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Anhang Nr. 1: Tschechische zusammengesetzte Formen des Passivs1  1. Gegenwart  Indikativ 

 
2. Gegenwart Konditional 

 

3. Vergangenheit Indikativ 
Vergangenheit (Präteritum, Indikativ)  Singular Plural 1. Person byl, -a, -o + jsem + hledán, -a, -o byli, -y, -a + jsme + hledáni, -y, -a 

2. Person byl, -a, -o + jsi + hledán, -a, -o byli, -y, -a + jste + hledáni, -y, -a 
3. Person byl, -a, -o + (-) + hledán, -a, -o byli, -y, -a + (-) + hledáni, -y, -a 

 
 
 
                                                           1 CVRČEK, Václav et al., Mluvnice současné češtiny, S. 290. 
 

Gegenwart (Indikativ Präsens) 
 Singular Plural 

Mask. Fem.  Neutr. Mask. Fem. Neutr.  
1. Person jsem hledán jsem hledána jsem hledáno jsme hledáni jsme hledány jsme hledána 
2. Person jsi hledán jsi hledána jsi hledáno jste hledáni jste hledány jste hledána 
3. Person je hledán je hledána je hledáno jsou hledáni (bel.)  jsou hledány (unbel.) 

jsou hledány jsou hledána 

Gegenwart (Konditional Präsens)     Singular Plural 1. Person byl, -a, -o + bych + hledán, -a, -o byli, -y, -a + bychom + hledáni, -y, -a 
2. Person byl, -a, -o + bys + hledán, -a, -o byli, -y, -a + byste + hledáni, -y, -a 
3. Person byl, -a, -o + by + hledán, -a, -o byli, -y, -a + by + hledáni, -y, -a 



 

 
 

4. Vergangenheit Konditional 
Vergangenheit (Präteritum, Konditional)  Singular Plural 1. Person byl, -a, -o + bych + byl, -a, -o        + 

hledán, -a, -o byli, -y, -a + bychom + byli, -y, -a + 
hledáni, -y,-a 

2. Person byl, -a, -o + bys + byl, -a, -o+ hledán, -a, -o byli, -y, -a + byste + byli, -y, -a + 
hledáni, -y,-a 

3. Person byl, -a, -o + by + byl, -a, -o + hledán, -a, -o byli, -y, -a + by + byli, -y, -a + 
hledáni, -y,-a 

 
5. Zukunft Indikativ 

Zukunft (Futur, Indikativ)  Singular Plural 1. Person budu hledán, -a, -o budeme hledáni, -y, -a 2. Person budeš hledán, -a, -o budete hledáni, -y, -a 3. Person bude hledán, -a, -o budou hledáni, -y, -a 
 

 
Anhang Nr. 2: Liste aller Vorgangspassivkonstruktionen in Vertrag von 
Maastricht 
Vorgangspassiv S. 
versetzt werden 3 
getroffen werden 5 
geprüft wird 7 
werden verwirklicht 7 
werden unterstützt 7 
wird geändert 11 
wird ersetzt 11 
wird eingefügt 13 
wird eingefügt 14 werden wahrgenommen 14 
werden unterstützt 14 
werden eingefügt 14 
werden geschaffen 14 
zugewiesen werden 14 
errichtet wird 14 
zugewiesen werden 15 

wird gestrichen 15 
wird eingefügt 15 
wird eingefügt 16 
erleichtert wird 16 
wird ausgeübt 16 
wird ausgeübt 16 
wird getragen 16 werden zusammengefasst 17 
werden eingefügt 18 
werden ersetzt 18 
erachtet wird 20 
werden beseitigt 20 
werden beseitigt 21 
werden erlassen 21 
wird eingefügt 22 
wird eingefügt 22 
ersucht wird 22 

wird ersetzt 23 
wird eingefügt 23 
wird eingefügt 23 
ersucht wird 23 
wird gefasst 24 
ersetzt worden sind 24 
wird eingefügt 24 
eingesetzt wird 24 
werden ersetzt  24 
gefördert wird 24 
wird festgestellt 25 
werden behandelt 26 
getroffen werden 26 
werden festgelegt 27 
wird berücksichtigt 27 
berücksichtigt werden 27 
wird festgestellt 28 



 

 
 

werden 
veröffentlicht 28 
korrigiert worden ist 28 
korrigiert worden ist 29 aufgehoben worden ist 29 
gefördert wird 29 
wird gehört 30 
werden erlassen 31 
vorgesehen werden 32 
werden abgegeben 32 
wird gewährleistet 33 
wird beteiligt 33 
werden ernannt 33 
wird eingeladen 34 
wird eingesetzt 34 
wird eingesetzt 35 
wird aufgelöst 35 
herbeigeführt wird 37 
wird errichtet 37 
wird geleitet  37 
wird verwaltet 37 
bestellt wird 37 
wird ernannt 37 
wird ausgewählt 37 
aufgelöst wird 37 
werden festgelegt 37 
wird unterbreitet 38 
wird angehört 38 
wird angehört 38 
wird nicht geändert 39 
wird festgesetzt 39 
wird getroffen 40 
werden unterrichtet 40 
wird geprüft 40 
wird geprüft 41 sind festgelegt worden 41 
wird angehört 41 
bestimmt wurde 42 
werden bezeichnet 42 

wird gewährt 42 
werden bezeichnet 42 
wird geregelt 42 
wird liquidiert 43 
wird geregelt 43 
wird errichtet 43 
festgelegt werden 43 
ersetzt werden 44 
wird beschlossen 44 
ersetzt wird 44 
wird gestaltet 44 
wird aufgehoben 45 
verhindert wird 45 
wird aufgehoben 45 
wird aufgehoben 45 
werden gefördert 49 
werden notifiziert 50 
erfasst werden 51 
werden ausgewiesen 51 
erreicht werden 53 
werden beigefügt 54 
beigetragen wird 54 
werden gefasst 54 
werden beschlossen  55 
werden durchgeführt 55 zusammengefasst werden 56 
werden angegeben 56 
werden festgelegt 56 
wird ergänzt 56 
entwickelt werden 56 
werden festgelegt 56 
werden beschlossen 56 
ermächtigt werden 58 
beschlossen wird 59 
werden festgelegt 59 
getroffen werden 60 
werden notifiziert 60 
geschlossen werden 61 
erteilt wird 62 

werden eingefügt 62 
werden festgelegt 63 
wird unterrichtet 63 
wird ernannt 63 
wird  ergänzt 64 
wird eingefügt 64 wird wahrgenommen 64 
wird eingefügt 65 
wird einberufen 65 
wird aufgehoben 65 
wird eingefügt 65 
wird unterstützt 65 
wird ernannt 65 
wird eingefügt 65 
werden eingefügt 65 
ausgewählt werden 66 
benannt worden sind 66 
werden ernannt 66 
werden ernannt 66 
wird ernannt 67 
wird ernannt 67 
werden gefasst 68 
werden ernannt 69 
wird besetzt 69 aufgefordert worden ist 71 
erhoben werden 71 
angestrengt werden 71 
erklärt worden ist 71 
wird gestellt 72 
wird gestellt 72 
eingeräumt werden 72 
werden ernannt 73 
bestimmt werden 73 
werden ernannt 74 
wird durchgeführt 75 
wird vorgelegt 75 
gerichtet wird 76 
werden eingefügt 76 
Wird genommen 76 



 

 
 

wird zugeleitet 76 
wird zugeleitet 78 
wird genommen 78 
wird zugeleitet 78 
wird zugeleitet 78 angenommen werden 79 
werden unterzeichnet 79 
werden 
veröffentlicht 79 
werden ernannt 80 
wird einberufen 80 
werden übermittelt 81 
wird eingefügt 81 
werden ernannt 81 
berührt werden 82 
werden übermittelt 82 
wird eingefügt 83 
werden veranschlagt 84 
werden eingesetzt 84 
wird aufgehoben 84 
wird finanziert 84 
wird eingefügt 84 
wird geregelt 85 
erteilt worden sind 85 
werden aufgehoben 85 
geregelt werden 86 
zur Verfügung gestellt werden 86 
wird eingefügt 86 
wird geändert 87 
werden beschlossen 87 
werden geschlossen 89 
wird eingefügt 89 angenommen worden sind 89 
werden festgelegt 89 
werden aufgehoben 89 
werden ersetzt 90 
wird geändert 91 
werden eingefügt 92 

werden ausgewählt 92 
werden verletzt 92 
werden ernannt 92 
sind benannt worden  93 
werden ernannt 93 
werden ernannt 93 
wird ernannt 93 
wird ernannt 93 
wird ernannt 93 
werden gefasstt 93 
wird eingefügt 93 
werden eingefügt 94 
werden festgelegt 95 
wird unterrichtet 96 
wird ernannt 96 
erteilt wird 96 
vorgelegt wird 96 
wird eingebracht 96 
wird angenommen 97 
werden eingefügt 97 wird wahrgenommen 97 
wird einberufen 97 
werden eingefügt 97 
wird unterstützt 98 
wird ernannt 98 
wird beigeordnet 98 
werden ernannt 99 
werden ernannt 99 
wird gemacht 99 
wird eingefügt 100 
werden ernannt 100 
werden bestimmt 100 
wird ernannt 100 
wird durchgeführt 101 
wird vorgelegt 101 
wird veröffentlicht 101 
wird geregelt 102 
werden aufgehoben 103 
getroffen wurden 103 

erteilt worden sind 103 
geregelt werden 103 
werden gestellt 103 
wird eingefügt  104 
werden aufgehoben 104 
wird geändert 105 werden wahrgenommen 105 
werden unterstützt 105 
werden eingefügt 106 
werden festgelegt 106 
wird unterrichtet 107 
wird ernannt 107 
erteilt wird 107 
wird ergänzt 107 
werden eingefügt: 108 wird wahrgenommen 108 
wird einberufen 108 
wird eingefügt 108 
wird unterstützt 108 
wird ernannt 108 
wird eingefügt 109 
werden eingefügt 109 
werden ausgewählt  109 
werden verletzt 110 
werden ernannt 110 
benannt worden sind 110 
werden ernannt 110 
werden ernannt 110 
wird ernannt 110 
wird ernannt 110 
werden gefasst 111 
wird aufgehoben 111 
wird beigeordnet 112 
werden ernannt 112 
wird besetzt 112 
wird eingefügt 114 
werden ernannt 114 
bestimmt werden 114 
wird ernannt 115 



