
Ochutnávka z předmětu  
Základní daňové a právní pojmy 
a oblasti v německém jazyce
Každoročně vedeme na VŠE předmět Základní daňové a právní pojmy a oblasti  
v německém jazyce, letos jsme si připravili pro vás ochutnávku z tohoto kurzu, 
 která se bude konat u nás v nové budově. 

Co vás čeká?

• Představení kurzu Základní daňové a právní pojmy a oblasti v německém jazyce, který 
vyučují naši odborníci z auditu, daní a právního oddělení

• Ukážeme, jak takový kurz vypadá. Vyzkoušíte si, jak naše hodina probíhá
a zda její úroveň odpovídá vaší úrovni německého jazyka. 

• Předneseme vám v němčině témata týkající se rozvahové analýzy, zaměstnávání 
zahraničních pracovníků a pracovního práva.

• Představíme zajímavý projekt, který jsme v rámci Deloitte řešili pro německy hovořícího 
klienta a při kterém tak byla němčina naprosto nepostradatelná.

• Společně si s námi můžete prohlédnout novou budovu Deloitte a pobavit se 
s naší HR o možnostech práce u nás.12. 6. 2019, 16:00 - 18:00

•  

nová budova Deloitte, Italská 67, Praha 2 (naproti VŠE)

Přihlas se Ivě Habrnálové skrz e-mail: ihabrnalova@deloittece.com

12. 6. 2019, 16:00 - 18:00



Německo

Bavorsko 
je náš 
největší 
obchodní 
partner

Přihlaste se na kurz  
Základní daňové a právní pojmy 
a oblasti v německém jazyce

Tento kurz představuje základní 
daňové, účetní a obchodněprávní 
termíny a související problematiku 
v němčině. V daňové oblasti se kurz 
zaměřuje na zdanění příjmů fyzických 
osob a právnických osob v mezinárod-
ním kontextu. Hlavní právní termíny 
zahrnují tématiku obchodního a závaz-
kového práva a pozici firemních statu-
tárních orgánů. 

Studenti si díky relevantním německým 
textům a úkolům rozšíří schopnosti 
samostatně pracovat s odbornými texty 
a německy diskutovat na daňová témata.

Obsah kurzu

Vedení účetnictví a roční účetní závěrka

Korporátní právo

Zdanění právnických osob  
v mezinárodním kontextu

Pracovní právo, právní vztahy mezi 
jednateli a představenstvem 

Daň z příjmů fyzických osob

Mezinárodní aspekty: daň z příjmu 
a sociální zabezpečenív

Pojištění německých zaměstnanců 
vyslaných do České republiky

Výsledky kurzu a získané dovednosti
Po úspěšném absolvování kurzu budou 
studenti:

 • rozumět hlavním termínům týkajícím 
se zdanění příjmů fyzických osob 
a dalších přímých a nepřímých daní;

 • dobře informovaní o nejdůležitějších 
termínech obchodního 
a závazkového práva;

 • umět používat základní německou 
daňovou a právní terminologii; a

 • umět efektivně vyhledávat zdroje 
a materiály týkající se daní.

Dcery velkých globálních německých společností patří mezi největší zaměstnavatele na trhu!




