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TERMÍNY A SPOJENÍ POUŽÍVANÉ 
V SOUDNÍ PRAXI

VŠEOBECNÝ ČESKO-ANGLICKÝ GLOSÁŘ1

ADVOKÁT ATTORNEY-AT-LAW 
  (U.S.) / COUNSELLOR 
 (U.S.) / SOLICITOR (U.K.) / 
 BARRISTER (U.K.) / LAWYER

[viz též OBHÁJCE, PLNÁ MOC, ZÁSTUPCE]

advokacie the Bar
advokát v civilních věcech litigator, counsellor-at-law, attorney-

at-law
advokátní kancelář law offi ce, law fi rm, attorneys-at-law
advokátní komora the Bar, Bar Association (U.S.), Bar 

Council (U.K.)
advokátní koncipient junior attorney, lawyer clerk, 

articling attorney, articled clerk, 
pupil (U.K., pro výkon funkce 
barristera), trainee solicitor

člen advokátní komory barrister, member of the Bar 
Association

jednat jako act in the capacity of
jednat za act on behalf of, act in the name of
koncipientská praxe clerkship, pupillage (U.K., pro 

výkon funkce barristera)
notář notary (public)
nutná obhajoba mandatory defence
občanská právní poradna Citizens Advice Bureau
obhájce jednající v substituci (CZ) substitute counsel
obhájce u nižšího soudu (U.K.) solicitor (U.K.)

1  Seznam termínů a spojení používaných v soudní praxi je uveden na straně 405.
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obhájce u vyššího soudu (U.K.) barrister (U.K.)
poradit se v právní záležitosti take legal advice, seek legal advice
právní poradce legal advisor, legal counsel
právní poradna legal advice bureau, law centre (U.K.)
právní zástupce obhajoby counsel for the defence, defence 

attorney, defending counsel
právo na obhájce right to counsel
právo na slyšení right of audience
soudní úředník přijímající přísežná 

prohlášení
commissioner for oaths (U.K.)

stát se členem advokátní komory be called to the Bar
státní zástupce (dříve prokurátor) counsel for the prosecution, pros-

ecutor, state attorney, prosecuting 
counsel, prosecuting attorney

státní zastupitelství (state) prosecuting attorney’s offi ce, 
public prosecutor’s offi ce

ustanovený obhájce appointed counsel
vykonávat advokacii practise at the Bar
zplnomocněný zástupce, zmocněnec attorney-in-fact

Poznámky:
1)  Některé slovníky uvádějí ve významu „advokát“ anglický výraz advo-

cate, avšak v tomto významu se používají spíše výrazy lawyer, coun-
sel, attorney, solicitor. Advocate se používá ve Skotsku pro právního 
zástupce zastupujícího klienta u soudu. Anglické sloveso to advocate 
se častěji používá jako sloveso ve významu „obhajovat před veřej-
ností“, tj. většinou nikoliv u soudu. Substantivum advocate překlá-
dáme do češtiny jako přívrženec nebo zastánce. Pozor na výslovnost: 
podstatné jméno advocate se vyslovuje [�ædvəkət], kdežto sloveso to 
advocate má výslovnost odlišnou: [�ædvəkeit].

2)  Notář se v češtině používá jako samostatný termín, v angličtině větši-
nou s přívlastkem public v postavení za podstatným jménem. Množ-
né číslo zní notaries public. Notary public překládáme bez přívlastku 
jako notář a naopak. V anglosaském právním řádu může být funkce 
advokáta a notáře spojena.
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V

ENGLISH TERMS AND PHRASES 
USED IN COURTS AND IN THEIR 

DOCUMENTS DEFINED

ABANDONMENT – When a parent leaves a child without enough care, su-
pervision, support, or parental contact for an excessive period of time. 
OPUŠTĚNÍ, ZANEDBÁNÍ PÉČE 

ACKNOWLEDGEMENT OF SERVICE FORM – This is a form sent by 
the court to the Respondent (and Co-respondent if any) together with the di-
vorce petition. The form asks questions about the divorce petition and must be 
returned to the court to establish service of the petition.
ZÁSILKA S DORUČENKOU

ADDRESS FOR SERVICE – The address given by a party where documents 
can be served on them by hand, post or some form of electronic communication. 
ADRESA NA DORUČOVÁNÍ

ADJOURN – Defer or postpone a court event to another day. 
ODROČIT

ADULTERY – Sexual intercourse that takes place while you are married, at 
any time before a Decree Absolute, with someone of the opposite sex who is 
not your husband or wife.
CIZOLOŽSTVÍ

