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Lektionswortschatz / Slovníček
Catering:
servis, obsluha 

catering 
montáž (stanů apod.)

služba, výkon
účet
skládací lavice
skládací stůl
stan
 party stan
dodávka
dodat
montáž ≠
 demontáž
smontovat ≠ demontovat
vypůjčit ≠ zapůjčit
pronajmout si
nabídnout
včetně

Jídlo a nápoje:
švédský stůl
pivo
chléb
bageta
ryba
maso
steak
zelenina
paprika
rajče
sýr
koláč
zákusek
ovoce
džus, šťáva
salát
 bramborový salát
 těstovinový salát
 ovocný salát
čokoláda
voda
párek, salám
 klobása

Die Einladung:
einladen
der Ausstand, -e
der Abschied, -e
feiern
die Feier, -n 

Abschiedsfeier
das Fest, -e 

Betriebsfest
der DJ, -s
die Musik (hier nur Sg.) 

Tanzmusik
das Jubiläum, Jubiläen
die Veranstaltung, -en
die Zusage, -n ≠ 

die Absage, -n
zusagen ≠ absagen
die Lust (nur Sg.)
der Spaß (hier nur Sg.)
grillen
mitbringen, jmdn. / etw.

planen
tanzen
teilnehmen
willkommen sein
herzlich
hoffentlich
schade

Die Geschenke:
schenken
das Geschenk, -e 

Abschiedsgeschenk
die Blume, -n
der Strauß, -e 

Blumenstrauß
das Buch, -er 

Fotobuch 
Kinderbuch

die Flasche, -n 
die Flasche Wein

das Geld (hier nur. Sg.)
der Gutschein, -e
das Konzert, -e
der Jazz (nur Sg.)
die Karte, -n 

Konzertkarte
die Massage, -n
der Kurs, -e 

Kochkurs
das Spielzeug, -e
die Süßigkeit, -en

Pozvání:
pozvat
odchod
rozloučení
oslavit
oslava 

rozlučková oslava
slavnost 

podniková oslava
DJ
hudba 

taneční hudba
výročí
událost, akce
přislíbení 

odřeknutí (účasti)
přislíbit x odřeknout
chuť, nálada
legrace, zábava
grilovat
přivést, někoho / přinést 

něco
plánovat
tancovat
zúčastnit se
být vítán
srdečně
snad, doufejme
škoda

Dárky:
darovat
dárek 

dárek na rozloučenou
květina
kytice 

kytice
kniha 

fotokniha 
dětská kniha

lahev 
lahev vína

peníze
poukaz
koncert
jazz
vstupenka 

vstupenka na koncert
masáž
kurz 

kurz vaření
hračka
sladkost

Der Partyservice:
der Service (nur Sg.) 

Partyservice 
Aufbauservice

die Leistung, -en
die Rechnung, -en
die Bierbank, -e
der Biertisch, -e
das Zelt, -e 

Partyzelt
die Lieferung, -en
liefern
der Aufbau (nur Sg.) ≠ 

der Abbau (nur Sg.)
aufbauen ≠ abbauen
ausleihen ≠ verleihen
mieten
anbieten
inklusive

Speisen und Getränke:
das Buffet, -s
das Bier, -e
das Brot, -e
das / die Baguette, -s
der Fisch, -e
das Fleisch (nur Sg.)
das Steak, -s
das Gemüse, -
die Paprika, - / -s
die Tomate, -n
der Käse, -
der Kuchen, -
der Nachtisch, -e
das Obst (nur Sg.)
der Saft, -e
der Salat, -e 

Kartoffelsalat 
Nudelsalat 
Obstsalat

die Schokolade, -n
das Wasser, - / -
die Wurst, -e 

Bratwurst

 siebzehn 17



11
 

Přídavná jména:
levný ≠ drahý
sudý ≠ lichý
kladný ≠ záporný
obvyklý
skvělý

Příslovce:
tedy

Komunikační prostředky:
Chtěl bych Vás pozvat na…

Mockrát děkuji za…
Rád přijdu na…
Bohužel nemohu přijít.

Užijte si oslavu!
Mohu (smím) ti / Vám 

představit…?
… o tobě / Vás už hodně 

vyprávěl.
Už jsem toho o tobě / Vás 

hodně slyšel.
Hodně štěstí a úspěchů při / 

 v… přeje…
Doufám, že se zase brzy 

uvidíme.
Je (Není) to dobrý návrh.

Ten nápad se mi líbí (nelíbí).
Máte pravdu.
Jsem proti tomu.
Bod na programu je (není) 

dobrý.
Všem se to líbí (nelíbí).

Všichni to chtějí (nechtějí).
To je nudné.

To se hodí (nehodí).
Na slyšenou!

Glückwünsche:
die Gratulation, -en
Alles Gute für + A
Ich wünsche Ihnen / dir alles 

Gute für die Zukunft.
Ich wünsche Ihnen / dir viel 

Erfolg in + D
Herzlichen Glückwunsch 

zu + D
Viel Erfolg in / bei + D
Ich möchte Ihnen herzlich 

zu + D gratulieren.
Guten Rutsch!
Frohes neues Jahr!

Ein frohes Fest!

Verben:
abarbeiten
anstoßen
besorgen
bringen
danken
denken
erklären
gefallen (etw. gefällt mir)
gehören (etw. gehört mir)
gratulieren
klingeln
verlassen

Nomen:
die Anzahl (nur Sg.)
der Aschenbecher, -
die Beförderung, -en
der Club, -s
der Ehemann, -er /  

die Ehefrau, -en
die Erholung (nur Sg.)
die Einrichtung (hier nur Sg.)
der Experte, -n
der Fan, -s
der Garten, -
die Hochzeit, -en
der Kundendienst (nur Sg.)
die Metzgerei, -en
die Montage, -n
der Nachwuchs (nur Sg.)
die Reparatur, -en
der Supermarkt, -e
die Terrasse, -n
das Unglück (nur Sg.)
die Überstunden (nur Pl.)
das Weihnachten, -

Přání:
gratulace
Všechno nejlepší do
Přeji Vám / ti do budoucna 

všechno nejlepší.
Přeji Vám / ti hodně 

úspěchů při / v
Blahopřeji k

Hodně úspěchů v / při
Chci Vám srdečně 

poblahopřát k
Šťastný Nový rok!
Hodně štěstí do Nového 

roku!
Hodně štěstí!

Slovesa:
odpracovat, zpracovat
přiťuknout si
obstarat
přinést
poděkovat
myslet si
vysvětlit
líbit se
patřit
gratulovat
zazvonit
opustit

Podstatná jména:
počet
popelník
povýšení
klub
manžel /
 manželka
odpočinek
vybavení, zařízení
odborník
fanoušek
zahrada
svatba
zákaznická služba
masna
montáž
potomek
oprava
supermarket
terasa
neštěstí
přesčasy
Vánoce

Adjektive:
billig ≠ teuer
gerade ≠ ungerade
positiv ≠ negativ
üblich
wunderbar

Adverbien:
also

Redemittel:
Ich lade euch herzlich  

zu … ein.
Vielen Dank für …
Ich komme gern zu …
Leider kann ich nicht  

kommen.
Viel Spaß bei der Party!
Darf ich dir / Ihnen …  

vorstellen?
… hat schon viel von 

dir / Ihnen erzählt.
Ich habe schon viel von 

dir / Ihnen gehört.
Viel Glück und Erfolg bei 

… wünscht …
Hoffentlich sehen wir uns 

bald wieder.
Der Vorschlag ist (nicht) 

gut.
Die Idee gefällt mir (nicht).
Sie haben recht.
Ich bin dagegen.
Der Programmpunkt ist 

(nicht) gut.
Das macht (nicht) allen 

Spaß.
Das mögen (nicht) alle.
Das langweilt. / Das ist 

langweilig.
Das passt (nicht).
Auf Wiederhören!
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Lektionswortschatz / Slovníček
podlaha
 podlaha
pokoj
 koupelna
 jídelna
 ložnice
 obývací pokoj
chodba
sklep
kuchyň
 vestavěná kuchyň
koupelna
záchod
toaleta
oddělený
výtah
balkon
parkovací stání
garáž
 podzemní garáž
ústřední topení
plyn
odhlučněný
odizolovaný
zrenovovaný

Poloha:
město
střed města
okraj města
městská část
lesopark
vesnice
centrum
 v centru
 centrální
klidný
výhled
v zeleni
infrastruktura
spojení
 dopravní spojení
dálnice
silnice 1. třídy
autobus
tramvaj
stanice
místní doprava
poblíž
pěšky

Haus und Wohnung:
der Bau, -ten 

Altbau ≠ Neubau

das Baujahr, -e (Bj.)
das Haus, -er 

Einfamilienhaus 
Reihenhaus 
Mehrfamilienhaus 
Hochhaus 
Energieeffizienzhaus

das Eigenheim, -e 
die Wohnung, -en (Whg.) 

2-Zimmer-Wohnung 
Mietwohnung 
Traumwohnung

der Grundriss, -e
der Makler, -

Miete und Nebenkosten:
die Miete, -n 

Kaltmiete (KM) ≠  
 
Warmmiete (WM)

zur Miete
betragen (die Miete  

beträgt 500,- €)
der Mieter, - /  

die Mieterin, -nen
der Vermieter, - /  

die Vermieterin, -nen
die Kosten (nur Pl.) 

