
Časy v AJ (potrénujte na – www.anglinaplus.cz) 

 *  na začátku každé otázky může (nemusí) být tázací slovo – např. Who, Where, Why … 

Čas, použití 
 

Kladná 
věta 

Záporná 
věta 

Otázka Poznámka 

Přítomný  prostý 
Děje opakované, 
neodehrávající  se 
jen momentálně 
 
Typicky se slovy – 
vždy, často, každý 
pátek … 

Podmět + 
základní tvar 
slovesa (u 
osob he, she, 
it - navíc „-s“) 
 
Př. I speak. She 
speaks. 

Podmět + 
don´t/„doesn´t“ 
(u osob he, she, 
it) + základní 
tvar slovesa 
 
Př. I don´t 
speak. She 
doesn´t speak. 

*Do/Does (he, 
she, it) +podmět 
+ základní tvar 
slovesa 
 
 
Př. Does he speak 
? 

Pozor na  3. 
os. čísla 
jednotného 
(he, she, it) 
 
Častá chyba -  
… does she 
speaks … 
(dvojí  „-s“) 

Minulý  prostý 
Události, které se 
staly v minulosti 
(bez  vlivu na 
současnost) 
 
Typicky s – minulý 
pátek, před x lety, 
před nějakou 
událostí … 

Podmět + 
sloveso 
s koncovkou „-
ed“ 
(pravidelná) 
nebo 2. tv. 
neprav. sloves 
 
Př. He went. 
We liked. 

Podmět + 
didn´t + 
základní tvar 
slovesa 
 
 
 
 
Př. I didn´t 
speak.  

*Did +podmět + 
základní tvar 
slovesa 
 
 
 
 
Př. Did he speak ? 

Stejné ve 
všech 
osobách 

Budoucí Will 
Události, které se 
stanou ve 
vzdálené/neurčité 
budoucnosti, 
nebo plány, které 
nás právě napadly  

Podmět + will 
+ základní tvar 
slovesa. 
 
 
Př. I will go. 

Podmět + will 
not (won´t) + 
základní tvar 
slovesa 
 
Př. He will not 
go. 

*Will + podmět + 
základní tvar 
slovesa. 
 
 
Př. Will they  go? 

Stejné ve 
všech 
osobách 

Předpřítomný čas 
Události, které 
začaly v minulosti 
a stále trvají, 
nebo minulé, 
které mají vliv na 
současnost 
Např. od nějaké 
události do dnes, 
už nějakou dobu 
(do ted’), 
nedávno… 

Podmět + 
have/has (he, 
she, it) + 
sloveso 
s koncovkou „-
ed“ 
(pravidelná) 
nebo 3. tvar 
neprav. sloves 
 
 
Př. He has 
been … 

Podmět + 
have/has (he, 
she, it) + not + 
sloveso 
s koncovkou „-
ed“ 
(pravidelná) 
nebo 3. tvar 
neprav. sloves 
 
Př. He hasn´t 
been 
 
 

*Have/Has (he, 
she, it) + podmět 
+ sloveso 
s koncovkou „-
ed“ (pravidelná) 
nebo 3. tvar 
nepravidelných 
sloves 
 
Př. Has he been 
…? 
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Čas, použití 
 

Kladná 
věta 

Záporná 
věta 

Otázka Poznámka 

Předminulý čas 
 
V souvislém 
vyprávění o 
minulosti – 
použijeme u akce, 
která se stala 
první, ty ostatní 
minulé děje 
vyjádříme 
minulým časem 

Podmět + had 
+ sloveso 
s koncovkou „-
ed“ 
(pravidelná) 
nebo 3. tvar 
neprav. sloves 
 
 
Př. He had 
been …, before 
he came. 

Podmět + had + 
not + sloveso 
s koncovkou „-
ed“ 
(pravidelná) 
nebo 3. tvar 
neprav. sloves 
 
Př. He hadn´t 
been … 
 
 

*Had + podmět + 
sloveso 
s koncovkou „-
ed“ (pravidelná) 
nebo 3. tvar 
nepravidelných 
sloves 
 
Př. Had he been 
…? 

Když minulé 
děje 
seřadíme tak, 
jak se staly, 
můžeme 
všude použít 
minulý čas. 



Průběhové časy 

(potrénujte na – www.anglinaplus.cz) 

 

 

Úplně všechny průběhové časy se tvoří se  podle vzorce  BE + „-ing“ (tj. tvar slovesa 

zvolený dle času a osoby + další sloveso s koncovkou „-ing“) 

 

Čas, použití 
 

Kladná věta Záporná věta Otázka 

 
Přítomný 
průběhový 
 
Děj, který se právě 
děje, nebo se bude 
dít velmi brzo (popř. 
máme to již nějakou 
dobu v plánu) 
 

 
Podmět + am/is/are 
+ sloveso s „ -ing“ 
 
 
Př. They are 
speaking. 
 

