby
požívající doplňkové ochrany na území
2. řízení o udělení/odnětí mezinárodní
ochrany formou azylu nebo doplňkové
ochrany
3. práva a povinnosti žadatele
o udělení mezinárodní ochrany, azylanta
a osoby požívající doplňkové ochrany
na území

орогнолын тухай хууль

325/1999 тоот хуулиар дараах
асуудалууд:
1. Чех Улсад орогнол хэлбэрээр
олон улсын хамгаалалт эсвэл
нэмэлт хамгаалалтад хамрагдахыг
хүссэн гадаадын иргэний Чех Улсад
орж ирэх, оршин суух нөхцөл,
2. Чех Улсад орогнол хэлбэрээр
олон улсын хамгаалалт эсвэл
нэмэлт хамгаалалтад хамруулах/
хасах талаарх ажиллагааг,
3. олон улсын эсвэл нэмэлт
хамгаалалтад хамрагдсан, орогнох
эрх авсан гадаадын иргэдийн эрх ба
үүрэг зохицуулагдсан.

zákon o pobytu cizinců

↑zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území ČR a o změně

гадаадын иргэн Чех Улсад оршин
суух тухай хууль

Гадаадын иргэн Чех Улсад оршин
суух болон зарим хуульд нэмэлт

zákaz pobytu

zákon
zákon
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zákon o státním občanství
өөрчлөлт оруулах тухай шинэчлэн
найруулсан 326/1999 тоот хууль
- гадаадын иргэн Чех Улсын хил
нэвтрэх, оршин суух, тус улсаас гарч
явах асуудлыг зохицуулдаг хууль;
түүнчлэн үүнтэй холбоотой ЧУ-ын
Цагдаагийн газар, ДХЯ, ГХЯ-ы эрх
мэдлийн цар хүрээг тодорхойлж
өгдөг.

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právní ↑předpis
upravující podmínky vstupu a pobytu
cizince na území ČR, včetně jeho
vycestování z území. Vymezuje působnost státní ↑policie, ↑MV a ↑MZV
v této oblasti státní ↑správy.

zákon o státním občanství

↑zákon č. 186/2013 Sb. Upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního
↑občanství ČR, jeho prokazování
a zjišťování a vydávání ↑osvědčení
o něm.

харьяатын тухай хууль

186/2013 тоот хуулиар Чех Улсын
харьяат болох, харьяатаас гарах,
Чех Улсын харьяат мөн болохыг
нотлох, харьяатыг тодорхойлох, Чех
Улсын харьяаллын тухай гэрчилгээ
олгох зэрэг асуудлыг зохицуулсан.

zákon o zaměstnanosti

↑zákon č. 435/2004 Sb. Upravuje
zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení
plné zaměstnanosti a ochrana proti
nezaměstnanosti. Obsahuje podmínky
zaměstnávání cizinců.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай
хууль

435/2004 тоот хуулиар хөдөлмөр
эрхлэлтийн түвшин 100 хувь болох,
ажилгүйдлээс урьдчилан сэргийлэх
зорилго бүхий хөдөлмөр эрхлэлтийн
төрийн бодлого хэрэгжүүлэх
асуудлыг зохицуулсан. Гадаадаас
ажилтан авч ажиллуулах нөхцөлийг
тусгаж өгсөн.

zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., který upravuje
pracovní právo, zejména ↑pracovněprávní vztahy

Хөдөлмөрийн хууль

Хөдөлмөрийн эрх зүй, ялангуяа
хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааг
зохицуулдаг 2006 оны 262 тоот
хууль.

záloha

částka zaplacená předem

урьдчилгаа

Урьдчилж төлсөн мөнгө.

zaměstnanec

ten, kdo vykonává určitou závislou činnost pro ↓zaměstnavatele, za kterou
mu přísluší ↑mzda

ажилтан

Ажил олгогчийн заавраар үүрэг
даалгавар биелүүлж, цалин хөлс
авдаг этгээд.

zaměstnání
zaměstnání
uchazeč o zaměstnání
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хөдөлмөр эрхлэлт
fyzická ↑osoba, která osobně požádá
o zprostředkování vhodného zaměstnání místně příslušný úřad práce
a při splnění ↑zákonem stanovených

ажил горилогч

Тохиромжтой ажилд зуучлуулах
зорилгоор гэрийнхээ хаягаар
харьяалагдах хөдөлмөрийн
товчоонд хандсан хувь хүн. Ажил
323

zájemce o zaměstnání

z
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 společnosti
nebo ↑družstvu, měsíční výdělek
nesmí přesáhnout polovinu minimální
↑mzdy atd. Uchazeč má ↑nárok na
↑podporu v nezaměstnanosti
a stát mu hradí zdravotní ↑pojištění
a sociální ↑pojištění.

горилогч нь гуравдагч орны иргэн
бол байнгын оршин суух зөвшөөрөл
эсвэл цэнхэр карттай байх,
хувиараа ажил (бизнес) эрхлээгүй,
худалдааны компани, хоршоо,
хоршоололд хувь нийлүүлэгч эсвэл
гишүүн бус байх, сарын орлого
нь цалингийн доод хэмжээний 50
хувиас хэтрэхгүй байх зэрэг хуулиар
заасан нөхцөл болзлыг хангасан
тохиолдолд ажил горилогчдын
бүртгэлд бүртгүүлнэ. Ажил горилогч
ажилгүйдлийн тэтгэмж авах
эрхтэйгээс гадна түүний эрүүл
мэндийн болон нийгмийн даатгалыг
улсаас төлнө.

zájemce o zaměstnání

má zájem o pomoc při nalezení ↑zaměstnání a za tímto účelem požádá
o zařazení do evidence zájemců
o zaměstnání kterýkoli úřad práce,
který poskytuje bezplatné pracovní
↑poradenství. Zájemce může bez
omezení pracovat, nemá ↑nárok na
↑podporu v nezaměstnanosti, ani
platbu ↑pojištění státem.

ажил олохыг хүсч буй хүн

Үнэ төлбөргүй зөвлөх үйлчилгээ
үзүүлдэг аль нэгэн хөдөлмөрийн
товчоонд, ажил хайхдаа туслуулах
хүсэлтэй байгаа болон энэ
зорилгоор ажил хайж буй хүний
бүртгэлд бүртгүүлнэ. Ажил хайж буй
хүн хязгаарлалгүй ажиллах эрхтэй
бөгөөд ажилгүйдлийн тэтгэмж,
эрүүл мэндийн болон нийгмийн
даатгалыг улсаас төлүүлэх эрх
эдлэхгүй.

zaměstnavatel

právnická či fyzická ↑osoba, která
zaměstnává fyzické osoby (↓zaměstnance). Povinnosti vůči zaměstnanci
definuje primárně ↑zákoník práce.

ажил олгогч

Хувь хүнийг буюу ажилтан
ажилуулдаг хуулийн этгээд эсвэл
хувь хүн. Ажил олгогчийн ажилтаны
өмнө хүлээх үүрэг Хөдөлмөрийн
хуульд заасан байна.

zamítnutí

↑rozhodnutí ve věci samé, kterým
se žádosti nevyhoví. Proti tomuto
rozhodnutí je vždy přípustný opravný
prostředek, pokud ho ↑zákon výslovně nevylučuje.

татгалзах

Ямар нэгэн хүсэлтийг хангахаас
татгалзах шийдвэр. Шийдвэрт давж
заалдах гомдол гаргах боломжгүй
гэж заагаагүй бол ямагт давж
заалдах эсвэл эсэргүүцэл гаргаж
болно.
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zařízení
zařízení
zařízení

z

1. instituce (např. zdravotní)
2. přístroj

байгууллага; багаж, төхөөрөмж

1. Байгууллага ( жишээлбэл, эрүүл
мэндийн байгууллага );
2. Багаж, тоног төхөөрөмж

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.

чөлөөт цаг өнгөрөөх газар

Үнэ төлбөргүйгээр мөн
үйлчлүүлэгчээс нэрийг нь асуулгүй
( нэрийг нууцлах ) үйлчлэх
нийгмийн үйлчилгээний сүлжээнд
хүртээмжтэй байдаг төвүүд. Тухайн
төвийн ажилтнууд заримдаа гудамж,
галт тэрэгний өртөө зэрэг газруудад
( стритворк ) үйлчлүүлэгчдэд
өөрснөө хандаж, үйлчилгээгээ санал
болгодог. Жишээ нь, хар тамхи
хэрэглэгчдэд туслалцаа үзүүлэх төв
гэж байдаг.

zařízení pro zajištění cizinců

ZZC, detence: zařízení provozované
↑Správou uprchlických zařízení
MV, do kterého je umístěn ↑cizinec
na základě ↑rozhodnutí o zajištění.
Důvody (účely) ↑zajištění jsou obecně
správní ↑vyhoštění, vycestování,
průvoz či předání cizince podle mezinárodní smlouvy. Nyní je v Bělé-Jezové u Mladé Boleslavi a na letišti
Václava Havla.

гадаадын иргэдийг саатуулах
байр

( Чех хэлээр товчилвол «ZZC»
гэнэ ); саатуулах шийдвэрийн
дагуу саатуулагдаж буй гадаад
иргэдийг байрлуулах байр, БНЧУын ДХЯ-ы Дүрвэгсдийн байрны
захиргааны харьяа. Гадаадын
иргэнийг саатуулах үндэслэл гэвэл
тус улсаас захиргааны журмаар
албадан гаргах, тус улсаас гарч
явах, олон улсын гэрээний үндсэн
дээр гадаадын иргэнийг шилжүүлэх
гэх мэт байдаг. Одоогийн байдлаар
гадаадын иргэдийг саатуулах байр
Млада Болеслав хотын ойролцоо
Бела-Езова, Вацлав Хавелын
нэрэмжит нисэх онгоцны буудал
дээр байдаг.

pošta, korespondence, balík

шуудангийн илгээмж

Бас шуудан, захидал, илгээмж гэнэ.

zásilka
zásilka
doporučená zásilka
úřední zásilka
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„өөрт гардуулах“ илгээлт
(баталгаатай захиa)
úřední psaní

албан захидал

Албан байгууллагаас ирүүлсэн
захидал, албан тоот.
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zástava
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zástava

1. věc ponechaná jako záruka (např. za
dluh za účelem zajištění ↑úvěru)
2. zdravotní ↑symptom (např. zástava
srdce, dechu)

барьцаа

1. Барьцаанд тавьсан эд хөрөнгө,
жишээ нь зээлийн өр барагдуулах
баталгаа болох барьцаанд тавьсан
эд хөрөнгө
2. Өвчний шинж тэмдэг ( жишээ нь,
зүрх гэнэт зогсох, амьсгаа боогдох
гэх мэт ).

zastavárna

podnik, kde člověk obdrží peněžní
hotovost proti zástavě movité i nemovité věci

ломбард

Хөдлөх эсвэл үл хөдлөх эд хөрөнгө
барьцаалаад бэлэн мөнгө олгодог
газар.

osoba pověřená k zastupování něčích
zájmů

төлөөлөгч

Бусдын ашиг сонирхлыг төлөөлөх
эрх бүхий хүн.

odpovědný zástupce

fyzická ↑osoba, kterou ustanovil
↑podnikatel a která odpovídá za
řádný provoz ↓živnosti a dodržování
všech předpisů. Vůči podnikateli je ve
smluvním vztahu.

хариуцлагатай төлөөлөгч

Бүх дүрэм журмыг баримтлах
болон бизнесийн зөв зохистой үйл
ажиллагаа зэргийг хариуцуулах
зорилгоор хувиараа бизнес
эрхлэгчийн томилсон хувь хүн.
Хувиараа бизнес эрхлэгчтэй гэрээ
байгуулж ажилладаг.

právní zástupce

↑advokát (↓zmocněnec), který je
pověřen k zastupování ↑zmocnitele
v právních záležitostech, např. řízení
před ↑soudem, u správního ↑orgánu
či ↑notáře

хуульч, өмгөөлөгч

Шүүх, захиргааны байгууллага
эсвэл нотариатад хууль ёсны
үйл ажиллагааны асуудлаар
итгэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс
гүйцэтгэх бүрэн эрх бүхий хуульч (
итгэмжлэгдэгч ).

státní zástupce

↑zákonem stanovený státní ↑úředník
zastupující zájmy státu zejména
v trestním ↑řízení před ↑soudem

прокурор

Шүүхэд ялангуяа эрүүгийн хэрэг
хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд
хуулийн дагуу мөн төрийн ашиг
сонирхлыг хамгаалдаг төрийн албан
хаагч.

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 svéprávný. Může
to být fyzická ↑osoba, někdy ale
i právnická ↑osoba, a to buď přímo

хууль ёсны төлөөлөгч

Насанд хүрээгүй эсвэл иргэний
эрх зүйн бүрэн чадамжгүй хүнийг
төлөөлж, түүний өмнөөс хууль
эрх зүйтэй холбоотой асуудлыг
шийднэ. Хууль ёсны төлөөлөгч хувь
хүн байдаг ба зарим тохиолдолд
хуулийн этгээд байж болох бөгөөд

zástupce
zástupce
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záškoláctví
ze ↑zákona, nebo je určen ↑soudem.
U nezletilých dětí jsou zákonnými
zástupci zpravidla jejich rodiče.

түүнийг хуульд зааснаар эсвэл
шүүхийн шийдвэрээр тогтоодог.
Насанд хүрээгүй хүүхдийн хууль
ёсны төлөөлөгчид гол төлөв тэдний
эцэг, эх байдаг.

záškoláctví

hov.

chození za školu: neomluvená
nepřítomnost žáka ve výuce, což je
↑přestupek úmyslného zanedbání
↑povinné školní docházky

оюутны хичээл таслалт

Ярианы хэлэнд «chození za školu»
гэдэг. Сурагч, оюутан хүндэтгэн үзэх
шалтгаангүйгээр хичээлдээ ирээгүй
буюу хичээлээ тасласан явдал
бол заавал эзэмших боловсролыг
үл тоомсорлосон гэсэн зөрчилд
тооцогдоно.

zatčení

úkon v rámci trestního ↑řízení, kterým
dojde na základě příkazu k zatčení
k ↑zadržení a krátkodobému omezení
osobní svobody ↑obviněného

баривчилгаа

Эрүүгийн хэрэг байцаан шийтгэх
ажиллагааны хүрээнд сэжигтэн,
яллагдагчийг баривчлах тухай
тогтоолыг үндэслэн түүнийг богино
хугацаагаар хорих үйлдэл.

zatykač

příkaz k ↑zatčení vydaný soudcem

баривчлах тогтоол

Гэмт этгээдийг баривчлах тухай
шүүгчээс гаргасан тогтоол.

závazný
závazný

заавал биелүүлэх, заавал
баримтлах

závazný pokyn

заавал биелүүлэх заавар

závazný postup

заавал биелүүлэх арга ажиллагаа,
явц

závěť
zavinění
zavinění
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poslední vůle, testament

гэрээслэл

Сүүлчийн хүсэл ( poslední vůle), бас
гэрээс (testament) гэж хэлнэ.

1. vina
2. v trestním právu kritérium posouzení ↑trestní odpovědnosti. Posuzuje
se, zda bylo úmyslné ↓zavinění,
nebo nedbalostní ↓zavinění.

гэм буруу

1. Гэм буруу,
2. Эрүүгийн эрх зүйд эрүүгийн
хариуцлагыг дүгнэхэд чухал хүчин
зүйл юм. Гэм буруу нь санаатай
байсан эсвэл ( болгоомжгүй ) байсан
зэргийг хянан шийдвэрлэдэг.
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nedbalostní zavinění
nedbalostní zavinění

v trestním ↑zákonu se dělí na ↑zavinění z ↑nedbalosti vědomé
a ↑nedbalosti nevědomé.

гэмт хэрэг анхаарал
болгоомжгүйгээр үйлдэх

Эрүүгийн хуулийн дагуу анхаарал
болгоомжгүй хэлбэртэй гэм буруу нь
санаатай эсхүл санаатай бус гэсэн
хоёр янз байдаг.

úmyslné zavinění

v trestním ↑zákonu představuje hlavní
podmínku pro klasifikaci činu coby
trestného. Úmysl je buď přímý, kdy
pachatel chtěl způsobem popsaným
v trestním zákoně porušit nebo ohrozit
zájem tímto zákonem chráněný
(např. bytová ↑krádež), nebo nepřímý,
kdy pachatel věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájmy
chráněné trestním zákonem,
a s důsledky byl srozuměn
(např. neplacení ↑výživného)

гэмт хэрэг санаатай үйлдэх

Эрүүгийн хуулийн дагуу ямар нэгэн
үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцох эсэхэд
нөлөөлөх гол хүчин зүйл. Гэмт хэрэг
үйлдсэн этгээд өөрийн үйлдлээрээ
эрүүгийн хуулиар хамгаалагдсан эрх
ашигт хор эсвэл аюул учруулахыг
хүсч үйлдсэн бол гэмт хэрэг шууд
санаатай үйлдсэн ( жишээ нь, орон
байрны хулгай ) гэж үзнэ. Гэмт хэрэг
үйлдсэн этгээд өөрийн үйлдлээрээ
эрүүгийн хуулиар хамгаалагдсан
эрх ашигт хор эсвэл аюул учруулж
болзошгүй болоод өөрийн үйлдлийн
үр дагаврыг ухамсарлаж байсан
бол гэмт хэрэг шууд бус санаатай
үйлдсэн ( жишээ нь, тэтгэмж
төлөхгүй байх ) гэж үзнэ.

odebrání, např. práv

хасах

Эрхгүй болгох, жишээ нь эрхийг хасах.

zbavení rodičovské zodpovědnosti

pokud rodič svou ↑rodičovskou zodpovědnost zneužívá nebo ji závažným způsobem zanedbává, ↑soud jej
rodičovské zodpovědnosti zbaví

эцэг эх байх эрхийг хасах

Эцэг, эх өөрийн эрхийг урвуулан
ашиглах эсвэл ноцтойгоор үл
тоомсорлодог тохиолдолд шүүхийн
шийдвэрээр эцэг, эх байх эрхийг
хасдаг.

zdravotní pohotovost

lékařská pohotovostní služba: lékařská služba poskytovaná mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. Existuje pohotovost
pro dospělé, děti, zubní pohotovost,
pohotovostní lékárny. Více na
www.prvnipomoc.cz.

яаралтай түргэн тусламжийн
үйлчилгээ

Бас lékařská pohotovostní služba гэж
хэлнэ. Амбулаторийн үйлчилгээтэй
эрүүл мэндийн байгууллагаас
ажлын бус цагаар үзүүлдэг эрүүл
мэндийн үйлчилгээ. Яаралтай
тусламж нь насанд хүрсэн хүн,
хүүхэд болон шүдний гэсэн гурван
янз байдгаас гадна зарим эмийн
сангууд бас яаралтай тусламжийн
журмаар ажилладаг. Дэлгэрэнгүй
мэдээллийг www.prvnipomoc.cz
сайтаас үзнэ үү.

zbavení
zbavení
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zkouška
zkouška
zkouška

шалгалт

Мэдлэг, чадамжийг тогтоох, дүгнэх
ажиллагаа.

aprobační zkouška

zjišťování a hodnocení vědomostí,
znalostí a schopností
↑zkouška ověřující způsobilost
vykonávat lékařské a zdravotnické
↑povolání v ČR u těch, kdo získali
způsobilost k výkonu povolání v některém státě mimo EU. Odpovědné je
↑MZ.

зөвшөөрлийн шалгалт

ЕХ-с бусад улс орнуудад анагаах
ухаан, эрүүл мэндийн мэргэжил
эзэмшсэн хүн ЧУ-д мэргэжлээрээ
ажиллах чадамжийг шалгуулах
зориулалтын шалгалт. Зөвшөөрлийн
шалгалттай холбоотой асуудлыг
Эрүүл мэндийн яам хариуцна.

maturitní zkouška

závěrečná ↑zkouška na střední
↑škole. V ČR je nutnou podmínkou
pro přijetí ke studiu na vysoké ↑škole.

бүрэн дунд сургуулийн төгсөх
шалгалт

Бүрэн дунд сургууль төгсөхөд
өгдөг шалгалт. Чех Улсын их, дээд
сургуульд элсэхийн тулд заавал
бүрэн дунд сургуулийн төгсөх
шалгалт өгсөн байх шаардлагатай.

přijímací zkoušky

↑zkoušky pro uchazeče o studium,
které prověřují jeho studijní předpoklady (zejména znalosti)

элсэлтийн шалгалт

Их, дээд сургуульд элсэж буй
хүний мэдлэгийг шалгаж, тухайн
сургуулийн сургалтын шаардлагыг
хангаж байгаа эсэхийг тогтоох
шалгалт.

rigorózní zkouška

hov.

malý doktorát: v ČR jeden z typů
státní ↑zkoušky při vysokoškolském
studiu na některých vysokých ↑školách univerzitního typu s udělením
akademického ↑titulu (např. PhDr.,
JUDr., MUDr. nebo RNDr.)

их сургуулийн хоёр дахь шатны
төгсгөлтийн шалгалт

Чех Улсын зарим их сургуулийн
сургалтын хөтөлбөрийн хоёр
дахь шатны төгсгөлтийн шалгалт
бөгөөд энэ шалгалт өгсөн оюутанд
академийн зэрэг цол буюу доктор,
хууль зүйн ухааны доктор, хүний
их эмч, байгалийн ухааны доктор
( PhDr, JUDr., MUDr., RNDr. ) зэрэг
эрдмийн зэрэг олгоно. Ярианы
хэлээр «жижиг докторын зэрэг» гэж
нэрлэнэ.

talentová zkouška

součást přijímacích ↑zkoušek
u vybraných oborů. Cílem je vyhodnotit talent uchazeče např. výtvarný,
pěvecký nebo pohybový.

авъяас тогтоох шалгалт

Зарим мэргэжлийн сургуульд
элсэгчийн уран зураг, дуу, хөдөлгөөн
зэрэгт авъяастай эсэхийг тогтоох
зорилгоор, авъяас тогтоох
шалгалтыг элсэлтийн шалгалтын
салшгүй хэсэг болгон явуулдаг.
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závěrečná státní zkouška
závěrečná státní zkouška

hov. státnice:

↑zkouška, kterou student
uzavírá studium a na základě které
získává státem uznaný akademický
↑titul nebo odbornou kvalifikaci

төгсөлтийн шалгалт

Ярианы хэлээр улсын шалгалт
гэж хэлнэ. Их, дээд сургуулийн
сургалтын хөтөлбөрийг дүүргэж
төгсөлтийн шалгалт өгсний үндсэн
дээр улсаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн
боловсролын зэрэг эсвэл мэргэжил
олгодог.

zkouška odborné způsobilosti

↑zkouška v rámci různých institucí,
jejímž cílem je prokázat kompetentnost k výkonu určitého ↑povolání
(např. zkouška odborné způsobilosti
↑úředníků územních samosprávných
celků)

мэргэжлийн ур чадварын шалгалт

Тодорхой ямар нэгэн мэргэжлийн
шаардлагыг хангасан эсэх
зорилгоор янз бүрийн
байгууллагуудын хүрээнд явуулдаг
шалгалт ( жишээ нь, засаг
захиргааны нэгжийн албан хаагчдын
мэргэжлийн ур чадварын шалгалт )

zletilý

osoba starší 18 let

насанд хүрсэн хүн

18 наснаас дээш насны хүн.

zločin

každý ↑trestný čin, který je spáchán
úmyslně a pokud za něj hrozí ↑trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby pět a více let (↑trestní zákoník)

гэмт хэрэг

Санаатай үйлдсэн буюу үйлдсэн
этгээдэд эрүүгийн хуулийн дагуу тав
болон түүнээс дээш жил хорих ял
оноох гэмт хэрэг бүр орно.

zločinec

hov.,

хэрэгтэн

( яриагаар. ) Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд.