 

 
 

wird durchgeführt 116 
wird vorgelegt 116 
wird festgesetzt 117 
werden ernannt 117 
wird einberufen 117 
werden übermittelt 118 
wird finanziert 118 
gewährleistet wird 119 
wird geregelt 119 
werden aufgehoben 119 
getroffen wurden 119 
erteilt worden sind 119 
geregelt werden 120 
zur Verfügung gestellt werden 120 
wird eingefügt 120 
werden festgelegt 121 
werden aufgehoben 121 
werden geschlossen 121 
wird eingeführt 123 
geregelt wird 123 
werden gewogen 125 
wird mitgeteilt 125 
behandelt werden 126 
enthalten wird 126 
wird dargelegt 126 
wird beteiligt 127 
berücksichtigt werden 127 
wird unterrichtet 127 
wird beteiligt 128 
wird geregelt 131 
werden behandelt 132 werden angenommen 133 
kann vorgesehen werden 133 
kann festgelegt werden 133 
wird eingesetzt 133 
wird einberufen 138 
wird gehört 138 

ratifiziert worden sind 138 
wird einberufen 138 
werden geregelt 138 
werden aufgehoben 138 
werden aufgehoben 138 
werden hinterlegt 139 hinterlegt worden sind 139 
wird hinterlegt 139 
beigefügt wird 146 
beigefügt wird 147 
werden errichtet 148 
gefördert wird 149 
wird die EZB gehört 150 
werden ausgeführt 150 
werden festgelegt 151 
wird geleitet 151 
erfüllt werden 151 
wird vorgesehen 151 
werden gewogen 151 
werden gewogen 151 
werden ernannt 153 
werden festgelegt 153 
werden geregelt 153 
gestellt werden 155 werden wahrgenommen 155 
wird veröffentlicht 155 
werden gestellt 155 
werden behandelt 158 
wird veröffentlicht 159 
ausgewiesen werden 159 
werden geprüft 160 
werden festgelegt 160 
wird festgelegt. 161 
werden aufgerundet 161 
werden bereitgestellt 161 
werden angepasst 161 
werden bestimmt 161 
werden verteilt 162 

werden erfasst 162 
gezahlt werden 162 
entschädigt werden 163 
wird verteilt 163 
wird zugeführt 163 
wird ausgeschüttet 163 
werden erlassen 163 
vorgesehen werden 164 
wird verpflichtet 166 
gezeichnet wurde 167 
wird eingesetzt 168 
wird gestellt 168 
wird unterrichtet 169 
wird zugeteilt 169 
aufgehoben wurde 170 
übertragen wurden 170 
werden ernannt 170 
wird ernannt 170 
werden ernannt 170 
wird gekürzt 171 
wird verringert 171 
umgetauscht werden 172 
wird gehört 173 
wird unterbreitet 173 
wird angehört 174 
wird angehört 174 
wird geleitet 176 
wird verwaltet 176 
bestellt wird 176 
wird ernannt 176 
wird ausgewählt 177 
werden ernannt 177 werden wahrgenommen 177 
werden festgelegt 177 
wird erörtert 178 
wird vorgelegt 178 
werden gestellt 178 
werden ausgedrückt 178 
festgelegt werden 179 



 

 
 

vorgelegt werden 179 
wird ausgestattet 179 
gehalten werden 179 
werden aufgebracht 179 
werden gestellt 180 
wird erstellt 180 
wird veröffentlicht 180 
wird geprüft 180 
anerkannt wurden 180 
wird verteilt 180 
wird zugeführt 180 
wird ausgeschüttet 180 
wird gezahlt 180 
wird ausgeglichen 180 
wird liquidiert 182 
wird abgewickelt 182 
werden ausgeglichen 182 
werden veräußert 182 
werden ausgeglichen 182 
wird verteilt 182 
werden gestellt 184 
wird gemessen 185 
werden gemessen 186 

werden gestellt 186 
wird beigefügt 190 
wird festgelegt 191 
wird ausgesetzt 191 
wird festgelegt 191 
wird gezählt 191 
werden angewandt 191 
genommen wird 191 aufgehoben worden ist 193 
notifiziert wird 194 
wird gezählt 194 
wird eingeleitet 194 
berührt wird 196 
wird beigefügt 198 
erzielt werden 198 
festgesetzt wird 200 
abgedeckt werden 203 
beigefügt wird 204 
beigefügt wird 205 
einberufen wurden 210 
beigefügt wird 211 
geprüft wird 213 
vorlegen wird 213 
geregelt wird 214 
fortgeführt wird 215 

zugestanden wurden 223 
finanziert wird 224 
werden gefasst 227 
wird verschärft 238 
geprüft werden 240 
angenommen werden 241 
werden übersetzt 241 
wird angestrebt 242 
wird entwickelt 242 
behandelt werden 243 
enthalten wird 243 
revidiert werden 243 
informiert wird 243 
angezeigt wird 243 
konsultiert wird 243 beschlossen wurden 244 
geprüft werden 244 
wird verlegt 245 
werden eingeladen 246 vorgeschlagen worden sind 248 

 
 
Anhang Nr. 3: Liste aller Passivkonstruktionen mit Modalverb in 
Vertrag von Maastricht

Passivkonstruktion mit dem Modalverb S. 
getan werden müssen 5 
erreicht werden können 14 
erreicht werden können 14 
können vorgesehen werden 16 
können vorgesehen werden 16 
können vorgesehen werden 16 
werden beeinträchtigen können 22 
kann verlängert werden 23 kann ersucht werden 25 
kann ausgeübt werden 28 

können gehört werden 34 
können beschlossen werden 54 
einbezogen werden müssen 54 erreicht werden sollen 56 
können  beschlossen werden 57 
können geschlossen werden 57 
können ausgehandelt werden 59 
können geschlossen werden 59 kann enthoben werden 64 
kann geändert werden 66 kann enthoben werden 67 kann erhoben werden 71 



 

 
 

angefochten werden können 72 
angefochten werden können 72 
können wiederernannt werden 73 kann enthoben werden 74 
kann erklärt werden 74 
können durchgeführt werden 75 
können verlängert werden 78 kann erweitert werden 78 
können verlängert werden 79 
eingeholt werden müssen 79 muss gehört werden 81 
kann gehört werden 81 
finanziert werden können 83 finanziert werden können 83 
können angelastet werden 84 finanziert werden kann 85 
kann geändert werden 92 kann enthoben werden 93 kann enthoben werden 96 eingelegt werden kann 98 
können wiederernannt werden 100 
kann erklärt werden 100 kann enthoben werden 100 
können durchgeführt werden 100 kann  enthoben werden 107 
kann  geändert werden 109 kann enthoben werden 110 kann eingelegt werden  112 
können wiederernannt werden 114 
kann erklärt werden 115 
können durchgeführt werden 115 muss gehört werden 118 
kann gehört werden 118 finanziert werden kann 119 

müssen angenommen werden 121 kann revidiert werden 126 kann angenommen werden 133 kann vorgesehen werden 133 kann festgelegt werden 133 
zurückgeführt werden können 147 kann vorgesehen werden 151 kann enthoben werden 153 
können übertragen werden 154 kann entlassen werden 154 
können erlassen werden 156 
kann erhöht werden 160 
können übertragen werden 160 
können verpfändet werden 160 
können gepfändet werden 160 
gebildet werden dürfen 161 
können verrechnet werden 163 kann gezahlt werden 163 kann verteilt werden 163 
erfüllt werden müssen 167 eingezahlt werden muss 170 
können verwendet werden 175 
verwendet werden können 175 kann enthoben werden 177 
kann gehört werden 178 erzielt werden können 179 genommen wird 191 
erfüllt werden müssen 191 ausgerichtet werden sollte 199 
überwacht werden müssen 203 
korrigiert werden können 203 geschaffen werden soll 220 ausgeweitet werden soll 248 

 
 
Anhang Nr. 4: Zusammengesetzte Formen des Passivs in der 
tschechischen Variante des Vertrags von Maastricht 
S. Zusammengesetzte Formen des Passivs 2 jsou svěřeny 
2 bude provázen 
2 jsou přijímána  
2 byli jmenování 

4 jsou přijímána  
4 je založena 
4 je dosazováno 
5 je založen 
7 je prováděna 
7 je založena 
7 může být lépe 

dosaženo 
8 být volen 
8 je vykonáváno 
8 je to odůvodněno 
9 být volen 
9 je odůvodněno 
9 jsou dotčena 



 

 
 

9 je vymezen 
10 jsou obsažena 
10 bude záviset 
10 jsou zakázána 
10 jsou zakázána 
10 není dotčenou 
11 jsou dotčeny 
11 není dotčeno 
11 je investován 
11 není dotčena 
11 je-li považována 
11 je dotčen 
12 je liberalizován 
12 je omezován 
12 byla odstraněna 
12 je přijmout 
12 budou stanoveny 
13 jsou vyňaty 
14 může být 

prodloužena 14 je žádána 
14 není dotčen 
14 bude - li tak rozhodnuto 
14 budou zároveň stanoveny 14 nebude nahrazen 
14 je dotčen 
14 je podporováno 
15 budou vymezeny 
15 může být vyzván 
15 jsou dotčeny 
15 jsou - li způsobeny 
15 je zakázán 
16 nejsou odůvodněny 
16 jsou dotčeny 
16 jsou stanoveny 
17 nebudou zveřejněny 
17 nebyla přijata 
17 bude napraven 
17 bude zrušeno 
17 je přidělena 
17 jsou stanovena 
18 jsou vymezeny 
18 je konzultována 

