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address the court  oslovit soud 
assist the police with their inquiries (GB)  spolupracovat s policií při vyšetřování 
augmented flow of information   zvýšený tok informací 
black economy  šedá, černá ekonomika 
black money  špinavé peníze (pocházející z šedé ekonomiky); černé 

příjmy (nepřihlášené ke zdanění) 
bootleg  nezákonně vyráběný, pašovaný, pirátský; pirátská 

nahrávka 
bribe  uplatit někoho; úplatek 
bring under control  zvládnout 
cash made illegally or not declared for tax  peníze vydělané nezákonně nebo přiznané ke 

zdanění 
catch fire  chytnout (začít hořet), vzplanout 
con  ošidit, obalamutit;obrat 
contaminate water  znečistit, kontaminovat vodu 
declared for tax  přiznaný ke zdanění 
direct access to st  přímý přístup k něčemu 
draw water  (vy)čerpat vodu 
encourage crime  podporovat zločinnost 
extinguish   uhasit 
feed the bears (euphm US)  dostat pokutu za dopravní přestupek 
hear evidence in court  vyslechnout svědky u soudu 
help yourself to st  ukrást něco 
illegally offered for sale  nezákonně nabízený k prodeji 
in custody for an offence   ve vazbě pro přestupek, přečin 
increase a sentence  zvýšit trest 
missing property  pohřešovaný majetek 
place an added burden on st, sb  zvýšit zátěž něčeho, někoho více zatížit 
police informer  policejní informátor, donašeč 
police intelligence  policejní výzvědná služba 
police radio-communications systems  policejní radiokomunikační systémy 
pollute  znečistit, znečišťovat 
pollute water  znečišťovat (vodu) 
pour  lít, nalít 
put out fire  uhasit oheň 
questionable payment  pochybná platba 
questionable payment  pochybná platba 
receive a ticket for a traffic offence  dostat pokutu za dopravní přestupek 
reduce a sentence  zmírnit trest 
revolving-door justice  příliš shovívavý právní systém umožňující zločincům 

pokračovat v činnosti po krátkém trestu 
smuggled  pašovaný 
spread  šířit, šířit se, rozšířit se 
stolen  kradený, ukradený 
stool pigeon (derog)  návnada; špión, špicl; práskač 
take sb to (the) court  dát koho k soudu 
trick  podvést, napálit, obelstít; podvod 
underground (GB)  podzemní dráha, metro 
underground production (US)  nelegální výroba 
unduly lenient and ineffective  přehnaně shovívavý a neefektivní 
unregulated business  neregulovaný obchod 
untaxed business  nezdaněný obchod 
urban centres   městská centra 
wanted persons  hledané osoby 
wipe out crime  vyhladit, vymýtit zločin 
 


