
NJ-Slovíčka pro finance B1

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Účetnictví 1 Základní informace Kariéra v účetnictví (e Buchfführung, r Buchhalter, r Steuerberater, ...)

Základní terminologie (e Kosten, e Einnahmen, s Kapital, …)

2 Transakce Účetní případ (e Transaktion, s Hauptbuch, e Zwischenbilanz, …)

3 Užitečné fráze a slovíčka Součásti účtu (e Rechnungsnummer, r Steuersatz, s Ausstellunsdatum, …)

Práce s účty (r Rechnungsprüfer, r Rechnungsbetrag, r Rechnungshof, …)

2. Podnikové finance 1 Náklady a výnosy Náklady (e Kosten, e Ausgabe, r Input, …)

Ziskovost firmy (e Solvenz, e Liquidität, e Geschäftsberichte, …)

2 Závazky a pohledávky Fakturace (r Schuldbetrag, s Fälligkeitsdatum, kreditieren, …)

Závazky a pohledávky (e Schulden, e Verbindlichkeiten, r Schuldschein, …)

3 Užitečné fráze a slovíčka Upomínka (e Mahnung, r Debitor, überweisen, …)

3. Finanční plánování 1 Ziskovost a výnosy Aktiva (e Tilgung, e Obligation, r Restwert, …)

Výnosnost firmy (r Finanzbericht, e Verschuldung, r Betriebsgewinn, …)

2 Finanční plánování Finanční plánování (s Budget, aufstellen, e Iteration, …)

Platby dodavatelům (r Handelskredit, s Bargeld, bargeldlos, …)

Platby v mezinárodním obchodě (e Überweisung, s Handelskredit, r Wechsel, …)

3 Užitečné fráze a slovíčka Vyjednávání cen (verhandeln, r Satz, r Rabatt, …)

Písemná argumentace 

Ústní argumentace 

4. Daně, grafy 1 Daně Daně (e Verbrauchssteuer, e Steuerabzüge, erheben, …)

2 Grafy Grafy a jejich popis (e Achse, e Korrelation, s Flussdiagramm, …)

Slovesa a podstatná jména při popisu grafu (steigen, boomen, r Abwärtstrend, ... )

3 Užitečné fráze a slovíčka Na obrazovce (r Button, e Spalte, e Maske, …)

Práce na počítači (herunterladen, ausdrucken, s Icon, …)

NJ-Slovíčka pro finance je kurz vhodný pro studenty, kteří již mají dobré zkušenosti s němčinou a zabývají se financemi. Předpokladem kurzu je zvládnutí němčiny na jazykové 

úrovni B1 - B2. V kurzu je zahrnuta nejen slovní zásoba, která je spojena s účetními transakcemi, finančním plánováním, správou závazků a pohledávek a také daněmi. Obsahuje 

rovněž výrazy potřebné pro popis grafů či pro prezentaci v PPT. Kurz je členěn do čtyř kapitol, které jsou rozděleny do 12 lekcí. Student si kromě osvojení nové slovní zásoby 

procvičí i další jazykové dovednosti, jakými jsou poslech, čtení, mluvený i písemný projev.

V této kapitole si student osvojí základní 

terminologii  spojenou se základy účetnictví a 

transkakcemi. Poučí se také o podvojném 

účetnictví a základních principech účetnictví.

Druhá kapitola se zabývá podnikovými financemi. 

Studenti tu naleznou slovní zásobu týkající se 

nákladů, výnosů, závazků a pohledávek firmy. 

Získají informace o účetních transakcích a 

procesech, seznámí se s účetními doklady.

Třetí kapitola obsahuje slovní zásobu se 

zaměřením na ziskovost firmy, její aktiva a 

finanční plánování. K využití jsou tu i slovíčka k 

vyjednávání cen a platbám dodavatelům, včetně 

zahraničních.

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na daně a jejich typy, 

prezentaci informací, grafy, jejich typy, popis a 

použití. Důležitá je i slovní zásoba týkající se práce 

na počítači.


