
7. LESSON - Předpřítomný čas 

show……………………………………………………………………… 

shut…………………………………………………………………….. 

sit………………………………………………………………….. 

lead……………………………………………………………………. 

lend…………………………………………………………………….  

let……………………………………………………………………. 

blow…………………………………………………………………… 

learn………………………………………………………………………… 



Tvoření předpřítomného času prostého 

HAVE (případně HAS ve 3. osobě jednotného čísla)  
+-ED (u pravidelného slovesa)  
+3. tvar nepravidelného slovesa 

Příklady: 
I have washed. (pravidelné sloveso) 
He has played. (pravidelné sloveso) 
She has done. (nepravidelné sloveso) 

Použití: 

Předpřítomný čas použijeme, pokud děj nebo čas není 
ukončen, odehrál se nyní nebo nedávno a jeho důsledky 
sahají do přítomnosti. Často používáme příslovce: 
TODAY, THIS YEAR, THIS MONTH, JUST, ALREADY, 
EVER, NEVER, YET, SO FAR, RECENTLY apod. 

1) Čas, o kterém mluvíme ještě neskončil 
I have seen my dad today. – Dnes jsem viděl svého tátu. 
She has won three tournaments this year. – Tento rok vyhrála 
tři turnaje. 

2) Čas vůbec neurčíme 
Have you seen my book? – Neviděl jsi mou knihu? 

3) S použitím výrazů never, ever, yet 
I have never been to London. – Nikdy jsem nebyl v Londýně. 
Have you ever eaten an octopus? – Jedl jsi někdy chobotnici? 



Have you had coffee today yet? 
Už jsi měl dnes kávu?  
No, I haven´t had coffee today yet. 
 (Nedokončený děj - ještě není večer, můžu si dát později) 

4) Zkušenosti a zážitky 
I have been to England. – Byla jsem v Anglii. 

5) Nová informace 

My car has been stolen. - Ukradli mi auto, stále ho nemám 

6) Něco se stalo nedávno, důsledek trvá 
I have just cleaned my flat. - Uklidila jsem a nikdo to ještě 
nestihl rozházet :-) 

Kdy předpřítomný čas nepoužijeme? 

I was in Brno last month. 
I ate a lobster on my holiday last year. 
I played golf yesterday. 

Tyto věty udávají čas v minulosti, kdy se děj odehrál.  
Čas akce je ukončen, ale i celá tato situace. 

Konverzační otázky pro parťačky: 

What is the strangest food you have eaten? 
What have you done today? 
Have you been listening to a lot of music lately? 