Nebenkosten (NK) 
Heizkosten

inklusive (inkl.) ≠  
zuzüglich (zzgl.)

die Kilowattstunde, -n
energieeffizient

Die Ausstattung:
die Fläche, -n 

Wohnfläche (Wfl.)
die Größe, -n
der Quadratmeter, - (m2)
das Geschoss, -e 

Erdgeschoss (EG) 
Obergeschoss (OG)

der Stock, die Stockwerke
die Ecke, -n
das Fenster, -
die Fensterbank, -e 
die Tür, -en
die Wand, -e

Dům a byt:
stavba
 stará zástavba ≠ novos-

tavba
rok výstavby
dům
 rodinný dům
 řadový dům
 vícegenerační dům
 výškový dům
 energeticky úsporný dům
osobní vlastnictví
byt
 dvoupokojový byt
 nájemní byt
 byt snů
půdorys
makléř

Nájem a poplatky:
nájem
 nájem bez zahrnutí 

poplatků ≠
 nájem se zahrnutím 

poplatků
v nájmu
činit, obnášet (nájem 

obnáší 500 €)
nájemník /
 nájemnice
pronajímatel /
 pronajímatelka
náklady, poplatky
 vedlejší poplatky
 poplatky za topení
včetně ≠
 navýšený o
kilowatthodina
energeticky úsporný

Vybavení:
plocha
 obytná plocha
velikost
metr čtvereční
patro
 přízemí
 poschodí
poschodí, podlaží
roh
okno
parapet
dveře
stěna

der Boden, - 
Fußboden

das Zimmer, - (Zi.) 
Badezimmer 
Esszimmer 
Schlafzimmer 
Wohnzimmer

der Flur, -e
der Keller, -
die Küche, -n 

Einbauküche (EBK)
das Bad, -er
das WC, -s
die Toilette, -n
separat (sep.)
der Aufzug, -e
der Balkon, -s / -e
der Stellplatz, -e
die Garage, -n 

Tiefgarage
die Zentralheizung, -en (ZH)
das Gas (hier nur Sg.)
gedämmt
isoliert
renoviert (renov.)

Die Lage:
die Stadt, -e
die Stadtmitte (nur Sg.)
der Stadtrand, -er
der Stadtteil, -e 
der Stadtwald, -er
das Dorf, -er
das Zentrum, Zentren 

im Zentrum 
zentral

ruhig
der Blick, -e
im Grünen
die Infrastruktur, -en
die Anbindung, -en 

Verkehrsanbindung
die Autobahn, -en
die Bundesstraße, -n
der Bus, -se
die Straßenbahn, -en
die Station, -en
der Nahverkehr (nur Sg.)
in der Nähe
zu Fuß
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Slovesa:
viset, pověsit
položit
ležet
posadit, dát (něco někam)
sedět
strčit, trčet, vězet
stát
postavit
přeskládat, přestavět
vyplnit
ptát se na
mluvit s

Podstatná jména:
strom
vysílač, stanice
taška, kapsa
anketa
nevýhoda ≠
 výhoda

Přídavná jména:
geniální (hovorově „velmi 

dobrý“)
veřejný
praktický ≠ nepraktický

Předložky:
na (vertikálně)
na (horizontálně)
v
za
před
nad
pod
vedle
mezi

Udání místa:
v rohu
uprostřed
nahoře ≠ dole
vlevo ≠ vpravo
venku

Freizeit und Alltag:
das Angebot, -e 

Kulturangebot
das Kino, -s 
die Kultur (hier nur Sg.)
das Theater, -
die Gastronomie (nur Sg.)
die Bar, -s
das Café, -s
die Kneipe, -n
die Betreuung, -en 

Kinderbetreuung
die Bildung (hier nur Sg.)
der Kindergarten, -
die Schule, -n 

Ganztagsschule
die Möglichkeit, -en 

Einkaufsmöglichkeit
das Kaufhaus, -er
der Sport (nur Sg.)
das Sportstadion, -stadien 
der Sportverein, -e
das Freibad, -er
das Hallenbad, -er
der Badmintonclub, -s 

Die Einrichtung:
einrichten
der Gegenstand, -e 

Einrichtungsgegenstand
das Möbel, - (meist Pl.)
das Bett, -en
der Kleiderschrank, -e
die Kommode, -n
der Esstisch, -e
der Stuhl, -e
der Sessel, -
das Sofa, -s
die Couch, -es / -en /  

der Couch, -es (CH)
der Couchtisch, -e
der Teppich, -e
die Lampe, -n
das Bild, -er
das Regal, -e
die Garderobe, -n
der Geschirrspüler, -
der Herd, -e
der Küchenschrank, -e
der Kühlschrank, -e
die Spüle, -n
die Pflanze, -n 

Grünpflanze

Volný čas a všední den:
nabídka
 kulturní nabídka
kino
kultura
divadlo
gastronomie
bar
kavárna
hospoda
hlídání
 hlídání dětí
vzdělání
školka
škola
 celodenní vyučování
možnost
 možnost nakupování
obchodní dům
sport
sportovní stadion
sportovní oddíl, spolek
koupaliště
vnitřní bazén
badmintonový klub

Zařízení:
zařídit
předmět
 předmět, zařízení
nábytek
postel
šatní skříň
komoda
jídelní stůl
židle
křeslo
pohovka
gauč

konferenční stolek
koberec
lampa
obraz
regál, police
šatna
myčka
sporák
kuchyňská skříňka
lednice
dřez
květina
 zelená květina

Verben:
hängen 
legen 
liegen 
setzen 
sitzen
stecken
stehen 
stellen
umräumen
ausfüllen 
fragen nach + D
sprechen mit + D / über + A

Nomen:
der Baum, -e
der Landessender, -
die Tasche, -n
die Umfrage, -n 
der Nachteil, -e ≠  

der Vorteil, -e

Adjektive:
genial (umgangssprachlich 

für „sehr gut“)
öffentlich
praktisch ≠ unpraktisch

Präpositionen:
an 
auf
in 
hinter 
vor 
über 
unter 
neben 
zwischen

Ortsangaben:
in der Ecke
in der Mitte
oben ≠ unten
links ≠ rechts
draußen
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Lektionswortschatz / Slovníček
Pracovní postupy:
nabídka
 mít v nabídce
radit,
zakázka, objednávka
 vyřídit objednávku
jednání
 vést jednání
zákazník
poskytovatel služeb
skladování
dodavatel
dodání
dodací list
materiál
zboží
 příjem zboží

montáž
zařízení
konstrukční díl
výroba, produkce
proces
systém
instalovat
kontrolovat
skladovat
organizovat
plánovat
programovat
zkoušet
opravovat
třídit
řídit
provádět údržbu
týkající se podnikové eko-

nomiky

Znalosti / schopnosti:
flexibilita
přesnost
znalost
 mít znalosti v
elektronické zpracování dat

informatika
matematika
technika
schopnost
 vyjednávací schopnost
jednat s
reagovat na
vědět

Die (duale) Ausbildung:

der / die Auszubildende, -n 
der Azubi, -s

eine Ausbildung machen 
zu + D

die Ausbildungsart, -en
die Ausbildungsdauer  

(nur Sg.)
das Ausbildungssystem, -e
der Abschluss, -e
die Lehre, - 

eine Lehre machen
der Lehrvertrag, -e 
der Lehrling, -e
die Berufsschule, -n 

zur Schule gehen
der Betrieb, -e
der Block, -e 

in Blockform
die Einführung, - en
die Einführungswoche, -n
der Lernort, -e
die Praxis (hier nur Sg.) ≠  

die Theorie, -n
das Talent, -e
der Teil, -e
die Vergütung (nur Sg.)
verdienen
die Voraussetzung, -en
etwas werden wollen

Berufe / Funktionen:
der Elektroniker, - / die  

Elektronikerin, -nen 
der Elektriker, - / die  

Elektrikerin, -nen
der Industriekaufmann, 

-leute / die Industrie-
kauffrau, -en

der Maschinenbauer, -
der Produktdesigner, - / die  

Produktdesignerin, -nen
die Fachkraft, -e für …
der Unternehmer, - 

Subunternehmer
die Geschäftsleitung  

(hier nur Sg.) 
die Buchhaltung (hier  

nur Sg.)
die Lagerlogistik (nur Sg.)
der Vertrieb (hier nur Sg.)
angestellt sein

(Duální) vzdělávání, 
vyučení:

učeň / učnice
 učeň
být v učení, vyučit se něčím

způsob vyučení
délka učení

systém vyučení
závěrečná zkouška
učení
 vyučit se
smlouva o studiu (vyučení)
učeň
odborná škola
 chodit do školy
podnik
blok
 blokově, v blocích
úvod
úvodní týden
místo výuky
praxe ≠
 teorie
talent
část
úhrada
vydělávat
předpoklad
chtít se něčím stát

Povolání / funkce:
elektronik /
 elektronička
elektrikář /
 elektrikářka
průmyslový obchodník /
 průmysloví obchodníci /
 průmyslová obchodnice
strojař
produktový designér /
 produktová designérka
odborná síla
podnikatel
 subdodavatel
management