19 je řízen 
19 je stanoven 
19 byly slučitelné 
19 jsou uvedeny 
19 jsou dotčené 
19  je určeno 
20 je dotčena 
20 jsou jmenováni 
20 jsou dotčení 
21 mohou být 

konzultováni 21 je dotčen 
23 je zřízen 
23 je řízen 
23 je jmenován 
23 je vybírán 
23 je stanoven 
23 bude rozpuštěn 
23 bude předložen 
24 bude stanovena 
25 není-li přijato 
25 budou informovány 
25 mají být 

respektována 26 nebude-li stanoven 
26 bylo-li přijato 

rozhodnutí 26 jsou označeny 
26 jsou označeny 
27 je definována 
27 je přidělena 
27 je stanoveno 
27 je jmenována 
27 je popsána 
27 bude zlikvidován 
27 je dotčen 
27 budou nahrazeny 
27 bude-li rozhodnuto 
28 byly svěřeny 
28 nebylo znemožněno 
29 budou postupně 

zaváděny 29 je zaměřena 
30 je zaměřena 
30 vkládá se 

31 je zaměřena 
31 je zaměřena 
32 jsou oznamována 
32 bude zaměřena 
32 jsou vymezeny 
32 bude zřízen 
33 musí být schváleny 
34 jsou dotčena 
34 bylo rozhodnuto 
34 je dotčen 
35 jsou pokládány 
35 má být dosaženo 
36 je přizpůsobován 
36 je doplňován 
36 je prováděn 
36 budou stanoveny 
37 je zaměřena 
37 je založena 
37 musí být zahrnuty 
37 jsou zmocněny 
37 mohou být 

předmětem 37 není dotčena 
38 bylo dosaženo 
38 je dotčen 
38 má být dosaženo 
38 jsou dotčena 
38 je dotčen 
38 bude zřízen 
39 jsou dotčena 
39 jsou sjednány 
39 jsou uzavírány 
39 není dotčena 
40 nejsou dotčeny 
41 je jmenován 
41 může být jmenován 
41 může být odvolán 
42 může být změněn 
43 jsou jmenováni 
43 jsou jmenování 
43 jsou jmenováni 
43 je nahrazen 
43 je nahrazen 
43 může být odvolán 



 

 
 

44 jsou vybíráni 
44 jsou jmenováni 
44 mohou být 

jmenováni 45 musí být podány 
46 může být podána 
46 byl prohlášen 
46 byla prohlášena 
47 jsou vybíráni 
47 jsou jmenováni 
47 být zvolen 
48 je nahrazen 
48 může být odvolán 
48 být prováděny 
50 než bylo zahájeno 
50 je přijat 
50 mohou být 

prodlouženy 
51 mohou být 

prodlouženy 51 je stanoven 
51 jsou určeny 
51 je stanoven 
51 jsou určeny 
52 je stanoven 
52 mohou být 

jmenováni 54 nemohou být kryti 
54 nemohou být kryti 
54 mohou být nahrazeny 55 je financován 
55 nejsou dotčeny 
55 mohou být 

financovány 55 jsou připojeny 
56 je dotčena 
58  musí být přijaty 
60 jsou jmenováni 
60 mohou být 

jmenováni 

opakovaně 60 jsou jmenováni 
60 jsou jmenováni 
60 je nahrazen 
60 je nahrazen 

62 je jmenován 
62 může být jmenován  
62 může být odvolán 
62 byl - li podán návrh 
62 je-li návrh přijat 
64 jsou vybíráni 
64 jsou jmenováni 
64 mohou být 

jmenováni 64 je vytýkáno 
65 jsou vybíráni 
65 budou jmenováni 
65 může být zvolen  
65 je nahrazen 
65 může být odvolán 
66 mohou být 

prováděny 69 je jmenován 
69 může být odvolán 
71 jsou jmenováni 
71 mohou být 

jmenováni 71 jsou jmenováni 
71 jsou jmenováni 
71 je nahrazen 
71 je nahrazen 
71 může být odvolán 
72 jsou vybíráni 
72 jsou jmenováni 
72 mohou být 

jmenováni 73 není dotčen 
74 jsou vybíráni 
74 jsou jmenováni 
74 mohou být 

jmenováni 74 může být zvolen  
74 je nahrazen 
74 může být odvolán 
75 kontroly mohou být 

prováděny 75 je stanoven 
75 jsou jmenováni 
75 mohou být 

jmenování 76 musí být 

konzultován 
77 je financován 
77 mohou být financovány 77 jsou připojeny 
79 je přidělena 
80 jsou plánovány 
80 může být změněn 
81 je dotčen 
81 je dotčen 
81 byly brány v úvahu 
81 je informován 
81 je dotčen 
81 je dotčen 
82 jsou hrazeny 
82 jsou hrazeny 
82 budou rozděleny 
82 bude stanovena 
82 jsou dotčeny 
83 jsou řešeny 
83 není dotčen  
83 budou přijímána 
83 je dotčen 
83 mohou být stanoveny 84 je dotčen 
84 jsou hrazeny 
84 bude stanoven 
84 měly být provedeny 
85 jsou konzultovány 
85 bude svolána 
86 bude ratifikována 
86 budou uloženy 
86 budou uloženy 
86 bude uložena 
90 jsou vymezeny 
90 je konzultována 
91 je pověřen 
91 je dotčen 
91 je řízen 
92 byly plněny 
92 mohou být 

přijímána 92 je přijato 
92 jsou vybíráni 



 

 
 

92 jsou jmenováni 
93 být jmenováni 
93 může být odvolán 
93 jsou upřesněna 
93 je dotčen 
93 je dotčen 
94 může být odvolán 
94 byly poskytovány 
94 je nutné podat 
94 jsou vykonávány 
94 nejsou pokládány 
94 je uveřejňován 
94 jsou zjištěny 
94 je zakázáno 
94  je zakázán 
96 byly zajištěny 
96 být konzultována 
97 je zveřejněna 
97 nesmějí být 

převedeny 98 bude přidělen 
98 je dotčen 
98 jsou oprávněny 
99 bude vypočítán 
99 bude provedeno 
99 je převáděn 
100 jsou uváděny 
100 je oprávněna 
101 byli zmocněni 
102 je dotčen 
103 je složena 
103 musí být splacen 
104 má být provedena 
104 má být vyčleněna 
104 byly definovány 
104 byly schváleny 
104 jsou jmenováni 
104 je jmenován 

104 nemohou být 

jmenováni 104 být rozdělena 
104 byly vyměňovány 
105 budou rozpuštěny 
105 je dotčena 
106 je konzultována 
107 mohou být 

používána 107 mohou být získána 
107 mohou být držena a 

používána 108 je jmenován 
108 je vybírán 
108 jsou jmenováni 
108 jsou stanoveny 
109 mají být přijata 
109 je zván 
109 může být vyslechnut 109 jsou vyjádřeny 
110 budou předloženy 
110 je dotčen 
110 je vybaven 
110 byl zajištěn 
110 jsou tvořeny 
110 jsou splaceny 
110 může být uhrazen 
111 byli zmocněni 
112 bude zrušen 
112 bude dokončen 
112 budou vypořádány 
112 budou zcizena 
112 jsou definovány 
112 je definována 
113 je definována 
113 jsou definovány 
113 je definována 
113 je uvedeno 

113 je uvedeno 
113 by byl vystaven 
114 jsou dotčena 
114 je osvobozena 
116 není zařazeno 
116 budou vyloučeny 
117 budou učiněna 
118 může být zahájena 
118 je připojena 
118 nejsou dotčena 
118 musí být přijímány 
118 musí být přijaty 
119 je dotčen 
119 jsou dotčena 
123 nejsou zahrnuty 
126 má být považován  
127 zůstávají nedotčeny 
127 je uvedeno 
128 byl financován 
128 bude konzultována 
128 jsou dotčeny 
128 budou přijímána 
129 bude svolána 
131 jsou předkládány 
131 jsou přijímány 
131 mají být zveřejněny 
131 jsou zakládány 
132 může být změněn 
132 je stanovena 
133 budou posouzeny 
133 bude přeneseno 
134 byl vypracován 
134 budou dohodnuty 
134 byla vypracována 
134 byly předloženy 134 je předložit 135 budou nakloněny 



 

 
 

Anhang Nr. 5: Reflexivformen in der tschechischen Variante des Vertrags 
von Maastricht 

Seite Reflexivformen in der dritten Person Indikativ 

Reflexivpassiv (RP)/ Eigene Reflexiva (ER)/ Reflexiva Tantum (RT) 2 se rozhodli ER 
3 se dohodli ER 4 se posoudí RP 5 se schází RT 5 se mění ER 5 se nahrazuje RP 5 se nahrazuje RP 6 se nahrazuje RP 6 se vyznačuje ER 7 vkládá se RP 7 vkládá se RP 7 se nahrazuje RP 8 vkládají se RP 8 se zřizují RP 8 zřizuje se RP 8 zrušuje se RP 8 se nahrazuje RP 8 se označuje RP 8 se označují RP 8 vkládá se RP 8 zavádí se RP 8 vkládají se RP 9 se nahrazuje RP 9 se zařadí RP 9 se může obracet ER 9 se nahrazuje RP 10 se nahrazuje RP 10 se nahrazuje RP 10 týkají se RT 10 se nahrazuje RP 10 vkládají se RP 11 se vztahuje RT 11 se zavazuje ER 12 použijí se RP 12 se zavazují ER 12 se uskuteční  RP 