 
Podmět + 
am/is/are + not + 
sloveso s  
„ -ing“ 
 
Př. They aren´t 
speaking. 
 

 
*Am/Is/Are + 
podmět + sloveso s „-
ing“ ? 
 
 
Př. Are you speaking ? 

 
Minulý průběhový 
 
Děj, který probíhal 
v minulosti  

 
Podmět + was/were 
+ sloveso s „ -ing“ 
 
 
Př. She was 
speaking. 
 

 
Podmět + 
was/were + not + 
sloveso s 
 „ -ing“ 
 
Př. They weren´t 
speaking. 
 

 
Was/Were + podmět 
+ sloveso s „-ing“ ? 
 
 
Př. Were you speaking 
? 
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Sloveso BÝT 

(potrénujte na www.anglinaplus.cz) 

 

Čas, 
použití 

Kladná věta Záporná věta Otázka 

 
Přítomný 
čas  
 
 

 
Podmět + am/is/are 
 
 
I am. (I´m) – Já jsem 
You are. (You´re) – Ty jsi. 
He is.(He´s) – On je. 
She is. (She´s) – Ona je. 
It is. (It´s) – To je. 
 
 
 
 
 
 
We are. (We´re) – My   
jsme. 
You are. (You´re) – Vy 
jste. 
They are. (They´re) – Oni 
jsou. 
 

 
Podmět + am/is/are + not  
 
 
I am not. (I´m not) – Já  
nejsem 
You are not. (You aren´t) – 
Ty nejsi. 
He is not. (He isn´t) – On 
není. 
She is not. (She isn´t) – Ona 
ní. 
It is not. (It isn´t) – To není. 
 
 
We are not. (We aren´t) – 
My nejsme. 
You are not. (You aren´t) – 
Vy  nejste. 
They are not. (They aren´t) 
– Oni nejsou. 

 
*Am/Is/Are + podmět? 

 
 

Am I? – Já jsem? 
Are  you? – Ty jsi? 
Is he? – On je? 
Is she? – Ona je? 
Is it? – To je? 
 
 
 
 
 
 
Are we? – My jsme? 
Are you? – Vy jste? 
Are they? – Oni jsou? 
 

 
Minulý čas  
 
 

 
Podmět + was/were 
 
 
I was. – Já byl(a). 
You were. – Ty jsi byl(a). 
He was. – On byl. 
She was. – Ona byla. 
It was. – To bylo. 
 
 
We were. – Byli jsme. 
You were. – Byli jste. 
They were. – Oni byli. 
 
 
 
 
 

 
Podmět + was/were + not  
 
 
I was not. (wasn´t) – Já 
nebyl(a). 
You were not. (weren´t) – 
Ty jsi nebyl(a). 
He/She/It  was not. 
(wasn´t)  – On/Ona/Ono  
nebyl/a/o. 
We were not. – Nebyli             
jsme. 
You were not. – Nebyli jste. 
They were not. – Oni 
nebyli. 
 
 
 

 
*Was/Were + podmět ? 
 
 
Was I ? – Já byl(a).? 
Were you ? – Ty jsi 
byl(a).? 
Was he? – On byl? 
Was she? – Ona byla? 
Was it? – To bylo? 
 
Were  we? – Byli jsme? 
Were you? – Byli jste? 
Were they? – Oni byli? 
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Sloveso MÍT 

(potrénujte na www.anglinaplus.cz) 

 

Čas, 
použití 

Kladná věta Záporná věta Otázka 

 
Přítomný 
čas  
 
 

 
Podmět + have/has 
 
 
 
I have. – Já  mám. 
You have. – Ty máš. 
He has. – On má. 
She has. – Ona má. 
It has. – To má. 
 
 
 
 
We have. – My máme. 
You have. – Vy máte. 
They have. – Oni mají. 
 
 

 
Podmět + have/has + 
not  
(haven´t/hasn´t) 
 
I have not. – Já  nemám. 
You have not. – Ty 
nemáš. 
He  has not. – On nemá. 
She has not. – Ona 
nemá. 
It has not. – To nemá. 
 
 
We have not. – My 
nemáme. 
You have not. – Vy  
nemáte. 
They have not. – Oni 
nemají. 
 
 
 
 

 
*Have/Has + podmět ? 
 
 
 
Have I? – Já  mám? 
Have you? – Ty máš? 
Has he?. – On má? 
Has she ? – Ona má? 
Has it? – To má? 
 
 
 
 
Have we? – My máme? 
Have you? – Vy máte? 
Have they? – Oni mají? 
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