účetnictví

skladová logistika
podnik, závod
být zaměstnaný

Berufliche Abläufe:
das Angebot, -e  

im Angebot haben
beraten
der Auftrag, -e 

einen Auftrag erledigen 
die Verhandlung, -en 

eine Verhandlung führen
der Kunde, -n
der Dienstleister, -
die Lagerung, -en
der Lieferant, -en
die Lieferung, -en
der Lieferschein, -e
das Material, -ien
die Ware, -n
die Warenannahme  

(nur Sg.)
die Montage, -n
die Anlage, -n
das Bauteil, -e
die Produktion, -en
der Prozess, -e
das System, -e 
installieren
kontrollieren 
lagern
organisieren
planen
programmieren 
prüfen
reparieren
sortieren
steuern
warten
betriebswirtschaftlich

Kenntnisse / Fähig keiten:
die Flexibilität (nur Sg.)
die Genauigkeit (nur Sg.)
die Kenntnis, -se 

Kenntnisse haben in + D
EDV (= Elektronische  

Datenverarbeitung)
die Informatik (nur Sg.)
die Mathematik (nur Sg.)
die Technik (hier nur Sg.)
die Fähigkeit, -en 

Verhandlungsfähigkeit
verhandeln mit + D
reagieren auf + A
wissen
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Prezentace:
začít s
vyprávět
pokládat otázky
dostat se na konec
Potom to pokračuje 

následovně.

Rodina:
člen rodiny
otec
matka
bratr
sestra
sourozenci
rodiče
 prarodiče
dědeček

babička

strýc
teta
bratranec
sestřenice
rodokmen

Slovesa:
naučit
běžet
pobíhat
strávit
stát se

Podstatná jména:
obchod
obchod

Přídavná jména:
stálý, trvalý

Die Firmengeschichte:
gründen
die Gründung, -en
entwickeln
die Entwicklung, -en
die Aktivität, -en
der Wechsel, -
der Erfolg, -e
erfolgreich
bekannt sein
der Absatzmarkt, -e
der Marktführer, - 
der Export, -e
der Umsatz, -e
erhöhen von + D auf + A
erweitern von + D auf + A
die Erhöhung, -en
sinken ≠ steigen
wachsen von + D auf + A
über … (= mehr als)
die Niederlassung, -en
der Standort, -e
eröffnen
ausbauen
die Technologie, -n
umweltfreundlich
der Preis, -e 

einen Preis bekommen
gehören + D
gehören zu + D
etw. konzentrieren auf + A
leiten
vergleichen mit + D
zusammenführen
modern

Der (Straßen-)Bau:
der Bau (hier nur Sg.) 

Straßenbau 
Tagebau

der Asphalt, -e
der Beton (Pl. selten)
die Aufbereitung (hier  

nur Sg.)
das Fuhrunternehmen, -
der Lastkraftwagen, -  

(LKW, -s)
der Maschinenpark, -s
die Fräse, -n
die Straßenwalze, -n
zertrümmern
gebraucht

Historie firmy:
založit
založení
vyvinout, rozvinout
vývoj, rozvoj
činnost, aktivita
změna
úspěch
úspěšný
být známý
odbytový trh
lídr na trhu
export, vývoz
obrat
zvýšit z + na
rozšířit z + na
zvýšení
klesat ≠ stoupat
vzrůst z + na
přes (= více než)
pobočka, filiálka
sídlo
otevřít
vystavět, zbudovat
technologie
ekologický
cena
 získat cenu
patřit
patřit k
soustředit něco na
vést
srovnat s
spojit, sloučit
moderní

Výstavba (silnic):
výstavba
 výstavba silnic
 povrchová těžba
asfalt
beton
zpracování

dopravní firma
nákladní vůz

strojový park, strojní zařízení
frézovací stroj
silniční válec
rozbít, rozdrtit
použitý

Die Präsentation:
beginnen mit + D
erzählen
Fragen stellen
zum Schluss kommen
Danach geht es wie folgt 

weiter.

Die Familie:
das Familienmitglied, -er
der Vater, -
die Mutter, -
der Bruder, -
die Schwester, -n
die Geschwister (Pl.)
die Eltern (Pl.) 

Großeltern
der Großvater, - / der Opa, 

-s  
die Großmutter, - / die  

Oma, -s 
der Onkel, -
die Tante, -n
der Cousin, -s
die Cousine, -n
der Stammbaum, -e

Verben:
beibringen
rennen
herumrennen
verbringen
werden

Nomen:
das Geschäft, -e
der Laden, -

Adjektive:
ständig
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Lektionswortschatz / Slovníček
síť
provozovatel sítě
lokální síť

WLAN

internet
připojení na internet
online
update
stáhnout

Služby:
poradenství
poradce /
 poradkyně
smlouva
 uzavřít smlouvu o / s

 
vypovědět smlouvu

reklamace
hotline
porucha
mít problém s
výměna
vyměnit
souhlasit s
fungovat
požadovat

Telefonní zařízení:
obsluhovat telefon
hovor po telefonu
 vést hovor po telefonu

telefonovat s
zavolat někomu
číslo
zavolat na číslo
telefonní aparát
 být na telefonu
vyřídit, někomu něco
obsazený
předvolba
 zadat předvolbu
zpráva
 nechat zprávu

zpětné volání
zavolat nazpět
spojení

Die Hardware:
der Anschluss, -e
anschließen
die Antenne, -n
die CD-ROM, -s 

eine CD (ins Laufwerk) 
einlegen

der Fernseher, -
fernsehen
das Programm, -e
der Programmplatz, -e
das Kabel, - 

Ethernet-Kabel
die Karte, -n
der Kartenschlitz, -e
die SmartCard, -s
aktivieren
freischalten
die Freischaltung, -en
das Laufwerk, -e
die Leitung, -en
die Leuchte, -n
leuchten
blinken
das Modem, -s 

Kabelmodem
das Netzteil, -e
der Netzstecker, -
drahtlos (engl. wireless)
der Router, -
der Receiver, - 

Digitalreceiver 
Kabelreceiver

der Sender, -
die Sendung, -en
der Suchlauf, -e
die Steckdose, -n
stecken in + A ≠  

ziehen aus + D
das Zubehör (nur Sg.)

Die Software:
die App, -s (engl. applica-

tion)
die Daten (hier nur Pl.)
die Datei, -en 

eine Datei öffnen
das Betriebssystem, -e
die Installation, -en
die Anleitung, -en 

Installationsanleitung

Hardware:
připojení
připojit
anténa
CD-ROM
 vložit CD (do mechaniky)

televizor
dívat se na televizi
program
umístění programu
kabel
ethernetový kabel
karta
slot pro kartu
čipová karta
aktivovat
aktivovat
aktivace
mechanika
vedení
světlo
svítit
blikat
modem
 kabelový modem
napájecí zdroj
připojení do sítě
bezdrátový
router
přijímač
 digitální přijímač
 kabelový přijímač
vysílač
vysílání, pořad
vyhledávání
zásuvka
zastrčit do
 vytáhnout z
příslušenství

Software:
aplikace

data
soubor
 otevřít soubor
operační systém
instalace
návod
 návod na instalaci

das Netz, -e
der Netzbetreiber, -
das lokale Netzwerk, -e 

(engl. LAN)
das WLAN, -s (engl. wire-

less LAN)
das Internet (nur Sg.)
die Internetverbindung, -en
online
das Update, -s
herunterladen

Dienstleistungen:
die Beratung, -en
der Berater, - /  

die Beraterin, -nen
der Vertrag, -e 

einen Vertrag ab-
schließen über + A / mit 
+ D ≠ 
einen Vertrag kündigen

die Reklamation, -en
die Hotline, -s
die Störung, -en
ein Problem haben mit + D
der Umtausch (hier nur Sg.)
umtauschen
einverstanden sein mit + D
funktionieren
verlangen

Die Telefonanlage:
das Telefon bedienen
das Telefongespräch, -e 

ein Telefongespräch 
führen

telefonieren mit + D
anrufen, jmdn. / bei + D
die Nummer, -n
die Nummer wählen
der (Telefon-)Apparat, -e 

am Apparat sein
ausrichten, jmdm. etw.
besetzt
die Durchwahl, -en 

die Durchwahl geben
die Nachricht, -en 

eine Nachricht hinterlas-
sen

der Rückruf, -e 
zurückrufen

die Verbindung, -en
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Přídavná jména:
aktuální
práceschopný, funkční
automatizovaný
přímý
naléhavý
fascinující
cenově výhodný
rozbitý
kompletní
smysluplný

Příslovce:
konečně

Ostatní slova:
zapnuto x vypnuto
v 3D (trojrozměrně)
na místě

Spojky:
že
protože
když

Komunikační prostředky:
Co pro Vás mohu udělat?
Mohl bych prosím mluvit 

s ...?
Paní / pan … právě hovoří.

Můžete mu / jí něco vyřídit?