↑zástupce: osoba, které byla ↑plná
moc udělena

итгэмжлэгдэгч

Бас төлөөлөгч гэнэ, бүрэн эрх авсан
этгээд.

obecný zmocněnec

↑zástupce účastníka soudního ↑říze
ní nebo správního ↑řízení, který není
↑advokátem. Může jím být kterákoli
fyzická ↑osoba, i laik bez právního
vzdělání, musí však být způsobilá
řádného zastupování. Účastníka
zastupuje na základě plné moci.

( нийтийн ) итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч

Шүүх эсвэл захиргааны үйл
ажиллагааны оролцогчийг төлөөлж
буй этгээд бөгөөд итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч нь мэргэжлийн
хуульч биш, заавал хууль зүйн
мэргэжилтэй хүн байх албагүй
бөгөөд бусдыг төлөөлөх чадвартай
хувь хүн байх ёстой. Төлөөлөлж буй
хүнээ итгэмжлэлийн бичгийн үндсэн
дээр төлөөлнө.

zmocnitel

ten, kdo oprávnil plnou mocí jiného
ke svému zastupování v určitých
záležitostech

итгэмжлэгч

Өөрийн нэрийн өмнөөс тодорхой
үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэх
зорилгоор өөр этгээдэд бүрэн эрх
олгосон этгээд.

zmocněnec
zmocněnec
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zneužívání

урвуулан ашиглах

zpronevěra

↑trestný čin, jehož se dopustí ten,
kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou
majetkovou hodnotu, která mu byla
svěřena, a způsobí tak na cizím majetku vážnou škodu

бусдын эд хөрөнгийн завших,
үрэгдүүлэх

Бусдын эд хөрөнгө эсвэл өөр
төрлийн өмчийг итгэмжлэгдэн
хариуцсан этгээд завшсан буюу
шамшигдуулсны улмаас бусдад их
хэмжээний хохирол учруулсан гэмт
хэрэг.

zprostředkovatel

osoba nabízející zprostředkovaní
služby nebo obchodu. V kontextu
↑migrace je to osoba zařizující povolení k pobytu pro cizince. Doporučujeme vždy prověřit kvalitu služeb!

зуучлагч

Үйлчилгээ, худалдааг зуучилж
өгөхийг санал болгодог этгээд.
Гадаадын иргэдийн шилжин
сууршилттай холбоотойгоор
зуучлагч гэж гадаадын иргэдэд
оршин суух зөвшөөрөл авахад
нь зуучилдаг этгээдийг хэлнэ.
Зуучлагчийн үзүүлдэг үйлчилгээний
чанарыг ямагт хянан шалгах нь
зүйтэй!

žadatel
žadatel
žadatel o mezinárodní ochranu

хүсэлт гаргагч
podle zákona č. 325/1999 Sb., o ↑azylu, cizinec, který požádal v ČR nebo
v jiném členském státě EU o mezinárodní ↑ochranu

žádost
žádost
blanketní žádost
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олон улсын хамгаалалт олгох
хүсэлт гаргасан хүн

Цагаачлалын тухай 325/1999 тоот
хуулийн дагуу Чех Улс эсвэл ЕХ-ы
өөр гишүүн улсад олон улсын
хамгаалалт олгох хүсэлт гаргасан
гадаадын иргэн.

хүсэлт
žádost, která obsahuje jen základní
↑údaje (např. jméno a příjmení).
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 výjimečných případech časovou
nouze.

цагаан хүсэлт

Хүсэлт гаргагчийн овог, нэр зэрэг
үндсэн мэдээлэл агуулсан хүсэлтийг
заасан хугацааг хэтрэхээс өмнө
цаг хожих зорилгоор өгдөг. Дараа
нь төрийн байгууллага хүсэгчид
хандаж, ямар нэгэн заасан
хугацааны дотор хүсэлтийн дутуу
материалыг нэмж авчрах даалгавар
өгнө. Хүсэгч тогтоосон хугацаанд
шаардлагатай материалыг нөхөж
өгөхгүй бол татгалзсан хариу өгдөг.
Энэ боломжийг зөвхөн тогтоогдсон
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dodatky k žádosti
хугацааг хэтрүүлэх болзошгүй
ноцтой тохиолдолд ашиглах нь
зүйтэй.
dodatky k žádosti

náležitosti ↓žádosti dodané správnímu ↑orgánu po podání ↓žádosti,
avšak v řádné ↑lhůtě

хүсэлтийн нэмэлт материал

Хүсэлтийг гаргасны дараа боловч
заасан цаг хугацаанд нь багтаж
нэмж бүрдүүлсэн материал.

elektronické podání žádosti

podání ↓žádosti prostřednictvím
elektronické pošty (e-mailu). Je možné
jen v určitých případech.

хүсэлтийг цахим ( электрон )
хэлбэрээр өгөх

Хүсэлтийг цахим ( электрон )
шуудан и-мейлээр өгөх - зөвхөн
зарим тохиолдолд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн байна.

náležitosti žádosti

dokumenty, které je žadatel povinen
doložit k žádosti, např. doklad
o ↑účelu pobytu, ↑doklad o zajištění
ubytování

хүсэлтэд хавсрагдах материал

Оршин суух зорилгыг гэрчилсэн
баримт, байрны бичиг гэх мэт
хүсэлтийн хамт бүрдүүлэх
шаардлагатай бичиг баримт.

podání žádosti

akt předání žádosti správnímu ↑orgánu na ↑podatelně nebo ↑poštou.
V některých případech je podmínkou
osobní účast žadatele na úřadě.

хүсэлт гаргах

Захиргааны байгууллагын бичиг
хэргийн хэлтэст эсвэл шуудангаар
хүсэлт гаргах. Зарим тохиолдолд
хүсэлт гаргагч албан байгууллагад
биечлэн очиж хүсэлт гаргах
шаардлагатай байдаг.

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.

хүсэлтийн дутуу арилгахыг
хүссэн албан тоот ( дутуу
материал өгсөн үед ийм захиа
явуулдаг )

Захиргааны байгууллагаас
хүсэлтийн дутагдлыг арилгах,
оюутан мөн болох тухай
тодорхойлолт зэрэг материалыг
заасан хугацаанд нөхөж
бүрдүүлэхийг шаардсан албан
бичиг. Захиргааны байгууллага
шаардлагатай гэж үзвэл тухайн
ажиллагааг түр зогсоох тухай
шийдвэр гаргана.

žákovská knížka

knížka pro ↓školní poznámky
o prospěchu a chování žáka a pro
↑omluvenky

сурагчийн дэвтэр

Сурагчийн дүн, сахилга бат,
хичээлээс чөлөө авах тухай
мэдэгдэл бичихэд зориулсан дэвтэр.

procesní ↑úkon, jímž se žalobce
obrací na ↑soud a žádá o ochranu
svých porušených nebo ohrožených

нэхэмжлэл, ялын төлөвлөгөө

Нэхэмжлэгч эсвэл яллах тал нь
өөрийн эрх зөрчигдсөн болон аюулд
орохоос хамгаалах, эсвэл өөр

žaloba
žaloba

340

341

žaloba proti nečinnosti

z
práv, eventuálně uplatňuje jiný
návrh

хүсэлт гаргах зорилгоор шүүхэд
хандсан үйлдэл.

žaloba proti nečinnosti

může ji podat ten, kdo se domáhal
u správního ↑orgánu vydání ↑rozhodnutí nebo ↑osvědčení, správní
orgán zůstal nečinný a žadatel
bezvýsledně vyčerpal prostředky,
které mu procesní předpis (zpravidla
správní ↑řád) dává pro ochranu před
nečinností.

байгууллагын эс үйлдэхүйтэй
( идэвхигүй ) холбоотой
нэхэмжлэл гаргах

Захиргааны байгууллагаас шийдвэр
эсвэл гэрчилгээ гаргуулахыг хүссэн
боловч захиргааны байгууллага нь
зохих үйлдлээ хийгээгүй ба хүсэлт
гаргагч нь захиргааны байгууллагын
эс үйлдэхүйн явдалд захиргааны
хянан шийдвэрлэх хууль зэрэг
холбогдох хууль тогтоомжинд
заасан бүх боломжийг ашиглан
гаргасан нэхэмжлэл.

žaloba proti rozhodnutí správního
orgánu

↑žaloba, kterou se žalobce domáhá
zrušení správního ↑rozhodnutí z důvodu nezákonnosti. Lze ji podat pouze
za předpokladu, že byly vyčerpány
opravné prostředky v rámci správního
↑řízení. Podává se ke krajskému
↑soudu.

захиргааны байгууллагын
шийдвэртэй холбоотой
нэхэмжлэл гаргах

Нэхэмжлэгч нь захиргааны
байгууллагын шийдвэр хуульд
нийцэхгүй гэсэн шалтгаанаар тус
шийдвэрийг хүчингүй болгохыг
хүсч гаргасан нэхэмжлэл. Уг
нэхэмжлэлийг захиргааны
үйл ажиллагааны шийдвэрийг
эсэргүүцэх зорилгоор гаргаж болох
бүх арга хэмжээг авсаны дараа
мужийн шүүхэд гаргана.

žalobce

osoba, která podává ↑žalobu

яллах тал, зарга мэдүүлэх тал

Ялын төлөвлөгөө гаргадаг тал.

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení
zisku a za podmínek stanovených
živnostenským ↑zákonem

хувиараа ажил, жижиг бизнесийн
үйл ажиллагаа эрхлэх

Жижиг бизнесийн үйл ажиллагаа
эрхлэх тухай хуульд заасан нөхцөл
болзлыг хангасан тохиолдолд,
бие даан, өөрийн нэрээр, өөрөө
хариуцан ашиг орлого олох
зорилгоор тасралтгүй явуулдаг үйл
ажиллагаа.

státní povolení k ↑provozování koncesovaných živností podle živnostenského ↑zákona. Uděluje živnostenský
úřad po splnění zákonem stanovených
podmínek.

жижиг бизнесийн үйл
ажиллагааны тусгай эрх

Жижиг бизнесийн үйл ажиллагаа
эрхлэх тухай хуулиар концессийн
хэмээн тодорхойлсон бизнесийн үйл
ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай
төрийн байгууллагын зөвшөөрөл.
Хуулиар заасан нөхцлийг хангасан
тохиолдолд Хувиараа ажил, бизнес

živnost
živnost

koncese k živnosti
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koncesovaná živnost

z
эрхлэх асуудал эрхэлсэн газраас
олгодог.

koncesovaná živnost

může být provozována po udělení
zvláštního ↑oprávnění k ↑podnikání,
koncese k ↑živnosti. Seznam činností provozovaných jako koncesovaná
↑živnost je obsažen v příloze živnostenského ↑zákona. Mezi tyto živnosti
patří činnosti, na jejichž regulaci má
stát zvláštní zájem.
Např. jde o výrobu lihovin, zbraní,
výbušnin, provádění pyrotechnického
průzkumu či směnárenskou činnost.

концессийг ( тусгай зөвшөөрөл )
үндэслэн явуулдаг бизнесийн үйл
ажиллагаа

Концесс хэмээн үйл ажиллагаа
явуулах тусгай зөвшөөрлийг
үндэслэн явуулж болох бизнесийн
үйл ажиллагаа. Концесс авч
явуулж болох үйл ажиллагааны
төрлийн жагсаалт бизнесийн
үйл ажиллагааны тухай хуулийн
хавсралтад заасан. Үүнд, архи, буу
зэвсэг, тэсэрч дэлбэрдэг бодис,
тэсэрч дэлбэрэх салбарт судалгаа
хийх, валют солих үйлчилгээ
явуулах зэрэг төрийн ашиг сонирхол
бүхий үйл ажиллагаа хамаарна.

ohlašovací živnost

↑živnostenské oprávnění vzniká
při splnění zákonných podmínek již
okamžikem ohlášení na živnostenském
úřadě. Dělí se na ↓živnost řemeslnou,
↓živnost vázanou a ↓živnost volnou.

үйл ажиллагаа эрхлэж эхэлсэн
тухай албан ёсоор мэдэгдэх
үүрэгтэй төрлийн үйл ажиллагаа

Бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах
эрх нь Хувиараа ажил, бизнес
эрхлэх асуудал эрхэлсэн газарт
хуулиар заасан нөхцөл болзлыг
хангасан болон үйл ажиллагаа
явуулах тухайгаа мэдэгдэнгүүт
хүчин төгөлдөр болно. Цаашилбал
гар урлал, зохих мэргэжил
эзэмшсний үндсэн дээр болон
чөлөөт үйл ажиллагаа зэрэг гурван
төрөлд хуваагдана.

řemeslná živnost

↑živnost, uvedená v příloze č. 1 živnostenského ↑zákona (např. řeznictví
a uzenářství, mlékárenství, mlynářství,
pekařství, cukrářství aj.). Jedná se
o ohlašovací ↑živnost.

гар урлалын үйл ажиллагаа

Мах махан бүтээгдэхүүн болон
утсан мах хийх, сүү, цагаан идээ
боловсруулах, гурил талх, нарийн
боовны болон чихэр, бялууны
үйлдвэрлэл зэрэг бизнесийн
үйл ажиллагаа явуулах хуулийн
1-р хавсралтад заасан үйл
ажиллагааны төрөл. Эдгээр нь үйл
ажиллагаа эрхлэж эхэлсэн тухайгаа
албан ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй
төрөлд хамаарна.

vázaná živnost

↑živnost, podmínkou jejíhož ↑provozování je odborná způsobilost uvedená
v příloze č. 2 živnostenského ↑zákona

мэргэжил эзэмшсний үндсэн дээр
явуулах үйл ажиллагаа

Бизнесийн үйл ажиллагааны
хуулийн 2-р хавсралтад зааснаар,
үйл ажиллагаа явуулахын тулд
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volná živnost
(např. zpracování tabáku
a výroba tabákových výrobků aj.).

volná živnost

мэргэжлийн ур чадвар шаардагдах
үйл ажиллагааны төрөл.
жич:тамхи боловсруулах, тамхины
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэрэг

↑živnost, pro jejíž ↑provozování
živnostenský ↑zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti.
K získání ↓živnostenského oprávnění
pro živnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky. Volné živnosti
patří mezi ↓živnosti ohlašovací.

бизнесийн чөлөөт үйл ажиллагаа

Бизнесийн үйл ажиллагааны
хуулийн дагуу мэргэжлийн болон
бусад төрлийн ур чадвартай гэдгийг
гэрчлэх шаардлагагүйгээр явуулж
болох үйл ажиллагаа. Энэ төрлийн
үйл ажиллагаа явуулах эрх олохын
тулд зөвхөн ерөнхий шаардлага
хангасан байна. Бизнесийн чөлөөт
үйл ажиллагаа эрхлэж эхэлсэн
тухай албан ёсоор мэдэгдэх
үүрэгтэй гэсэн төрөлд хамаарна.

oprávnění k ↑provozování živnosti, dokládá se ↑výpisem z ↓živnostenského
rejstříku (↓živnostenský list)

бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх, бизнесийн үйл ажиллагаа
эрхлэх эрх олгосон этгээдийн
бүртгэлийн лавлагаагаар
нотлогдоно.

živnostenský list

starý pojem – doklad k oprávnění
provozovat ohlašovací ↑živnost. Nyní
se již nevydává. Pro ↑živnostenské
oprávnění nyní slouží ↑výpis ze ↓živnostenského rejstříku.

бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрхийн гэрчилгээ

Хуучирсан нэр томьёо - үйл
ажиллагаа эрхлэж эхэлсэн тухай
албан ёсоор мэдэгдэх төрлийн үйл
ажиллагаа эрхлэх эрхийн баримт.
Саяхнаас олгохоо больж, оронд нь
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх олгосон этгээдийн бүртгэлийн
лавлагааг ашигладаг болсон.

živnostenský rejstřík

částečně veřejný seznam všech ↑podnikatelů podnikajících na základě ↑živnostenského oprávnění. Je dostupný
na www.rzp.cz.

бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх олгосон этгээдийн бүртгэл

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрхийг үндэслэн үйл ажиллагаа
явуулдаг бизнес эрхлэгчдийн
нэгдсэн бүртгэл. Тус бүртгэл www.
rzp.cz хаяг дээр хэсэгчлэн нээлттэй
байна.

živnostník

↑osoba samostatně výdělečně činná

ŽIVNOSTENSKÝ
živnostenské oprávnění
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a. s. – podnikání, akciová společnost
absolutorium
absolvent – bakalářské studium,
magisterské studium, postgraduální
studium, vyšší odborná škola
adopce – osvojenec, osvojení, osvojitel, náhradní rodinná péče, pěstounská péče
adresa – číslo orientační, číslo
popisné, poštovní směrovací číslo,
místo podnikání, potvrzení o pobytu,
voličský průkaz, fakturační údaje
adresa trvalého bydliště
doručovací adresa – korespondenční
adresa
fakturační adresa
adresát – doručovací adresa, dodejka, dopis do vlastních rukou, doručení,
doporučené psaní, doručení, fikce
doručení, obálka s červeným pruhem,
P. O. Box, průkaz příjemce
advokát – dovolání, obhájce, bezplatné právní poradenství, soudní výdaje,
studijní obor, ustanovení, právní
zástupce, obecný zmocněnec
agentura
pracovní agentura
realitní agentura – realitní kancelář
akreditace – pracovník v sociálních
službách, jazyková škola
akreditace studijních programů
– účel pobytu: ostatní, účel pobytu:
studium
alimenty – výživné
ambasáda – zastupitelský úřad
anamnéza
apostila – superlegalizace
asistence – intervenční centrum,
správní vyhoštění
interkulturní asistence – interkulturní
pracovník
audit
azyl – azylant, Odbor azylové a migrační politiky MV, dočasná ochrana,
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doplňková ochrana, mezinárodní
ochrana, přesídlování, zákon o azylu
humanitární azyl
azylant – veřejné zdravotní pojištění,
pracovní povolení, integrační azylové
středisko Správy uprchlických zařízení, uprchlík, zákon o azylu
azylové bydlení
azylové zařízení – uprchlický tábor
balík
cenný balík – podací lístek, pošta,
zásilka
obyčejný balík
banka – orgány státní správy, konstantní symbol, testament
bankomat
bankrot
osobní bankrot
bezdomovec
bezdomovec (osoba bez stání
příslušnosti) – osoba bez státní
příslušnosti
bezdomovec (osoba bez přístřeší)
– osoba bez přístřeší, osoby ohrožené
sociálním vyloučením
BIS – Bezpečnostní informační služba
brigáda
břemeno
reálné břemeno
věcné břemeno – vklad do katastru
nemovitostí
byt – družstevní byt, doklad o zajištění
ubytování, exekuce, pobytová kontrola, družstevní podíl, domovní řád,
podnájemní smlouva, společenství
vlastníků jednotek
byt v osobním vlastnictví
družstevní byt
celník
ceník
certifikát
civilní sňatek – občanský sňatek
cizinec – apostila, cizinec, rodné
číslo, deportace, dobrovolný návrat,

cestovní doklad, doklad o zajištění
ubytování, fikce legálního pobytu,
integrace cizinců, biometrická karta,
zelená karta, Komise pro rozhodování
ve věcech pobytu cizinců, pobytová
kontrola, účelové manželství, vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství, etnická menšina, občan třetí země, Odbor azylové
a migrační politiky MV, dočasná
ochrana, mezinárodní ochrana, pobytové oprávnění, společně posuzované
osoby, svéprávná osoba, cizinecký
pas, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt,
podpora v nezaměstnanosti, veřejné
zdravotní pojištění, státní policie, bezplatné právní poradenství, potvrzení
o pobytu, potvrzení o pobytu s historií/
/přehledem předchozích pobytových
oprávnění, potvrzení o studiu, povinná
školní docházka, pracovní povolení,
interkulturní pracovník, prostředky
k pobytu na území, cestovní průkaz
totožnosti, průkaz pojištěnce, průkaz
totožnosti, řidičský průkaz, překážky
vycestování, překlenovací štítek, cizí
státní příslušník, rodinný příslušník
občanů EU, regularizace nelegální
migrace, Správa uprchlických zařízení
MV, svéprávnost, dublinský systém,
účel pobytu, doklad o účelu pobytu,
účel pobytu: kulturní, účel pobytu:
ochrana na území, účel pobytu:
strpění pobytu na území, diplomatické
vízum, letištní vízum, vízum strpění,
vízum za účelem převzetí povolení
k pobytu, Výbor pro práva cizinců,
soudní vyhoštění, správní vyhoštění,
výjezdní příkaz, zákon o azylu, zákon
o pobytu cizinců, zákon o zaměstnanosti, uchazeč o zaměstnání, zařízení
pro zajištění cizinců, zprostředkovatel,
žadatel o mezinárodní ochranu
clo – celní správa, celní úřad

