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a good shop for ...  obchod, kde dobře nakoupíte ... 
attendant  obsluha 
auction  aukce, dražba 
BACK IN A MOMENT  PŘIJDU HNED 
baker's  pekařství, pekárna 
bakery  pekařství, pekárna 
be looking for st   hledat něco 
be out of st  není, došlo 
be out of stock  není na skladě, došlo 
be trying to find st   snažit se něco najít, sehnat 
BEWARE OF PICKPOCKETS  POZOR NA KAPESNÍ ZLODĚJE 
boot sale (GB)  prodej na parkovišti z kufru auta 
business hours  pracovní doba 
call at a shop  zastavit se v nějakém obchodě 
car-boot sale (GB)  prodej použitého zboží na ulici z kufru zaparkovaného auta 
cart (US)  nákupní vozík 
cash and carry  velkoobchod, kde je nutno zaplatit v hotovosti a zboží si odnést 
cash desk  pokladna  
cash register  pokladna  
cashier  pokladní 
catalogue shop  zásilkový obchod nebo obchodní dům 
catalogue shopping  nákup podle katalogu 
chase around the shops (coll)  udělat rychlý nákup, rychle si nakoupit  
checkout counter  pokladna 
come across st   náhodou na něco narazit 
consumer  spotřebitel 
consumer rights  práva spotřebitele 
covered market  kryté tržiště 
customer  zákazník 
deep-freeze counter  mrazící pult 
depositing rubbish  ukládání odpadu 
difficult to please  náročný  
discount store  obchod se zlevněným zbožím 
do some shopping  nakoupit něco 
dress a window  udělat výlohu, upravit výlohu 
early closing day  den v týdnu, kdy se zavírá dřív odpoledne  
factory shop  podniková prodejna 
flea market  bleší trh 
garage sale (US)  prodej ve vlastní garáži 
go window-shopping  prohlížet si výklady 
goods in bulk  zboží ve velkém 
hard to please  náročný 
in great demand  je po tom velká poptávka 
in short supply  není dostatek, nedostává se 
INVENTORY (US)  INVENTURA 
It isn't available.  Nemáme. 
It's beyond my means.  Nemám na to peníze, nemohu si to dovolit. 
It's hard to get.   Je to těžko k dostání. 
jumble sale (GB)  prodej opotřebených věcí  
junk shop  partiový obchod, bazar, obchod s podřadným zbožím 
line up (US)  postavit se do fronty 
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line (US)  fronta 
locker (US)  mrazící box, který si lze pronajímout ke skladování většího 

množství potravin  
LUNCH HOUR  PŘESTÁVKA NA OBĚD 
market  trh 
market stall  prodejní stánek na trhu 
marketplace  tržiště 
opening hours  otevírací doba 
pickpocket  kapesní zloděj, kapsář 
purchase  koupit; koupě 
push a huge supermarket trolley  tlačit před sebou velký nákupní vozík 
queue (GB)  fronta 
queue up for...(GB)  postavit se do fronty na... 
row of shelves  řada regálů 
run out of st   vyčerpat zásobu něčeho, dojít 
sales clerk (US)  prodavač 
salesman (US)  prodavač; obchodní cestující 
saleswoman (US)  prodavačka; obchodní cestující 
shop assistant (GB)  prodavač 
shop detective  detektiv, který sleduje, zda zákazníci nekradou 
shop for st  nakupovat, shánět něco 
shop (GB)  obchod 
shop till you drop  nakupovat do úmoru 
shoplifter  zloděj, který krade v obchodě 
shopper  zákazník v obchodě 
shopping area  nákupní zóna 
shopping centre  nákupní středisko 
shopping list  seznam věcí, které chci koupit 
shopping mall (US)  nákupní středisko 
shopping precinct  obchodní středisko s vyloučením dopravy 
shopwindow  výklad 
SHUT FOR REPAIRS  ZAVŘENO - OBCHOD V REKONSTRUKCI 
slight fault or blemish  malá vada nebo nedostatek 
speedy decay  rychlá zkáza 
spend money on st  utrácet peníze za něco 
stand in line (US)  stát ve frontě 
stay open  být otevřený 
STOCKTAKING (GB)  INVENTURA 
store (US)  obchod 
string bag  síťovka 
supermarket  supermarket 
till  příruční pokladna; zásuvka na peníze v pokladně  
trolley (GB)  nákupní vozík 
window dresser  aranžér/ka výkladních skříní 
window-shop  nakupovat pouze očima, prohlížením výkladních skříní 
wire basket  drátěný košík 
 