Byl bych raději, kdyby…
Mockrát Vám děkuji za 

pomoc.

verbinden, jmdn. mit + D
der Anrufbeantworter, - 

den Anrufbeant- 
worter abhören

das Display, -s
der Hörer, - 

den Hörer abnehmen ≠ 
auflegen

das Headset, -s 
das Headset anschließen

die Lautstärke, -n
laut ≠ leise stellen 

das Telefon auf laut ≠  
leise schalten

die Leuchtdiode, -n  
(die LED, -s)

die Taste, -n 
die Tastatur, -en
die Wahlwiederholung, -en
klingeln

Verben:
erreichen
gliedern
messen
profitieren von + D
(ein)scannen

Nomen:
der Abschnitt, -e
das Anliegen, -
der Barcode, -s
die Einleitung, -en
das Einschreiben, -
das Finale, -
das Geburtsdatum, -daten
der Gründer, -
der Hersteller, -
das Home-Office, -s 

im Home-Office arbeiten
die Innovation, -en
der Laser, -
der Personenkraftwagen, - 

(PKW, -s)
die Reihe, -n
der Roboter, - 

Parkroboter
die Rückseite, -n ≠  

die Vorderseite, -n
der Star, -s
die Startup-Firma, -Firmen
der / das Terminal, -s

spojit, někoho s
záznamník
poslechnout si zprávu na 

záznamníku
displej
sluchátko
 vzít sluchátko ≠
 zavěsit
headset
 připojit headset
hlasitost
zapnout ≠ vypnout zvuk
 zapnout hlasitý odpos-

lech ≠
 vypnout hlasitý odpos-

lech
svítivá dioda (LED)

tlačítko, klávesa
klávesnice
opakování volby
zazvonit

Slovesa:
dovolat se
rozdělit
změřit
mít prospěch z
naskenovat

Podstatná jména:
pasáž, část textu
prosba, žádost
čárový kód
úvod
doporučená zásilka
finále
datum narození
zakladatel
výrobce
home office
 pracovat z domova
inovace
laser
osobní automobil

řada
robot
 parkovací robot
zadní strana ≠
 přední strana
hvězda, star
startupová firma
terminál

Adjektive:
aktuell
arbeitsfähig
automatisiert
direkt
dringend
faszinierend
günstig
kaputt
komplett
sinnvoll

Adverbien:
endlich

Andere Wörter:
an ≠ aus
in 3D (dreidimensional)
vor Ort

Konnektoren:
dass
weil
wenn

Redemittel:
Was kann ich für Sie tun?
Könnte ich bitte … spre-

chen?
Frau / Herr … ist im 

Gespräch.
Können Sie ihm / ihr etw. 

ausrichten?
Ich möchte lieber, dass …
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
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Lektionswortschatz / Slovníček
Péče o zahradu:
zahrada
zelená plocha
trávník
sekat
živý plot
stříhat
pěstovat

Objednání úklidu:
čištění, úklid
 kompletní úklid, 

gruntování
úklidová síla
čistit, uklízet
čistit, uklízet, mýt
čistit
mýt, utřít
čistý ≠ špinavý
interval
jednorázový
hodinový
denní
týdenní
měsíční
roční

Třídění odpadu:
odpad
 bioodpad
 domovní odpad
 směsný odpad
 třídit (pečlivě) odpad
kontejner
 kontejner na sklo
koš,  

odpadkový koš
popelnice
 popelnice
symbol
odpad
cenný (recyklovatelný) 

materiál
plast
kelímek
kov
konzerva, plechovka
obal
zbytek
 zbytek jídla
slupka
páchnout

Gebäude / Haustechnik:

der Eingang, -e
der Empfang (nur Sg.)
der Aufzug, -e
der Lift, -e / -s
das Treppenhaus, -er
die Etage, -n
der Abstellraum, -e
die Teeküche, -n
die Automatik (nur Sg.)
die Anlage, -n 

Alarmanlage 
Heizungsanlage 
Klimaanlage

das Garagentor, -e
die Beleuchtung, -en  

Außenbeleuchtung
das Leuchtmittel,-

Dienstleistungen:
die Fachkraft, -e
der Hausmeister, -
der Haustechniker, -
das Management, -s 

Gebäudemanagement 
Facility-Management

der Tagesdienst, -e
die Zentrale, -n 

Service-Zentrale
die Sicherheit (hier nur Sg.)
die Sicherheitskraft, -e
die Fassade, -n
das Gebäude, -
die Immobilie, -n
das Objekt, -e
die Kamera, -s
der Monitor, -e
schützen
überwachen 

Störungen:
die Störung, -en 

eine Störung beheben
die Meldung, -en 

Störungsmeldung
beschädigt
defekt
auswechseln
kümmern, sich um + A
ein Problem lösen
reparieren
warten

Budova / domovní  
technika:

vstup
recepce, vrátnice
výtah
výtah
schodiště
poschodí
odkládací prostor
kuchyňka
automatika
zařízení
 alarm
 topení
 klimatizace
vrata do garáže
osvětlení
venkovní osvětlení
světelný zdroj

Služby:
odborná síla
domovník
domovní technik
management, správa
 správa budovy
 facility management
denní služba
centrála, ústředí
 servisní centrála
bezpečí
bezpečnostní síla
fasáda
budova
nemovitost
objekt
kamera
monitor
chránit
střežit

Poruchy:
porucha
 odstranit poruchu
hlášení
 nahlášení poruchy
poškozený
defektní
vyměnit
starat, se o
vyřešit problém
opravit
provádět údržbu

Die Gartenpflege:
der Garten, -
die Grünfläche, -n
der Rasen, -
mähen
die Hecke, -n
schneiden
pflanzen

Der Reinigungsauftrag:
die Reinigung, -en 

Grundreinigung

die Reinigungskraft, -e
reinigen
putzen
säubern 
wischen
sauber ≠ schmutzig
das Intervall, -e
einmalig
stündlich
täglich
wöchentlich
monatlich
jährlich

Die Mülltrennung:
der Müll (nur Sg.) 

Biomüll 
Hausmüll 
Restmüll 
Müll (sorgfältig) trennen

der Container, - 
Glascontainer

der Eimer, - 
Mülleimer

die Tonne, -n 
Mülltonne

das Symbol, -e
der Abfall, -e
der Wertstoff, -e

der Kunststoff, -e
der Becher, -
das Metall, -e
die Konservendose, -n
die Verpackung, -en
der Rest, -e 

Essensrest
die Schale, -n
stinken
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Lektionswortschatz / Slovníček
Přídavná jména:
zaměstnaný, pracující
naléhavý
dostupný
poloviční ≠ celý
obchodnický
kompetentní
mobilní, pojízdný
kvalifikovaný
pravidelný ≠ nepravidelný
pečlivý
napínavý
všestranný
pravděpodobný
cílený
spokojený ≠ nespokojený
spolehlivý ≠ nespolehlivý

Příslovce:
kromě toho, navíc
většinou

Časové údaje:
předevčírem – včera – dnes 

– zítra – pozítří

minulý, tento, příští (týden, 
měsíc, rok)

zaprvé / zadruhé / … – za 
další – na závěr

na začátek – na konec
nejprve – potom – nato

Komunikační prostředky:
nonstop
pod jednou střechou
To je z mé strany vše.

Verben:
ansprechen
aussehen
ärgern, sich über + A
beauftragen, jmdn. mit + D
bekannt machen
bereitstellen
danken für + A
entschuldigen (sich)
erinnern (sich) an + A
freuen, sich auf / über + A
fühlen (sich)
gehören 

Das gehört in + A
hinterlassen 

eine Nachricht hinterlas-
sen

kontaktieren
kooperieren
mitteilen
sichern
testen
vorstellen (sich) 

Ich möchte mich kurz 
vorstellen.  
Ich kann mir das vor-
stellen.

wenden, sich an + A
wünschen (sich)
da sein für + A
erreichbar sein
richtig sein bei + D
verabredet sein
zuständig sein für + A

Nomen: 
das Angebot, -e
das Arbeitsklima (nur Sg.)

das Autohaus, -er
die Bedienung (hier nur 

Sg.)
das Informationsblatt, -er
das Labor, -e / -s
der Kuli, -s
die Kosmetik, -a
die Regelung, -en
der Schlüssel, -
das Spülmittel, -
die Tasse, -n
der Teller, -
die Zeitschrift, -en
die Zigarette, -n

Slovesa:
oslovit
vypadat
zlobit, se kvůli
pověřit, někoho něčím
uveřejnit, obeznámit
poskytnout
děkovat za
omluvit (se)
vzpomenout (si) na
těšit, se na / z
cítit (se)
patřit
 To patří do
nechat
 nechat zprávu

kontaktovat
spolupracovat
sdělit, oznámit
zajistit, zabezpečit
testovat
představit (si)
 Chtěl bych se krátce 

představit.
 Dokážu si to představit.

obrátit, se na
přát (si)
být k dispozici pro
být dostupný
být správně při (někde)
být domluvený
být zodpovědný za

Podstatná jména:
nabídka
pracovní podmínky (atmos-

féra)
autosalon
obsluha

informační list, leták
laboratoř
propiska
kosmetika
regulace, ustanovení
klíč
čisticí, mycí prostředek
hrnek
talíř
časopis
cigareta