dovozní clo
vývozní clo
copyright
Czech POINT – list vlastnictví, úřední
ověření listin a podpisů, úředně ověřený podpis, pošta, Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
č. j. – číslo jednací
čekárna
číslo
číslo bankovního účtu
číslo jednací – č. j.
číslo orientační
číslo popisné
daňové identifikační číslo – DIČ,
fakturační údaje
identifikační číslo osoby – IČ, fakturační údaje
pořadové číslo
poštovní směrovací číslo – PSČ
rodné číslo
ČSSZ – Česká správa sociálního
zabezpečení
dálkové studium – kombinované
studium
daň – daňové přiznání, daňové slevy,
kolková známka, čistá mzda, námitka,
předsudek, celní správa, správce
daně
daň dědická, darovací a z převodu
nemovitosti
daň z nemovitosti
daň z přidané hodnoty – DPH, plátce
DPH
daň z příjmů fyzických osob – srážková daň
daň z příjmů právnických osob
odečitatelné položky od základu
daně
plátce daně – daňové identifikační
číslo, plátce daně
platební výměr daně
správce daně – platební výměr daně,
námitka
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srážková daň – daň z příjmů fyzických osob, zálohová daň
základ daně – platební výměr daně
zálohová daň – daň z příjmů fyzických osob
daňový
daňová povinnost – daň z příjmů
právnických osob, správce daně
daňová sazba – daňová sazba
daňové přiznání – výdajový paušál,
vyměřovací základ
daňové slevy
daňový poplatník – zálohová daň,
finanční podpora rodiny
daňový rezident
daňový únik
datová schránka – pošta
nepojistné dávkové systémy – nepojistné dávky sociálního zabezpečení
dávky – dávky, dávky státní sociální
podpory, podpora v nezaměstnanosti,
poplatek, vyměřovací základ
dávky důchodového pojištění –
sociální pojištění
dávky nemocenského pojištění –
posudkový lékař, finanční podpora
rodiny, sociální pojištění, peněžitá
pomoc v mateřství, Česká správa
sociálního zabezpečení
dávky pomoci v hmotné nouzi –
doplatek na bydlení, finanční podpora
rodiny, mimořádná okamžitá pomoc,
pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na
živobytí
dávky státní sociální podpory –
finanční podpora rodiny, státní sociální
podpora, pohřebné, porodné, potvrzení o pobytu, rozhodný příjem, příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek
sociální dávky – společně posuzované osoby, podpora, sociální vyloučení
dědictví
delikt
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den
den odeslání
den pracovního klidu – svátek, státní
svátek
den splatnosti
kalendářní dny
pracovní dny
úřední den
deportace
diagnóza – internista, onkolog, ORL,
symptom, urologie, ústavní výchova,
venerolog
DIČ – internista, onkolo, ORL,
symptom, urologie, ústavní výchova,
venerolog
diplom – akreditace studijních programů, promoce, protokol, superlegalizace, vyšší odborná škola, zastupitelský
úřad, diplomatické vízum
diskriminace – sociální vyloučení
dítě
nezaopatřené dítě – sirotčí důchod,
společně posuzované osoby, pohřebné, veřejné zdravotní pojištění, přídavek na dítě, účel pobytu: společné
soužití rodiny
nezletilé dítě – nezletilý
zletilé nezaopatřené dítě
dlouhodobě pobývající rezident EU
dluh – osobní bankrot, zástavní
právo, splátka, splátkový kalendář,
zástava
doba
doba neurčitá
doba určitá
pracovní doba
zkušební doba – podmíněný odklad
výkonu trestu odnětí svobody, nepodmíněný trest odnětí svobody
dobírka
dobrovolník
dobrovolný návrat – dobrovolná
repatriace
dodavatel – odběratel

dodejka
dohoda
dohoda o pracovní činnosti – brigáda, DPČ, pracovní smlouva, příkazní
smlouva
dohoda o provedení práce – brigáda, srážková daň, DPP, pracovní
smlouva, příkazní smlouva
dohoda o rozvázání pracovního
poměru
doklad – fakturační adresa, faktura,
pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, technická kontrola
vozidla, oddací list, rodný list, úmrtní
list, výuční list, vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství,
cizinecká policie, potvrzení o studiu,
pracovní vykořisťování, občanský
průkaz, průkaz příjemce, průkaz totožnosti, řidičský průkaz, doklad o účelu
pobytu, výjezdní příkaz, maturitní
vysvědčení, živnostenský list
cestovní doklad – pobytová kontrola,
cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti
doklad o zajištění ubytování – náležitosti žádosti
doklad totožnosti – průkaz totožnosti
příjmový pokladní doklad
výdajový pokladní doklad
malý doktorát – rigorózní zkouška
rozhodčí doložka
domácí násilí – domácí násilí,
sociální poradenství, sociální služby,
vykázání
dopis
dopis do vlastních rukou – obálka
s modrým pruhem
dopis do vlastních rukou výhradně
jen adresáta – obálka s červeným
pruhem
doporučený dopis – doporučené
psaní, podací lístek
motivační dopis

průvodní dopis
doplatek na bydlení – dávky pomoci
v hmotné nouzi
doporučený
doporučená zásilka do zahraničí
doporučené psaní – doporučený
dopis, podací lístek
doporučený balíček
městská hromadná doprava –
Opencard
doručení – doručovací adresa, den
splatnosti, fikce doručení, veřejná
vyhláška
dosažené vzdělání – výuční list,
nostrifikace
dotace – bezplatná služba
dovolání – dovolání, Nejvyšší soud
dovolená
mateřská dovolená – veřejné zdravotní pojištění
rodičovská dovolená
DPČ – dohoda o pracovní činnosti
DPH – daň z přidané hodnoty, plátce
DPH
DPP – dohoda o provedení práce
druh/družka
družstvo – obchodní korporace,
obchodní společností, zákon o obchodních společnostech a družstvech,
stanovy, uchazeč o zaměstnání
bytové družstvo – družstevní byt,
družstevní podíl
sociální družstvo – občanské sdružení
důchod – námitka, veřejné zdravotní
pojištění, Česká správa sociálního
zabezpečení
invalidní důchod
sirotčí důchod – dávky důchodového
pojištění
starobní důchod – důchodové
pojištění
vdovský důchod – vdovecký důchod
důtka – školní poznámka
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DVR – vízum za účelem převzetí
povolení k pobytu
EHP – Evropský hospodářský prostor
emigrace
ePKP – biometrická karta
etický kodex – etický kodex, mlčenlivost
EU – dlouhodobě pobývající rezident
EU, Evropský hospodářský prostor,
pobytová karta rodinného příslušníka
občana EU, Jednotné kontaktní místo,
nezletilé osoby bez doprovodu, občan
třetí země, Oddělení pobytu cizinců
MV, dočasná ochrana, přechodný
pobyt, trvalý pobyt, pracovní poradenství, průkaz o povolení k trvalému
pobytu, rodinný příslušník občanů EU,
správní vyhoštění, žadatel o mezinárodní ochranu
evidence – daňové přiznání, místo
podnikání, registr vozidel, rejstřík trestů, správní vyhoštění, uchazeč
o zaměstnání, zájemce o zaměstnání
mzdová evidence
Evropská unie – cestovní doklad, EU
Evropský hospodářský prostor –
EHP, občan třetí země
exekuce
faktura – fakturační adresa, odběratel, fakturační údaje
fikce
fikce doručení
fikce legálního pobytu
firma – faktura, obchodní rejstřík,
podnikání, registr dlužníků, akciová
společnost, společnost s ručením
omezeným, fakturační údaje
formulář – daňové přiznání, doklad
o zajištění ubytování, podací lístek,
potvrzení o studiu, poštovní poukázka,
složenka
fundace – nadace a nadační fondy,
právnická osoba
fundraising
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generální plná moc – všeobecná
plná moc
grant – dotace, pracovní poradenství
gymnázium – střední škola
hejtman
heterosexualita
všelidové hlasování – referendum
hodnost – titul
homosexualita – rodinný příslušník
občanů EU, registrované partnerství
hospitalizace – ambulantní péče,
lůžková péče, výluka ve smluvním
zdravotním pojištění
hotovost – příjmový pokladní doklad,
výdajový pokladní doklad, debetní
karta, kreditní karta, bloková pokuta,
poštovní poukázka, složenka, zastavárna
hůlkové písmo
hypotéka – odečitatelné položky od
základu daně
chirurg – internista
IAS – integrační azylové středisko
Správy uprchlických zařízení
IČ – identifikační číslo osoby
imigrace
index
elektronický index
studijní index
inkaso
Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva – SIPO
integrace cizinců – Odbor azylové
a migrační politiky MV, interkulturní pracovník, Správa uprchlických
zařízení MV
interkulturní – mediace, interkulturní
mediace
interkulturní asistent – interkulturní
pracovník
internista
intervence – interkulturní mediace
krizová intervence – trauma
intervenční centrum

jazyk – etnická menšina, národnostní
menšina, jazyková škola
jednací jazyk
úřední jazyk – státní jazyk
jednání – diskriminace, etický kodex,
jednací jazyk, sociální kurátor pro
mládež, nedbalost nevědomá, nedbalost vědomá, obecní rada, obhájce,
směsný odpad, svéprávná osoba, plná
moc, interkulturní pracovník, promlčecí lhůta, protokol, úmyslný trestný čin,
úmyslné zavinění
protiprávní jednání – cizinecká
policie, přestupek, trestní odpovědnost
úřední jednání
ústní jednání
jednatel – statutární orgán, společnost s ručením omezeným
jednotné vízum – vízum do 90 dnů
karta – bankomat, debetní karta,
Opencard, bankovní služby
biometrická karta – ePKP, průkaz
o povolení k pobytu cizinců
debetní karta
karta pojištěnce – průkaz pojištěnce
modrá karta – pracovní povolení,
uchazeč o zaměstnání
pobytová karta rodinného příslušníka občana EU
kreditní karta – úvěrová karta
zaměstnanecká karta
zelená karta – pracovní povolení,
přerušení řízení
kartotéka
katastr nemovitostí – Czech POINT
vklad do katastru nemovitostí – list
vlastnictví
kauce
klient – anamnéza, pracovní poradenství, bezplatná služba, pečovatelská
služba, nízkoprahové zařízení
kolková známka
Komise pro rozhodování ve věcech
pobytu cizinců

komunální odpad – směsný odpad,
poplatek za odpad
kontrola – celní správa, třídní učitel
pobytová kontrola – cizinecká policie
technická kontrola vozidla
konzervatoř
konzul
konzulát
korespondenční adresa – doručovací adresa
obchodní korporace
korupce – státní policie, úplatek
krádež – odcizení, havarijní pojištění,
skutková podstata, úmyslné zavinění
kraj – hejtman, město, krajské město,
nařízení, komunitní plánování sociálních služeb, Správa uprchlických
zařízení MV
krátkodobé vízum – vízum do 90 dnů
kroužek (zájmový)
kulturní šok
kurátor
sociální kurátor pro dospělé
sociální kurátor pro mládež
leasing
lékař – dávky nemocenského pojištění, chirurg, internista, nedbalost nevědomá, onkolog, ortoped, ambulantní
péče, regulační poplatek, lékařský
předpis, průkaz pojištěnce, psychiatr
dětský lékař
oční lékař
odborný lékař – venerolog
posudkový lékař
praktický lékař
revizní lékař
zubní lékař
ženský lékař
lékařské vyšetření – preventivní
prohlídka
lhůta – prodlení, přerušení řízení,
správní vyhoštění
výpovědní lhůta – zkušební doba
lichva – úrok
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list
list vlastnictví – výpis z katastru
nemovitostí
oddací list
rodný list – rodný list
úmrtní list
výuční list
listina – apostila, diskriminace, cestovní doklad, notář, opis, osvědčení
o státním občanství, ověřená kopie,
zbrojní pas, podnikání, úředně ověřený podpis, základní lidská práva, spis,
superlegalizace, vidimace, výpis
loupež
mafie
magistrát – obecní úřad
majitel – byt v osobním vlastnictví,
debetní karta, kreditní karta, nájem,
nájemce, povinné ručení
maloobchod – velkoobchod
manželství – oddací list, rozvod, sňatek, občanský sňatek, účelový sňatek,
matriční úřad
monogamní manželství
neplatné manželství
polygamní manželství – polygamie
účelové manželství
vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství
matrika – občanský sňatek, matriční
úřad
matrikář
MD – registr vozidel
mediace
interkulturní mediace
komunitní mediace
peer mediace
mediátor – etický kodex, mediace,
interkulturní mediace, komunitní
mediace
interkulturní mediátor
menšina – odbor sociálních věcí
etnická menšina
národnostní menšina – jednací jazyk
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město – občanská poradna, obec,
poliklinika
hlavní město Praha – obec, Opencard
krajské město
statutární město – obec, obecní
úřad, primátor, matriční úřad
MF – celní správa, Finanční správa
ČR
migrace – emigrace, imigrace, Odbor
azylové a migrační politiky MV
migrace dobrovolná
migrace nucená – nedobrovolná
migrace
migrant – interkulturní asistence, cizinec, integrace cizinců, migrace dobrovolná, bezplatné právní poradenství,
interkulturní pracovník, pracovník
v domácnosti, komunitní tlumočník
minimum
existenční minimum
životní minimum – životní minimum
ministerstvo – nařízení, nostrifikace,
orgány státní správy, státní správa,
pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV
Ministerstvo dopravy – MD
Ministerstvo financí – statutární
město
Ministerstvo kultury – MK
Ministerstvo obrany – MO
Ministerstvo práce a sociálních věcí
– MPSV
Ministerstvo pro místní rozvoj –
MMR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
– MPO
Ministerstvo spravedlnosti – MS
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy – MŠMT
Ministerstvo vnitra – MV
Ministerstvo zahraničních věcí –
MZV
Ministerstvo zdravotnictví – MZ

Ministerstvo životního prostředí –
MŽP
ministr pro lidská práva
místo – Czech POINT, sociální
družstvo, oddací list, rodný list, úmrtní
list, pracovní cesta, voličský průkaz,
schengenský prostor, zdravotnická záchranná služba, trest odnětí svobody,
osobní údaje, zákaz pobytu
Jednotné kontaktní místo
místo podnikání
MK
mladistvý – sociální kurátor pro mládež, provinění, trestní zákoník
mlčenlivost – mediátor, mlčenlivost
MMR
MO
MPO
MPSV – pracovní agentura, dávky
státní sociální podpory, Česká správa
sociálního zabezpečení
MS – mediátor, soudní znalec, soudní
tlumočník, rejstřík trestů
MŠMT – akreditace studijních programů
MV – azyl, dobrovolný návrat, doklad
o zajištění ubytování, Odbor azylové a
migrační politiky MV, Oddělení pobytu
cizinců MV, účel pobytu: ochrana na
území, vízum strpění, výjezdní příkaz,
zákon o pobytu cizinců
mýtné – poplatek
MZ – zákon o pobytu cizinců, aprobační zkouška
mzda – mzdová evidence, minimální
mzda, pracovní vykořisťování
čistá mzda – odbory, výdajový paušál, čistý příjem, zaměstnanec
hrubá mzda – superhrubá mzda
minimální mzda – zařízení pro zajištění cizinců
odvody ze mzdy
průměrná mzda – dovolená
superhrubá mzda

MZV – zákon o pobytu cizinců
MŽP
nadace a nadační fondy
nájem – realitní agentura, doba
neurčitá, doba určitá, kauce, pacht,
pronájem, pronajímatel
nájemce – leasing, nájem, pronajímatel, nájemní smlouva
nájemné – leasing, náklady na bydlení, nájemní smlouva
náklady na bydlení – doplatek na
bydlení, normativní náklady na bydlení, příspěvek na bydlení
normativní náklady na bydlení
námitka
námitka podjatosti
napomenutí – pořádková pokuta,
přestupek
národnost – diskriminace, menšina
nárok – dobrovolník, doplatek na bydlení, sirotčí důchod, vdovský důchod,
podpora v nezaměstnanosti, pojistná
událost, peněžitá pomoc v mateřství,
pracovní cesta, pracovní úraz, rozhodný příjem, úplatek, uchazeč
o zaměstnání, zájemce o zaměstnání
nařízení – nezletilé osoby bez doprovodu, obecní rada, právní předpis,
dublinský systém, zákon
nedbalost – nedbalostní trestný čin
nedbalost nevědomá – nedbalostní
zavinění
nedbalost vědomá – nedbalostní
zavinění
nedobrovolná migrace – migrace
nucená
nemocnice – fakultní nemocnice,
smluvní nemocnice, úrazové pojištění,
poliklinika, regulační poplatek, porodnice, komunitní tlumočník
fakultní nemocnice
smluvní nemocnice
nemovitost – daň dědická, darovací a
z převodu nemovitosti, daňová
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povinnost, hypotéka, katastr nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí,
list vlastnictví, nájem, nájemce, místní
příslušnost, zajištění
nepojistné dávky sociálního zabezpečení – nepojistné dávkové systémy
neurolog
nezaměstnanost – podpora v nezaměstnanosti, sociální vyloučení, zákon
o zaměstnanosti
nezletilý – nezletilé dítě, sociální
kurátor pro mládež, neplatné manželství, opatrovník, poručník, rodičovská
zodpovědnost, rozvod, svéprávnost,
zákonný zástupce
nezletilé osoby bez doprovodu
NNO – nevládní nezisková organizace
noční klid
norma – trestní řízení, ústava
nostrifikace
notář – notář, úřední ověření listin
a podpisů, úředně ověřený podpis,
právní zástupce
o. p. s. – obecně prospěšná společnost
o. s. ř. – občanský soudní řád
OAMP – Odbor azylové a migrační
politiky MV
obálka
obálka s červeným pruhem – dopis
do vlastních rukou výhradně jen
adresáta
obálka s modrým pruhem – dopis do
vlastních rukou
občan – cestovní doklad, národnostní menšina, občanská poradna,
občanství, veřejné zdravotní pojištění,
občanský průkaz, občanská společnost, matriční úřad, ústava
občan EU – pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, Oddělení
pobytu cizinců MV, přechodný pobyt,
pracovní povolení, průkaz o povolení
k trvalému pobytu, rodinný příslušník
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občanů EU
občan třetí země – apostila, azyl,
krátkodobý pobyt, přechodný pobyt,
pracovní povolení, státní příslušník
třetí země, uprchlík
občanská poradna – bezplatné právní poradenství, sociální poradenství
občanské sdružení – spolek
občanství – azyl, cizinec, občan
třetí země, Odbor azylové a migrační
politiky MV, mezinárodní ochrana,
osvědčení o státním občanství,
neplatný pas, občanský průkaz, státní
příslušnosti, státní příslušnost, zákon
o státním občanství
obec – číslo popisné, komunální
odpad, komunitní mediace, normativní
náklady na bydlení, nařízení, obecní
rada, obecní úřad, obecní zastupitelstvo, obecní policie, poplatek, poplatek za odpad, územní samospráva,
komunitní plánování sociálních služeb,
sociální vyloučení, soudní výdaje,
starosta, žaloba
zastupitelstvo obce – obecní rada,
obecní úřad, obecní zastupitelstvo
obecní – noční klid
obecní policie – obec, zastupitelstvo
obce, bloková pokuta, policie, obecní
policie
obecní rada
obecní úřad – Czech POINT, sociální
kurátor pro dospělé, sociální kurátor
pro mládež, správní orgán, úřední
ověření listin a podpisů, úředně ověřený podpis, voličský průkaz, odsouzený, občanský sňatek, matriční úřad
obecní zastupitelstvo
obhájce
obchod – vklad do katastru nemovitostí, velkoobchod
obchodní – bilaterální smlouva, krajský soud, kapitálová společnost
obchodní rejstřík – Czech POINT,

firma, místo podnikání, obchodní společností, podnikání, veřejná obchodní
společnost
obchodní společnost – obchodní
korporace, statutární orgán, dozorčí
rada, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, valná
hromada, uchazeč o zaměstnání
zákon o obchodních společnostech
a družstvech – družstvo, bytové
družstvo
obchodování s lidmi – pracovní
vykořisťování, účel pobytu: ochrana
na území
obviněný – bloková pokuta, probace,
vazba, zajištění, zatčení
obžalovaný – probace
očkování – preventivní péče, očkovací průkaz
odběratel – dodavatel
odbor
Odbor azylové a migrační politiky
MV – číslo jednací, OAMP, Oddělení
pobytu cizinců MV, přijímací středisko
Správy uprchlických zařízení MV,
vízum za účelem převzetí povolení
k pobytu
Odbor prevence kriminality MV
odbor sociálních věcí
odbory – odečitatelné položky od základu daně, přijímací středisko Správy
uprchlických zařízení MV
odcizení – krádež, loupež, neplatný
pas, pojištění domácnosti
oddělení – podatelna, státní policie,
konzulární poplatek, porodnice
Oddělení pobytu cizinců MV –
Odbor azylové a migrační politiky MV,
potvrzení o pobytu, potvrzení o pobytu
s historií/přehledem předchozích
pobytových oprávnění
oddělení sociálně právní ochrany
dětí městského úřadu
odečitatelné položky od základu

daně
odesílatel
odklad
odklad povinné školní docházky
podmíněný odklad výkonu trestu
odnětí svobody – podmínka
směsný odpad – komunální odpad
odpor – xenofobie
odsouzený – podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody, probace,
soudní znalec, rejstřík trestů, trest
odnětí svobody
odvolání – fikce legálního pobytu,
Komise pro rozhodování ve věcech
pobytu cizinců, bloková pokuta, účastník řízení, vízum
blanketní odvolání
ochrana – copyright, migrace nucená,
noční klid, Odbor azylové a migrační
politiky MV, odbor sociálních věcí, orgány státní správy, útvar policie, preventivní opatření, přesídlování, Bezpečnostní informační služba, soud,
krajský soud, Ústavní soud, státní
zastupitelství, zákon o zaměstnanosti,
žaloba, žaloba proti nečinnosti
dočasná ochrana
doplňková ochrana – cizinecký pas
mezinárodní ochrana – azyl, azylant,
dobrovolný návrat, pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV,
přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, dublinský systém,
zákon o azylu, žadatel o mezinárodní
ochranu
okres – kraj
ombudsman
omluvenka – žákovská knížka
onkolog
opatrovník – poručník, ustanovení
opatření – opatření, finanční podpora
rodiny, prevence, preventivní opatření,
regularizace nelegální migrace, trestní
řízení, sankce, ústavní výchova,
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vazba, správní vyhoštění
předběžné opatření
Opencard
opis – vidimace
oprávnění
pobytové oprávnění
řidičské oprávnění – řidičský průkaz
ordinace – ambulantní péče
orgán – správce daně, chirurg, úvěrová karta, Komise pro rozhodování
ve věcech pobytu cizinců, občanská
poradna, zastupitelstvo obce, obecní
úřad, neplatný pas, podezřelý, úředně
ověřený podpis, obecní policie, místní
příslušnost, věcná příslušnost, trestní
řízení, členská schůze, soud, spis,
společenství vlastníků jednotek, společnost s ručením omezeným, státní
správa, stanovisko, státní zastupitelství, ústavní stížnost, rejstřík trestů,
trestní řád, urologie, valná hromada,
Výbor pro práva cizinců, zajištění
orgány státní správy – datová
schránka, Odbor prevence kriminality MV, státní správa, úřad, veřejná
vyhláška
orgány veřejné moci – podnět
správní orgán – předběžné opatření,
pořádková pokuta, přerušení řízení,
správní řízení, zahájení řízení, zastavení řízení, Nejvyšší správní soud,
veřejná správa, pobytové středisko
Správy uprchlických zařízení MV,
závazné stanovisko, superlegalizace,
svědek, rejstřík trestů, úřední deska,
usnesení, právní zástupce, blanketní
žádost, dodatky k žádosti, podání žádosti, výzva k odstranění vad žádosti,
žaloba proti nečinnosti
statutární orgán – jednatel, správní
rada
organizace – pracovní agentura, realitní agentura, dobrovolný návrat, etický kodex, fundraising, námitka, obecní
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úřad, odbor, předpis, registr dlužníků,
celní správa, správní vyhoštění
nevládní nezisková organizace –
interkulturní asistence, domácí násilí,
NNO, bezplatné právní poradenství,
pracovní poradenství, pracovní vykořisťování, rekvalifikace, poradenské
služby, nahlížení do spisu, společnost
s ručením omezeným
příspěvková organizace – Správa
uprchlických zařízení MV
organizovaný zločin – státní policie
ORL
ortoped
osoba
fyzická osoba – plátce daně, základ
daně, daňový poplatník, dodavatel,
jednatel, notář, plátce DPH, podnikatel, úředně ověřený podpis, daňové
poradenství, uchazeč o zaměstnání,
zaměstnavatel, odpovědný zástupce,
zákonný zástupce, obecný zmocněnec
hledaná osoba
osoba samostatně výdělečně činná
– dávky nemocenského pojištění,
místo podnikání, minimální zálohy na
sociální pojištění u OSVČ, přehled
o příjmech a výdajích, samoplátce,
účel pobytu: podnikání, vyměřovací základ, uchazeč o zaměstnání,
živnostník
právnická osoba – akreditace,
identifikační číslo osoby, daň z příjmů
právnických osob, plátce daně,
daňové přiznání, daňový poplatník,
dodavatel, družstvo, bytové družstvo,
firma, fundace, obchodní korporace,
místo podnikání, občanské sdružení, obchodní společností, statutární orgán, plátce DPH, podnikání,
podnikatel, podvodník, dozorčí rada,
Ústavní soud, komanditní společnost,
obecně prospěšná společnost, spolek,