12 se neřídí RP 12 se nahrazují RP 
12 by se mohlo dotknout RT 13 se nahrazuje RP 13 se vkládá RP 13 se označuje RP 13 se nahrazuje RP 13 se použije RP 13 se nahrazuje RP 13 se nahrazuje RP 13 se použijí RP 13 se nahrazuje RP 14 vkládá se RP 14 se použije RP 14 se týkají RT 14 nahrazují se RP 15 zjistí-li se ER 15 se nepoužijí RP 
15 se zakazuje poskytovat RP 15 se nepoužije RP 16 zakazují se RP 16 se nejedná ER 16 vyvarovat se RT 16 se blíží RT 16 se snižuje  ER 16 se blíží ER 16 se nejedná RP 17 se nepodřídí ER 18 se nevztahuje ER 18 se vztahuje ER 18 se vztahují ER 18 se skládá ER 19 se vyžaduje RP 19 se zavazují ER 19 se použijí ER 20 se účastní RT 20 se skládá ER 20 se skládá ER 21 se mohou účastnit RT 



 

 
 

21 se zřizuje RP 21 se zřídí RP 21 se skládá ER 21 vztahují se ER 21 se použijí RP 22 se snaží vyvarovat ER 23 se mohou stát ER 23 se stanoví RP 23 považují se RP 23 považují se RP 23 se zřizují RP 23 se nebude měnit ER 23 ukáží - li se ER 23 se mohou obracet ER 25 se blíží RT 25 se odráží ER 26 se vztahuje RT 26 se nepoužijí RP 27 se vztahuje RT 27 se zřizuje RP 27 se nevztahuje RT 27 se vztahuje RT 27 se pozastavují RP 27 se nevztahuje RT 27 se nevztahuje RT 27 se nevztahuje RT 27 zřizují se RP 27 připraví se ER 27 se zřídí RP 27 se vztahuje RT 27 se nevztahuje RT 27 stane se RT 27 se nevztahuje RT 27 se použije  RP 27 se vztahuje RT 28 se nahrazuje RP 28 se zrušuje RP 28 se zakládá ER 28 se zrušuje RP 28 řídí se ER 28 použijí se RP 28 se nahrazuje RP 29 se nahrazuje RP 29 se nahrazuje RP 

29 se přispělo RP 29 se nahrazuje RP 29 se přispělo RP 29 se nahrazuje RP 29 se zřizuje RP 29 se nahrazuje RP 30 vkládá se RP 31 se nahrazují RP 32 ukáží se ER 33 se nahrazují RP 
33 se může rozhodnout spolupracovat ER 33 se zaměří ER 34 se budou používat RP 34 se zaměří ER 34 ukáží-li se ER 35 se rozhoduje ER 36 účastní se RT 36 se sjednávají RP 37 se rozhoduje ER 37 se sjednávají RP 38 oznamují se RP 39 se nahrazuje RP 39 se skládá ER 40 se nahrazuje RP 40 vkládají se RP 40 se nahrazuje RP 40 účastní se RT 41 vkládají se RP 41 vkládá se RP 41 se doplňuje RP 41 vkládá se RP 42 zrušuje se RP 42 se vkládá RP 42 vkládá se RP 42 zdrží se ER 42 se zavazují ER 42 se skládá ER 43 vkládají se RP 43 se použijí RP 43 se dopustí ET 43 se konzultují RP 44 se nahrazuje RP 44 se usnáší  ER 



 

 
 

44 se skládá ER 44 se nahrazuje RP 44 přičleňuje se  RP 44 vztahují se RT 45 se nahrazuje RP 45 se nahrazuje RP 45 se dozvěděl RT 45 se nahrazuje RP 46 se nahrazuje RP 46 vyjádří se ER 46 se netýká  RT 46 se vztahuje RT 46 se týkají RT 46 se nahrazuje RP 47 se nahrazuje RP 47 domáhat se RT 47 se nahrazuje RP 47 zdrží se ER 48 se zavazují ER 48 se vztahují RT 48 se použijí RP 48 přesvědčuje se ER 48 se provádí RP 48 zveřejňuje se RP 48 se předkládá RP 49 vkládá se RP 49 se ponechává RP 49 se nahrazuje RP 49 použije se RP 50 vkládají se RP 50  se pokládá RP 50 se skládá ER 50 se účastní  ER 50 usnáší se ER 50 shodla se RT 50 použije se RP 51 pokládá se RP 51 vyhlašují se RP 51 se oznamují RP 51 se nahrazuje RP 52 se vkládá RP 52 se nahrazuje RP 52 se sejít RT 53 se nahrazuje RP 

53 vkládá se RP 53 zřizuje se ER 53 může se sejít RT 54 vkládá se RP 54 se postupují RP 54 se nahrazuje RP 54 se vztahují RT 55 se nahrazují RP 55 se zrušuje RP 55 se nahrazuje RP 55 se vkládá RP 55 se nahrazuje RP 55 se nahrazuje RP 55 se podílí RT 55 se zasílají RP 56 se nahrazuje RP 56 se zrušují RP 56 se nahrazují RP 56 dávají se RP 56 vkládá se RP 56 se nahrazují RP 56 se použijí RP 56 se řídí  RP 56 se použijí RP 56 se vztahuje  RT 56 se mění RP 56 se nahrazuje RP 56 se týkají RP 57 se nahrazuje RP 57 vkládá se RP 57 se nahrazuje RP 57 se vztahuje RT 57 se nahrazuje RP 57 se zrušují RP 57 řídí se RP 57 se nahrazuje RP 57 se dotýká RT 57 se nahrazuje RP 57 se mohou dohodnout RT 57 se přijímají RP 58 se vkládá  RP 58 se nahrazují RP 58 se zrušují RP 59 se nahrazuje RP 



 

 
 

59 se mění RP 59 se nahrazují RP 59 se nahrazuje RP 59 se skládá ER 59 vkládají se RP 59 zdrží se ER 59 se zavazuje ER 59 nesnažit se ovlivnit RT 59 se zavazuji ER 59 se použijí RP 60 se použije RP 60 se dopustí RT 60 se usnáší  RT 60 vkládají se RP 61 se nahrazuje RP 61 se konzultují ER 61 vkládá se RP 61 se doplňuje RP 61 vkládá se RP 62 se týkají RT 62 dopustí se RT 62 se nahrazuje RP 62 se nahrazuje RP 63 vkládají se RP 63 se skládá ER 63 vkládají se RP 63 se nahrazuje RP 
63 se skládá ER 
64 se nahrazuje RP 
64 se přičleňuje RP 
64 se vztahují RT 
64 se nahrazuje RP 
64 se týkají RT 
64 vkládá se RP 
65 se skládá ER 
65 zdrží se ER 
65 se zavazují ER 
65 se vztahují RT 
65 se použijí RP 
66 přesvědčuje se ER 
66 se provádí RP 
66 se hodlají podílet RP 
66 se předkládá RP 
66 zveřejňuje se RP 

66 se vztahuje RT 
66 se vztahují RT 
66 se nahrazuje RP 
66 se podílí RT 
66 se zrušují RP 
67 se nahrazuje RP 
67 se zasílají RP 
67 se nahrazuje RP 
67 dávají se k dispozici RP 
67 se použijí RP 
67 vkládá se RP 
68 se nahrazuje RP 
68 se nevztahuje RT 
68 se zrušují RP 
68 se mění ER 
68 se nahrazuje RP 
68 vkládají se RP 
68 se dotýká RT 
69 se týkají RT 
69 se nahrazuje RP 
69 se doplňuje RP 
69 vkládají se RP 
69 se skládá ER 
70 vkládá se RP 
70 vkládá se RP 
70 vkládají se RP 
70 zdrží se ER 
70 se zavazuje ER 
70 nesnažit se 

ovlivňovat RT 
71 se zavazují ER 
71 se použijí RP 
71 se použije  RP 
71 se dopustí ER 
72 se konzultují ER 
72 se usnášejí ER 
72 se zrušuje  RP 
72 se nahrazuje RP 
72 se skládá  ER 
72 se nahrazuje RP 
72 se přičleňuje RP 
72 se vztahují RT 
73 se nahrazuje RP 
73 se nahrazuje RP 



 

 
 

73 se dotýkají RT 
73 se dozvěděl RT 
74 vkládá se RP 
74 skládá se ER 
74 zdrží se ER 
74 zavazují se ER 
74 se vztahují RT 
74 se použijí RP 
75 přesvědčuje se ER 
75 se provádí RP 
75 se hodlají podílet ER 
75 se zveřejňuje RP 
75 se předkládá RP 
75 se nahrazuje RP 
76 se nahrazuje RP 
76 může se sejít RT 
76 se nahrazuje RP 
76 se zrušují RP 
76 vkládá se RP 
77 se nahrazuje RP 
77 se podílí ER 
77 se zrušují RP 
77 se nahrazuje RP 
77 se zasílají RP 
77 se nahrazuje RP 
77 se použije RP 
78 vkládá se RP 
78 nahrazuje se RP 
78 se nevztahuje RT 
78 se nahrazuje RP 
78 se zrušují RP 
78 se nahrazuje RP 
78 zavádí se RP 
78 řídí se RP 
78 řídí se RP 
79 zdrží se ER 
79 informují se ER 
79 konzultují se ER 
79 se neúčastní RT 
79 se rozhoduje ER 
79 se vyžaduje ER 
80 se nevztahuje RT 
80 se oznámí RP 
80 se týkají RT 

81 se usnáší   RT 
81 se mohou dotazovat RT 
82 se použijí RP 
82 se uplatní RP 
82 se řídí  RP 
82 se nevztahují RT 
82 se nevztahují RT 
83 se informují ER 
83 se konzultují ER 
83 zřizuje se RP 
84 se účastní  RT 
84 se použijí RP 
85 se použijí RP 
85 se týkají RT 
85 se vztahují RT 
85 se dohodly ER 
85 se předpokládá ER 
86 se zrušují RP 
86 se uzavírá RP 
89 se dohodly ER 
89 se připojuje RP 
89 se dohodly ER 
89 se připojuje RP 
89 se nepovažují RP 
89 se týkají RT 
89 se dohodly ER 
89 se připojují RP 
89 se zřizují RP 
90 se skládá ER 
91 se řídí  RP 
92 se podílejí ER 
92 se použijí RP 
92 se zavazují 

zachovávat ER 
92 se skládá ER 
92 se nemůže účastnit RT 
92 se skládá ER 
93 se obrací ER 
94 nestalo se RT 
94 dozvěděl se RT 
94 se poskytují ER 
95 se nevztahuje RT 
97 se vztahuje RT 
97 může se stát RT 



