
  

Přítomný čas prostý 

 

Present simple 
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I, you, we, they 

• Přítomný čas prostý používáme když mluvíme o věcech či 
aktivitách,které jsou všeobecně pravda = jsou dlouhodobě 
platné, nebo o věcech či aktivitách, které se opakují :  

 

     They live in Pardubice. 

    I play tennis every weekend. 

    



Present simple  - I, you, we, they 

• Kladnou větu v přítomném čase prostém vytvoříme tak, že 

na první místo ve větě umístíme podmět (kdo, co), za něj 

sloveso v základním tvaru infinitivu bez „to“  a pak zbytek 

věty poskládáme tak,jak to vidíme v tabulce.  

 
Subject/ 

podmět 

Verb / 

významo

vé 

sloveso 

Object/ 

předmět 

how?/ 

Jak? 

Where?/ 

kde? 

When?/ 

kdy? 

I watch TV carefully in my 

room 

in the 

evening. 



Present simple questions, I, you, we, they 
   

 

 V otázkách v přítomném čase prostém nemůže 

sloveso,které přenáší význam, fungovat samostatně. 

Musíme mu tedy pomoci tzv. pomocným slovesem,v tomto 

případě slovesem „do“.  To umístíme zpravidla na začátek 

věty, výjimkou jsou otázky,kdy se ptáme na něco 

konkrétního a používáme při dotazu některé z tázacích 

zájmen (např. kdy, kde,co, kdo, jak atp.) V takových 

případech je na prvním místě ve větě právě tázací zájmeno 

a pomocné sloveso „do“ umístíme až za něj.Při překládání 

si pomocného slovesa ve větě nevšímáme a překládáme 

pouze sloveso významové.  



• POZOR: Pravidlo pomocného slovesa neplatí pro sloveso „být“ – 

to be, „smět, moci, umět“ –“can“ a „mít, vlastnit“ – have got. 

Tato slovesa fungují v otázkách samostatně a otázku vytvoříme 

jednoduše výměnou pozic podmětu a slovesa ve větě :  

• Have you got a car?/ Are you happy? Can you drive? 

• Where do you work? – Kde pracuješ?  

 

• Na následujícím snímku je tabulka,která ještě jednou znázorní,jak 

vytvoříme otázky v přítomném čase. 

 



Present simple questions 

Question 

word/ 

tázací 

zájmeno - 

fráze 

Auxiliary / 

pomocné 

sloveso 

Subject/ 

podmět 

Verb – 

infinitive / 

sloveso – v 

infinitivu 

bez „to“ 

The rest / 

zbytek 

Where do  you  live? 

How many 

hours 

do they play tennis on 

Tuesday? 



Short answers 

Krátké odpovědi 

• Na otázky v přítomném čase prostém začínající pomocným 

slovesem „do“ můžeme krátce odpovědět buď kladně:  

 

Do you live in Hradec? – Yes, I do. 

    nebo záporně : 

Do they work in Pardubice? – No, they don‘t. 



Short answers 

Na krátké odpovědi na naše otázky můžeme ještě dále reagovat – 

souhlasit + nebo nesouhlasit - s odpovědí :  

                                                                    Me too. + 

                                               Yes, I do.  

                                                                    I don´t. - 

Do you like football?  

                                                                      Me neither. + 

                                                No, I don´t. 

                                                                        Oh, I do. -  



Present simple negative – I, you, we, they 

• V záporu v přítomném čase prostém opět slovesa  (kromě 

„have got“ „be“ a „can“ )  nedokáží stát samostatně a 

musíme jim ke správnému fungování pomoci slovesem „do“ , 

ke kterému přidáme zápornou částici „not“ – tedy „do not“ 

– zkráceně „don‘t“ . Toto pomocné sloveso umístíme do věty 

před sloveso významové. Výjimkou jsou věty,které obsahují 

příslovce frekvence.(Jak často?) Ta potom umístíme přímo 

před sloveso a pomocné sloveso se nám posune až před 

příslovce : 

 

•  I don‘t live in Pardubice. 

• We don‘t always go to the cinema on Friday.  



Present simple negative 

Subject/ 

Podmět 

Auxiliary/ 

Pomocné 

sloveso  

Verb  - 

infinitive 

without „to“/ 

Sloveso v inf. 

bez „to“ 

The rest/ 

zbytek 

They don´t  go to the cinema 

at the 

weekend. 

I don´t  drive a red car. 
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