stanovy, vysoká škola, účel pobytu:
podnikání, ústav, valná hromada,
zákonný zástupce
společně posuzované osoby –
dávky státní sociální podpory, úhrnný
měsíční příjem, dozorčí rada
svéprávná osoba – svéprávnost,
omezení svéprávnosti, zákonný
zástupce
OSPOD – oddělení sociálně právní
ochrany dětí městského úřadu
OSSZ
OSVČ – osoba samostatně výdělečně
činná
osvědčení – překlenovací štítek,
žaloba proti nečinnosti
osvědčení o státním občanství –
osvědčení o státním občanství
osvojenec
osvojení – adopce
osvojitel
ošetření – ordinace, ošetřovna, regulační poplatek, zdravotnická záchranná služba
ošetřovna
ošetřovné
otcovství
ověření – apostila, konzulární poplatek, superlegalizace, vidimace
úřední ověření listin a podpisů
ověřená kopie – doklad o zajištění
ubytování
oznamovatel
P. O. Box – pošta
pachatel – nedbalost nevědomá,
nedbalost vědomá, podmíněný
odklad výkonu trestu odnětí svobody,
promlčecí lhůta, trestní řízení, trestní
zákoník, úmyslný trestný čin, soudní
vyhoštění, zákaz činnosti, zákaz pobytu, úmyslné zavinění
pachatel trestného činu – zločinec
pacht
pas – vízum

cestovní pas – cestovní doklad,
úředně ověřený podpis, prezenční
studium, překlenovací štítek
cizinecký pas – cestovní doklad
neplatný pas
prošlý pas
zbrojní pas – trestní bezúhonnost
pátrání – cizinecká policie
paušál
výdajový paušál
péče – nepojistné dávkové systémy,
dětský lékař, posudkový lékař, praktický lékař, nezletilé osoby bez doprovodu, odbor sociálních věcí, smluvní
zdravotní pojištění, peněžitá pomoc
v mateřství, vyživovací povinnost,
pracovník v domácnosti, pracovník
v sociálních službách, rodinný příslušník občanů EU, rodičovská zodpovědnost, zdravotnická záchranná služba,
společenství vlastníků jednotek,
výživné
ambulantní péče
hospicová péče
lázeňská péče
lůžková péče
náhradní rodinná péče – adopce,
oddělení sociálně právní ochrany dětí
městského úřadu
pěstounská péče – dávky státní
sociální podpory, pěstoun, kojenecký
ústav
pooperační péče
poúrazová péče
preventivní péče – preventivní
prohlídka
rehabilitační péče
závodní zdravotní péče
zdravotní péče – humanitární azyl,
sociální družstvo, zdravotní pojištění
pediatr – dětský lékař
penále – platební výměr daně, prodlení, splátkový kalendář
penzijní
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penzijní fond
penzijní připojištění – odečitatelné
položky od základu daně
penzijní spoření
penzijní systém – důchodové spoření, důchodový systém
pěstoun – pěstounská péče
petice
pevná linka
platba – daň, odečitatelné položky od
základu daně, den splatnosti, inkaso,
penále, bezhotovostní platba, platba
v hotovosti, sociální pojištění, peněžitá
pomoc v mateřství, SIPO, konstantní
symbol, zájemce o zaměstnání
bezhotovostní platba – debetní karta, kreditní karta, poštovní poukázka,
složenka
platba převodem
platba v hotovosti – příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad,
bloková pokuta, poštovní poukázka
plátce – dávky nemocenského
pojištění
plátce daně – daňové identifikační
číslo
plátce DPH – daň z přidané hodnoty
platnost – cestovní doklad, Evropský
hospodářský prostor, fikce legálního
pobytu, neplatné manželství, úřední
ověření listin a podpisů, neplatný
pas, prošlý pas, trvalý pobyt, průkaz
pojištěnce, vízum nad 90 dnů, vízum
strpění, správní vyhoštění, výjezdní
příkaz
platnost právního předpisu
plná moc – průkaz příjemce, zmocněnec
všeobecná plná moc – generální
plná moc
pobočka – kolková známka, úřední
ověření listin a podpisů
pobyt – deportace, dobrovolný návrat,
DVR, cizinec, biometrická karta,
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Komise pro rozhodování ve věcech
pobytu cizinců, pobytová kontrola,
účelové manželství, Odbor azylové
a migrační politiky MV, mezinárodní ochrana, pobytové oprávnění,
společně posuzované osoby, výdajový
paušál, úrazové pojištění, potvrzení
o pobytu, potvrzení o pobytu s historií/
přehledem předchozích pobytových
oprávnění, potvrzení o studiu, povinná
školní docházka, prostředky k pobytu
na území, průkaz totožnosti, překlenovací štítek, přesídlování, úhrnný
měsíční příjem, regularizace nelegální
migrace, pobytové středisko Správy
uprchlických zařízení MV, účel pobytu:
rodinný, účel pobytu: strpění pobytu
na území, vízum do 90 dnů, vízum,
vízum nad 90 dnů, veřejná vyhláška,
správní vyhoštění, zákon o azylu,
zákon o pobytu cizinců, zprostředkovatel, náležitosti žádosti
dlouhodobý pobyt – číslo jednací,
fikce legálního pobytu, biometrická
karta, modrá karta, zaměstnanecká
karta, zelená karta, Oddělení pobytu
cizinců MV, veřejné zdravotní pojištění, pracovní povolení, účel pobytu,
účel pobytu: společné soužití rodiny,
vízum za účelem převzetí povolení
k pobytu, výjezdní příkaz
krátkodobý pobyt
přechodný pobyt – pobytová karta
rodinného příslušníka občana EU,
účel pobytu, doklad o účelu pobytu,
výjezdní příkaz
trvalý pobyt – azylant, biometrická
karta, Oddělení pobytu cizinců MV,
cizinecký pas, podpora v nezaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění,
pracovní povolení, průkaz o povolení
k trvalému pobytu, voličský průkaz,
vízum za účelem převzetí povolení
k pobytu, výjezdní příkaz, zákaz

pobytu, uchazeč o zaměstnání
podací lístek
podatelna – podání žádosti
podezřelý
podíl – akciová společnost
družstevní podíl
spoluvlastnický podíl
podmínka – podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
podmínky – neplatné manželství,
občanství, podmíněný odklad výkonu
trestu odnětí svobody, pojistná výluka,
pojistné plnění, pojištění, pracovní
povolení, rekvalifikace, domovní řád,
podnájemní smlouva, sociální vyloučení, podmíněné odsouzení
k trestu odnětí svobody, procesní
úkon, výpověď, zákon o azylu, zákon
o zaměstnanosti, uchazeč o zaměstnání, živnost, koncese k živnosti,
ohlašovací živnost, volná živnost
pracovní podmínky – odbory, pracovní vykořisťování
podnájem – podnájemní smlouva
podnět – trauma
podnikání – družstvo, Jednotné kontaktní místo, místo podnikání, obchodní rejstřík, obchodní společností, organizovaný zločin, osoba samostatně
výdělečně činná, minimální zálohy na
sociální pojištění u OSVČ, nebytové
prostory, prostor sloužící k podnikání,
provozování, komanditní společnost,
doklad o účelu pobytu, účel pobytu:
podnikání, koncesovaná živnost
podnikatel – fakturační adresa, faktura, firma, Jednotné kontaktní místo,
obchodní rejstřík, osoba samostatně
výdělečně činná, OSVČ, podnikání,
minimální zálohy na sociální pojištění
u OSVČ, prostor sloužící k podnikání,
provozovna, švarcsystém, fakturační
údaje, odpovědný zástupce, živnostenský rejstřík

podpis – apostila, doporučené psaní,
notář, úřední ověření listin a podpisů,
všeobecná plná moc, prezenční listina
elektronický podpis
úředně ověřený podpis – komanditní
společnost
podpora – dotace, družstvo, sociální
družstvo, interkulturní mediace, interkulturní pracovník, Správa uprchlických zařízení MV
finanční podpora rodiny
podpora v nezaměstnanosti – nepojistné dávkové systémy, uchazeč
o zaměstnání, zájemce o zaměstnání
státní sociální podpora – nepojistné
dávkové systémy, sociální dávky,
posudkový lékař, pohřebné, porodné,
potvrzení o pobytu, přídavek na dítě,
rozhodný příjem, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek
podvodník
lékařská pohotovostní služba –
zdravotní pohotovost
pohřebné – dávky státní sociální
podpory
pochvala
pojistitel – pojistná smlouva
pojistný – superhrubá mzda, smluvní
zdravotní pojištění, povinné ručení,
SIPO
pojistná smlouva
pojistná událost – pojistitel
pojistná výluka – smluvní zdravotní
pojištění, výluka ve smluvním zdravotním pojištění
pojistné plnění – doklad o cestovním
zdravotním pojištění
pojištění – finanční podpora rodiny,
pojištěný, peněžitá pomoc v mateřství,
okresní správy sociálního zabezpečení, zájemce o zaměstnání
doklad o cestovním zdravotním
pojištění
důchodové pojištění – dávky
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důchodového pojištění, invalidní důchod, sirotčí důchod, starobní důchod,
vdovský důchod, posudkový lékař,
penzijní systém, finanční podpora
rodiny, podpora v nezaměstnanosti,
samoplátce
evidenční list důchodového pojištění
havarijní pojištění – povinné ručení
minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ
pojištění domácnosti
pojištění odpovědnosti za škodu
smluvní zdravotní pojištění
sociální pojištění – dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce,
čistá mzda, odvody ze mzdy, superhrubá mzda, Česká správa sociálního
zabezpečení, uchazeč o zaměstnání
úrazové pojištění
veřejné zdravotní pojištění – závodní zdravotní péče
výluka ve smluvním zdravotním
pojištění
zákonné pojištění vozidel
zdravotní pojištění – dohoda
o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, čistá mzda, odvody
ze mzdy, superhrubá mzda, průkaz
pojištěnce, samoplátce, uchazeč
o zaměstnání
životní pojištění – odečitatelné položky od základu daně
pojištěný – pojistná událost
pokuta – penále, přestupek
bloková pokuta
pořádková pokuta – předvolání
policie – domácí násilí, povinná školní
docházka, pracovní vykořisťování,
cestovní průkaz totožnosti, průkaz totožnosti, předvolání, trestní oznámení,
zadržení
cizinecká policie – pobytová kontrola, správní vyhoštění, výjezdní příkaz
362

dopravní policie
obecní policie – obec, zastupitelstvo
obce, obecní policie, bloková pokuta
státní policie – bloková pokuta,
předvedení, integrovaný záchranný
systém, vykázání, zákon o pobytu
cizinců
útvar policie
poliklinika
polygamie – polygamní manželství
pomoc – interkulturní asistence,
sociální dávky, krizová intervence,
intervenční centrum, obchodování
s lidmi, blanketní odvolání, ošetření,
hospicová péče, daňové poradenství,
bezplatná služba, pečovatelská služba, trauma, zájemce o zaměstnání,
zdravotní pohotovost
mimořádná okamžitá pomoc – dávky pomoci v hmotné nouzi
peněžitá pomoc v mateřství – mateřská dovolená, rodičovský příspěvek
pomoc v hmotné nouzi – sociální
dávky, finanční podpora rodiny
poplatek – správce daně, kolková
známka, mýtné, námitka, daňové poradenství, poštovné, příplatek, RPSN,
poradenské služby, soudní výdaje
celní poplatek
konzulární poplatek
poplatek za odpad
regulační poplatek
správní poplatek – zastavení řízení
poplatník – daňové identifikační číslo,
srážková daň, zálohová daň, daňové
slevy, finanční podpora rodiny
poradenství – intervenční centrum,
poradenské služby
bezplatné právní poradenství
daňové poradenství
pracovní poradenství – zájemce
o zaměstnání
psychologické poradenství – psycholog

sociální poradenství – sociální kurátor pro dospělé, občanská poradna
porodné – dávky státní sociální
podpory
porodnice – očkovací průkaz
poručník – náhradní rodinná péče
PoS – pobytové středisko Správy
uprchlických zařízení MV
posudek – oddělení sociálně právní
ochrany dětí městského úřadu
znalecký posudek – soudní znalec
poškozený – pojistná událost, účel
pobytu: strpění pobytu na území,
vízum strpění
pošta – doručovací adresa, cenný balík, Czech POINT, poštovní směrovací
číslo, dodejka, doručení, fikce doručení, kolková známka, úřední ověření
listin a podpisů, P. O. Box, podací
lístek, poštovné, poštovní poukázka,
průkaz příjemce, SIPO, složenka,
zásilka, elektronické podání žádosti,
podání žádosti
poštovné
potvrzení o pobytu
potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových
oprávnění
potvrzení o studiu – výzva k odstranění vad žádosti
potvrzení pracovní neschopnosti
poukázka
poštovní poukázka – složenka
povinnost – adopce, azylant, daň
z příjmů právnických osob, správce
daně, daňová povinnost, daňový únik,
delikt, exekuce, lhůta, mlčenlivost,
občanství, očkování, fyzická osoba,
závodní zdravotní péče, pěstoun,
pojistná událost, smluvní zdravotní
pojištění, poplatek za odpad, poručník,
povinná školní docházka, právní odpovědnost, předkupní právo, zástavní
právo, přehled o příjmech a výdajích,

rodičovská zodpovědnost, ručení,
studijní a zkušební řád, správní řízení,
účastník řízení, zahájení řízení, svědectví, zákon o azylu, zaměstnavatel
vyživovací povinnost – pěstounská
péče, výživné
povinná školní docházka – adopce,
azylant, daň z příjmů právnických
osob, správce daně, daňová povinnost, daňový únik, delikt, exekuce,
lhůta, mlčenlivost, občanství, očkování, fyzická osoba, závodní zdravotní
péče, pojistná událost, smluvní zdravotní pojištění, poplatek za odpad, poručník, vyživovací povinnost, povinná
školní docházka, právní odpovědnost,
předkupní právo, zástavní právo, přehled o příjmech a výdajích, rodičovská
zodpovědnost, ručení, studijní
a zkušební řád, správní řízení, účastník řízení, zahájení řízení, svědectví,
správní vyhoštění, zákon o azylu
povolání – nezaopatřené dítě, zletilé
nezaopatřené dítě, mlčenlivost, průměrná mzda, nostrifikace, profese,
příkazní smlouva, bakalářské studium,
vyšší odborná škola, soudní tlumočník, trestní bezúhonnost, aprobační
zkouška, zkouška odborné způsobilosti
povolení – biometrická karta, pobytové oprávnění, řidičské oprávnění,
společně posuzované osoby, trvalý
pobyt, pracovní povolení, průkaz
totožnosti, překlenovací štítek, úhrnný
měsíční příjem, regularizace nelegální
migrace, závazné stanovisko, účel pobytu: ochrana na území, účel pobytu:
rodinný, zprostředkovatel, koncese
k živnosti
povolení k dlouhodobému pobytu
– fikce legálního pobytu, modrá karta,
zaměstnanecká karta, zelená karta,
Oddělení pobytu cizinců MV,
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dlouhodobý pobyt, vízum za účelem
převzetí povolení k pobytu, výjezdní
příkaz
povolení k přechodnému pobytu –
výjezdní příkaz
povolení k trvalému pobytu – Oddělení pobytu cizinců MV, prostředky
k pobytu na území, průkaz o povolení
k trvalému pobytu, vízum za účelem
převzetí povolení k pobytu, výjezdní
příkaz
pracovněprávní vztahy – zákoník
práce
pracovní – brigáda, zálohová daň,
dávky nemocenského pojištění,
pracovní dny, doba neurčitá, doba
určitá, pracovní doba, zkušební doba,
dohoda o pracovní činnosti, dohoda
o provedení práce, dohoda o rozvázání pracovního poměru, dovolená,
DPČ, sociální družstvo, invalidní důchod, posudkový lékař, hrubá mzda,
minimální mzda, odbory, pracovní
podmínky, obecní policie, pracovní poradenství, potvrzení pracovní
neschopnosti, pracovněprávní vztahy,
rekvalifikace, směna, pracovní smlouva, příkazní smlouva, svátek, státní
svátek, šikana, švarcsystém, výpověď,
zákoník práce, zájemce o zaměstnání
pracovní cesta
pracovní povolení
pracovní smlouva
pracovní úraz
pracovní výkon
pracovní vykořisťování
vstupní pracovní pohovor – pracovní poradenství
pracovník – matrikář, odbory, směna,
bilaterální smlouva, školství, nízkoprahové zařízení
interkulturní pracovník – interkulturní asistent
pracovník v domácnosti
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pracovník v sociálních službách –
mlčenlivost
sociální pracovník – etický kodex,
sociální kurátor pro dospělé, sociální
kurátor pro mládež
právní – advokát, cizinec, copyright,
doručení, migrant, nařízení, občanská
poradna, blanketní odvolání, dočasná
ochrana, fyzická osoba, OSPOD,
úroková sazba, všeobecná plná
moc, daňové poradenství, sociální
poradenství, poručník, předpis, trestní
řízení, mandátní smlouva, Ústavní
soud, soudní výdaje, nahlížení do
spisu, obecně prospěšná společnost,
stanovy, svéprávnost, omezení svéprávnosti, dublinský systém, uprchlík, úřední deska, ústava, vyhláška,
zákon, novela zákona, zákon o pobytu
cizinců, právní zástupce, zákonný
zástupce, obecný zmocněnec
právní moc
právní norma
právní odpovědnost
právník – advokát
právo – adopce, azylant, reálné
břemeno, věcné břemeno, copyright,
delikt, rozhodčí doložka, homosexualita, lhůta, mediace, statutární
město, národnostní menšina, námitka
podjatosti, nárok, nezletilé osoby
bez doprovodu, občan třetí země,
odbor sociálních věcí, ombudsman,
opatrovník, oprávnění, fyzická osoba,
pěstoun, probace, promlčecí lhůta,
předběžná otázka, dozorčí rada,
rasismus, rodičovská zodpovědnost,
studijní a zkušební řád, soudní řízení,
správní řízení, trestní řízení, účastník
řízení, územní samospráva, osoby
ohrožené sociálním vyloučením,
soud, nahlížení do spisu, Ústavní
soud, ústavní stížnost, svědectví,
svéprávnost, trestní zákoník, duševní

vlastnictví, zákon o azylu, zákoník práce, zavinění, žaloba
předkupní právo – vklad do katastru
nemovitostí
základní lidská práva – diskriminace,
Výbor pro práva cizinců
zástavní právo
prázdniny
prevence – mediace, komunitní mediace, peer mediace, Odbor prevence
kriminality MV
preventivní opatření – oddělení
sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
preventivní prohlídka – preventivní
péče, občanská společnost
prezenční listina
prezenční studium – denní studium
primátor – magistrát
probace
prodlení – penále
profese – nostrifikace, povolání
prohlášení – občanský sňatek
prohlášení odpovědného zástupce
prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků – srážková daň
promlčecí lhůta
promoce
pronájem
pronajímatel – nájem, nájemce, podnájem, nájemní smlouva, podnájemní
smlouva
prostor – EHP, občan třetí země,
krátkodobý pobyt, nebytové prostory,
provozovna, občanský průkaz, překlenovací štítek, společenství vlastníků
jednotek, občanská společnost, letištní
vízum, vízum do 90 dnů, správní
vyhoštění
nebytové prostory – domovní řád
prostor sloužící k podnikání –
prostor sloužící k podnikání
prostředky – dávky pomoci v hmotné

nouzi, dotace, fundraising, hospicová
péče, bezplatné právní poradenství,
psychologické poradenství, právní
moc, úrok, úvěr, žaloba proti nečinnosti, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
prostředky k pobytu na území
finanční prostředky – fundraising,
účet, běžný účet, zajištění
protokol – spis, nahlížení do spisu
provinění
provozování – prostor sloužící k
podnikání, ústav, koncese k živnosti,
vázaná živnost, volná živnost, živnostenské oprávnění
provozovna – nezletilý, provozování
průkaz – Opencard, trestní bezúhonnost
cestovní průkaz totožnosti – cestovní doklad
občanský průkaz – úředně ověřený
podpis
očkovací průkaz
průkaz o povolení k pobytu cizinců
– biometrická karta
průkaz o povolení k trvalému
pobytu
průkaz pojištěnce – karta pojištěnce,
pobytová kontrola
průkaz příjemce
průkaz totožnosti – dobírka, cestovní
doklad, doklad totožnosti, úřední
ověření listin a podpisů, cestovní pas,
mimořádná okamžitá pomoc
řidičský průkaz – řidičské oprávnění
technický průkaz
voličský průkaz
přečin – delikt, trestný čin, nedbalostní trestný čin
předběžná otázka
předpis – nedbalost vědomá, správní
řád, ustanovení, správní vyhoštění,
zákon o pobytu cizinců, odpovědný
zástupce, žaloba proti nečinnosti
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lékařský předpis – recept
právní předpis – nařízení, platnost
právního předpisu, právní norma, stanovy, úřední deska, vyhláška, zákon,
novela zákona
představenstvo – správní rada
předsudek
předvedení
předvolání – pořádková pokuta,
předvedení
přehled o příjmech a výdajích
překážky vycestování
úřední překlad – soudní překlad
překlenovací štítek
přepadení
přesídlování
přestupek – delikt, napomenutí, noční
klid, bloková pokuta, přestupek, místní
příslušnost, věcná příslušnost, náklady řízení, záškoláctví
přídavek na dítě – dávky státní sociální podpory
přihláška
příjem – osoba samostatně výdělečně
činná, ošetřovné, peněžitá pomoc v
mateřství, prostředky k pobytu na území, integrovaný záchranný systém
čistý příjem
měsíční příjem – prostředky k pobytu
na území
pravidelný příjem – prostředky k
pobytu na území
rozhodný příjem
úhrnný měsíční příjem
příjemce – den splatnosti, dobírka
příloha – spis
příplatek
příslušník – dlouhodobě pobývající
rezident EU, národnostní menšina, občan EU, zastupitelstvo obce, rasismus
cizí státní příslušník
rodinný příslušník – pobytová karta
rodinného příslušníka občana EU,
občan třetí země, Oddělení pobytu
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cizinců MV, průkaz o povolení k trvalému pobytu
rodinný příslušník občanů EU – pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, občan třetí země, Oddělení
pobytu cizinců MV, průkaz o povolení
k trvalému pobytu
státní příslušník třetí země – MZV,
mezinárodní ochrana
příslušnost – národnost, rasismus
místní příslušnost
osoba bez státní příslušnosti
státní příslušnost – občanství
věcná příslušnost
příspěvek – odečitatelné položky od
základu daně, nepojistné dávkové
systémy, doplatek na bydlení, grant,
penzijní připojištění, sociální pojištění,
porodné, sociální služby, stavební
spoření
příspěvek na bydlení – dávky státní
sociální podpory
příspěvek na živobytí – dávky pomoci v hmotné nouzi
rodičovský příspěvek – dávky státní
sociální podpory, rodičovská dovolená
vyrovnávací příspěvek v těhotenství
a v mateřství
osoba bez přístřeší – bezdomovec
(osoba bez stání příslušnosti), osoby
ohrožené sociálním vyloučením
PřS
PSČ
PSSZ
psychiatr
psychiatrická léčebna – příspěvková organizace, výluka ve smluvním
zdravotním pojištění
psycholog – psychologické poradenství
rada – dočasná ochrana, dublinský
systém, Výbor pro práva cizinců
dozorčí rada
správní rada – představenstvo