Adjektive:
berufstätig
dringend
erreichbar
halb ≠ ganz
kaufmännisch
kompetent
mobil
qualifiziert
regelmäßig ≠ unregelmäßig
sorgfältig
spannend
vielseitig
wahrscheinlich
zielorientiert
zufrieden ≠ unzufrieden
zuverlässig ≠ unzuverlässig

Adverbien: 
außerdem
meistens 

Zeitangaben:
vorgestern – gestern –  

heute – morgen –  
übermorgen

letzt- – dies- – nächst-  
(Woche / Monat / Jahr)

als Erstes / Zweites / … – als 
Nächstes – als Letztes

zu Beginn – zum Schluss
zuerst – dann – danach

Redemittel:
rund um …
aus einer Hand
Das war’s von meiner Seite.
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Lektionswortschatz / Slovníček
Hotelové vybavení:
hotel
 hotel Garni
patřící k hotelu
být vybavený čím
bar
 minibar
lobby, hala
parkoviště
terasa
wellnessová část
sauna
bazén
prádelní služba

fén
WLAN připojení

atmosféra
pohodlí
uvolnění, relaxace
gratis

Na hotelové recepci:
přihlásit se, ubytovat se
přihlášení
odhlásit se
odhlášení
hotelová karta
recepce
 hotelová recepce
recepční /
 recepční (žena)
pokojská
hotelový manažer /
 hotelová manažerka
pobyt
stížnost
stěžovat, si u
 na
postup
platit
 platit hotově
 platit kartou
vystavit účet
něco vyúčtovat
vystavit účet za

doporučit
dál doporučit

Die Geschäftsreise:
reisen
verreisen
das Reiseziel, -e
fliegen 
der Flug, -e
der Flughafen, -
das Flugzeug, -e
die Flugzeit, -en
der Fluggast, -e
der Passagier, -e
der Flugsteig, -e
das Gate, -s
der (Co-)Pilot, -en /  

die (Co-)Pilotin, -nen
der Kapitän, -e /  

die Kapitänin, -nen
das Cockpit, -s
die Durchsage, -n
die Landung, -en
landen
die Wartezeit, -en
die App, -s 
das Taxi, -s / der Taxi, -s (CH)
der Taxistand, -e
einsteigen
losfahren

Die Zimmerreservierung:
die Onlinesuche, -n
das Suchergebnis, -se
reservieren
die Reservierung, -en
anreisen
die Anreise (hier nur Sg.)
abreisen
die Abreise (hier nur Sg.)
das Zimmer, - 

Einzelzimmer 
Doppelzimmer 
Raucherzimmer ≠ 
Nichtraucherzimmer

ein Zimmer buchen
die Buchung, -en
die Buchungsbestätigung, 

-en
die Buchungsnummer, -n
(komplett) ausgebucht sein

das Reisedatum angeben
übernachten
exklusive (exkl.) ≠  

inklusive (inkl.)

Služební cesta:
cestovat
odcestovat
cíl cesty
letět
let
letiště
letadlo
doba letu
pasažér letadla
pasažér
nástupní můstek
gate, brána
kopilot /
 kopilotka
kapitán /
 kapitánka
kokpit
hlášení
přistání
přistát
čekací doba
aplikace
taxi
stanoviště taxi
nastoupit
vyjet

Rezervace pokoje:
online hledání
výsledek hledání
rezervovat
rezervace
přijet
příjezd
odjet
odjezd
pokoj
 jednolůžkový pokoj
 dvoulůžkový pokoj
 kuřácký pokoj ≠
 nekuřácký pokoj
rezervovat pokoj
rezervace
potvrzení rezervace

číslo rezervace
(plně) zarezervovaný, ob-

sazený
zadat datum cesty
přenocovat
mimo, bez ≠
 včetně, inklusive

Die Hotelausstattung:
das Hotel, -s 

Hotel Garni
hoteleigen
ausgestattet sein mit + D
die Bar, -s 

Minibar
die Lobby, -s
der Parkplatz, -e
die Terrasse, -n
der Wellnessbereich, -e
die Sauna, -s / Saunen
das Schwimmbad, -er
der Wäschereiservice  

(nur Sg.)
der (Haar-)Föhn, -s / -e
der WLAN-Empfang  

(nur Sg.)
die Atmosphäre (nur Sg.)
der Komfort (nur Sg.)
die Entspannung (nur Sg.)
gratis

An der Hotelrezeption:
einchecken
das Einchecken (nur Sg.)
auschecken
das Auschecken (nur Sg.)
die Schließkarte, -n
die Rezeption, -en 

Hotelrezeption
der Rezeptionist, -en /  

die Rezeptionistin, -nen
das Zimmermädchen, -
der Hotelmanager, - /  

die Hotelmanagerin, -nen
der Aufenthalt, -e
die Beschwerde, -n
beschweren, sich bei + D 

über + A
das Vorgehen (nur Sg.)
zahlen 

bar zahlen 
mit Karte zahlen

eine Rechnung stellen
etw. in Rechnung stellen
eine Rechnung ausstellen 

für + A
empfehlen
weiterempfehlen
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Podstatná jména:
odtok
pálená cihla
blog
dospělý / dospělá
závěr
žlutá pláštěnka
poplatek
koření
století
novinka
recept
deštník
 deštník
čokoládová tyčinka
loď
svět
časopis

Přídavná jména:
příjemný
fantastický
vynikající
tvrdý ≠ měkký
zdvořilý ≠ nezdvořilý
nemocný
krátkodobý
chutný
mokrý ≠ suchý
dochvilný ≠ nedochvilný
odolný proti dešti
toužící po cestování
čistý ≠ špinavý
ucpaný

Příslovce:
ven / tam ≠ dovnitř  / sem
nahoru / tam nahoru ≠ 

dolů / tam dolů
dříve
před nedávnem, nedlouho
na cestě, na cestách

Předložky:
podél

Komunikační prostředky:
Promiňte, můžete mi říct,… 

/ rád bych věděl,…

Rádo se stalo.
každopádně

Die Stadtbesichtigung:
die Besichtigung, -en
besichtigen
der Reiseführer, -
der Stadtplan, -e
die Rundfahrt, -en
die Sehenswürdigkeit, -en
die Aussicht, -en
der Startpunkt, -e
die City, -s
die Brücke, -n
der Hafen, -
die Kirche, -n
der Turm, -e 

Kirchturm
die Stufe, -n
das Museum, Museen
die Philharmonie, -n
der Speicher, -
das Tor, -e
der Bericht, -e 

Reisebericht
berichten über + A
das Einkaufszentrum, 

-zentren
der Souvenirladen, -
zu Fuß gehen

Verben:
anbauen
ändern
anfassen
befinden, sich 

(bei / in / über / …)
betragen (Die Temperatur 

beträgt …)
frei haben
Glück haben
genießen
melden (sich) bei + D
nachsehen
riechen
schließen
umdrehen (sich)
verarbeiten
wert sein (einen Besuch)
willkommen heißen + A

Prohlídka města:
prohlídka
prohlížet si
průvodce
plán města
okružní jízda
pamětihodnost
výhled
počáteční bod
město, centrum
most
přístav
kostel
věž
 kostelní věž
schod, stupínek
muzeum
filharmonie
skladiště
brána
zpráva
 zápisky z cesty
informovat o
nákupní centrum

obchod se suvenýry
jít pěšky

Slovesa:
přistavět
změnit
dotknout se
nacházet, se (u / v / nad / 

…)
obnášet, činit (Teplota je 

…)
mít volno
mít štěstí
užít si
ohlásit (se) u
podívat se, zkontrolovat
cítit
zavřít
otočit (se)
zpracovat
stát za to (návštěva)
přivítat

Nomen:
der Abfluss, -e
der Backstein, -e
der Blog, -s
der / die Erwachsene, -n
das Fazit, -e / -s
der Friesennerz, -e
die Gebühr, -en
das Gewürz, -e
das Jahrhundert, -e
die Neuigkeit, -en
das Rezept, -e
der Schirm, -e 

Regenschirm
der Schokoriegel, -
das Schiff, -e
die Welt (hier nur Sg.)
die Zeitschrift, -en

Adjektive:
angenehm
fantastisch
hervorragend
hart ≠ weich
höflich ≠ unhöflich
krank
kurzfristig
lecker
nass ≠ trocken
pünktlich ≠ unpünktlich
regenfest
reiselustig
sauber ≠ schmutzig 
verstopft

Adverbien:
raus / hinaus ≠ rein / hinein
rauf / hinauf ≠ runter /  

hinunter
früher
seit Kurzem
unterwegs

Präpositionen:
entlang

Redemittel:
Entschuldigung, können 

Sie mir sagen, … / ich 
möchte gern wissen, …

Gern geschehen.
auf jeden Fall
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Lektionswortschatz / Slovníček
Propagační předměty:
předmět
reklama
firemní dárek
předměty na rozdávání
firemní logo
bonbon
samolepicí bločky
propiska
pravítko
obrazovka
displej
čisticí prostředek
 prostředek na čištění 

obrazovky
 prostředek na čištění 

displeje
přívěšek na klíče
pásek na klíče
obal na smartphone
USB klíč
příslušenství
držet (se)
být oblíbený u
užitečný
vtipný

Zubařská technika:
zub
zubař
zubní technik
dentální lékařství = zubní 

lékařství

Slovesa:
rozhodnout
učinit rozhodnutí
vyžádat si
informovat, někoho
padnout, sedět (dobře / 

špatně)
stát se
navrhnout

Anfragen und Angebote:
die Anfrage, -n
das Angebot, -e 

ein Angebot erbitten
der Auftrag, -e  

in Auftrag geben
die Bestätigung, -en 

Auftragsbestätigung
bestätigen
die Bestellung, -en
bestellen
die Rechnung, -en
der Bedarf (hier nur Sg.)
die Stückzahl, -en
die Form, -en 

Sonderform
die Sonderanfertigung,  

-en
das Produkt, -e
das Muster, - 

Produktmuster
die Anlage, -n (bei Briefen)
liefern
die Lieferung, -en
die Lieferkosten (nur Pl.)
die Lieferzeit, -en
die Herstellung, -en
herstellen = produzieren
die Konditionen (hier  

nur Pl.)
die Mindestbestellzahl, -en

die Preisangabe, -n
der Rabatt, -e 

Mengenrabatt
die Steuer, -n 

Mehrwertsteuer (MwSt.) 
 
