
 
 

Shopping (nakupování) 

Slovíčka a fráze, která se mohou hodit při Vašich nákupech v cizině...  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Příklady použití a fráze: 

How can I help you?  Jak Vám mohu pomoci? 

I am looking for a shirt.  Hledám nějakou košili. 

Can I try this shirt on?   Mohu si vyzkoušet tuto košili? 

How does it fit?  Jak Vám to sedí? 

It doesn't fit very well. It is too tight.  Moc mi to nesedí. Je to příliš těsné. 

Do you have a bigger size?  Máte větší velikost? 

I don't feel comfortable.   Necítím se v tom pohodlně. 

Can I try another one? The blue one?  Mohu si vyzkoušet jinou? Tu modrou? 

 shop  obchod  fit  padnout (o oděvu) 

 shop assistant  prodavač  too tight  příliš těsné 

 shop window  výloha  too loose  příliš volné 

 shopping list  nákupní seznam  guarantee  záruka 

 customer  zákazník  cash desk  pokladna 

 cheap  levné   price  cena 

 expensive  drahé  price list  ceník 

 discount  sleva  receipt  doklad, účet 

 sale  výprodej  in cash  v hotovosti 

 bargain  výhodná koupě  credit card  platební karta 

 sell  prodávat  buy  koupit 

 pay  platit  change  drobné 

 look for  hledat  cost  stát (o ceně) 

 size  velikost  choose  vybrat 

 try on  vyzkoušet si  market place  trh, tržnice 



Have you chosen anything? Vybral(a) jste něco? 

How much is it?  Kolik to stojí? 

How much does it cost?  Kolik to stojí? 

Do you take credit cards?  Berete kreditní karty? 

May I pay by credit card?   Mohu platit kartou? 

Does it come with a guarantee?  Je na to záruka? 

I can 't afford it right now.  Nemohu si to teď dovolit. 

What time do you close today?   V kolik dnes zavíráte? 

I would like to change it for a different size.  Chtěl bych to vyměnit za jinou velikost. 

Have you got the receipt?  Máte účtenku? 

I have bought a beautiful dress today. Dneska jsem si koupila krásné šaty. 

You look great. Vypadáš skvěle. 
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