rasismus
kulaté razítko – soudní překlad
realitní kancelář – realitní agentura
recept – předpis, lékařský předpis,
duševní vlastnictví
referendum – všelidové hlasování
registr
registr dlužníků
registr vozidel
registr živnostenského oprávnění
registrace – stanovy
registrované partnerství – homosexualita, matrika, registrované partnerství, rodinný stav
regularizace nelegální migrace
léčebná rehabilitace
rejstřík – Czech POINT, firma, místo
podnikání, obchodní společností,
právnická osoba, podnikání, registr,
registr živnostenského oprávnění, komanditní společnost, trestní bezúhonnost, doklad o účelu pobytu, živnostenské oprávnění, živnostenský list
rekvalifikace – pracovní poradenství
dobrovolná repatriace – dobrovolný
návrat
revizor
rodičovská zodpovědnost – osvojitel, zbavení rodičovské zodpovědnosti
rodinný stav – osobní stav
rozhodnutí – akreditace, platební výměr daně, deportace, dovolání, fikce
legálního pobytu, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců,
námitka, národnost, směsný odpad,
odvolání, opatrovník, předběžné opatření, policie, právní moc, referendum,
rozsudek, přerušení řízení, soudní
řízení, správní řízení, trestní řízení,
účastník řízení, ukončení řízení, zastavení řízení, krajský soud, Nejvyšší
soud, Ústavní soud, vrchní soud, spis,
nahlížení do spisu, pobytové středisko
Správy uprchlických zařízení MV,

závazné stanovisko, ústavní stížnost,
omezení svéprávnosti, úřední deska,
usnesení, valná hromada, vízum
strpění, správní vyhoštění, zamítnutí,
zařízení pro zajištění cizinců, žaloba
proti nečinnosti, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
rozpočet – daň z přidané hodnoty,
správce daně, dotace, obec, zastupitelstvo obce, bezplatná služba,
sociální služby, konstantní symbol
rozsudek – soudní řízení, stejnopis
rozvod
RPSN – roční procentní sazba
nákladů
ručení – jednatel, obchodní korporace, obchodní společností, statutární
orgán, s. r. o., soudní znalec, kapitálová společnost, valná hromada
povinné ručení
řád – důtka, předpis, Ústavní soud,
stanovy, školní poznámka, ústava
domovní řád
občanský soudní řád – soudní řízení
správní řád – podnět, účastník
řízení, nahlížení do spisu, žaloba proti
nečinnosti
studijní a zkušební řád
trestní řád – trestní řízení
řízení – číslo popisné, IAS, námitka, napomenutí, obhájce, oddělení
sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, opatrovník, bloková
pokuta, pořádková pokuta, mimořádná
okamžitá pomoc, správní poplatek,
vstupní pracovní pohovor, právní moc,
řidičský průkaz, předvedení, Nejvyšší
správní soud, veřejná správa, stejnopis, kasační stížnost, ústavní stížnost,
usnesení, ustanovení, zákaz činnosti,
zákon o azylu, právní zástupce
insolvenční řízení – krajský soud,
insolvenční správce
náklady řízení – soudní výdaje
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přerušení řízení – předběžná otázka,
procesní úkon
soudní řízení – bezplatné právní poradenství, občanský soudní řád, spis,
obecný zmocněnec
správní řízení – znalecký posudek,
rozhodnutí, spis, stanovisko, rejstřík
trestů, správní úřad, vízum, obecný
zmocněnec, žaloba proti rozhodnutí
správního orgánu
stav řízení
trestní řízení – deportace, obžalovaný, podezřelý, státní zastupitelství,
peněžitý trest, rejstřík trestů, trestní
odpovědnost, trestní řád, účel pobytu:
ochrana na území, účel pobytu: strpění pobytu na území, vazba, vízum
strpění, zadržení, zadržený, zajištění,
státní zástupce, zatčení
účastník řízení – námitka podjatosti,
nahlížení do spisu, procesní úkon,
blanketní žádost, výzva k odstranění
vad žádosti
ukončení řízení
zahájení řízení – procesní úkon
zastavení řízení – procesní úkon
s. r. o. – podnikání, společnost
s ručením omezeným
samoplátce
samospráva – správce daně, datová
schránka, kraj, orgány veřejné moci,
příspěvková organizace, pracovní poradenství, sociální poradenství, státní
správa, veřejná správa
územní samospráva – obec
sanitka
sankce – napomenutí, přestupek,
splátkový kalendář, společnost, trestní
zákoník
sazba – daň z přidané hodnoty, zálohová daň, daňová sazba, minimální
zálohy na sociální pojištění u OSVČ,
přečin, RPSN, povinné ručení, úrok,
zločin
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daňová sazba
roční procentní sazba nákladů
úroková sazba – spořicí účet
schengenský prostor – krátkodobý
pobyt, občanský průkaz, překlenovací štítek, vízum do 90 dnů, správní
vyhoštění
schengenské vízum – letištní vízum
členská schůze
SIPO – Soustředěné inkaso plateb
obyvatelstva, pošta
skutková podstata – trestní zákoník
složenka
služba – advokát, apostila, interkulturní asistence, Czech POINT, úřední
den, dobrovolník, dodavatel, Evropská
unie, Evropský hospodářský prostor,
faktura, klient, úřední ověření listin
a podpisů, pojistná smlouva, dopravní
policie, státní policie, poplatek,
bezplatné právní poradenství, pošta,
potvrzení o studiu, probace, sazba,
pečovatelská služba, obecně prospěšná společnost, Správa uprchlických
zařízení MV, integrovaný záchranný
systém, šikana, školství, diplomatické
vízum, zdravotní pohotovost, zprostředkovatel
bankovní služby
Bezpečnostní informační služba –
BIS
bezplatná služba
komunitní plánování sociálních
služeb
pečovatelská služba – pracovník
v sociálních službách
poradenské služby
sociální služby – azylové bydlení,
sociální družstvo, intervenční centrum,
mlčenlivost, sociální poradenství, pracovník v sociálních službách, sociální
pracovník, nízkoprahové zařízení
zákaznické služby
zdravotnická záchranná služba –

zdravotní péče, sanitka
služebnost – věcné břemeno
směna
směnárna
smlouva – apostila, doba neurčitá,
doba určitá, cestovní doklad, rozhodčí
doložka, výpovědní lhůta, hrubá mzda,
smluvní nemocnice, notář, podnikání,
pojistná smlouva, pojistná událost,
smluvní zdravotní pojištění, výluka ve
smluvním zdravotním pojištění, předkupní právo, základní lidská práva,
komanditní společnost, superlegalizace, svéprávnost, zákon, zařízení pro
zajištění cizinců
bilaterální smlouva
darovací smlouva
kupní smlouva
mandátní smlouva
nájemní smlouva – doklad o zajištění
ubytování, nájem, nájemné, podnájem, prostor sloužící k podnikání
podnájemní smlouva – doklad
o zajištění ubytování
pracovní smlouva – pracovněprávní
vztahy, pracovní smlouva, pracovník
v domácnosti, švarcsystém
příkazní smlouva
smlouva o dílo
sňatek – účelové manželství, matrika,
církevní sňatek, občanský sňatek,
svéprávnost
církevní sňatek
občanský sňatek – civilní sňatek
účelový sňatek
sociální tlumočník – komunitní
tlumočník
sociální vyloučení – sociální služby
osoby ohrožené sociálním vyloučením – sociální kurátor pro dospělé,
sociální poradenství
soud – osobní bankrot, deportace,
rozhodčí doložka, dovolání, neplatné
manželství, námitka podjatosti, nárok,

obžalovaný, oddělení sociálně právní
ochrany dětí městského úřadu, podmíněný odklad výkonu trestu odnětí
svobody, směsný odpad, odvolání,
opatrovník, předběžné opatření, bezplatné právní poradenství, poručník,
základní lidská práva, předběžná
otázka, věcná příslušnost, rozvod,
občanský soudní řád, soudní řízení,
soudní znalec, pobytové středisko
Správy uprchlických zařízení MV, insolvenční správce, stejnopis, omezení
svéprávnosti, rejstřík trestů, trest odnětí svobody, úřední deska, usnesení,
kojenecký ústav, ústavní výchova,
soudní vyhoštění, výživné, zadržení,
zákaz pobytu, právní zástupce, státní
zástupce, zákonný zástupce, zbavení
rodičovské zodpovědnosti, žaloba
krajský soud – soudní tlumočník,
žaloba proti rozhodnutí správního
orgánu
Nejvyšší soud – dovolání
Nejvyšší správní soud
okresní soud
Ústavní soud – ústavní stížnost
vrchní soud
soudní – kolková známka, notář,
o. s. ř., bezplatné právní poradenství, rozhodnutí, rozsudek, občanský
soudní řád, insolvenční řízení, soudní
řízení, soud, Nejvyšší správní soud,
spis, komunitní tlumočník, trestní řád,
obecný zmocněnec
soudní výdaje
soudní překlad – úřední překlad
soudní překladatel – soudní tlumočník
soudní znalec – znalecký posudek
spis
nahlížení do spisu
splátka – leasing
splátkový kalendář
společenství vlastníků jednotek –
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SVJ
společnost – sociální družstvo,
firma, integrace cizinců, interkulturní
mediace, menšina, místo podnikání,
zákon o obchodních společnostech
a družstvech, podnikání, interkulturní pracovník, správní rada, sociální
vyloučení, uchazeč o zaměstnání
akciová společnost – a. s., obchodní
korporace, obchodní společností,
právnická osoba, stanovy, valná
hromada
kapitálová společnost – dozorčí rada
komanditní společnost – obchodní
korporace, obchodní společností
občanská společnost
obecně prospěšná společnost –
o. p. s., právnická osoba
společnost s ručením omezeným –
jednatel, obchodní korporace, obchodní společností, statutární orgán,
s. r. o., valná hromada
veřejná obchodní společnost –
obchodní korporace, obchodní společností
spolek – občanské sdružení, statutární orgán, právnická osoba, správní
rada, členská schůze
spoření – penzijní připojištění, bankovní služby
důchodové spoření – penzijní spoření, penzijní systém
stavební spoření – odečitatelné
položky od základu daně
správa – statutární město, rodičovská
zodpovědnost, komanditní společnost,
správce majetku
celní správa – orgány státní správy
Česká správa sociálního zabezpečení – ČSSZ, dávky důchodového pojištění, námitka, orgány státní správy,
minimální zálohy na sociální pojištění
u OSVČ, peněžitá pomoc v mateřství
Finanční správa ČR
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okresní správy sociálního zabezpečení – OSSZ
Pražská správa sociálního zabezpečení – PSSZ
státní správa – datová schránka,
dopis do vlastních rukou, mlčenlivost,
Odbor prevence kriminality MV, orgány státní správy, orgány veřejné moci,
správní orgán, přehled o příjmech
a výdajích, rekvalifikace, úřad, veřejná
vyhláška, zákon o pobytu cizinců
veřejná správa – Czech POINT,
podnět, samospráva
Správa uprchlických zařízení MV –
SUZ, zařízení pro zajištění cizinců
azylové zařízení Správy uprchlických zařízení
integrační azylové středisko Správy
uprchlických zařízení – IAS
pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV – PoS
přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV – PřS
správce – insolvenční správce,
školník
insolvenční správce
správce majetku
správce daně – platební výměr daně,
správce daně, námitka
stanovisko – posudek
závazné stanovisko
stanovy – společenství vlastníků
jednotek
starosta – obecní úřad, primátor
státní jazyk – úřední jazyk
státní příslušnost – občanství
státní zastupitelství
osobní stav – rodinný stav
stejnopis – pracovní smlouva
stížnost – Nejvyšší soud
kasační stížnost – Nejvyšší správní
soud
ústavní stížnost
studijní obor

studium – dosažené vzdělání, důtka,
gymnázium, elektronický index, potvrzení o studiu, pracovní povolení, třídní
schůzka, doklad o účelu pobytu, účel
pobytu: studium, maturitní zkouška,
přijímací zkoušky, rigorózní zkouška,
závěrečná státní zkouška
bakalářské studium
denní studium – prezenční studium
kombinované studium – dálkové
studium
magisterské studium
postgraduální studium
superlegalizace – apostila
SUZ – Správa uprchlických zařízení
MV
svátek – den pracovního klidu
církevní svátek
státní svátek – den pracovního klidu
svědectví
svědek – předvedení, svědectví, účel
pobytu: ochrana na území, účel pobytu: strpění pobytu na území, vazba,
vízum strpění
svéprávnost
omezení svéprávnosti
SVJ – společenství vlastníků jednotek
symbol
konstantní symbol
specifický symbol
variabilní symbol
symptom – zástava
systém – Czech POINT, nepojistné
dávkové systémy, dávky státní sociální podpory, sociální dávky, nepojistné dávky sociálního zabezpečení,
penzijní připojištění, sociální pojištění,
zdravotní pojištění, bezplatná služba,
správní vyhoštění
dublinský systém
důchodový systém – důchodové
pojištění, důchodové spoření
integrovaný záchranný systém –
zdravotnická záchranná služba

šikana
škola – potvrzení o studiu, povinná
školní docházka, komunitní tlumočník,
třídní schůzka
chození za školu – záškoláctví
jazyková škola
mateřská škola – školka
spádová škola
speciální škola
střední škola – absolvent, gymnázium, konzervatoř, prázdniny, třídní
kniha, maturitní zkouška
vysoká škola – absolvent, akreditace
studijních programů, znalecký posudek, prázdniny, bakalářské studium,
magisterské studium, maturitní zkouška, rigorózní zkouška
vyšší odborná škola – absolutorium,
konzervatoř
základní škola – odklad povinné školní docházky, prázdniny, třídní kniha
školka – mateřská škola
školní družina
školní poznámka – žákovská knížka
školník
školství – akreditace studijních programů, MŠMT
švarcsystém
Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál – Czech POINT
testament – závěť
titul – hodnost, bakalářské studium,
magisterské studium, postgraduální
studium, vysoká škola, vyšší odborná
škola, rigorózní zkouška, závěrečná
státní zkouška
tlumočník – mlčenlivost, soudní
překlad
komunitní tlumočník – sociální
tlumočník
soudní tlumočník – soudní překladatel
trauma
trest – podmíněný odklad výkonu
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trestu odnětí svobody, soudní řízení,
trestní řízení, sankce, osoby ohrožené sociálním vyloučením, soud,
svědectví, nepodmíněný trest odnětí
svobody, trestní bezúhonnost, trestní
odpovědnost, správní vyhoštění,
zákaz činnosti, zákaz pobytu
alternativní trest
nepodmíněný trest odnětí svobody
– deportace, přečin, alternativní trest
podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody – podmínka, alternativní
trest
peněžitý trest – soudní vyhoštění
rejstřík trestů – Czech POINT, trestní
bezúhonnost
trest odnětí svobody – účelové
manželství, podmíněný odklad výkonu
trestu odnětí svobody, přečin, trestní
odpovědnost, soudní vyhoštění, zločin
trestní – deportace, nedbalost nevědomá, nedbalost vědomá, obviněný,
obžalovaný, podezřelý, probace,
promlčecí lhůta, přečin, okresní soud,
státní zastupitelství, peněžitý trest,
rejstřík trestů, trestný čin, účel pobytu:
ochrana na území, účel pobytu: strpění pobytu na území, vazba, vízum
strpění, soudní vyhoštění, správní
vyhoštění, zadržení, zadržený, státní
zástupce, zatčení, nedbalostní zavinění, úmyslné zavinění
trestní bezúhonnost
trestní odpovědnost – mladistvý,
zavinění
trestní oznámení
trestní řád – trestní řád, soudní řízení,
trestní řízení
trestní zákoník – alternativní trest,
úmyslný trestný čin, soudní vyhoštění,
zákaz pobytu, zločin
trestný čin – delikt, domácí násilí,
korupce, krádež, loupež, účelové
manželství, obchodování s lidmi,
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sociální poradenství, poškozený,
pracovní vykořisťování, promlčecí lhůta, trestní řízení, krajský soud, trestní
bezúhonnost, trestní zákoník, úplatek,
zločin, zpronevěra
nedbalostní trestný čin
úmyslný trestný čin – zákaz pobytu
třídní
třídní kniha
třídní schůzka
třídní učitel – důtka
ubytovna – pobytová kontrola
účel pobytu – prostředky k pobytu na
území, náležitosti žádosti
doklad o účelu pobytu
účel pobytu: kulturní
účel pobytu: ochrana na území
účel pobytu: ostatní
účel pobytu: podnikání
účel pobytu: rodinný
účel pobytu: společné soužití
rodiny
účel pobytu: strpění pobytu na
území
účel pobytu: studium
účel pobytu: vědecký výzkum
účel pobytu: zaměstnání
účet – platba převodem, složenka,
kontokorentní účet, spořicí účet
běžný účet
kontokorentní účet
spořicí účet
účetní uzávěrka
účinnost zákona – platnost právního
předpisu, registrované partnerství
údaje – katastr nemovitostí, rodný list,
úmrtní list, obchodní rejstřík, neplatný
pas, průkaz o povolení k trvalému pobytu, průkaz totožnosti, rejstřík trestů,
blanketní žádost
fakturační údaje
identifikační údaje
osobní údaje – rodné číslo
úkon – všeobecná plná moc,

konzulární poplatek, mandátní smlouva, příkazní smlouva, spis, přijímací
středisko Správy uprchlických zařízení
MV, závazné stanovisko, svéprávnost, omezení svéprávnosti, výjezdní
příkaz, zajištění, zákonný zástupce,
zatčení, žaloba
procesní úkon – žaloba
úplatek – korupce
uprchlický tábor – azylové zařízení
uprchlík – dočasná ochrana, přesídlování, uprchlický tábor
úrok – odečitatelné položky od základu daně, platební výměr daně, lichva,
prodlení, RPSN, běžný účet, úvěr
úroková sazba – spořicí účet
urologie
úřad – akreditace, interkulturní asistence, Czech POINT, číslo jednací,
daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, plátce daně, daňové přiznání,
dávky pomoci v hmotné nouzi, úřední
den, jednací jazyk, katastr nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí,
sociální kurátor pro dospělé, sociální
kurátor pro mládež, list vlastnictví,
magistrát, Jednotné kontaktní místo,
nárok, nostrifikace, obecní úřad,
odbor, odbor sociálních věcí, oddělení
sociálně právní ochrany dětí městského úřadu, směsný odpad, správní
orgán, osoba samostatně výdělečně
činná, svéprávná osoba, OSPOD,
podatelna, elektronický podpis, úředně
ověřený podpis, podpora v nezaměstnanosti, správní poplatek, potvrzení
o pobytu, pracovní povolení, řidičský
průkaz, voličský průkaz, předvolání,
místní příslušnost, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, rodičovský
příspěvek, registr vozidel, samoplátce,
občanský sňatek, Finanční správa ČR,
státní správa, veřejná správa, státní
zastupitelství, komunitní tlumočník,

uchazeč o zaměstnání, zájemce
o zaměstnání, podání žádosti, ohlašovací živnost
celní úřad – celník, správce daně
matriční úřad – oddací list, rodný list,
úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, matrika,
matrikář, orgány státní správy, úřední
ověření listin a podpisů
správní úřad – nařízení, odvolání,
předběžná otázka, věcná příslušnost,
správní řád
zastupitelský úřad – ambasáda,
konzul, konzulát, vysvědčení o právní
způsobilosti k uzavření manželství,
konzulární poplatek, velvyslanectví,
diplomatické vízum, letištní vízum,
vízum nad 90 dnů, vízum za účelem
převzetí povolení k pobytu
úřední deska
úředník – konzul, úředně ověřený
podpis, státní zástupce, zkouška
odborné způsobilosti
usnesení – existenční minimum,
životní minimum, přesídlování, přerušení řízení, zastavení řízení, výzva
k odstranění vad žádosti
ustanovení – trestní zákoník
ústav – občanské sdružení, právnická
osoba, znalecký posudek, obecně
prospěšná společnost
kojenecký ústav – ústavní výchova
ústava – právní předpis, územní
samospráva, Ústavní soud, zákon
ústavní výchova – osoby ohrožené
sociálním vyloučením, kojenecký
ústav
úvěr – hypotéka, kreditní karta,
RPSN, bankovní služby, kontokorentní
účet, zástava
úvěrová karta – kreditní karta
valná hromada – správní rada,
členská schůze, společnost s ručením
omezeným
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vazba – kauce, zadržení, výpis
z katastru nemovitostí, zajištění
vdovecký důchod – dávky důchodového pojištění, vdovský důchod, důchodové pojištění, vdovecký důchod
velkoobchod
velvyslanectví – zastupitelský úřad
venerolog
vidimace – úřední ověření listin
a podpisů, ověřená kopie
vízum – překlenovací štítek
diplomatické vízum
dlouhodobé vízum
letištní vízum
vízum do 90 dnů – jednotné vízum,
krátkodobé vízum, cizinecká policie,
schengenské vízum, výjezdní příkaz
vízum nad 90 dnů – fikce legálního
pobytu, účel pobytu, výjezdní příkaz
vízum strpění – účel pobytu: strpění
pobytu na území
vízum za účelem převzetí povolení
k pobytu – DVR
vlastnictví – družstevní byt, daň
z nemovitosti, daňová povinnost,
doklad o zajištění ubytování, modrá
karta, zbrojní pas, společenství vlastníků jednotek, kapitálová společnost,
duševní vlastnictví, osobní vlastnictví,
výpis z katastru nemovitostí
duševní vlastnictví
osobní vlastnictví – byt v osobním
vlastnictví
vodné a stočné – náklady na bydlení
vražda
všeobecný lékař – praktický lékař
poslední vůle – závěť
Výbor pro práva cizinců
vyděrač
vyhláška – statutární město, normativní náklady na bydlení, noční klid,
norma, obec, právní předpis, zákon
veřejná vyhláška
vyhoštění – migrace nucená
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soudní vyhoštění
správní vyhoštění – deportace,
cizinecká policie, zařízení pro zajištění
cizinců
vyjednávání – interkulturní mediátor
výjezdní příkaz – cizinecká policie,
překážky vycestování, vízum strpění
výkaz práce
vykázání
vymáhat
vyměřovací základ
výpis – obchodní rejstřík, úhrnný
měsíční příjem, doklad o účelu pobytu,
živnostenské oprávnění, živnostenský
list
výpis z evidence pro daňové účely
výpis z katastru nemovitostí –
Czech POINT, list vlastnictví
výpis z obchodního rejstříku –
Czech POINT
výpis z registru dlužníků
výpis z rejstříku trestů – trestní
bezúhonnost
výpis z účtu
výpověď – výpovědní lhůta, svědectví, svědek
maturitní vysvědčení
výživné – alimenty, oddělení sociálně
právní ochrany dětí městského úřadu,
úmyslné zavinění
xenofobie
zadržení – zajištění, zatčení
zadržený
zajištění – existenční minimum,
životní minimum, cizinecká policie, zástavní právo, ručení, Správa uprchlických zařízení MV, vazba, zařízení pro
zajištění cizinců, zástava, náležitosti
žádosti
zákaz – zákaz činnosti
zákaz činnosti – přestupek
zákaz pobytu – deportace, správní
vyhoštění
zákon – azylant, osobní bankrot,