 

 
 

98 se stanoví RP 
98 se zaokrouhlí RP 
98 se použije RP 
98 se stanoví RP 
99 se rovná ER 
99 se snižuje  ER 
99 se mohou započítat RP 
99 se rozdělí RP 
99 se převede RP 
99 se rozděluje RP 
100 se vztahují RT 
100 se řídí  RP 
101 se vztahují RT 
102 se vztahuje RT 
102 se rozumějí ER 
102 se nevztahuje RT 
102 zřizuje se RP 
103 mohou se účastnit RT 
103 se podílí ER 
103 se vztahuje RT 
103 se vztahuje RT 
104 se přestala vztahovat RT 
104 se nevztahovala RT 
104 se vypočítá RP 
104 se změnil ER 
104 sníží se RP 
104 použije se RP 
104 se vztahuje RT 
105 se dohodly ER 
105 se připojují RP 
105 se zřizuje RP 
105 se považuje RP 
107 zavádí se RP 
107 zabývají se RT 
107 staly se RT 
108 se zavazují ER 
108 nesnažit se 

ovlivňovat RT 
108 se mohou se stát RT 
108 se stává RT 
109 se mohou účastnit RT 
110 se sestavuje RP 
110 se vztahuje RT 
110 se rozděluje RP 

110 se převede RP 
110 se rozdělí RP 
110 se uhradí RP 
111 se vztahují RT 
112 se ruší RP 
112 se rozdělí RP 
112 se vzdá RT 
112 se dohodly ER 
112 se připojují RP 
113 se bude řídit RP 
113 se dohodly RT 
113 se připojují RP 
113 se nevztahuje RT 
114 se zjišťují RP 
114 se dohodly RT 
114 se připojují RP 
114 se doplňuje RP 
114 se vztahují RT 
115 se dohodly RT 
115 se připojují RP 
115 se zavazuje ER 
115 se stává RT 
115 se připojuje RP 
116 se nezavázalo ER 
116 se dohodly ER 
116 se připojují RP 
116 se použijí RP 
116 se nepoužijí RP 
116 se nevztahují RT 
116 se vztahuje RT 
116 se pozastaví RP 
116 se nevztahují RT 
117 se nevztahují RT 
117 se použijí RP 
177 se vztahuje RT 
117 se přestala vztahovat RT 
117 se dohodly ER 
117 se připojují RP 
118 se nevztahují RT 
118 se použijí RP 
118 se dohodly ER 
118 se připojují RP 
118 týkají se RT 
118 neúčastní se RT 



 

 
 

118 se pokládají RP 
118 se připojuje RP 
119 se dohodlo ER 
119 se uplatní RP 
120 se nevztahuje RT 
120 považuje-li se RP 
120 se provádějí RP 
121 se vztahuje RT 
121 se rozumí ER 
121 se vypočítává RP 
122 se zdvojnásobí ER 
123 shodují se ER 
123 se dohodly ER 
123 se připojuje ER 
123 se nevztahují RT 
124 se dohodly ER 
124 se připojí RP 
126 se řeší RP 
126 se postupuje ER 
126 se schází RT 
127 se vztahuje RT 
127 se týká RT 
128 se zapojovaly ER 
128 se scházely RT 
129 se zavazuje brát ER 
129 se zavazují ER 
130 se dohodla ER 
130 se shodla RT 
131 se použijí RP 
131 se vyhnou RT 
131 se shodují RT 
131 se budou vytvářet RP 
132 se budou rozvíjet ER 
132 se týká RT 
132 se týkají RT 
133 to se bude 

uskutečňovat ER 
133 rozšíří se ER 
133 se sjednotí RP 
134 se vyzývají RP 
134 se staly RT 
134 se staly RT 
134 se týkají RT 
134 se shodují ER 

135 se připojuje RP 
135 se týkala RT 



 

 
 

Anhang Nr. 6: Tabelle Nr. 14: Vergleich der Passivkonstruktionen in der 
Einleitung zum Vertrag von Maastricht: 

Vergleich der Passivkonstruktionen in der Einleitung zum Vertrag von Maastricht Deutsch S. Tschechisch S. versetzt werden 3 jsou svěřeny 5 getroffen werden 5 jsou přijímána (D) 5 getan werden müssen 5 je učinit 5 
 

 

Anhang Nr. 7: Tabelle Nr. 15: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
Titel I des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in Titel I des Vertrags von Maastricht Deutsch S. Tschechisch S. getroffen werden 7 jsou přijímána 4 
geprüft wird 7 se posoudí 4 ist bestimmt 7 určuje (A) 4 werden verwirklicht 7 je dosahováno 4 
werden unterstützt 8 podporují (A) 5 

 

 

Anhang Nr. 8: Tabelle Nr. 16: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
Titel II des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in Titel III des Vertrags von Maastricht 
Deutsch S. Tschechisch  S. 
wird geändert 11 se mění (A) 5 
wird ersetzt 11 se nahrazuje 5 
gekennzeichnet ist 12 se vyznačuje (A) 6 
wird eingefügt 13 vkládá se 7 
verpflichtet ist 13 je prováděna (D) 7 
wird eingefügt 13 vkládá se 7 
erreicht werden können 14 může být dosaženo 7 
erreicht werden können 14 může být dosaženo 7 
werden wahrgenommen 14 zajišťují (A)  7 
werden unterstützt 14 jsou nápomocny (A) 7 
werden eingefügt 14 vkládají se  8 
werden geschaffen 14 se zřizují (D) 8 
zugewiesen werden 14 připojený (A) 8 
errichtet wird 14 zřizuje se 8 



 

 
 

zugewiesen werden 14 připojuje (A) 8 
wird gestrichen 15 se zrušuje 8 
wird eingefügt 15 se vkládá 8 
wird eingefügt 16 se vkládá 8 
erleichtert wird 16 se usnadňují 8 
bestimmt ist 16 nestanoví-li (A) 8  wird ausgeübt 16 je vykonáváno 8  können vorgesehen werden 16 je odůvodněno (D) 8  wird ausgeübt 16 je vykonáváno 9 
können vorgesehen werden 16 je odůvodněno (D) 9 
wird getragen 16 přihlédne (A) (D) 9 
werden zusammengefasst 17 se zařadí (D) 9 
werden eingefügt 18 vkládají se  9 
werden ersetzt 18 se nahrazují 9 
sind verboten 18 jsou zakázány 9 
sind verboten 18 jsou zakázány 9 
ist liberalisiert 20 je liberalizován 11 
erachtet wird 20 je - li považován 11 
begrenzt ist 20 je omezován 12 
werden beseitigt 20 byla odstraněna 12 
werden beseitigt 21 odstraní (A) 12 
werden erlassen 21 přijme (A) 12 
wird eingefügt 22 se vkládá 12 
wird eingefügt 22 vkládá se 12 
werden beeinträchtigen können 22 může být narušeno 12 
wird ersetzt 23 se nahrazuje 13 
wird eingefügt 23 se vkládá 13 
ausgenommen sind 22 jsou vyňaty 13 
ist bestimmt 23 není - li stanoveno (A) 13 
wird eingefügt 23 vkládá se 13 
kann verlängert werden 23 může být prodloužena 14 
ersucht wird 23 je žádána 14 
wird gefasst 24 xxx 14 
ersetzt worden sind 24 nebude nahrazen 14 
wird eingefügt 24 vkládá se 14 
eingesetzt wird 24 je dotčen 14 
werden ersetzt  24 se nahrazují 14 
niedergelegt sind 24 xxx 14 
gefördert wird 24 je podporováno  14 



 

 
 

wird festgestellt 25 zjistí - li se 15 
kann ersucht werden 25 může být vyzván 15 
sind verboten 26 jsou zakázány 15 
werden behandelt 26 poskytují (A) (D) 15 
getroffen werden 26 nejsou odůvodněna (D) 16 
sind verboten 26 se zakazují 16 
werden festgelegt 27 jsou stanoveny 16 
wird berücksichtigt 27 přihlédne (A) 17 
berücksichtigt werden 27 přihlédne (A) 17 
wird festgestellt 28 zjistí - li (A) 17 
werden veröffentlicht 28 nebudou zveřejněna 17 
kann ausgeübt werden 28 nelze uplatnit (A) 17 
korrigiert worden ist 28 nebude napraven 17 
korrigiert worden ist 29 bude napraven 17 
aufgehoben worden ist 29 bude zrušeno 17 
enthalten sind 29 jsou stanovena (D) 17 
gefördert wird 29 podporuje (A) 18 
wird gehört 30 je konzultována (D) 18 
sind berechtigt 30 mohou vydávat (A) 18 
ist festgelegt 31 je stanoven 19 
werden erlassen 31 přijímá (A) 19 
vorgesehen werden 32 jsou uvedeny (D) 19 
werden abgegeben 32 vydává (A) 19 
gerichtet ist 32 je závazné (A) 19 
wird gewährleistet 33 zajistí (A) 20 
wird beteiligt 33 se účastní (A) 20 
werden ernannt 33 jsou jmenováni 20 
wird eingeladen 34 je zván 21 
können gehört werden 34 mohou být konzultováni (D) 21 
wird eingesetzt 34 má poradní funkci (A) (D) 21 
wird eingesetzt 35 se zřídí  21 
wird aufgelöst 35 bude rozpuštěn 22 
niedergelegt sind 36 jsou stanovené 22 
sind bemüht 37 se snaží (A) 22 
herbeigeführt wird 37 zahájí (A) (D) 22 
wird errichtet 37 je zřízen 22 
wird geleitet  37 je řízen 22 
wird verwaltet 37 je spravován 22 
bestellt wird 37 bude (A) (D) 23 



 