Umsatzsteuer

die Verpackung, -en

Žádosti a nabídky:
žádost, dotaz
nabídka
 vyžádat si nabídku
zakázka, objednávka
 zadat do objednávky
potvrzení
 potvrzení objednávky
potvrdit
objednání
objednat
účet
potřeba
počet kusů
forma, úprava
 speciální úprava
speciální vyhotovení, 

výrobek
produkt, výrobek
vzor
 vzorový produkt
příloha (u dopisu)
dodat
dodání
náklady na dodání
dodací lhůta
výroba
vyrobit  = vyprodukovat
podmínky

minimální počet kusů na 
objednávku

udání ceny
sleva
 množstevní sleva
daň
 daň z přidané hodnoty 

(DPH)
 daň z obratu
obal, balení

Werbeartikel:
der Artikel, -
die Werbung, -en
das Werbegeschenk, -e
das Give-away, -s
das Firmenlogo, -s
der / das Bonbon, -s
die Haftnotizen (nur Pl.)
der Kugelschreiber, -
das Lineal, -e
der Bildschirm, -e
das Display, -s
der Reiniger, - 

Bildschirmreiniger 
 
Displayreiniger

der Schlüsselanhänger, -
das Schlüsselband, -er
die Smartphonehülle, -n
der USB-Stick, -s
das Zubehör, -e
haften
beliebt bei + D
nützlich
witzig

Die Zahntechnik:
der Zahn, -e
der Zahnarzt, -e
der Zahntechniker, -
die Dentalmedizin = die 

Zahnmedizin (nur Sg.)

Verben:
entscheiden
eine Entscheidung treffen
erbitten
Bescheid geben, jmdm.
passen (gut / schlecht)

passieren
vorschlagen
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Komunikační prostředky:
Podržím si volný termín.

Bohužel mi termín nevyho-
vuje, protože…

Mohu ale navrhnout jiný 
termín / dva další termí-
ny / …

V návaznosti na… 
žádáme…

Děkujeme Vám za Vaši 
nabídku z (datum)…

Splatné do… dnů od 
převzetí.

Vaše objednávka by nás 
potěšila.

V souladu s Vašimi plateb-
ními a dodacími podmín-
kami ve Vaší nabídce… si 
objednáváme…

Dodejte prosím zboží v co 
nejkratší lhůtě (komu)

Potvrďte prosím tuto objed-
návku písemně.

Předem mockrát děkujeme.
Za tyto okolnosti se omlou-

váme.
Mohl bych vědět, jestli…
Mohl byste / Mohl bys…

Byl byste / Byl bys tak 
hodný…?

To není vůbec špatný 
nápad.

Nomen:
der Anbieter, - 

Telefonanbieter

der Auszug, -e
die Besprechung, -en
die Bluetooth-Technik, -en 
die Box, -en
die Gelegenheit, -en
der Laserpointer, -
die Hochschule, -n 

an der Hochschule
die Messe, -n 

Recruitingmesse
PR = Public Relations
die Spedition, -en
die Spezialität, -en
das Tablet, -s
der Vergleich, -e

Adjektive:
billig = preiswert = günstig 

≠ teuer
einfach
flexibel
intern
langweilig
rund
speziell
typisch
gut – besser – am besten
viel – mehr – am meisten

Adverbien:
genug

Podstatná jména:
poskytovatel
 poskytovatel telefonních 

služeb
výpis
jednání
zařízení Bluetooth
box
příležitost
laserové ukazovátko
vysoká škola
 na vysoké škole
veletrh
 náborový veletrh
PR = public relations
spediční firma
specialita
tablet
srovnání

Přídavná jména:
levný = cenově výhodný = 

výhodný ≠ drahý
jednoduchý
flexibilní
interní
nudný
kulatý
speciální
typický
dobrý – lepší  – nejlepší
hodně – víc – nejvíc

Příslovce:
dost

Redemittel:
Ich halte mir den Termin 

frei.
Leider ist der Termin bei mir 

nicht möglich, weil… 
Ich kann aber einen 

anderen Termin / zwei 
andere Termine / … 
vorschlagen.

Im Anschluss an … erbitten 
wir …

Wir danken für Ihr Ange-
bot vom …

Zahlbar bis … Tage nach 
Erhalt. 

Wir würden uns über Ihren 
Auftrag freuen.

Wir bestellen entsprech-
end den Zahlungs- und 
Liefer bedingungen in 
Ihrem Angebot vom …

Bitte liefern Sie die Ware so 
bald wie möglich an + A

Bitte bestätigen Sie diesen 
Auftrag schriftlich.

Vielen Dank im Voraus. 
Entschuldigen Sie bitte die 

Umstände.
Dürfte ich wissen, ob …
Könnten Sie / Könntest  

du …
Wären Sie / Wärest du so 

nett / freundlich / …?
Das ist keine schlechte 

Idee.
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Lektionswortschatz / Slovníček
Vybavení:
límeček
 stojáček
rukáv
s krátkým rukávem ≠ 
s dlouhým rukávem
kapsa
 vnější kapsa ≠ vnitřní 

kapsa
 postranní kapsa
 náprsní kapsa
 kapsa vzadu na kalho-

tách
 kapsa na kolenou
 kapsička na tužky
 kapsička na skládací 

metr
přihrádka, kapsa
 kapsa na mobil
 kapsa na tužky
zapínání
 suchý zip
 zip
zavřít
knoflík
 patentka
barva
v bílé / béžové / hnědé /…
unisex

Nákup oblečení:
vyhledat (si)
vyzkoušet
kabina
 převlékací kabina
padnout, sedět
vyhovovat (= líbit se)
velikost
 velikost oblečení
 velikost bot
ve 40 / 52 / XL
těsný ≠ široký
délka
krátký ≠ dlouhý
extra dlouhý
 v prodloužené délce
objednat v… (velikosti / 

délce)
list, stvrzenka
 objednací list
 dodací list
koupit na dodací list
přiložit

Der Körper: 
der Körperteil, -e
der Kopf, -e
der Hals, -e
die Schulter, -n
der Arm, -e 

Oberarm 
Unterarm

die Hand, -e
der Finger, -
die Brust (hier nur Sg.)
der Bauch, -e
der Rücken, -
das Bein, -e
der Schenkel, - 

Oberschenkel 
Unterschenkel

das Knie, -
der Fuß, -e
der Zeh, -en /  

die Zehe, -n

Die (Berufs-)Kleidung:
die Bekleidung (nur Sg.)
das Kleidungsstück, -e
die Haube, -n
die Mütze, -n 
der Handschuh, -e 
das T-Shirt, -s 
die Jacke, -n
der Kittel, -
der Mantel, - 

Arztmantel
die Hose, -n 

Bäckerhose 
Bundhose 
Latzhose

der Overall, -s
die Schürze, -n 

Latzschürze

die Socke, -n / der Socken, - 
das Paar, -e 

ein Paar Schuhe 
ein Paar Socken

der Schuh, -e 
Schutzschuh

Tělo:
část těla
hlava
krk
rameno
paže
 horní část paže
 předloktí
ruka
prst
hruď
břicho
záda
noha
stehno
 stehno
 bérec
koleno
noha
prst na noze

Pracovní oděv:
oděv
kus oblečení
přilba
čepice
rukavice
tričko
bunda
pracovní plášť
kabát, plášť
 lékařský plášť
kalhoty
 pekařské kalhoty
 pracovní kalhoty
 kalhoty s laclem
overal
zástěra
 zástěra se zavazováním 

za krkem
ponožka
pár
 pár bot
 pár ponožek
bota
 ochranná bota

Die Ausstattung:
der Kragen, - / - 

Stehkragen
der Ärmel, -
kurzärm(e)lig ≠  

langärm(e)lig
die Tasche, -n 

Außentasche ≠  
Innen tasche 
Seitentasche 
Brusttasche 
Gesäßtasche 
 
Knietasche 
Stiftetasche 
Zollstocktasche

das Fach, -er 
Handyfach 
Stiftefach

der Verschluss, -e 
Klettverschluss 
Reißverschluss

schließen
der Knopf, -e 

Druckknopf
die Farbe, -n
in Weiß / Beige / Braun / …
unisex

Der Kleidungskauf:
aussuchen (sich)
(an-)probieren
die Kabine, -n 

Umkleidekabine
passen
zusagen (= gefallen)
die Größe, -n 

Kleidergröße 
Schuhgröße

in 40 / 52 / XL 
eng ≠ weit
die Länge, -n
kurz ≠ lang
extra lang  

in Extralang
bestellen in … (Größe /  

Länge)
der Schein, -e 

Bestellschein 
Lieferschein

auf Lieferschein kaufen
beilegen
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nést (náklady)
podívat se, zkontrolovat
zastupovat

Podstatná jména:
zaměstnavatel ≠
 zaměstnanec
následující
gastronomie
zákon
velkoobchod
řemeslo
řemeslník
internista
smůla, pech
lékařství
péče
praxe, ordinace
pojištění

Přídavná jména:
spěšný, naléhavý
nepotřebný, zbytečný

Příslovce:
právě (Právě jsem něco 

udělal)

Komunikační prostředky:
Jakou velikost nosíte?
Potřebuji / hledám… ve 

velikosti…, v barvě…
Chtěl bych… v… (velikosti 

/ barvě).
Kromě toho bych chtěl 

objednat… ve velikosti… 
(v…).