věcné břemeno, daň, správce daně,
daňová povinnost, diskriminace, pracovní doba, dobrovolník, dohoda
o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, dohoda o rozvázání
pracovního poměru, dopis do vlastních rukou, družstvo, bytové družstvo,
mzdová evidence, fikce doručení,
fikce legálního pobytu, homosexualita, jednací jazyk, technická kontrola
vozidla, sociální kurátor pro mládež,
neplatné manželství, mediace, národnostní menšina, krajské město, místo
podnikání, námitka, nařízení, nedbalost nevědomá, nedbalost vědomá,
norma, občanské sdružení, obhájce,
obchodní rejstřík, zákon o obchodních
společnostech a družstvech, Odbor
azylové a migrační politiky MV, odklad
povinné školní docházky, dočasná
ochrana, správní orgán, právnická osoba, náhradní rodinná péče,
pěstounská péče, platnost právního předpisu, pracovní podmínky,
elektronický podpis, veřejné zdravotní
pojištění, správní poplatek, vyživovací
povinnost, povinná školní docházka,
pracovní vykořisťování, sociální pracovník, právní moc, předkupní právo,
prodlení, promlčecí lhůta, nebytové
prostory, prostor sloužící k podnikání,
průkaz totožnosti, přečin, právní předpis, rodinný příslušník občanů EU,
kulaté razítko, referendum, registrované partnerství, regularizace nelegální
migrace, občanský soudní řád, správní řád, trestní řízení, účastník řízení,
členská schůze, sociální služby,
pracovní smlouva, příkazní smlouva,
smlouva o dílo, soud, Nejvyšší soud,
společenství vlastníků jednotek, akciová společnost, komanditní společnost, obecně prospěšná společnost,
společnost s ručením omezeným,

veřejná obchodní společnost, spolek,
důchodové spoření, insolvenční
správce, státní zastupitelství, svátek,
svéprávnost, omezení svéprávnosti,
alternativní trest, trestní řád, trestní
zákoník, trestný čin, úmyslný trestný
čin, účinnost zákona, usnesení, ustanovení, ústav, ústava, valná hromada,
vyhláška, veřejná vyhláška, soudní vyhoštění, správní vyhoštění, výpověď,
zákaz pobytu, uchazeč o zaměstnání,
zaměstnavatel, zamítnutí, státní zástupce, zákonný zástupce, nedbalostní zavinění, úmyslné zavinění, zločin,
letištní vízum, žaloba proti rozhodnutí
správního orgánu, živnost, koncese
k živnosti, koncesovaná živnost,
ohlašovací živnost, řemeslná živnost,
vázaná živnost, volná živnost
novela zákona
zákon o azylu – azyl, bezdomovec,
doplňková ochrana
zákon o pobytu cizinců – cizinec,
dobrovolný návrat, dlouhodobý pobyt
zákon o státním občanství – občanství
zákon o zaměstnanosti – pracovní
povolení
zákoník práce – pracovní doba, dohoda o pracovní činnosti, dohoda
o provedení práce, dohoda o rozvázání pracovního poměru, pracovní
podmínky, pracovní vykořisťování,
pracovní smlouva, výpis z účtu, zaměstnavatel
záloha – zálohová daň, čistá mzda,
odvody ze mzdy
zaměstnanec – celník, srážková daň,
zálohová daň, dávky nemocenského
pojištění, zkušební doba, dohoda
o pracovní činnosti, dohoda o rozvázání pracovního poměru, mateřská
dovolená, mlčenlivost, čistá mzda,
minimální mzda, obecní úřad, odbory,
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ošetřovné, závodní zdravotní péče,
pracovní podmínky, evidenční list důchodového pojištění, sociální pojištění,
pracovněprávní vztahy, pracovní cesta, pracovní úraz, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků,
vyrovnávací příspěvek v těhotenství
a v mateřství, pracovní smlouva,
přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, ústav, výkaz práce,
vyměřovací základ, zaměstnavatel
zaměstnání – brigáda, dovolená,
modrá karta, zelená karta, podpora
v nezaměstnanosti, veřejné zdravotní
pojištění, povolání, rekvalifikace, směna, účel pobytu: zaměstnání
uchazeč o zaměstnání
zájemce o zaměstnání
zaměstnavatel – srážková daň,
zkušební doba, dohoda o pracovní
činnosti, dohoda o provedení práce,
dohoda o rozvázání pracovního
poměru, mzdová evidence, pobytová
kontrola, minimální mzda, superhrubá mzda, odbory, závodní zdravotní
péče, pracovní podmínky, evidenční
list důchodového pojištění, pracovněprávní vztahy, pracovní cesta,
pracovní vykořisťování, prohlášení
poplatníka daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních
požitků, pracovní smlouva, švarcsystém, zaměstnanec
zamítnutí
zařízení – bankomat, hospitalizace,
IAS, očkování, příspěvková organizace, ošetřovna, hospicová péče,
poliklinika, PoS, pracovník v sociálních službách, PřS, psychiatrická
léčebna, studijní a zkušební řád,
sociální služby, zdravotnická záchranná služba, Správa uprchlických
zařízení MV, azylové zařízení Správy
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uprchlických zařízení, integrační
azylové středisko Správy uprchlických
zařízení, pobytové středisko Správy
uprchlických zařízení MV, přijímací
středisko Správy uprchlických zařízení
MV, SUZ, mateřská škola, střední
škola, základní škola, školní družina,
ubytovna, uprchlický tábor, kojenecký
ústav, zdravotní pohotovost
nízkoprahové zařízení – sociální
služby
zařízení pro zajištění cizinců
zásilka – dobírka, dodejka, doručení,
poštovné
doporučená zásilka
úřední zásilka
zástava – zástavní právo, zastavárna
zastavárna
zástupce – plná moc, náklady řízení,
nahlížení do spisu, třídní schůzka,
zmocněnec, obecný zmocněnec
odpovědný zástupce
právní zástupce – obhájce
státní zástupce – Nejvyšší správní
soud, státní zastupitelství
zákonný zástupce – dopis do vlastních rukou, odklad povinné školní
docházky, pěstounská péče, povinná
školní docházka
záškoláctví
zatčení – zatykač
zatykač
závazný – etický kodex, norma, zastupitelstvo obce, platnost, právní moc,
závazné stanovisko, zákon
závazný pokyn
závazný postup
závěť – notář, svědek, testament,
poslední vůle
zavinění – vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a v mateřství
nedbalostní zavinění
úmyslné zavinění
zbavení

zbavení rodičovské zodpovědnosti
zdravotní pohotovost – zdravotní
péče, podnikání
zkouška – absolutorium, advokát
aprobační zkouška
maturitní zkouška – sociální kurátor
pro mládež, maturitní vysvědčení
přijímací zkoušky – nostrifikace
rigorózní zkouška – malý doktorát
talentová zkouška
závěrečná státní zkouška
zkouška odborné způsobilosti –
řidičský průkaz
zletilý – nezletilý, opatrovník, účel
pobytu: společné soužití rodiny
zločin – státní policie, trestný čin
zločinec – mafie, pachatel trestného
činu
zmocněnec – dopis do vlastních
rukou, plná moc, všeobecná plná moc,
účastník řízení, právní zástupce
obecný zmocněnec
zmocnitel – plná moc, všeobecná
plná moc, právní zástupce
zneužívání – copyright, korupce,
obchodování s lidmi
zpronevěra
zprostředkovatel
žadatel – humanitární azyl, azylant,
fikce legálního pobytu, dočasná
ochrana, společně posuzované osoby,
úhrnný měsíční příjem, zastavení
řízení, pobytové středisko Správy
uprchlických zařízení MV, přijímací
středisko Správy uprchlických zařízení
MV, vízum, zákon o azylu, náležitosti
žádosti, podání žádosti, žaloba proti
nečinnosti
žadatel o mezinárodní ochranu –
dobrovolný návrat, doplňková ochrana
žádost – číslo jednací, rodné číslo,
fikce legálního pobytu, OSSZ, petice,
podatelna, potvrzení o pobytu, potvrzení o pobytu s historií/přehledem

předchozích pobytových oprávnění,
potvrzení o studiu, cestovní průkaz totožnosti, rozhodnutí, přerušení řízení,
zahájení řízení, zastavení řízení, pobytové středisko Správy uprchlických
zařízení MV, přijímací středisko Správy uprchlických zařízení MV, dublinský
systém, účel pobytu: společné soužití
rodiny, letištní vízum, vízum nad
90 dnů, vízum strpění, zamítnutí
blanketní žádost
dodatky k žádosti
elektronické podání žádosti
náležitosti žádosti – apostila
podání žádosti – překlenovací štítek
výzva k odstranění vad žádosti
žákovská knížka
žaloba – věcná příslušnost, soudní
řízení, státní zastupitelství, vízum
strpění, žalobce
žaloba proti nečinnosti
žaloba proti rozhodnutí správního
orgánu – pobytové středisko Správy
uprchlických zařízení MV
žalobce – soudní výdaje, žaloba,
žaloba proti rozhodnutí správního
orgánu
živnost – bezdomovec, provozování,
odpovědný zástupce, živnostenský list
koncese k živnosti
koncesovaná živnost
ohlašovací živnost – živnostenský list
řemeslná živnost
vázaná živnost
volná živnost
živnostenské oprávnění – pracovník
v domácnosti, švarcsystém, ohlašovací živnost, volná živnost
živnostenský list – podnikání
živnostenský rejstřík – Czech
POINT, registr živnostenského oprávnění, doklad o účelu pobytu
živnostník – osoba samostatně výdělečně činná
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2 талт гэрээ хэлэлцээр – bilaterální
smlouva
90 хоногоос дээш хугацааны виз
– vízum nad 90 dnů
90-с дээш хоногийн виз – vízum do
90 dnů
aудит буюу санхүүгийн шалгалт
– audit
oрлого зарлагын тайлан – přehled
o příjmech a výdajích
xөдөлмөрийн гэрээ – pracovní
smlouva
авилга – korupce
авто тээврийн техникийн
тодорхойлолт – technický průkaz
авто тээврийн хэрэгслийн
бүртгэл – registr vozidel
автотээврийн техникийн хяналт
үзлэг – technická kontrola vozidla
авъяас тогтоох шалгалт – talentová zkouška
агентлаг – agentura
аж ахуй эрхлэх – podnikání
аж ахуйн нэгж, байгууллагын
улсын бүртгэлийн лавлагаа –
výpis z obchodního rejstříku
Аж Үйлдвэр, Худалдааны Яам –
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ажил горилогч – uchazeč o
zaměstnání
ажил гүйцэтгэх гэрээ – dohoda o
provedení práce
ажил гүйцэтгэх удаан хугацаатай
гэрээ – dohoda o pracovní činnosti
ажил мэргэжлийн талаар зөвлөх
үйлчилгээ – pracovní poradenství
ажил олгогч – zaměstnavatel
ажил олохыг хүсч буй хүн –
zájemce o zaměstnání
ажилгүйдлийн тэтгэмж – podpora v
nezaměstnanosti
ажилгүйдэл – nezaměstnanost
ажилд орох ярилцлага – vstupní
pracovní pohovor
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ажиллагаа эхлүүлэх, үүсгэх –
zahájení řízení
ажиллагааг дуусгах – ukončení
řízení
ажиллагааг зогсоох – zastavení
řízení
ажиллагааны үйлдэл – procesní
úkon
ажиллагааны явц – stav řízení
ажилтан – pracovník
ажилтан – zaměstnanec
ажилтны үнэмлэх – zaměstnanecká
karta
ажлын нөхцөл – pracovní podmínky
ажлын өдрүүд – pracovní dny
ажлын цаг – pracovní doba
ажлын, хөдөлмөрийн – pracovní
аймгийн шүүх – krajský soud
акт – potvrzení pracovní neschopnosti
албадан гаргах – deportace
албадан гаргах – vyhoštění
албадан ирүүлэх – předvedení
албадан нүүлгэлт – migrace nucená
албан ажлын өдөр – úřední den
албан байгууллагын мэдээллийн
самбар – úřední deska
албан баталгаатай баримт
бичгүүд буюу Суперлегализаце –
superlegalizace
албан бичиг – listina
албан бичиг баримт хүлээж авах
газар – podatelna
албан газар эсвэл захиргаа –
správa
албан газартай харьцах – úřední
jednání
албан ёсоор батлуулсан гарын
үсэг – úředně ověřený podpis
албан захидал – úřední zásilka
албан захидал хүргүүлэх хаяг –
doručovací adresa
албан татвар – daň
албан татвар – daňový
албан томилолт – pracovní cesta

албан үйл ажиллагаа явуулж буй
газар – provozovna
албан үүрэг – služebnost
албан хаагч, түшмэл – úředník
албаны хэл – jednací jazyk
аливаа зүйлийг болон хүнийг
тодорхойлох зориулалттай
өгөгдөл, мэдээлэл – identifikační
údaje
аман харилцаа – ústní jednání
амаржих газар – porodnice
амаржихын тэтгэмж – porodné
Амаржсаны тэтгэмж, хүүхэд
төрүүлсний дараах мөнгөн
тусламж – peněžitá pomoc v
mateřství
амбулаторийн эмчилгээ – ambulantní péče
амин зуулгын доод түвшин –
existenční minimum
амин зуулгын нэмэлт тэтгэмж –
příspěvek na živobytí
амралтын өдөр – den pracovního
klidu
амь насны даатгал – životní
pojištění
амьдрах байр, орон сууцны
баталгаа – doklad o zajištění ubytování
амьжиргааны доод түвшин –
životní minimum
анамнез, буюу мэдээлэл – anamnéza
ангийн – třídní
ангийн багш – třídní učitel
ангийн журнал – třídní kniha
ангийн эцэг эхийн хурал – třídní
schůzka
апостиль, баталгаажуулсан
нэмэлт бичиг – apostila
арбитрын хэлэлцээр – rozhodčí
doložka
арга хэмжээ – opatření
арьсны өнгөөр ялгаварлан

гадуурхах үзэл – rasismus
асрамжлах сувилах үйлчилгээ –
pečovatelská služba
асран хамгаалагч, куратор – kurátor
асран хамгаалахаар авсан эцэг
эх – pěstoun
асрах сувилах үйлчилгээ – hospicová péče
ахуйн хог хаягдал – komunální
odpad
ашиг орлогын татвар – srážková
daň
аялaл, замын эрүүл мэндийн
даатгалын баримт – doklad o cestovním zdravotním pojištění
бага сургууль – základní škola
Байгаль Орчны Яам – Ministerstvo
životního prostředí
байгууллага – organizace
байгууллага, биеийн эрхтэн –
orgán
байгууллага, эмнэлэг, асрамжийн
газар – ústav
байгууллага; багаж, төхөөрөмж –
zařízení
байгууллагын эс үйлдэхүйтэй (
идэвхигүй ) холбоотой нэхэмжлэл
гаргах – žaloba proti nečinnosti
байнга оршин суух зөвшөөрлийн
үнэмлэх – průkaz o povolení k
trvalému pobytu
байнга оршин суух зөвшөөрөл –
trvalý pobyt
байнгын бус оршин суух
зөвшөөрөл – přechodný pobyt
байнгын оршин суух хаяг – adresa
trvalého bydliště
байрны зардал – náklady na bydlení
байрны зардлын тэтгэмж –
příspěvek na bydlení
байрны норматив зардал – normativní náklady na bydlení
байрны нөхвөр тэтгэмж – doplatek
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na bydlení
Бакaлаврын сургалт – bakalářské
studium
банк – banka
банкны дансны дугаар – číslo
bankovního účtu
банкны үйлчилгээ – bankovní
služby
баривчилгаа – zatčení
баривчилгаа, баривчлах – zadržení
баривчлагдсан этгээд – zadržený
баривчлах тогтоол – zatykač
баримт – doklad
барьцаа – zástava
барьцаа, батлан даалт – kauce
барьцаалах эрх – zástavní právo
баталгаат – doporučený
баталгаат захиа – doporučené psaní
баталгаат илгээмж – doporučený
balíček
баталгаат шуудангийн тасалбар –
podací lístek
батлан даалт – ručení
Батлан Хамгаалах Яам – Ministerstvo obrany
батлах, шалгах – ověření
биеийн байцаалт – průkaz
totožnosti
бизнес эрхлэгч – podnikatel
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх – živnostenské oprávnění
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх олгосон этгээдийн бүртгэл –
živnostenský rejstřík
бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэх
эрхийн гэрчилгээ – živnostenský list
бизнесийн үйл ажиллагаа
эрхлэхэд зориулсан байр – prostor
sloužící k podnikání
бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж
буй газрын хаяг – místo podnikání
бизнесийн чөлөөт үйл ажиллагаа
– volná živnost
биометрийн карт – biometrická
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karta
битүүмжлэх – zajištění
бичиг баримтын хуулбарын
баталгаажуулалт – vidimace
бичиг болон гарын үсгийн
баталгаажуулалт – úřední ověření
listin a podpisů
БНЧУ-ын Дотоод хэргийн яамны
гадаадын иргэдийн оршин суух
асуудал эрхэлсэн хэлтэс – Oddělení pobytu cizinců MV
БНЧУ-ын ДЯЯ-ны харьяа
Дүрвэгсдийн төвийн захиргаа –
Správa uprchlických zařízení MV
БНЧУ-ын Нийгмийн Хамгааллын
Бодлогын Газар – Česká správa
sociálního zabezpečení
БНЧУ-ын Татварын байгууллагын
захиргаа – Finanční správa ČR
богино хугацаагаар оршин суух –
krátkodobý pobyt
бодит бус – fikce
бодит бус захидал хүргэсэн
байдал – fikce doručení
бодит үүрэг – reálné břemeno
болгоомжгүй байдал – nedbalost
Боловсрол Залуучууд Спорт
Биеийн Тамирын Яам – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
боловсролын гэрчилгээг
дүйцүүлэн тодорхойлолт гаргах
ажиллагаа – nostrifikace
боловсролын систем – školství
бөөний худалдаа – velkoobchod
буруу үйлдэл, гэм зэм – provinění
бусдын үл хөдлөх хөрөнгө
эзэмших эрхээс үүдэн гарсан үл
зөрчих үүрэг – břemeno
бусдын эд хөрөнгийн завших,
үрэгдүүлэх – zpronevěra
бүртгэл – evidence
бүртгэл – registrace
бүртгэл, жагсаалт – registr
бүртгэл, жагсаалт, хэлхээс –

rejstřík
бүрэн дунд боловсролын
гэрчилгээ – maturitní vysvědčení
бүрэн дунд сургуулийн төгсөх
шалгалт – maturitní zkouška
Бүс Нутгийн Хөгжлийн Яам – Ministerstvo pro místní rozvoj
бүх нийтийн санал асуулга,
референдум – referendum
бэлгийн замын өвчний эмч –
venerolog
бэлэвсний тэтгэвэр ( тэтгэмж ) –
vdovský důchod
бэлэглэх тухай гэрээ – darovací
smlouva
бэлэн бус төлөх төлбөр – bezhotovostní platba
бэлэн мөнгө – hotovost
бэлэн мөнгөний автомат – bankomat
бэлэн мөнгөөр төлөх төлбөр –
platba v hotovosti
вакцинжуулалт, урьдчилан
сэргийлэх тарилга – očkování
вакцинжуулалтын дэвтэр –
očkovací průkaz
валют солих төв – směnárna
виз – vízum
гаалийн ажилтан, гаалийн
байцаагч, гаальч – celník
гаалийн газар – celní úřad
гаалийн татвар – celní poplatek
гаалийн татвар – clo
Гаалийн татварын алба – celní
správa
гадаад иргэд дасан зохицох – integrace cizinců
гадаад иргэн – cizinec
гадаад паспорт – cestovní pas
гадаад улсаас буцаж ирэх – imigrace
Гадаад Харилцааны Яам – Ministerstvo zahraničních věcí
гадаад этгээдийн паспорт –

cizinecký pas
гадаадад зорчих биеийн байцаалт
– cestovní doklad
гадаадад зорчих биеийн байцаалт
– cestovní průkaz totožnosti
гадаадад илгээх баталгаат
илгээмж – doporučená zásilka do
zahraničí
гадаадад цагаачлах – emigrace
гадаадын иргэдийг саатуулах
байр – zařízení pro zajištění cizinců
Гадаадын иргэдийн оршин
суухтай холбогдсон асуудлыг
шийдвэрлэх хороо – Komise pro
rozhodování ve věcech pobytu cizinců
Гадаадын иргэдийн эрх ашгийг
хамгаалах хороо – Výbor pro práva
cizinců
гадаадын иргэн Чех Улсад оршин
суух тухай хууль – zákon o pobytu
cizinců
Гадаадын харьяатын асуудал
эрхэлсэн цагдаагийн байгууллага
– cizinecká policie
гадныхнаас айх бас дургүйцэх
байдал – xenofobie
газар – místo
газар ( тасаг, хэлтэс ) – odbor
галт зэвсгийн үнэмлэх – zbrojní
pas
гар урлалын үйл ажиллагаа –
řemeslná živnost
гарах захирамж – výjezdní příkaz
гардуулалтын лавлагаа – dodejka
гарын үсэг – podpis
гачигдлын үед үзүүлэх олговор –
dávky pomoci v hmotné nouzi
гетеросексуал – heterosexualita
гимнази – gymnázium
гишүүдийн хурал – členská schůze
гишүүн – příslušník
гомдол гаргах – námitka
гомдол санал – stížnost
гомосексуал, ижил хүйстэн –
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homosexualita
гуравдагч орны иргэн – občan třetí
země
гүйлгээний зориулалтын код –
konstantní symbol
гүйлгээний нэмэлт код – specifický
symbol
гүйлгээний утгын код – variabilní
symbol
гүйцэтгэлийн гэрээ – příkazní
smlouva
гүйцэтгэсэн ажлын тайлан – výkaz
práce
гэм буруу – zavinění
гэмт хэргийн болон ял
шийтгэлийн бүртгэл – rejstřík trestů
гэмт хэргийн уг үндэс – skutková
podstata
гэмт хэргийн хуйвалдааны бүлэг,
мафи – mafie
гэмт хэрэг – trestný čin
гэмт хэрэг – zločin
гэмт хэрэг анхаарал
болгоомжгүйгээр үйлдэх – nedbalostní zavinění
гэмт хэрэг гарсан байж болзошгүй
тухай мэдэгдэх – trestní oznámení
гэмт хэрэг санаатай үйлдэх –
úmyslné zavinění
гэмт хэрэгтэн – pachatel
гэмтлийн даатгал – úrazové
pojištění
гэмтлийн дарааx эмчилгээ –
poúrazová péče
гэнэтийн ослын даатгал – havarijní
pojištění
гэр бүл салалт, гэрлэлт цуцлалт
– rozvod
гэр бүлийг орлох ( асрах хандах )
үйлчилгээ – náhradní rodinná péče
гэр бүлийн байдал – rodinný stav
гэр бүлийн гишүүдэд тооцогдоx
хүмүүс – společně posuzované
osoby
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гэр бүлийн гишүүн – rodinný
příslušník
гэр бүлийн моногами хэлбэр –
monogamní manželství
гэр бүлийн хүчирхийлэл – domácí
násilí
гэрийн утас – pevná linka
гэрийн үйлчлэгч – pracovník
v domácnosti
гэрлэгчдийн иргэний эрх зүйн
чадамжийн нотолгоо – vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavření
manželství
гэрлэлт – manželství
гэрлэлт – sňatek
гэрлэлтийн баталгаа – oddací list
гэрч – svědek
гэрчилгээ, баримт, баталгаа –
certifikát
гэрчлэл – svědectví
гэрээ – smlouva
гэрээ, хэлэлцээр – dohoda
гэрээслэл – závěť
гэрээт эмнэлэг – smluvní nemocnice
гэрээт эрүүл мэндийн даатгал –
smluvní zdravotní pojištění
даатгагч – pojistitel
даатгал – pojištění
даатгалгүй тэтгэмжийн систэм –
nepojistné dávkové systémy
даатгалтай хүн – pojištěný
даатгалын – pojistný
даатгалын гэрээ – pojistná smlouva
даатгалын нөхвөр биелүүлэх
зарга – pojistné plnění
даатгалын тусгай зүйл – pojistná
výluka
даатгасан үйл явдал – pojistná
událost
даатгуулагчийн үнэмлэх,
даатгалын үнэмлэх – průkaz
pojištěnce
Даблины систем буюу гэрээ –
dublinský systém