 
 

wird ernannt 37 je jmenován 22 
wird ausgewählt 37 je vybírán 22 
ist festgelegt 37 je stanoven 22 
aufgelöst wird 37 bude rozpuštěn 23 
werden festgelegt 37 se stanoví 23 
wird unterbreitet 38 bude předložen 23 
wird angehört 38 konzultuje (A) 23 
wird angehört 38 konzultuje (A) 23 
wird nicht geändert 39 se nebude měnit (A) 23 
wird festgesetzt 39 bude stanovena  24 
ist betroffen 39 nastane - li (A) (D) 24 
ist bedroht 39 hrozí - li (A) 24 
wird getroffen 40 není - li přijato (A) (D) 24 
werden unterrichtet 40 budou informovány 24 
wird geprüft 40 posuzují (A) 24 
wird geprüft 41 zhodnotí 24 
ist erreicht 41 bylo dosaženo 25 
sind festgelegt worden 41 jsou stanovena 25 
wird angehört 41 nebude - li stanoven (D) 26 
bestimmt wurde 42 bylo - li přijato (D) 26 
werden bezeichnet 42 jsou označovány 26 
wird gewährt 42 se vztahuje (A) (D) 26 
werden bezeichnet 42 jsou označovány 26 
wird geregelt 42 je stanoveno 26 
ist vorgeschrieben 43 je nutná (A) (D) 27 
wird liquidiert 43 bude zlikvidován 27 
wird geregelt 43 je stanoveno 27 
wird errichtet 43 zřizuje se 27 
festgelegt werden 43 stanoví 27 
ersetzt werden 44 budou nahrazeny 27 
wird beschlossen 44 bude - li rozhodnuto 27 
ersetzt wird 44 nahradí (A) 27 
wird gestaltet 44 se zakládá 27 
wird aufgehoben 45 se zrušuje 27 
verhindert wird 45 znemožněno 27 
wird aufgehoben 45 se zrušuje 28 
wird aufgehoben 45 se zrušuje 28 
ist gerichtet 49 je zaměřena 28 
werden gefördert 49 jsou součástí (A) (D) 28 



 

 
 

werden notifiziert 50 jsou oznamována 32 
erfasst werden 51 vymezí (A) 32 
werden ausgewiesen 51 určí (A) (D) 32 
gewährleistet sind 52 zajistí (A) 33 
erreicht werden 53 přispívá (A) 33 
werden beigefügt 54 obsahuje (A) (D) 33 
können beschlossen werden 54 bylo rozhodnuto 34 
einbezogen werden müssen 54 musí být zahrnuty 34  beigetragen wird 54 poskytne (D) 34 
werden gefasst 54 přijímá (A) (D) 34 
werden beschlossen  55 se rozhoduje (A) 34 
werden durchgeführt 55  xxx 34 
zusammengefasst werden 56 rozhoduje (A) (D) 35 
erreicht werden sollen 56 má být dosaženo 35 
werden angegeben 56 naznačí 36 
werden festgelegt 56 určí (A) 36 
wird ergänzt 56 je doplňován 36 
entwickelt werden 56 jsou vypracovány (A) 36 
werden festgelegt 56 budou stanoveny 36 
werden beschlossen 56 přijme (A) 36 
können  beschlossen werden 57 lze rozhodnout 36 
können geschlossen werden 57 se uzavírají 36 
ermächtigt werden 58 jsou zmocněny 37 
können ausgehandelt werden 59 mohou být předmětem (D) 37 
können geschlossen werden 59 se uzavírají 37 
beschlossen wird 59 bude rozhodovat (A) 38 
festgelegt werden  59 má být dosaženo (D) 38 
getroffen werden 60 jsou přijatá (D) 38 
werden notifiziert 60 oznamují se 38 
geschlossen werden 61 jsou uzavírány 39 
erteilt wird 62 přijme se 40 
werden eingefügt 62 vkládají se  40 
sind übertragen 63 nejsou dotčeny (D) 40 
abgeschlossen ist 63 se uzavírá  40 
werden festgelegt 63 stanoví 40 
wird unterrichtet 63 je informováno 41 
wird ernannt 63 je jmenován 41 
kann enthoben werden 64 může být odvolán 41 



 

 
 

wird  ergänzt 64 se doplňuje 41 
wird eingefügt 64 vkládá se 41 
wird wahrgenommen 64 vykonává (A) 41 
wird eingefügt 65 vkládá se 41 
wird einberufen 65 svolává (A) 41 
wird aufgehoben 65 se zrušuje 41 
wird eingefügt 65 vkládá se 41 
wird unterstützt 65 je nápomocen (A) 42 
wird ernannt 65 je jmenován 42 
wird eingefügt 65 vkládá se 42 
werden eingefügt 65 vkládá se 42 
ausgewählt werden 66 jsou voleni 42 
kann geändert werden 66 může být změněn 42 
benannt worden sind 66 jsou jmenováni 42 
werden ernannt 66 jsou jmenováni 42 
werden ernannt 66 jsou jmenováni 42 
wird ernannt 67 je jmenován 42 
wird ernannt 67 je jmenován 42 
kann enthoben werden 67 může být odvolán 43 
werden gefasst 68 se usnáší (A) 44 
werden ernannt 69 jsou jmenováni 44 
wird besetzt 69 dochází se (D) 44 
aufgefordert worden ist 71 vyzval (A) 45 
kann erhoben werden 71 může být podána 46 
erhoben werden 71 xxx 46 
angestrengt werden 71 xxx 46 
erklärt worden ist 71 byl prohlášen 46 
wird gestellt 72 vyvstane-li 46 
wird gestellt 72 vyvstane-li 46 
angefochten werden können 72 napadnout (A) 46 
ist verpflichtet 72 je povinen 46 
angefochten werden können 72 mohou podat (D) 47 
eingeräumt werden 72 přiznává 48 
werden ernannt 73 jsou jmenováni 48 
bestimmt werden 73 jsou určeni 48 
können wiederernannt werden 73 mohou být jmenováni 48 
werden ernannt 74 jmenuje (A) 48 
kann enthoben werden 74 může být odvolán  48 
kann erklärt werden 74 xxx  48 



 

 
 

können durchgeführt werden 75 mohou být prováděny 48 
wird durchgeführt 75 se provádí 48 
wird vorgelegt 75 se předkládá 49 
gerichtet wird 76 je určena 49 
werden eingefügt 76 vkládají se  49 
wird genommen 76 jde o přijetí 49 
wird zugeleitet 76 postoupí (A) (D) 49 
ist erlassen 77 je přijat  50 
wird zugeleitet 78 postoupí (A) (D) 51 
können verlängert werden 78 mohou být prodlouženy 51 
kann erweitert werden 78 může být rozšířen 50 
wird genommen 78 zaujme se 50 
wird zugeleitet 78 postoupí (A) (D) 51 
wird zugeleitet 78 postoupí (A) (D) 51 
können verlängert werden 79 mohou být prodlouženy 52 
angenommen werden 79 (jsou přijímané) 52 
eingeholt werden müssen 79 musí být předloženy (D) 52 
werden unterzeichnet 79 podepisuje (A) 52 
werden veröffentlicht 79 vyhlašují se 52 
bestimmt sind 79 jsou určeny 52 
werden ernannt 80 jsou jmenováni 52 
sind gebunden 80 nesmějí být vázáni 52 
wird einberufen 80 svolává (A) 52 
muss gehört werden 81 jsou povinny konzultovat (D) 52 
kann gehört werden 81 mohou konzultovat (A) (D) 52 
werden übermittelt 81 se postupují  52 
wird eingefügt 81 vkládá se 53 
werden ernannt 81 jmenuje (A) 53 
sind gebunden 82 nesmějí být vázáni 53 
berührt werden 82 jsou dotčeny 53 
werden übermittelt 82 se postupují  54 
wird eingefügt 83 vkládá se 54 
ist beigefügt 83 je obsažen (D) 54 
finanziert werden können 83 mohou 

být  54 
 nicht finanziert werden können 83 nemohou být plně kryty 54 

werden veranschlagt 84 nemohou být plně kryty (D) 54 
werden eingesetzt 84 vyčísleny (D) 54 
können angelastet werden 84 mohou být hrazeny (D) 54 



 

 
 

wird aufgehoben 84 se zrušuje 55 
wird finanziert 84 je financován 55 
wird eingefügt 84 vkládá se 55 
finanziert werden kann 85 mohou být financovány 55 
wird geregelt 85 stanoví (A) 55 
beigefügt sind 85 (jsou) připojena 55 
erteilt worden sind 85 podá (A) 55 
werden aufgehoben 85 se zrušují 56 
geregelt werden 86 přijme se (D) 56 
vorgesehen sind 86 určí (A) (D) 56 
zur Verfügung gestellt werden 86 jsou dány k dispozici 56 
wird eingefügt 86 vkládá se 56 
wird geändert 87 se mění (A) 57 
werden beschlossen 87 určí (A) 57 
werden geschlossen 89 uzavírá (A) 57 
wird eingefügt 89 vkládá se 57 
angenommen worden sind 89 (jsou) přijaty 57 
werden festgelegt 89 budou stanoveny 58 
werden aufgehoben 89 zrušují se 58 
werden ersetzt 90 se nahrazují 58 

 

 

Anhang Nr. 9: Tabelle Nr. 17: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
Titel III des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in Titel III des Vertrags von Maastricht Deutsch S. Tschechisch  S. 
wird geändert 91 se mění 59 
werden eingefügt 92 se vkládají 59 
werden ausgewählt 92 (jsou) vybrány 59 
kann geändert werden 92 může být změněn 59 
werden verletzt 92 jsou porušeny 59 
werden ernannt 92 jsou jmenováni 60 
sind benannt worden  93 jsou jmenováni 60 
werden ernannt 93 jsou jmenováni 60 
werden ernannt 93 jsou jmenováni 60 
wird ernannt 93 je jmenován 60 
wird ernannt 93 je nahrazen (D) 60 
wird ernannt 93 je nahrazen (D) 60 