Ke změně nedošlo.

Za vynaložené úsilí / za 
okolnosti se omlouváme.

Náklady nese firma.
Myslím si / věřím / dom-

nívám se, že…

der Umtausch (hier nur Sg.) 
umtauschen
die Waschanleitung
waschen bei … Grad 
die Wäsche, -n 

Industriewäsche
geeignet für + A

Die Reklamation:
beschweren, sich bei + D 

über + A
bedauern
bitten um + A
erwarten
hoffen auf + A
ablehnen ≠ einverstanden 

sein mit + D
wenden, sich an + A
versprechen, jmdm. etw.
zusagen, jmdm. etw.
der Fehler, - 

einen Fehler machen
kaputtgehen
einlaufen
(ab-)färben 
verfärbt
das Loch, -er 
korrekt
mangelhaft
erhalten
der Betrag, -e 

den Betrag auszahlen 
das Konto, Konten
überweisen (auf das  

Konto …)
umgehend
senden
zurücksenden
die Rücksendung, -en
zurückschicken
beifügen

Verben:
bedienen
brauchen nicht / kein- / nur 

… zu …

freuen, sich auf + A /  
über + A

gucken
rausgucken
regeln

výměna
vyměnit
návod na praní
prát na… stupňů
prádlo
 průmyslové prádlo
vhodný pro

Reklamace:
stěžovat, si u
 na
litovat
požádat o
očekávat
doufat v
odmítnout ≠ souhlasit s

obrátit, se na
slíbit, někomu něco
přislíbit, někomu něco
chyba
 udělat chybu
rozbít se
srazit se (oblečení)
zabarvit, pouštět barvu
zabarvený
díra
správný, korektní
nedostatečný, vadný
obdržet
částka
 vyplatit částku
konto
poukázat (na konto…)

obratem
poslat
poslat zpátky
zpětná zásilka
poslat zpátky
připojit, dodat

Slovesa:
obsloužit
nepotřebovat / 

nepotřebovat žádný 
/ potřebovat … jen 
k něčemu

těšit, se na
 z
podívat se
podívat se ven
řídit, stanovit

tragen (Kosten)
nachschauen
vertreten 

Nomen:
der Arbeitgeber, - ≠  

der Arbeitnehmer, -
das Folgende / Folgendes
die Gastronomie (nur Sg.)
das Gesetz, -e
der Großhandel (nur Sg.)
das Handwerk (nur Sg.)
der Handwerker, -
der Internist, -en
das Pech (nur Sg.)
die Medizin (nur Sg.)
die Pflege (nur Sg.)
die Praxis, Praxen
die Versicherung, -en

Adjektive:
eilig
unnötig

Adverb:
gerade (Ich habe gerade 

etw. getan)

Redemittel:
Welche Größe tragen Sie?
Ich brauche / suche … in 

Größe …, Farbe …
Ich hätte gern … in …  

(Größe / Farbe)
Außerdem möchte ich …  

in Größe … (in …)  
bestellen.

Die Änderung ist nicht 
erfolgt.

Entschuldigen Sie bitte die 
Mühe / Umstände.

Die Kosten trägt die Firma.
Ich denke / glaube / meine, 

dass …
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Lektionswortschatz / Slovníček
Obsluha PC:
pracovní plocha
povolení přístupu

uživatelské konto

jméno uživatele
heslo
desktop
rozhraní 

uživatelské rozhraní
zablokování
zablokovat
nečinnost
klávesa
klávesová kombinace
kliknutí
příkaz
 počítačový příkaz
 klávesový příkaz (zkratka)
spojení, sloučení
vyhledávací funkce
vyhledávací pole
konfigurovat
vrátit zpátky
koš
správce úloh
antivirus

Die Dateiverwaltung:
der Server, -
die Datei, -en
das Dateiformat, -e
erstellen
löschen
umbenennen
ablegen
ziehen
ausschneiden
verlieren
wiederfinden
speichern
gespeichert sein unter + D
das Speichermedium, 

-medien
der Anhang, -e 

Dateianhang
die Dateiverwaltung, -en
die Ordnung (hier nur Sg.)
der Ordner, - 

Unterordner
die Ordnerstruktur, -en
der Ordnerbaum, -e
das Verzeichnis, -se
das Netzwerk, -e 

Computernetzwerk
vernetzen
die Daten (nur Pl.)
die Sicherung, -en 

Datensicherung
die Sicherheit (hier nur Sg.) 

Datensicherheit
sichern
sicher
das Backup, -s
der Datendiebstahl, -e

Spravování souboru:
server
soubor
formát souboru
vytvořit (heslo)
vymazat
přejmenovat
dát (do souboru)
přetáhnout
vyjmout
ztratit
znovu nalézt
uložit
být uložen jako
nosič dat

příloha
 soubor v příloze
správa souboru
pořádek
adresář
 podadresář
struktura adresáře
adresářový strom
seznam
síť
 počítačová síť
propojit
data
zabezpečení
 zabezpečení dat
ochrana
 ochrana dat
zabezpečit
bezpečný
záloha
krádež dat

Die PC-Bedienung:
der Arbeitsplatz, -e
die Zugangserlaubnis  

(nur Sg.)
das Benutzerkonto,  

-konten
der Benutzername, -n
das Passwort, -er
der Desktop, -s
die Oberfläche, -n 

Benutzeroberfläche
die Sperrung, -en
sperren
die Inaktivität (nur Sg.)
die Taste, -n
die Tastenkombination, -en 
der Klick, -s
der Befehl, -e 

Computerbefehl 
Tastaturbefehl

die Verknüpfung, -en
die Suchfunktion, -en
das Suchfeld, -er
konfigurieren
rückgängig machen
der Papierkorb, -e
der Taskmanager, -
der Virenscanner, -
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Slovesa:
začít
uklidit
provést
soustředit (se) na
přijít, přijet společně
starat se o
šetřit
strukturovat
zvětšit ≠ zmenšit
volit, vybrat
měnit, střídat mezi

Podstatná jména:
pracoviště
obor, pobočka
korespondence
konec pracovní doby
vedoucí síla
internetová kavárna
komunikace

notebook
soused
profesor /
 profesorka
role
zasedání, schůze
 schůze týmu
odkaz
volba

Přídavná jména:
automatický
zaměstnaný (moc práce)
vlastní
pevný
společný
mladý ≠ starý
logický
potřebný ≠ nepotřebný
veřejný ≠ soukromý
dochvilný
důležitý ≠ nedůležitý

Komunikační prostředky:
být doma

Die Fortbildung:
fortbilden
der Dozent, -en /  

die Dozentin, -nen

die Schulung, -en 
Mitarbeiterschulung

der Teilnehmer, - /  
die Teilnehmerin, -nen

der / die Teilnehmende, -n 
intern
innerbetrieblich
anmelden
die Anmeldung, -en
der Anmeldebogen, -
der Inhalt, -e
die Schulungsunterlagen 

(nur Pl.)
die Nutzung, -en 

Internet-Nutzung 
Computernutzung

die Grundkenntnis, -se
das Basiswissen (nur Sg.)
das Coaching, -s
der Teamgeist (nur Sg.)
die Motivation, -en
das Glossar, -e
der Fachbegriff, -e
das Arbeitsergebnis, -se 
das Zertifikat, -e
profitieren
optimieren
verbessern

Die Evaluierung:
der Evaluierungsbogen, -
das Feedback, -s
die Erwartung, -en
das Gelernte (nur Sg.)
die Qualifikation, -en
die Kompetenz, -en
zutreffen
voll
teilweise
gar nicht

Další vzdělávání:
dále se vzdělávat
docent (vyučující na 

univerzitě) /
 docentka
školení
 školení zaměstnanců
účastník /
 účastnice
účastník / účastnice
interní
uvnitř podniku
přihlásit se
přihlášení
přihlašovací formulář
obsah
podklady ke školení

použití, používání
 používání internetu
 používání počítače
základní znalost
základní vědomosti
koučink
týmový duch
motivace
glosář
odborný termín
pracovní výsledek
certifikát
mít prospěch
optimalizovat
zlepšit

Evaluace:
evaluační formulář
feedback, zpětná vazba
očekávání
naučené
kvalifikace
kompetence
sedět, platit
plně
částečně
vůbec ne

Verben: 
anfangen
aufräumen
durchführen
konzentrieren (sich) auf + A
mitkommen
sorgen für + A
sparen
strukturieren
vergrößern ≠ verkleinern
wählen
wechseln zwischen + D

Nomen:
der Arbeitsort, -e
die Branche, -n
der Briefwechsel, -
der Feierabend (nur Sg.)
die Führungskraft, -e
das Internetcafé, -s
die Kommunikation  

(nur Sg.)
der Laptop, -s
der Nachbar, -n
der Professor, -en /  

die Professorin, -nen
die Rolle, -n
die Sitzung, -en 

Teamsitzung 
der Verweis, -e
die Wahl (hier nur Sg.)