давж заалдах – dovolání
давж заалдах гомдол – odvolání
давхар түрээслүүлэх – podnájem
давхар түрээслүүлэх гэрээ – podnájemní smlouva
дагалдах захидал – průvodní dopis
дагалдах хүнгүй насанд хүрээгүй
хүүхэд – nezletilé osoby bez doprovodu
дампуурал – bankrot
данс, тооцоо – účet
дансны хуулга – výpis z účtu
дарамтлах, зовоох, дээрэлхэх –
šikana
дарга, жнь:багийн дарга – starosta
дармал үсэг – hůlkové písmo
даруй шууд үзүүлэх онцгой
тусламж – mimořádná okamžitá
pomoc
дахин мэргэшүүлэх – rekvalifikace
дебет карт, зээлийн карт – debetní
karta
диплом, үнэмлэх – diplom
дипломат виз – diplomatické vízum
Докторын сургалт – postgraduální
studium
доод хэмжээ – minimum
Дотоод Хэргийн Яам – Ministerstvo
vnitra
Дотоод хэргийн яамны гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх
газар – Odbor prevence kriminality
MV
Дотоод хэргийн яамны Цагаач,
шилжин сууршилтын бодлогын
газар – Odbor azylové a migrační
politiky MV
дотрын эмч – internista
дугаар – číslo
дугтуй – obálka
дугуй тамга – kulaté razítko
дугуйлан – kroužek (zájmový)
дунд сургууль – střední škola
дундаж цалин – průměrná mzda

дүрвэгсдийн лагерь – uprchlický
tábor
Дүрвэгсдийн төвийн захиргааны
дүрвэгсэдэд зориулсан
цагаачлалын болон дасан
зохицох төв – integrační azylové
středisko Správy uprchlických zařízení
Дүрвэгсдийн төвийн захиргааны
орогноход зориулсан байр –
azylové zařízení Správy uprchlických
zařízení
дүрвэгч – uprchlík
дүрэм, жор – předpis
дүүргийн шүүх/ анхан шатны –
okresní soud
дэмжлэг – podpora
дэс дарааллалын дугаар –
pořadové číslo
дээд сургууль – vysoká škola
Дээд шүүх – vrchní soud
дээрэм – loupež
дээрэм – přepadení
ДЯЯ-ны харьяа Дүрвэгсдийн
төвийн захиргааны дүрвэгсдийг
байрлуулах төв – pobytové
středisko Správy uprchlických zařízení
MV
ДЯЯ-ны харьяа Дүрвэгсдийн
төвийн захиргааны дүрвэгсдийг
хүлээж авах төв – přijímací
středisko Správy uprchlických zařízení
MV
Европын Холбоо – Evropská unie
Европын Холбооны иргэний гэр
бүлийн гишүүний оршин суух
үнэмлэх – pobytová karta rodinného
příslušníka občana EU
Европын Эдийн Засгийн хамтын
нийгэмлэг – Evropský hospodářský
prostor
електрон гарын үсэг – elektronický
podpis
ердийн илгээмж – obyčejný balík
ерөнхий итгэмжлэл – všeobecná
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plná moc
ёс суртахууны хэм хэмжээ – etický
kodex
ЕХ-ны гишүүн орнуудын иргэн;
ЕХ-ны иргэн – občan EU
ЕХ-ны иргэний гэр бүлийн гишүүн
– rodinný příslušník občanů EU
ЕХ-ын удаан хугацааны оршин
суугч – dlouhodobě pobývající rezident EU
жижиг бизнесийн үйл
ажиллагааны тусгай эрх – koncese
k živnosti
жижиглэнгийн худалдаа – maloobchod
жирэмсний болон амаржсаны
тэтгэмжийн зөрөөг тэнцүүлэх
тэтгэмж – vyrovnávací příspěvek
v těhotenství a v mateřství
жирэмсний чөлөө – mateřská
dovolená
жолооны үнэмлэх – řidičské
oprávnění
жолооны үнэмлэх – řidičský průkaz
журам – řád
заавал биелүүлэх арга ажиллагаа,
явц – závazný postup
заавал биелүүлэх заавар –
závazný pokyn
заавал биелүүлэх, заавал
баримтлах – závazný
заавал даатгуулах даатгал – povinné ručení
заавал өгөх үнэлэлт дүгнэлт –
závazné stanovisko
заавал эзэмших боловсрол – povinná školní docházka
заалт, томилолт – ustanovení
зайлуулах эсвэл гэрээс нь түр
хугацаагаар хөөх – vykázání
зам ашигласны хураамж – mýtné
Замын цагдаагийн газар – dopravní
policie
зардалын дараа төлбөр – paušál
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зардлын дараа төлбөр – výdajový
paušál
зарлагч, мэдэгдэл өгөх – oznamovatel
зарлагын баримт – výdajový pokladní doklad
зарлан дуудах хуудас – předvolání
Засгийн газар, түүний
хэрэгжүүлэгч агентлаг – státní
správa
засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг – orgány státní správy
захидал – dopis
захиргааны ажиллагаа – správní
řízení
захиргааны байгууллага – správní
úřad
захиргааны байгууллагын
шийдвэртэй холбоотой
нэхэмжлэл гаргах – žaloba proti
rozhodnutí správního orgánu
захиргааны Дээд шүүх – Nejvyšší
správní soud
захиргааны журам – správní řád
захиргааны журмаар албадан
гаргах – správní vyhoštění
захиргааны хураамж – správní
poplatek
зохиогчийн эрх – copyright
зохион байгуулалттай гэмт хэрэг
– organizovaný zločin
зөвлөл – rada
зөвлөх үйлчилгээ – poradenské
služby
зөвлөх үйлчилгээ – poradenství
зөвхөн хүлээн авагчийн гарт
гардуулах захидал – dopis do vlastních rukou výhradně jen adresáta
зөвшөөрлийн шалгалт – aprobační
zkouška
зөвшөөрөл – povolení
зөрчил – přestupek
зуучлагч – zprostředkovatel
зээл – úvěr

зээлийн зардлын жилийн хүү –
RPSN
зээлийн карт – kreditní karta
ижил хүйстнүүд хамтран
амьдрагчаар бүртгүүлэх – registrované partnerství
ижил хүчинтэй эx хувь – stejnopis
илгээгч – odesílatel
илгээмж – balík
илгээмжийг гарт нь хүргэж
тооцоог бэлэн мөнгөөр хийдэг
систем – dobírka
импортын татвар, оруулах татвар
– dovozní clo
индекс – index
инкасо – inkaso
иргэд олон нийтийн байгууллага
– občanská společnost
иргэдийн нийгэмлэг буюу
нөхөрлөл – občanské sdružení
иргэдэд зөвлөгөө өгөх төв –
občanská poradna
иргэн – občan
иргэний / энгийн гэрлэлт –
občanský sňatek
Иргэний гэр бүл бүртгэлийн
албаны ажилтан – matrikář
Иргэний гэр бүл бүртгэлийн
байгууллага – matrika
иргэний гэр бүлийн байдлыг
бүртгэх газар – matriční úřad
иргэний үнэмлэх – občanský průkaz
иргэний хэрэг шүүхэд хянан
шийдвэрлэх хууль – občanský
soudní řád
иргэншил – občanství
ирцийн мэдээ – prezenční listina
итгэмжлэгдэгч – zmocněnec
итгэмжлэгч – zmocnitel
итгэмжлэл – plná moc
их сургуулийн хоёр дахь шатны
төгсгөлтийн шалгалт – rigorózní
zkouška
карт, үнэмлэх – karta

картын сан – kartotéka
касачны гомдол – kasační stížnost
коммандитийн компани – komanditní společnost
компани – společnost
компани болон хоршооллын
тухай хууль – zákon o obchodních
společnostech a družstvech
Компани, аж ахуйн нэгжийн
улсын бүртгэл – obchodní rejstřík
компани, компанийн нэр – firma
консул – konzul
консулын газар – konzulát
консулын газрын үйлчилгээний
төлбөр – konzulární poplatek
концессийг ( тусгай зөвшөөрөл )
үндэслэн явуулдаг бизнесийн үйл
ажиллагаа – koncesovaná živnost
лавлагаа – výpis
лизинг – leasing
ломбард – zastavárna
луйварчин – podvodník
магадлагч эмч – posudkový lékař
магадлан итгэмжлэл – akreditace
Магистрын сургалт – magisterské
studium
мандатын гэрээ – mandátní
smlouva
материаллаг үүрэг – věcné
břemeno
мөнгө солих эсвэл ажлын ээлж –
směna
мөнгө хөрөнгө – finanční prostředky
мөнгө хүүлэх – lichva
мөнгөн торгууль – peněžitý trest
мөнгөн тэтгэмж – dávky
мөнгөн хөрөнгө, эсвэл арга зам –
prostředky
мөнгөний, зээлийн хүү – úrok
муж – kraj
мужийн дарга ( аймгийн засаг
дарга ) – hejtman
мужийн төв хот – krajské město
мэдрэлийн эмч – neurolog
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мэдээ мэдээлэл – údaje
мэдээллийн цахим хайрцаг – datová schránka
мэргэжил эзэмшсний үндсэн дээр
явуулах үйл ажиллагаа – vázaná
živnost
мэргэжилд бэлтгэх сургууль –
vyšší odborná škola
мэргэжлийн ур чадварын шалгалт
– zkouška odborné způsobilosti
мэргэжлийн үнэмлэх – výuční list
мэс заслийн дарааx эмчилгээ –
pooperační péče
мэс заслын эмч – chirurg
нарийн мэргэжлийн эмч – odborný
lékař
нас барсны лавлагаа – úmrtní list
насанд хүрсэн иргэдийг
харгалзан дэмжигч – sociální kurátor pro dospělé
насанд хүрсэн хүн – zletilý
насанд хүрсэн/бие даасан хүн –
svéprávná osoba
насанд хүрээгүй хүүхэд – nezletilý
нийгмийн ажилтан – sociální
pracovník
нийгмийн асуудлын талаархи
зөвлөх үйлчилгээ – sociální poradenství
нийгмийн бүлгийн эвлэрүүлэн
зуучлал – komunitní mediace
нийгмийн даатгал – sociální
pojištění
нийгмийн үйлчилгээний ажилтан
– pracovník v sociálních službách
нийгмийн үйлчилгээний
төлөвлөлт – komunitní plánování
sociálních služeb
нийгмийн халамж – sociální dávky
нийгмийн халамж үйлчилгээ –
sociální služby
нийгмийн хоршоо нийгэмлэг –
sociální družstvo
нийгмийн хэргийн газар – odbor
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sociálních věcí
нийгмийн цөөнхи – menšina
нийгмээс тусгаарлагдсан/эмзэг
бүлэг – sociální vyloučení
нийгмээс хасагдах эрсдэлтэй
хүмүүс – osoby ohrožené sociálním
vyloučením
нийгэмлэг – spolek
нийлбэр цалин – superhrubá mzda
нийлүүлэгч – dodavatel
нийслэл Прага хот – hlavní město
Praha
нийт цалин – hrubá mzda
нийтийн ) итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч – obecný zmocněnec
нийтийн байр – ubytovna
нийтийн зар мэдээ – veřejná
vyhláška
нийтийн эрүүл мэндийн даатгал –
veřejné zdravotní pojištění
нийтээр тэмдэглэх баяр – svátek
нисэх онгоцны буудлын виз ( A
төрлийн виз ) – letištní vízum
ногоон карт – zelená karta
норм, стандарт – norma
нотариатч – notář
НӨАТ-ыг төлөгч – plátce DPH
нөхөн сэргээх дасгал – léčebná
rehabilitace
нөхөн сэргээх эмчилгээ –
rehabilitační péče
нөхөрлөлийн хувь эзэмшигч –
družstevní podíl
нөхцөл – podmínky
нутаг оронгүй хүн, харьяалалгүй
иргэн – bezdomovec (osoba bez
státní příslušnosti)
нууцлал, нууц хадгалах –
mlčenlivost
нүдний эмч – oční lékař
нүүлгэн шилжүүлэх – přesídlování
нэгдүгээр ангид орох хугацааг
хойшлуулах – odklad povinné školní
docházky

нэмүү өртгийн албан татвар – daň
z přidané hodnoty
нэмэлт төлбөр – příplatek
нэмэлт хамгаалалт – doplňková
ochrana
нэхэмжлэл, шаардлага – nárok
нэхэмжлэл, ялын төлөвлөгөө –
žaloba
нэхэмжлэх – vymáhat
нярайн хүүхдийн асрамжийн
газар – kojenecký ústav
олон нийтийн байгууллага –
veřejná správa
олон нийтийн компани – veřejná
obchodní společnost
олон нийтийн эрх ашигт үйлчлэх
компани/байгууллага – obecně
prospěšná společnost
олон улсын хамгаалал – mezinárodní ochrana
олон улсын хамгаалалт олгох
хүсэлт гаргасан хүн – žadatel o
mezinárodní ochranu
олон эхнэр, нөхөртэй байх
заншил – polygamní manželství
омбудсмен – ombudsman
оногдуулсан хорих ялыг тэнсэн
харгалзах – podmíněné odsouzení k
trestu odnětí svobody
оношилгоо – diagnóza
онцгой байдлын авраx cистем –
integrovaný záchranný systém
Опенкарт – Opencard
орлого – příjem
орлогын баримт – příjmový pokladní doklad
орогнолын тухай хууль – zákon o
azylu
орон гэргүй хүн – bezdomovec
орон гэргүй хүн – bezdomovec
(osoba bez přístřeší)
орон зай, газар – prostor
орон нутаг дах нийгмийн
хамгааллын газaр – okresní správy

sociálního zabezpečení
орон нутгийн засаглал – územní
samospráva
орон сууц – byt
орон сууцны зориулалтын бус
байр – nebytové prostory
орон сууцны хадгаламж – stavební
spoření
ортопед – ortoped
оршин суугаа газрын дагуу
харьяалал – místní příslušnost
оршин сууж буй байдлын тухай
тодорхойлолт – potvrzení o pobytu
оршин сууж буй түүх – potvrzení o pobytu s historií/přehledem
předchozích pobytových oprávnění
оршин суух – pobyt
оршин суух зорилго – účel pobytu
оршин суух зорилго - бизнес
эрхлэх – účel pobytu: podnikání
оршин суух зорилго - бусад – účel
pobytu: ostatní
оршин суух зорилго - гэр бүл –
účel pobytu: rodinný
оршин суух зорилго - гэр бүлийн
гишүүд хамт амьдрах – účel
pobytu: společné soužití rodiny
оршин суух зорилго - соёл,
урлагийн үйл ажиллагаа – účel
pobytu: kulturní
оршин суух зорилго - суралцах –
účel pobytu: studium
оршин суух зорилго - тус улсад
хамгаалалтад байх – účel pobytu:
ochrana na území
оршин суух зорилго - тус улсын
нутаг дэвсгэрт хүлээлгэх – účel
pobytu: strpění pobytu na území
оршин суух зорилго хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах
– účel pobytu: zaměstnání
оршин суух зорилго - эрдэм
шинжилгээний ажил – účel pobytu:
vědecký výzkum
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оршин суух зорилгын
тодорхойлолт – doklad o účelu
pobytu
оршин суух зөвшөөрлийн
шалгалт – pobytová kontrola
оршин суух зөвшөөрөл авах
зорилгоор олгосон виз – vízum za
účelem převzetí povolení k pobytu
оршин суух эрх – pobytové
oprávnění
оршуулгын тэтгэмж – pohřebné
оюуны өмч – duševní vlastnictví
оюутны хичээл таслалт –
záškoláctví
өв залгамжлал – dědictví
өв залгамжлалын болон үл
хөдлөх хөрөнгө шилжүүлсэн
ба бэлэглэсэний татвар – daň
dědická, darovací a z převodu nemovitosti
өвчний даатгалын тэтгэлэг –
dávky nemocenského pojištění
өвчтөн хүлээн авах өрөө –
ošetřovna
өдөр – den
өдөр өнжүүлэх – školní družina
өдрийн анги/ танхимын сургалт –
denní studium
өмгөөлөгч – obhájce
өмчлөл, эзэмшил – vlastnictví
өндөр насны тэтгэвэр – starobní
důchod
өндөр үнэтэй зүйлс агуулсан
илгээмж – cenný balík
өөрийгөө төлөөлөх байдлыг нь
хязгаарлах – omezení svéprávnosti
өөрийгөө тэжээн тэтгэх чадваргүй
насанд хүрсэн хүүхэд – zletilé
nezaopatřené dítě
өөрийгөө тэжээн тэтгэх чадваргүй
хүүхэд – nezaopatřené dítě
өөрөө албан татвар төлөгч –
samoplátce
өөрөө өөртөө засах, бие даасан –
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samospráva
«өөрт гардуулах» илгээлт (
баталгаатай захиa ) – doporučená
zásilka
өр – dluh
өр барагдуулагч/ шийдвэр
гүйцэтгэгч – insolvenční správce
өргөдөл, хүсэлт – motivační dopis
өргөх бичиг – petice
өрийн бүртгэл – registr dlužníků
өрийн бүртгэлийн лавлагаа – výpis z registru dlužníků
Өрөөсгөл хандлага, таамаг –
předsudek
өрхийн эмч – praktický lékař
өсвөр насны хүүхэд – mladistvý
өсвөр насны хүүхэд залуучуудыг
асран хамгаалагч – sociální kurátor
pro mládež
падаан – faktura
паспорт – pas
поликлиник, эрүүл мэндийн төв –
poliklinika
Прага хотын нийгмийн
хамгааллын газaр – Pražská správa
sociálního zabezpečení
прокурор – státní zástupce
Прокурорын газар – státní zastupitelství
рашаан сувилал – lázeňská péče
регистрийн дугаар – rodné číslo
резидент татвар төлөгч – daňový
rezident
сайн дурын ажилтан – dobrovolník
сайн дурын нүүлгэлт – migrace
dobrovolná
сайн дурын тэтгэврийн даатгал –
penzijní připojištění
салбар, тасаг – pobočka
санаандгүй үйлдсэн гэмт хэрэг –
nedbalostní trestný čin
санаатай үйлдэл, хэрэг – nedbalost
vědomá
санаатайтайгаар гэмт хэрэг

үйлдэх – úmyslný trestný čin
санал, гомдол, санаачлага –
podnět
санамсаргүй үйлдэл, хэрэг – nedbalost nevědomá
Сангийн Яам – Ministerstvo financí
сануулга – napomenutí
санхүүгийн тайлан ( баланс ) –
účetní uzávěrka
санхүүжилт, татаас – dotace
сарын нийт орлого – úhrnný
měsíční příjem
сарын орлого – měsíční příjem
сахилга батын донгодолт – důtka
систем – systém
соёл хоорондын – interkulturní
соёл хоорондын ажилтан – interkulturní pracovník
соёл хоорондын харилцааны
зуучлал – interkulturní asistence
соёл хоорондын эвлэрүүлэн
зуучлагч – interkulturní mediátor
соёл хоорондын эвлэрүүлэн
зуучлал – interkulturní mediace
соёлын шок, балмагдал – kulturní
šok
Соёлын Яам – Ministerstvo kultury
сонгогчийн үнэмлэх – voličský
průkaz
сувилгаа/асаргаа – péče
сум – okres
сурагчийн дэвтэр – žákovská
knížka
сурагчын тухай тэмдэглэл – školní
poznámka
сургалт – studium
сургалт шалгалтын дүрэм журам
– studijní a zkušební řád
сургалтын төрөл – studijní obor
сургалтын хөтөлбөрийг магадлан
итгэмжлэх – akreditace studijních
programů
сургуулийн аж ахуйч – školník
сургуулийн амралт – prázdniny