AFFIDAVIT – A formal statement, sworn on oath to be t rue by the person 
making it. 
PŘÍSEŽNÉ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ANCILLARY RELIEF – A general term for the possible fi nancial orders that 
a court can make in addition to a petition for divorce or Judicial Separation.
DODATEČNÉ ROZHODNUTÍ SOUDU
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ANNULMENT OF MARRIAGE – Also called a nullity, an annulment of 
marriage is a legal action that says your marriage was never legally valid 
because of unsound mind, incest, bigamy, being too young to consent, fraud, 
force, or physical incapacity. A judgement of nullity can have a signifi cant 
impact on property division, spousal support and attorney’s fee awards.
PROHLÁŠENÍ MANŽELSTVÍ ZA NEPLATNÉ

APPEAL – When someone that loses at least part of a case asks a higher court 
(called an “appellate court”) to review the decision and say if it was right. This 
is called “to appeal” or “to take an appeal.” The person that appeals is called 
the “appellant.” The other person is called the “appellee.”
ODVOLÁNÍ

APPLICANT – The person who applies to a court for orders.
NAVRHOVATEL / ŽADATEL

BATTERY – any willful and unlawful use of force or violence upon the per-
son of another.
UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ, FYZICKÉ NÁSILÍ

BEST INTERESTS OF THE CHILD – This is the standard courts use when 
deciding issues involving custody and visitation rights, or whether to approve 
adoptions and guardianships. This standard requires the courts to consider 
many factors, including which parent would best provide for the children’s 
health, safety and welfare; what the children’s preference is; whether there 
has been any child or sexual abuse; and whether there has been any domestic 
violence by one parent to the other parent.
ZÁJEM DÍTĚTE

BURDEN OF PROOF – The obligation of a party to establish the required 
degree of proof concerning a fact or facts in dispute in the proceeding.
DŮKAZNÍ BŘEMENO

CARJACKING – The felonious taking of a motor vehicle in the possession 
of another, from his or her person or immediate presence, or from the person 
or immediate presence of a passenger of the motor vehicle, against his or her 
will and with the intent to either permanently or temporarily deprive the per-
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IX

UKÁZKA ANGLICKÉ SOUDNÍ 
LISTINY A JEJÍHO PŘEKLADU

SUPERIOR COURT OF _____________
Family Division

Domestic Relations Branch

(name)
(address)

Plaintiff

C.          Civil Action No. ________________

(name)
(address)

Defendant

JUDGEMENT OF ABSOLUTE DIVORCE
FINDINGS OF FACT, CONCLUSIONS OF LAW

This cause came for hearing on the Complaint for Absolute Divorce fi led by 
the Plaintiff herein; upon service thereof on Defendant; that on the basis of the 
present hearing, the testimony presented and the witnesses adduced therein, 
the Plaintiff appears pro se, the Defendant was duly served process and failed 
to appear being wholly in default; the Court hereby enters the following fi nd-
ings of fact conclusions of law and order

FINDINGS OF FACT

(1) The Plaintiff is and has been bona fi de resident of __________ for more 
than six (6) months next preceding the fi ling of the Complaint herein.
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NEJVYŠŠÍ SOUD V _____________
Oddělení rodinného práva
Sekce rodinných vztahů

(jméno)
(adresa)

Navrhovatel/navrhovatelka

Občanskoprávní řízení č. ________________

(jméno)
(adresa)

Odpůrce/odpůrkyně

KONEČNÝ ROZSUDEK O ROZVODU MANŽELSTVÍ,
ZJIŠTĚNÝ SKUTKOVÝ STAV, PRÁVNÍ ZÁVĚR

Tato právní věc byla předložena k soudnímu projednání na základě návrhu na 
vydání konečného rozsudku o rozvodu manželství podaného uvedenou navrho-
vatelkou a po doručení návrhu odpůrci. Na základě dnešního projednání, před-
ložených důkazů a výpovědí svědků, za osobní účasti navrhovatelky a v nepří-
tomnosti odpůrce, který byl řádně předvolán a tuto povinnost nesplnil, soud 
zjistil následující skutkový stav, přednesl právní závěr a vydal rozhodnutí.

ZJIŠTĚNÝ SKUTKOVÝ STAV

(1) Navrhovatelka je podle všeho obyvatelkou __________ a před podáním 
svého návrhu bydlela na této adrese déle než šest (6) měsíců.