 

 
 

kann enthoben werden 93 může být odvolán 60 
werden gefasst 93 se usnáší 60 
wird eingefügt 93 vkládá se 61 
werden eingefügt 94 vkládají se 61 
sind übertragen 95 (jsou) svěřená 61 
ist befasst 95 zkoumala (A) 61 
ist abgeschlossen 95 skončí (A) 62 
werden festgelegt 95 stanoví (A) 62 
wird unterrichtet 96 informuje (A) 62 
wird ernannt 96 je jmenován 62 
kann enthoben werden 96 může být odvolán (A) 62 
erteilt wird 96 (je) vyjádřený 62 
vorgelegt wird 96 předloží (A) 62 
wird eingebracht 96 byl - li podán (D) 62 
wird angenommen 97 je-li přijat 62 
werden eingefügt 97 vkládají se 63 
wird wahrgenommen 97 vykonává (A) 63 
wird einberufen 97 svolává (A) 63 
werden eingefügt 97 vkládají se 63 
wird unterstützt 98 je nápomocen (A) 63 
wird ernannt 98 jmenuje (A) 63 
wird beigeordnet 98 se přičleňuje 64 
eingelegt werden kann 98 není příslušný (A) 64 
werden ernannt 99 jsou jmenováni 64 
werden ernannt 99 jsou jmenováni 64 
wird gemacht 99 má (D) 64 
wird eingefügt 100 se vkládá 64 
werden ernannt 100 jmenuje (A) 65 
werden bestimmt 100 (jsou) určení 65 
können wiederernannt werden 100 může být zvolen opakovaně 65 
kann erklärt werden 100 může být vysvětlen 65 
kann enthoben werden 100 může být odvolán 65 
können durchgeführt werden 100 mohou být prováděny 66 
wird ernannt 100 je nahrazen 66 
wird durchgeführt 101 se provádí 66 
wird vorgelegt 101 se předkládá 66 
wird veröffentlicht 101 zveřejňuje se 66 
wird geregelt 102 stanoví (A) 66 
werden aufgehoben 103 se zrušují 66 
getroffen wurden 103 učiněný (D) 67 
erteilt worden sind 103 odpovídají (A) 67 



 

 
 

beigefügt sind 103 (jsou) připojeny 67 
geregelt werden 103 určující (A) 67 
sind vorgesehen 103 určí (A) (D) 67 
werden gestellt 103 dávají se k dispozici 67 
wird eingefügt  104 vkládá se 67 
werden aufgehoben 104 se zrušují 67 

 

 

Anhang Nr. 10: Tabelle Nr. 18: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
Titel IV des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in Titel IV des Vertrags von Maastricht 
Deutsch  S. Tschechisch S. 
wird geändert 105 se mění 68 
werden wahrgenommen 105 zajišťují (A) 68 
werden unterstützt 105 je nápomocen (A) 68 
werden eingefügt 106 se vkládají  68 
sind unterstützt 106 jsou podporováni 68 
ist abgeschlossen 106 skončí (A) 68 
werden festgelegt 106 stanoví (A) 68 
wird unterrichtet 107 informuje (A) 69 
wird ernannt 107 je jmenován 69 
kann  enthoben werden 107 může být odvolán 69 
erteilt wird 107 (je) vyjádřený 69 
wird ergänzt 107 se doplňuje 69 
werden eingefügt 108 se vkládají 69 
wird wahrgenommen 108 vykonává (A) 69 
wird einberufen 108 svolává (A) 70 
wird eingefügt 108 se vkládá 70 
wird unterstützt 108 je nápomocen (A) 70 
wird ernannt 108 jmenuje (A) 70 
wird eingefügt 109 se vkládá 70 
werden eingefügt 109 se vkládají 70 
werden ausgewählt  109 (je) vybraný 70 
kann  geändert werden 109 může být změněn 70 
werden verletzt 110 jsou porušení 71 
werden ernannt 110 jsou jmenováni 71 
benannt worden sind 110 jsou jmenování 71 
werden ernannt 110 jsou jmenování 71 



 

 
 

werden ernannt 110 jsou jmenování 71 
wird ernannt 110 je nahrazen 71 
wird ernannt 110 je nahrazen 71 
kann enthoben werden 110 může být odvolán 71 
werden gefasst 111 se usnáší (A) 72 
wird aufgehoben 111 se zrušuje 72 
wird beigeordnet 112 se přičleňuje 72 
kann eingelegt werden  112 je možno podat 72 
werden ernannt 112 jsou jmenování 72 
wird besetzt 112 dochází (A) (D) 72 
wird eingefügt 114 se vkládá 73 
werden ernannt 114 jmenuje (A) 73 
bestimmt werden 114 (jsou) určení 73 
sind gebunden 114 nesmějí být vázáni 73 
können wiederernannt werden 114 mohou být jmenováni 74 
wird ernannt 115 je nahrazen (D) 74 
kann erklärt werden 115 může být odvolán 74 
können durchgeführt werden 115 mohou být prováděny 75 
wird durchgeführt 116 se provádí 75 
wird vorgelegt 116 se předkládá 75 
wird festgesetzt 117 je stanoven 75 
werden ernannt 117 jsou jmenování 75 
sind gebunden 117 jsou vázání 75 
wird einberufen 117 svolává (A) 76 
muss gehört werden 118 musí být konzultován (D) 76 
kann gehört werden 118 mohou konzultovat (A) (D) 76 
werden übermittelt 118 se postupují (D) 76 
wird finanziert 118 je financován 76 
gewährleistet wird 119 zajištění (S) 76 
finanziert werden kann 119 mohou být financovány 76 
wird geregelt 119 stanoví pravidla (A) 77 
werden aufgehoben 119 se zrušují  77 
sind beigefügt  119 (jsou) připojené 77 
getroffen wurden 119 týkající (A) 77 
erteilt worden sind 119 odpovídají 77 
sind vorgesehen 119 xxx 77 
geregelt werden 120 určující (A) 77 
zur Verfügung gestellt werden 120 dávají (A) 77 
wird eingefügt 120 se vkládá 78 



 

 
 

werden festgelegt 121 budou určeny 78 
werden aufgehoben 121 se zrušují  78 
werden geschlossen 121 uzavírá (A) 78 
müssen angenommen werden 121 musí být přijaty 78 

 

 
Anhang Nr. 11: Tabelle Nr. 19: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
Titel V des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in Titel  V des Vertrags von Maastricht 
Deutsch  S. Tschechisch S. 
wird eingeführt 123 zavádí se 78 
geregelt wird 123 se řídí 78 
ist gewährleistet 124 zajistily (A) 79 
werden gewogen 125 je přidělena 79 
ist geplant 125 jsou plánovány 80 
wird mitgeteilt 125 se oznámí 80 
behandelt werden 126 upravuje (A) 80 
enthalten wird 126 bude obsahovat 80 
kann revidiert werden 126 může být změněn 80 
wird dargelegt 126 vyjadřuje (A) 80 
wird beteiligt 127 je zapojena  80 
berücksichtigt werden 127 byly brány 81 
wird unterrichtet 127 je informován 81 
wird beteiligt 128 je zapojena  81 

 

 

 

Anhang Nr. 12: Tabelle Nr. 20: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
Titel VI des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in Titel VI des Vertrags von Maastricht 
Deutsch S. Tschechisch S. 
wird geregelt 131 se řídí 82 
erfasst ist 132 nevztahuje se 82 
erfasst ist 132 nevztahuje  82 
werden behandelt 132 jsou řešeny 83 
kann angenommen werden 133 mohou být přijímána 83 



 

 
 

bestimmt ist 133 nestanoví (A) 83 
werden angenommen 133 jsou přijímána 83 
kann vorgesehen werden 133 mohou stanovit 83 
kann festgelegt werden 133 mohou být stanoveny 83 
wird eingesetzt 133 zřizuje se 84 
wird beteiligt 133 je zapojena (A) 84 
werden gewogen 133 je přidělena 84 
berücksichtigt werden 133 byly brány v úvahu 84 

 

 

Anhang Nr. 13: Tabelle Nr. 21: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
Titel VII des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in Titel VII des Vertrags von Maastricht 
Deutsch  S. Tschechisch S. 
wird einberufen 138 svolává (A) 85 
wird gehört 138 jsou konzultovány (D) 85 
ratifiziert worden sind 138 byly ratifikovány 85 
wird einberufen 138 bude svolána 85 
ist vorgesehen 138 se předpokládá 85 
werden geregelt 138 jsou upraveny 85 
werden aufgehoben 138 se zrušují 85 
werden aufgehoben 138 se zrušují 85 
werden hinterlegt 139 budou uloženy 85 
hinterlegt worden sind 139 byly uloženy 85 
wird hinterlegt 139 je uložena 85  

 
Anhang Nr. 14: Tabelle Nr. 22: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
allen Protokollen des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in allen Protokollen des Vertrags von Maastricht 
Deutsch S. Tschechisch S. 
beigefügt wird 146 se připojuje 89 
beigefügt wird 147 se připojuje 89 
zurückgeführt werden können 147 se týkají (A) (D) 89 
beigefügt sind 147 se připojují 89 
werden errichtet 148 se zřizují 89 



 