Adjektive:
automatisch
beschäftigt
eigen
fest
gemeinsam 
jung ≠ alt
logisch
nötig ≠ unnötig
öffentlich ≠ privat
pünktlich
wichtig ≠ unwichtig

Redemittel:
zu Hause sein
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Lektionswortschatz / Slovníček
Jednání:
konference
 konference po skypu
schůze
zasedání
porada, zasedání
projednat
zasedací místnost
plánování
jednotlivost
plénum

diskuze
 zahájit diskuzi
přihlášení ke slovu
mít slovo
předat slovo dál někomu

něco (písemně) zazna-
menat

pracovní výsledek
denní program
bod na denním programu

probrat, zabývat se
 probrat bod 2 na progra-

mu
Přejděme k bodu 2 na 

programu.
změna
 přijmout změnu
protokol
 protokol o výsledcích
odhlasovat
hlasovat pro ≠
 proti
souhlasit
usnesení, závěr
uzavřít
shodnout, se na
zabývat, se něčím
to-do-list, seznam úkolů
zkontaktovat, spojit se

Der Unternehmens-
aufbau:

die Auslandstocher, - 

der Betriebsleiter, - /  
die Betriebsleiterin, -nen

der Personalreferent, -en /  
die Personalreferentin, -nen

der Assistent, -en /  
die Assistentin, -nen

die Assistenz, -en
der Bewerber, - /  

die Bewerberin, -nen
das Bewerberinterview, -s

Die Vorbereitung:
vorbereiten
die Organisation, -en
organisieren
einen Termin verlegen
das Formular, -e
der Beamer, -
das Notebook, -s
das Flipchart, -s
das Flipchartpapier  

(hier nur Sg.)
die Pinnwand, -e
der Materialkoffer, -
das Namensschild, -er
die Unterlage, -n
die Bewirtung (nur Sg.)
der Imbiss, -e
der Zwiebelkuchen, -
der Gemüsestrudel, -
die Gulaschsuppe, -n

Projekte:
das Projekt, -e 

ein Projekt durchführen
der Projektstand (nur Sg.)
das Team, -s 

Projektteam 
ein Team bilden

das Mitglied, -er
die Arbeitsgruppe, -n
die Projektidee, -n
das Konzept, -e
der Plan, -e 

Kostenplan 
Zeitplan 
einen Kosten- / Zeitplan 
erstellen

die Umfrage, -n 
eine Umfrage machen

Struktura podniku:

zahraniční dceřiná 
společnost

vedoucí podniku /
 vedoucí podniku
referent / referentka per-

sonálního oddělení
asistent /
 asistentka
asistence
uchazeč /
 uchazečka
pracovní pohovor

Příprava:
připravit
organizace
organizovat
přeložit termín
formulář
projektor
notebook
flipchart
papír na flipchart

nástěnka
kufřík s materiály
jmenovka
podklad (dokument)
pohoštění
bistro
cibulový koláč
zeleninový závin
gulášová polévka

Projekty:
projekt
 uskutečnit projekt
stav projektu
tým
 projektový tým
 vytvořit tým
člen
pracovní skupina
nápad na projekt
koncept
plán
 finanční plán
 časový plán
 vytvořit finanční / časový 

plán
dotazník
 udělat dotazník

Die Besprechung:
die Konferenz, -en 

Skype-Konferenz
das Meeting, -s
die Sitzung, -en
die Tagung, -en
besprechen
der Besprechungsraum, -e
die Planung, -en 
die Einzelheit, -en
das Plenum, Plenen  

(Pl. selten)
die Diskussion, -en 

die Diskussion eröffnen
die Wortmeldung, -en
das Wort haben
das Wort weitergeben  

an + A
etw. (schriftlich) festhalten

das Arbeitsergebnis, -se
die Tagesordnung (nur Sg.)
der Tagesordnungspunkt, 

-e (der TOP, -s)
behandeln 

den Tagesordnungspunkt 
2 behandeln

Kommen wir zu TOP 2.

die Änderung, -en 
die Änderung annehmen

das Protokoll, -e 
Ergebnisprotokoll

abstimmen
stimmen für + A ≠  

gegen + A 
zustimmen + D
der Beschluss, -e
beschließen
einigen, sich auf + A
beschäftigen, sich mit + D
die To-Do-Liste, -n
in Verbindung setzen,  

sich mit + D
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Podstatná jména:
uznání
pracoviště
rozdělení
stavební práce
potřeba
 personální potřeba
 potřeba prostoru
 podle potřeby
výrobní hala
krátká zpráva
výměna
 ve výměně
připínáček

Přídavná jména:
aktivní
atraktivní
dosavadní
individuální
unavený
nutný
běžný
přibližný
k dispozici, existující

Příslovce:
nanejvýš ≠ nejméně

Zájmena:
několik

Komunikační prostředky:
Co si o tom nápadu mys-

líte?
Souhlasím!
Dávám Vám za pravdu, 

že…
V principu mi… nepřijde 

špatné, ale…
Promiňte, že Vás přerušuji.

Právě mě něco napadlo:…

Mohu k tomu hned něco 
říct?

Mějte se pěkně (hovorově).

Místnost je obsazena.

Sport im Betrieb:
das Angebot, -e 

Sportangebot 
ein Angebot einholen

sportlich
die Energie (hier nur Sg.)
die Gesundheit (nur Sg.)
das Gesundheitsangebot, 

-e
gesund
der Fitnessraum, -e
das Fitnessstudio, -s
das Fitnessgerät, -e
der Fitnesstrainer, - /  

die Fitnesstrainerin, -nen
entspannen (sich)
trainieren
das Training, -s 

Cardio-Training 
Fitnesstraining 
Krafttraining 
Rückentraining

unterrichten
der Unterricht, -e (Pl. 

selten) 
Yoga-Unterricht

der Aerobic-Kurs, -e
die / der Salsa, -s (Pl. selten)
der Ballsport (nur Sg.)
das Tischtennis (nur Sg.)
der Lauf, -e
das Interesse, -n 

Interesse haben an + D
die Umkleidekabine, -n
sich umziehen
duschen

Verben:
aufteilen
auswählen
belegen (ein Brötchen /  

einen Raum)
besorgen
beteiligen (sich), an + D
erwähnen
halten etw. / nichts von + D

integrieren
Lust haben / bekommen auf 

+ A
schaffen
stattfinden

Sport v podniku:
nabídka
 sportovní nabídka
 vyžádat si nabídku
sportovní
energie
zdraví
nabídka zdravotní péče

zdravý
prostor pro fitness
fitness studio
přístroj na fitness
trenér fitness /
 trenérka fitness
uvolnit (se)
trénovat
trénink, cvičení
 cardio cvičení
 fitness cvičení
 posilovací cvičení
 cvičení na záda
učit
výuka

 výuka jógy
kurs aerobiku
salsa
míčový sport
stolní tenis
běh
zájem
mít zájem o
převlékací kabina
převléct se
osprchovat se

Slovesa:
rozdělit
vybrat
obložit, obsadit (housku / 

prostor)
obstarat
účastnit (se), něčeho
zmínit
považovat / nemít dobré 

mínění o
integrovat
mít / dostat chuť na

zvládnout, stihnout
konat se

Nomen:
die Anerkennung (nur Sg.)
der Arbeitsplatz, -e
die Aufteilung, -en
die Bauarbeiten (nur Pl.)
der Bedarf, -e 

Personalbedarf 
Raumbedarf 
nach Bedarf

die Fertigungshalle, -n
die Kurznachricht, -en
der Wechsel, - 

im Wechsel
der Zwecke, -e

Adjektive:
aktiv
attraktiv
bisherig
individuell
müde
notwendig
üblich
ungefähr
vorhanden

Adverbien:
höchstens ≠ mindestens

Pronomen:
mehrere

Redemittel:
Was halten Sie von der 

Idee?
Einverstanden!
Ich gebe Ihnen recht, dass 

…
Im Prinzip finde ich ... nicht 

schlecht, aber …
Entschuldigen Sie die Un-

terbrechung.
Da fällt mir gerade etwas 

ein: …
Darf ich direkt dazu etwas 

sagen?
Ich wünsche Ihnen was. 

(ugs.)
Der Raum ist belegt.
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