сургуулийн магтаал /сайшаал –
pochvala
сургууль – škola
сурлагын дэвтэр – studijní index
сурлагын тодорхойлолт – potvrzení o studiu
сууц өмчлөгчдийн дотоод журам
– domovní řád
сууц өмчлөгчдийн холбоо
( СӨХ ) – společenství vlastníků
jednotek
сууц өмчлөгчдийн хоршоо – bytové družstvo
сүм хийд дээр хийсэн хурим –
církevní sňatek
сэжиглэгдэж буй хүн – podezřelý
сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх
үйлчилгээ – psychologické poradenství
сэтгэл зүйч, сэтгэл засалч – psycholog/psychoterapeut
сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэг – psychiatrická léčebna
сэтгэл мэдрэлийн эмч – psychiatr
Тагнуулын ерөнхий газар –
Bezpečnostní informační služba
тариф, хураамж – sazba
тасалбар шалгагч – revizor
татвар ногдуулалт – platební výměr
daně
татвар ногдуулах орлогын суурь
– vyměřovací základ
татвар төлөгч – daňový poplatník
татвар төлөгч – plátce daně
татвар төлөгчийн дугаар – daňové
identifikační číslo
татвар төлөх үүрэг – daňová povinnost
татвараас зайлсхийх – daňový únik
татварын алба – správce daně
татварын зөвлөх үйлчилгээ –
daňové poradenství
татварын мэдүүлэг – daňové
přiznání
389

mongolský REJSTŘÍK
татварын сууриас хасч тооцогдох
зөрүү – odečitatelné položky od
základu daně
татварын суурь – základ daně
татварын хөнгөлөлт – daňové
slevy
татварын хувь, хэмжээ – daňová
sazba
татгалзах – zamítnutí
тахир дутуугийн тэтгэвэр – invalidní důchod
тогтмол орлого – pravidelný příjem
тогтоол – vyhláška
тогтоол журам дүрэм – stanovy
тогтоол захирамж – nařízení
тогтоосон хугацаа – lhůta
тодорхой албан тушаал эрхлэх,
үйл ажиллагаа явуулах эрхийг
хасах – zákaz činnosti
тодорхой бус хугацаа – doba
neurčitá
тодорхой газарт оршин суухыг
хориглох – zákaz pobytu
тодорхой хугацаа – doba určitá
төвлөрүүлсэн төлбөр буюу SIPO
– SIPO
төгсөгч – absolvent
төгсөлтийн шалгалт – závěrečná
státní zkouška
төгсөх шалгалт – absolutorium
төлбөр – platba
төлбөр төлөгдсөн байх өдөр – den
splatnosti
төлбөрийг хожимдуулсны
торгууль – penále
төлбөрийн баримт дээрхи хаяг –
fakturační adresa
төлбөрийн нэхэмжлэлийн
мэдэгдэл – fakturační údaje
төлбөрийн чадваргүй байдлыг
шийдвэрлэх ажиллагаа –
insolvenční řízení
төлөгч – plátce
төлөгч – poplatník
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төлөөлөгч – zástupce
төлөөлөгчийн газар – zastupitelský
úřad
төлөөлөн удирдагч, захирал –
jednatel
төлөөлөх байгууллага – statutární
orgán
төр захиргааны байгууллага –
správní orgán
төрийн албан ёсны хэл – úřední
jazyk
төрийн бус ашгийн бус
байгууллага ( ТББ ) – nevládní
nezisková organizace
төрөөс санхүүжилттай
байгууллага – příspěvková organizace
төрсний гэрчилгээ – rodný list
төсөв – rozpočet
төсөл болон төслийн мөнгө –
grant
тунхаглал, мэдүүлэг – prohlášení
туршилтын хугацаа – zkušební
doba
тусгай сургууль – speciální škola
тусламж, дэмжлэг – asistence
тусламж, дэмжлэг – pomoc
түр ажил, цагийн ажил – brigáda
түр зуурын эзэмшил – pacht
түр хугацааны виз – překlenovací
štítek
түр хугацааны хамгаалалт –
dočasná ochrana
түргэн тусламж – sanitka
түрээс – nájem
түрээсийн гэрээ – nájemní smlouva
түрээсийн төлбөр – nájemné
түрээслүүлэгч – pronajímatel
түрээслэгч – nájemce
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр –
sirotčí důchod
тэжээн тэтгэх үүрэг – vyživovací
povinnost
тэмдэг – symbol

тэмдэглэл, протокол, ёслол –
protokol
тэмдэглэлийн торгууль – bloková
pokuta
тэнссэн этгээдийг хянан
харгалзах – probace
тэтгэврийн – penzijní
тэтгэврийн даатгал – důchodové
pojištění
тэтгэврийн даатгалын бүртгэлийн
бичиг – evidenční list důchodového
pojištění
тэтгэврийн сан – penzijní fond
тэтгэврийн систем – penzijní
systém
тэтгэврийн хадгаламж –
důchodové spoření
тэтгэвэр – dávky důchodového
pojištění
тэтгэвэр – důchod
тэтгэмж – příspěvek
тэтгэмж – výživné
Тээвэрийн Яам – Ministerstvo
dopravy
удаан хугацаагаар оршин суух –
dlouhodobý pobyt
удирдах зөвлөл – správní rada
( улаан дугаар ) – číslo popisné
улсаас гарч явахад саад болж буй
шалтгаан – překážky vycestování
улсаас гэр бүлд үзүүлэх дэмжлэг
– finanční podpora rodiny
улсын бүртгэлийн дугаар –
identifikační číslo osoby
улсын иргэний харъяалалын
тухай тодорхойлолт – osvědčení
o státním občanství
улсын нийгмийн халамжийн
тэтгэмж – dávky státní sociální
podpory
улсын хэмжээнд нийтээр
тэмдэглэх баяр – státní svátek
Улсын цагдаагийн байгууллага
/ Чех улсын цагдаагийн

байгууллага – státní policie
урвуулан ашиглах – zneužívání
урлагийн дунд/дээд сургууль –
konzervatoř
урологи, бөөр шээсний зам –
urologie
урьдчилан сэргийлэлт – prevence
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
– preventivní opatření
урьдчилан сэргийлэх үзлэг – preventivní prohlídka
урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ –
preventivní péče
урьдчилан шийдвэрлэх асуудал –
předběžná otázka
урьдчилгаа – záloha
урьдчилгаа албан татвар – zálohová daň
урьдчилсан тогтоол/арга хэмжээ
– předběžné opatření
үе тэнгийхний хоорондох
эвлэрүүлэн зуучлал – peer mediace
үйл ажиллагаа – řízení
үйл ажиллагаа эрхлэж эхэлсэн
тухай албан ёсоор мэдэгдэх
үүрэгтэй төрлийн үйл ажиллагаа
– ohlašovací živnost
үйл ажиллагаа эрхлэх – provozování
үйл ажиллагаанд оролцогч –
účastník řízení
үйл ажиллагааны тухай гэрээ –
smlouva o dílo
Үйлдвэрийн болон ажлын осол –
pracovní úraz
үйлдвэрчний эвлэл – odbory
үйлдвэрээс юмуу ажлаас үзүүлж
буй эрүүл мэндийн үйлчилгээ –
závodní zdravotní péče
үйлдэл – úkon
үйлдэл, хэлэлцэх, харилцах –
jednání
үйлчилгээ – služba
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үйлчлүүлэгч – klient
үйлчлүүлэгчтэй харилцах нэгдсэн
цэг – Jednotné kontaktní místo
үл хөдлөх хөрөнгийн албан
татвар – daň z nemovitosti
үл хөдлөх хөрөнгийн улсын
бүртгэл – katastr nemovitostí
үл хөдлөх хөрөнгийн улсын
бүртгэлд бүртгүүлэх – vklad do
katastru nemovitostí
үл хөдлөх хөрөнгө – nemovitost
үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын
компани – realitní agentura
үлсын тэмдэгт – kolková známka
үндсэн хуулийн цэцэд гомдол
гаргах – ústavní stížnost
Үндсэн Хуулийн шүүх – Ústavní
soud
Үндсэн хууль – ústava
үндэслэлгүй гомдол – blanketní
odvolání
үнийн жагсаалт – ceník
үнэ төлбөргүй үйлчилгээ – bezplatná služba
үнэмлэх – průkaz
үнэмлэх болон диплом гардуулах
ёслол – promoce
үнэмлэх, гэрчилгээ,
тодорхойлолт – osvědčení
үргэлжилсэн данс – kontokorentní
účet
үрчлэгдсэн хүүхэд – osvojenec
үүрэг – povinnost
факультетийн эмнэлэг – fakultní
nemocnice
фандрэйзинг, хөрөнгө /тэтгэмж
цуглуулах – fundraising
хавдрын эмч, хорт хавдар судлал
– onkolog
хавсралт – příloha
хавтаст хэрэг – spis
хавтаст хэрэгтэй танилцах –
nahlížení do spisu
хадгаламж – spoření
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хадгаламжийн данс – spořicí účet
хамгаалал – ochrana
хамгаалах байр – azylové bydlení
хамрагдах сургууль – spádová
škola
хамтран амьдрагч – druh/družka
хамтран эзэмшигчийн хувь – spoluvlastnický podíl
хандивын сан, сан – fundace
харгалзан дэмжигч, асран
хамгаалагч – opatrovník
харилцах данс – běžný účet
хариуцагч, эрхлэгч, даамал –
správce
хариуцлагаас үүсэх эрсдэлийн
даатгал – pojištění odpovědnosti za
škodu
хариуцлагатай төлөөлөгч –
odpovědný zástupce
хариуцлагатай төлөөлөгчийн
мэдэгдэл – prohlášení odpovědného
zástupce
харъяалал – příslušnost
харьяа – věcná příslušnost
харьяатын тухай хууль – zákon
o státním občanství
хасах – zbavení
хаяг – adresa
хипотекийн зээл – hypotéka
хог хаягдлын хураамж – poplatek
za odpad
хойшлогдох – odklad
хориглох, хориг – zákaz
хорих ял – nepodmíněný trest odnětí
svobody
хорих ял – trest odnětí svobody
хорих ялыг тэнсэх – podmíněný
odklad výkonu trestu odnětí svobody
хоршоо – družstvo
хоршоололын орон сууц –
družstevní byt
хот – město
хот тосгон; суурин газар – obec
хот, тосгон, төвлөрсөн суурин

газрын иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын тэргүүлэгчид – obecní rada
хот, тосгоны захиргаа – obecní
úřad
хот, тосгоны захиргааны
хүүхдийн нийгэм, эрх зүйн
хамгаалалтын хэлтэс – oddělení
sociálně právní ochrany dětí
městského úřadu
хот, тосгоны иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал – zastupitelstvo obce
хот, тосгоны; төвлөрсөн суурин
газрын – obecní
хотын засаг дарга – primátor
хотын захиргаа – magistrát
хотын нийтийн зорчигч тээвэр –
městská hromadná doprava
хохирогч – poškozený
хөдөлмөр зуучлалын төв – pracovní agentura
хөдөлмөр эрхлэлт – zaměstnání
Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай
хууль – zákon o zaměstnanosti
хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл –
pracovní povolení
Хөдөлмөр, Нийгмийн Хэргийн
Яам – Ministerstvo práce a sociálních
věcí
хөдөлмөрийн бүтээмж, хүч чадал
– pracovní výkon
Хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах –
dohoda o rozvázání pracovního
poměru
хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах
мэдэгдэл – výpověď
хөдөлмөрийн дарлан мөлжилт –
pracovní vykořisťování
Хөдөлмөрийн хууль – zákoník
práce
хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа
– pracovněprávní vztahy
хөнгөн гэмт хэрэг – přečin
хөндлөнгөөс оролцох – intervence

хөндлөнгөөс оролцох тусламж –
intervenční centrum
хөндлөнгөөс оролцох
тусламжийн төв – krizová intervence
хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрөх –
promlčecí lhůta
хөрөнгийн компани – kapitálová
společnost
хуанлийн өдрүүд – kalendářní dny
хувиараа ажил, жижиг бизнесийн
үйл ажиллагаа эрхлэх – živnost
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
( OSVČ ) нийгмийн даатгалд
хамрагдах урьчилгаа тариф –
minimální zálohy na sociální pojištění
u OSVČ
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
этгээд ( OSVČ ) – osoba samostatně
výdělečně činná
хувийн мэдээлэл – osobní údaje
хувийн өмч – osobní vlastnictví
хувийн өмчийн орон сууц – byt v
osobním vlastnictví
хувилбарт ( алтернатив ) ял –
alternativní trest
хувь нийлүүлсэн
нийгэмлэг, корпораци – obchodní
korporace
хувь хүн/этгээд – fyzická osoba
хувь хүний орлогын албан татвар
– daň z příjmů fyzických osob
Хувь хүний цалин болон бусад
орлогын албан татварын
мэдүүлэг – prohlášení poplatníka
daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků
хувь хэсэг, оногдол – podíl
хувь этгээдийн ( хүний )
дампуурал – osobní bankrot
хувьцаа эзэмшигчдийн хурал –
valná hromada
хувьцаат компани – akciová
společnost
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хугацаа дууссан паспорт – prošlý
pas
хугацаа хэтрэх – prodlení
худалдаа – obchod
худалдааны – obchodní
( худалдааны ) компани – obchodní
společnost
худалдан авах давуу эрх –
předkupní právo
худалдах тухай гэрээ – kupní
smlouva
хулгай – krádež
хулгай – odcizení
хураамж – poplatek
хуудас – list
хуулбар – opis
хуулиар тогтоогдсон хот – statutární město
хуулийн дагуу оршин суух
хийсвэр зөвшөөрөл – fikce legálního pobytu
хуулийн этгээд – právnická osoba
хуулийн этгээдийн орлогын
татвар – daň z příjmů právnických
osob
хууль – zákon
Хууль бус шилжин суурьших
хөдөлгөөн зохицуулалт – regularizace nelegální migrace
хууль дүрэм – právní předpis
хууль ёсны асрамжлагч – poručník
хууль ёсны төлөөлөгч – zákonný
zástupce
Хууль зөрчих – protiprávní jednání
хууль зүйн – právní
хууль зүйн мэргэжлийн үнэлэлт –
stanovisko
хууль зүйн үнэ төлбөргүй
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ – bezplatné právní poradenství
хууль зүйн хариуцлага – právní
odpovědnost
Хууль Зүйн Яам – Ministerstvo
spravedlnosti
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хууль тогтоомжуудын хүчин
төгөлдөр байдал – platnost
právního předpisu
хууль хүчин төгөлдөр болох –
účinnost zákona
хуульч – právník
хуульч өмгөөлөгч – advokát
хуульч, өмгөөлөгч – právní
zástupce
хуурамч гэрлэлт – účelové
manželství
хүлээлгийн виз эсвэл визийг нь
түр барих байлгах – vízum strpění
хүлээн авагч – adresát
хүлээн авагч – příjemce
хүлээн авагч, хэрэглэгч – odběratel
хүлээн авагчид гардуулах
захидал – dopis do vlastních rukou
хүлээн авагчийн үнэмлэх – průkaz
příjemce
хүлээх танхим, хүлээлгийн өрөө
– čekárna
хүмүүнлэгийн цагааачлал – humanitární azyl
хүн амины хэрэг – vražda
хүн асарсны тэтгэмж – ošetřovné
хүн худалдах – obchodování s lidmi
хүний үндсэн эрх – základní lidská
práva
Хүний эрхийг хамгаалах сайд –
ministr pro lidská práva
хүргэлт – doručení
хүснэгт, маягт, анкет – formulář
хүсэлт – žádost
хүсэлт гаргагч – žadatel
хүсэлт гаргах – podání žádosti
хүсэлтийг цахим ( электрон )
хэлбэрээр өгөх – elektronické
podání žádosti
хүсэлтийн дутуу арилгахыг
хүссэн албан тоот ( дутуу
материал өгсөн үед ийм захиа
явуулдаг ) – výzva k odstranění vad
žádosti

хүсэлтийн нэмэлт материал –
dodatky k žádosti
хүсэлтэд хавсрагдах материал –
náležitosti žádosti
хүүxдийг гэр бүлийн нөхцөлд
асран өсгөх – pěstounská péče
хүүгийн хувь хэмжээ – úroková
sazba
хүүгийн хэмжээ – úroková sazba
хүүхдийг асрамжийн газар,
засан хүмүүжүүлэх төвд
асран хүмүүжүүлэх ойлголтыг
багтаасан нэр томъёо – ústavní
výchova
хүүхдийн тэтгэмж – přídavek na
dítě
хүүхдийн эмч – dětský lékař
хүүхэд – dítě
хүүхэд өргөж авсан эцэг эх – osvojitel
хүүхэд үрчлэх – adopce
хүчин төгөлдөр байдал – platnost
хүчин төгөлдөр байдал – právní
moc
хүчин төгөлдөр бус гэрлэлт –
neplatné manželství
хүчингүй паспорт – neplatný pas
хэв журмын торгууль – pořádková
pokuta
хэвтүүлэн эмчлэх – lůžková péče
хэл – jazyk
хэлмэрч – tlumočník
хэлний сургууль, курс – jazyková
škola
хэлтэс – oddělení
хэлэлцээ, хэлэлцэх – vyjednávání
хэргийн ( бүртгэлийн эсвэл
дарааллын ) дугаар – číslo jednací
хэрэглэгчийн үйлчилгээ – zákaznické služby
хэрэгтэн – zločinec
Хэсгийн ( хотын ) цагдаагийн
газрууд – obecní policie
хэсэгчлэн барагдуулах гэрээ –

splátkový kalendář
хэсэгчлэн төлөх – splátka
хэт нэг талыг барьсан
тохиолдолд гомдол гаргах ( шүүх,
шүүх бүрэлдэхүүнээс татгалзах
тухай хүсэлт ) – námitka podjatosti
хээл хахуул – úplatek
хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани – společnost s ručením
omezeným
хяналт шалгалт – kontrola
хяналтын зөвлөл – dozorčí rada
Хяналтын шатны буюу Дээд шүүх
– Nejvyšší soud
хянах эмч – revizní lékař
цаг хугацаа – doba
цагаан хүсэлт – blanketní žádost
цагаач, орогногч – azylant
цагаачлал, орогнол – azyl
Цагдаагийн алба – útvar policie
цагдаагийн газар – policie
цагдан хорих – vazba
цалин хөлс – mzda
цалингийн бүртгэл – mzdová
evidence
цалингийн доод хэмжээ – minimální mzda
цалингийн шимтгэл – odvody ze
mzdy
цахим сурлагын дэвтэр – elektronický index
цол, хэргэм, зэрэг – titul
цочрол, шок – trauma
цөөхөн тоот үндэстэн – národnostní menšina
цуцлагдах хугацаа – výpovědní
lhůta
цэвэр цалин – čistá mzda
цэвэр, бохир усны төлбөр – vodné
a stočné
( цэнхэр дугаар ) – číslo orientační
цэнхэр карт – modrá karta
цэцэрлэг – mateřská škola
Чех улсын мэдээлэл болон
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лавлагаа авах төв газар – Czech
POINT
Чех улсын нутаг дэвсгэрт оршин
суух амьжиргааны зардал –
prostředky k pobytu na území
чих, хамар, хоолойн эмч – ORL
чөлөөний хуудас – omluvenka
чөлөөт цаг өнгөрөөх газар – nízkoprahové zařízení
Ш/х буюу шуудангын хайрцаг –
P. O. Box
шалгалт – zkouška
шантаажлагч – vyděrač
шашны баяр – církevní svátek
Шварцсистем ( далд хөдөлмөр
эрхлэлт ) – švarcsystém
Шенгений орнууд – schengenský
prostor
шийдвэр – rozhodnutí
Шийдвэр гаргахад нөлөөлөх
орлого – rozhodný příjem
шийдвэр, тогтоол – rozsudek
шийдвэр, тогтоол – usnesení
шийтгэл – sankce
шилжилт хөдөлгөөн – migrace
шилжин суурьшигч – migrant
шилжин суурьшигчдийн хэлний
бүлгийн хэлмэрч – komunitní
tlumočník
шилжүүлгээр хийгдэх төлбөр –
platba převodem
шинж тэмдэг – symptom
шинжилгээ, хариу, дүгнэлт –
posudek
шинжээчийн дүгнэлт – znalecký
posudek
шинэчилсэн хууль – novela zákona
шөнийн амгалан тайван байдал –
noční klid
шуудан – pošta
шуудангийн илгээмж – zásilka
шуудангийн индекс – poštovní
směrovací číslo
шуудангийн мөнгөн шилжүүлгийн
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ордер – poštovní poukázka
шуудангийн мөнгөн шилжүүлгийн
ордер – složenka
шуудангийн төлбөр – poštovné
шүдний эмч – zubní lékař
шүүгдэгч – obžalovaný
шүүн таслах ажиллагаа, шүүхийн
ажиллагаа – soudní řízení
шүүх – soud
шүүх ажиллагааг тодорхой
хугацаагаар завсарлуулaх –
přerušení řízení
шүүхийн – soudní
шүүхийн ажиллагааны зардал –
náklady řízení
шүүхийн журмаар албадан гаргах
– soudní vyhoštění
шүүхийн зардал – soudní výdaje
шүүхийн орчуулга – soudní překlad
шүүхийн тогтоолыг албадан
гүйцэтгэх – exekuce
шүүхийн хэлмэрч – soudní
tlumočník
шүүхийн шинжээч – soudní znalec
эвлэрүүлэн зуучлагч – mediátor
эвлэрүүлэн зуучлал – mediace
эд хөрөнгийн даатгал – pojištění
domácnosti
эд хөрөнгө хариуцагч – správce
majetku
эзэмшигч, өмчлөгч, эзэн – majitel
эзэмших эрхийн гэрчилгээ – list
vlastnictví
эзэмшсэн боловсрол – dosažené
vzdělání
экспортын татвар – vývozní clo
элсэгчийн анкет – přihláška
элсэлтийн шалгалт – přijímací
zkoušky
эмийн жор – lékařský předpis
эмнэлэг – nemocnice
эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх –
hospitalizace
эмч – lékař

эмчийн өрөө – ordinace
эмчийн үзлэг – lékařské vyšetření
эмчийн үйлчилгээний хураамж –
regulační poplatek
эмчилгээ, арчлах сувилах –
ošetření
эмэгтэйчүүдийн эмч – ženský lékař
эрүүгийн байцаан шийтгэх
ажиллагаа – trestní řízení
эрүүгийн хариуцлага – trestní
odpovědnost
эрүүгийн хууль – trestní zákoník
Эрүүгийн хэргийг хянан
шийдвэрлэх хууль – trestní řád
эрүүл мэндийн даатгал – zdravotní
pojištění
эрүүл мэндийн даатгалын
гэрээний тусгай зүйл – výluka ve
smluvním zdravotním pojištění
эрүүл мэндийн эмчилгээ,
сувилгаа – zdravotní péče
Эрүүл Мэндийн Яам – Ministerstvo
zdravotnictví
эрх – právo
эрх зүйн зөрчил – delikt
эрх зүйн чадамжит байдал – svéprávnost
эрх, зөвшөөрөл – oprávnění
эрхийн бичиг – poukázka
эрэн сурвалжилж буй хүн – hledaná osoba
эрэн сурвалжлах – pátrání
эсэргүүцэл – odpor
эсэргүүцэл; эсэргүүцэх – námitka
этгээд, хүн – osoba
этник цөөнхи, бага ястан – etnická
menšina
эх орондоо сайн дураар буцах –
dobrovolný návrat
эцэг эх байх эрхийг хасах –
zbavení rodičovské zodpovědnosti
эцэг эх болсны амралт –
rodičovská dovolená
эцэг эхийн тэтгэмж – rodičovský

příspěvek
эцэг эхийн үүрэг хариуцлага –
rodičovská zodpovědnost
эцэг, эцгийн үүрэг – otcovství
эчнээ сургалт/ зайн сургалт –
kombinované studium
ээлжийн амралт, чөлөө – dovolená
Яам – ministerstvo
яаралтай түргэн тусламж – zdravotnická záchranná služba
яаралтай түргэн тусламжийн
үйлчилгээ – zdravotní pohotovost
явуулсан өдөр – den odeslání
ял шийтгэл – trest
ял шийтгэлгүй байх – trestní
bezúhonnost
ял шийтгэлтэй эсэх лавлагаа –
výpis z rejstříku trestů
ялгаварлан гадуурхах – diskriminace
яллагдагч – obviněný
яллах тал, зарга мэдүүлэх тал –
žalobce
ялтан – odsouzený
ялын, шийтгэлийн – trestní
яс үндэс – národnost
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