 
 

gefördert wird 149 podporuje (A) 89 
wird gehört 150 je konzultována 91 
werden ausgeführt 150 provádějí (A) 91 
werden festgelegt 151 stanoví (A) 91 
wird geleitet 151 je řízen 91 
erfüllt werden 151 byly plněny 91 
kann vorgesehen werden 151 může stanovit (A) 92 
wird vorgesehen 151 stanoví (A)  92 
ist ausgestattet 151 má (A) (D) 92 
ist zuerkannt 151 je přiznávanou 92 
bestimmt ist 151 nestanoví - li 92 
werden gewogen 151 mají váhu (A) 92 
werden gewogen 151 mají váhu (A) 92 
werden ernannt 153 jsou jmenování 92 
werden festgelegt 153 stanoví (A) 92 
kann enthoben werden 153 může být odvolán 92 
ist berechtigt 153 má právo (A) 93 
ist bestimmt 153 není - li stanoveno  93 
werden geregelt 153 jsou upřesněna 93 
können übertragen werden 154 může přinést (A) 93 
kann entlassen werden 154 může být zvolen 93 
gestellt werden 155 byly poskytovány (D) 94 
werden wahrgenommen 155 vykonávány  94 
wird veröffentlicht 155 je uveřejňován 94 
werden gestellt 155 se poskytují (D) 94 
sind berechtigt 156 má právo (A) 95 
können erlassen werden 156 může vydat (A) 95 
werden behandelt 158 poskytují (A) 95 
wird veröffentlicht 159 je zveřejněna 95 
ausgewiesen werden 159 náleží  97 
werden geprüft 160 ověřují (A) 97 
kann erhöht werden 160 může být zvýšen 97 
können übertragen werden 160 nesmějí být převedeny 97 
können verpfändet werden 160 nesmějí být zastaveny 97 
können gepfändet werden 160 stát se předmětem (D) 97 
werden festgelegt 160 určí (A) 98 
wird festgelegt 161 se stanoví  98 
werden aufgerundet 161 se zaokrouhluje 98 
werden bereitgestellt 161 poskytuje (A) 98 
werden angepasst 161 budou upravena 98 
gebildet werden dürfen 161 poskytují (A) (D) 98 
werden bestimmt 161 jsou určeny 98 
gewährleistet ist 162 jsou oprávněny (A) 99 
werden verteilt 162 jsou přerozdělovány 99 



 

 
 

werden erfasst 162 vedou (A) 99 
gezahlt werden 162 platí (A) 99 
entschädigt werden 163 může odškodnit 99 
können verrechnet werden 163 se mohou napočítat 99 
wird verteilt 163 se rozdělí  99 
wird zugeführt 163 je převáděn 99 
wird ausgeschüttet 163 se rozděluje 99 
kann gezahlt werden 163 může být vyrovnán 99 
kann verteilt werden 163 se rozdělí 99 
werden erlassen 163 přijímá (A) 100 
vorgesehen werden 164 je oprávněna (A) 100 
gerichtet ist 164 je určeno 100 
wird verpflichtet 166 byli zmocněni 101 
gezeichnet wurde 167 se rozumí 101 
erfüllt werden müssen 167 musejí být splněny 102 
wird eingesetzt 168 zřizuje se  102 
sind aufgeführt 168 vymezuje (A) 103 
wird gestellt 168 zřídí (A) 103 
wird unterrichtet 169 informuje (A) 103 
wird zugeteilt 169 je přidělen 103 
eingezahlt werden muss 170 musí být splacen 103 
aufgehoben wurde 170 se přestala vztahovat 103 
übertragen wurden 170 byly převedeny 104 
werden ernannt 170 jsou jmenování 104 
wird ernannt 170 je jmenován 104 
werden ernannt 170 jsou jmenování 104 
wird gekürzt 171 sníží se 104 
wird verringert 171 bude snižován 104 
umgetauscht werden 172 bude vyměněny 104 
festgelegt sind 173 stanovenými 105 
wird gehört 173 je konzultována (D) 105 
wird unterbreitet 173 předloží (A) 106 
wird angehört 174 konzultuje (A) 106 
wird angehört 174  není stanoveno (D) 106 
vorgesehen ist 175 stanovenými 106 
können verwendet werden 175 mohou být používána 107 
verwendet werden können 175 mohou být používána 107 
wird geleitet 176 je řízen 108 
wird verwaltet 176 je spravován 108 
ist verhindert 176 se stává (A) (D) 108 
bestellt wird 176 může pověřit 108 
wird ernannt 176 je jmenován 108 
wird ausgewählt 177 je vybírán 108 
werden ernannt 177 jsou jmenování 108 



 

 
 

werden wahrgenommen 177 vykonává (A)  109 
werden festgelegt 177 jsou stanoveny 109 
kann enthoben werden 177 může je odvolat 109 
wird erörtert 178 je zván 109 
wird vorgelegt 178 předkládá (A) 109 
kann gehört werden 178 může být vyslechnut 109 
werden gestellt 178 jsou k dispozici 109 
werden ausgedrückt 178 jsou vyjádřeny 109 
gerichtet sind 179 jsou určená 110 
festgelegt werden 179 stanovující 110 
vorgelegt werden 179 budou předloženy 110 
gerichtet ist 179 je určeno 110 
wird ausgestattet 179 je vybaven 110 
erzielt werden können 179 byl zjištěn 110 
gehalten werden 179  byly zajištěny 110  
werden aufgebracht 179 jsou tvořeny 110 
werden gestellt 180 poskytne (A) 110 
wird erstellt 180 se sestavuje 110 
wird veröffentlicht 180 zveřejní  110 
wird geprüft 180 ověřují (A) 110 
anerkannt wurden 180 je schválen 110 
wird verteilt 180 se rozděluje 110 
wird zugeführt 180 se převede 110 
wird ausgeschüttet 180 se rozdělí  110 
wird gezahlt 180 může být uhrazen 110 
wird ausgeglichen 180 se uhradí 110 
sind vorgesehen  181 stanovenými 111 
ist klageberechtigt 181 může podat žalobu 111 
sind zuerkannt 181 není-li dána 111 
wird liquidiert 182 bude zrušen 111 
wird abgewickelt 182 se ruší 112 
werden ausgeglichen 182 budou vyrovnány 112 
werden veräußert 182 budou zcizena 112 
werden ausgeglichen 182 budou vypořádána 112 
wird verteilt 182 se rozdělí  112 
sind beigefügt 183 se připojují 112 
werden gestellt 184 poskytují (A) 113 
wird gemessen 185 se měří 113 
werden gemessen 186 se měří 113 
werden gestellt 186 poskytuje 114 
beigefügt sind 187 se připojují 114 
wird ergänzt 187 se doplňuje 114 
verbunden sind 187 jsou spojeny 114 
ausgeübt wird 187 vykonává (A) 114 



 

 
 

ist befreit 187 je osvobozena 114 
werden erhoben 187 nepodléhají (A) 114 
sind beigefügt 189 se připojují  115 
wird ermächtigt 189 je oprávněno (A) 115 
festgelegt ist 190 nebude stanoven 115 
wird beigefügt 190 se připojuje 115 
ist gezwungen 191 není povinno (A) 116 
ist verpflichtet 191 se nezavázalo 116 
sind beigefügt 191 se připojují 116 
wird festgelegt 191 není - li stanoven 116 
wird gezählt 191 není zařazeno 116 
werden angewandt 191 se použijí 116 
genommen wird 191 uvedené (D) 116 
wird ausgesetzt 191 se pozastaví 116 
ist berechtigt 191 není oprávněno 116 
erfüllt werden müssen 191 je splnit 117 
aufgehoben worden ist 193 se vztahuje 117 
beigefügt sind 194 se připojují 117 
notifiziert wird 194 oznámí -li (A) 117 
wird gezählt 194 není zahrnuto 117 
wird eingeleitet 194 může být zahájen 117 
beigefügt sind 195 se připojují 117 
berührt wird 196 se týkají (A)  118 
betroffen sind 196 se týkají 118 
ist beteiligt 196 se neúčastní 118 
wird beigefügt 198 se připojuje 118 
erzielt werden 198 bude dosaženo 120 
ist beigefügt 198 se připojuje 120 
ausgerichtet werden sollte 199 konzultuje (A) 120 
festgesetzt wird 200 se vypočítává 121 
erwähnt ist 202 zahrnuje (A) 121 
genommen ist 202 předpokládají (A) (D) 122 
abgedeckt werden 203 nejsou zahrnuty 122 
überwacht werden müssen 203 sledovat 122 
korrigiert werden können 203 usměrňovat 122 
beigefügt wird 204 se připojuje 122 
beigefügt wird 205 se připojuje 122  

 
 
 
 



 

 
 

Anhang Nr. 15: Tabelle Nr. 23: Vergleich der Passivkonstruktionen in 
allen Erklärungen des Vertrags von Maastricht 

Vergleich der Passivkonstruktionen in allen Erklärungen des Vertrags von Maastricht 
Deutsch  S. Tschechisch S. 
einberufen wurden 210 je svolaná 124 
beigefügt ist 210 je připojena 124 
beigefügt sind 210 se připojí 124 
beigefügt wird 211 je připojená 124 
geprüft wird 213 bude posouzena 125 
vorlegen wird 213 bude předložena 125 
geregelt wird 214 xxx 125 
vorgesehen sind 215 xxx 125 
fortgeführt wird 215 se postupuje 125 
geschaffen werden soll 220 není vytvoření (A) 127 
zugestanden wurden 223 nemohou mít vliv (D) 127 
finanziert wird 224 bude financován 127 
werden gefasst 227 budou přijímána (D) 127 
wird verschärft 238 omezuje (A) 130 
gegeben ist 238 existuje (A) 131 
geprüft werden 240 budou posouzena 131 
angenommen werden 241 jsou přijímána 131 
werden übersetzt 241 jsou překládány 131 
wird angestrebt 242 se bude vytvářet (D) 131 
wird entwickelt 242 se bude rozvíjet (A) 132 
behandelt werden 243 upravuje (A) 132 
enthalten wird 243 bude obsahovat (A) 132 
revidiert werden 243 může být změněn 132 
festgelegt ist 243 je stanovena 132 
informiert wird 243 byla informována 132 
angezeigt wird 243 xxx 132 
konsultiert wird 243 byla konzultována 132 
beschlossen wurden 244 přijatý 133 
geprüft werden 244 budou posouzeny 133 
wird verlegt 245 bude přeneseno 133 
werden eingeladen 246 se vyzývají 134 
enthalten sind 248 je obsažený 134 
vorgeschlagen worden sind 248 je navržený 134 
ausgeweitet werden soll 248 se má rozšířit 134  
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