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Present continuous  

 for future arrangements 

• Přítomný průběh nepoužíváme pouze k vyjádření věcí 

právě  probíhajících či přechodných skutečností,ale   

používáme tento čas i k vyjádření plánů do budoucnosti, 

které jsou pevně stanoveny :  

   I‘m having a meeting with my boss tomorrow. 

Zítra mám schůzku se svým vedoucím. 

(schůzka je naplánovaná, já i můj vedoucí víme, kdy a kde 

se zítra setkáme) Na rozdíl od: 

I‘m going to have meeting with my boss tomorrow. 

Zítra hodlám mít schůzku se svým vedoucím.  

(zde není jasné, zda je vedoucí o schůzce vůbec 

informován, nebo zda mu svůj úmysl budu teprve 

sdělovat) 



Present continuous  

 for future arrangements 

• Při použití přítomného průběhu pro vyjádření pevně 

stanovených plánů víme podrobnosti o tom, kde/kdy/s 

kým atp. se tyto plány uskuteční. Jedná se tedy o najisto 

naplánované skutečnosti, které si např. napíšete do diáře 

nebo jako upomínku do telefonu.  

• Wed 10 a.m. – dentist 

• Fri  5 p.m.    - coffee with Jo 

• I‘m going to the dentist on Wednesday. 

• I‘m having coffee with Jo on Friday.  

• Je tedy typické, že se spolu s tímto časem a druhem 

vyjádření často objevují budoucí časové fráze : next 

week, tomorrow, at the weekend, next month atp. 

 

 

 



Present continuous  

 for future arrangements 

• Pro použití tohoto času není důležité, zda hovoříme o 

plánu na zítra nebo o plánu na příští rok. Důležitá je tedy 

míra jistoty / určitosti, s jakou o budoucím plánu 

hovoříme – pokud je vše zařízeno a je jistota, že se daná 

věc v daném okamžiku uskuteční, pak přítomný průběh 

použijeme : 

• I‘m flying to Boston next month.  

• Letím příští měsíc do Bostonu. (mám cestu domluvenou, 

zjistil jsem si spoje, koupil letenku, zajistil ubytování 

atd.)  

 



Present continuous  

 for future arrangements 

• Protože tento čas vyjadřuje již jisté plány do budoucna, 

s oblibou se používá v otázkách typu : 

 Are you doing anything tonight?  

  ( Děláš dnes večer něco? = Máš na dnešní večer něco v 

plánu?)  

 

 What are you doing tomorrow?  

 ( Co děláš zítra = Co máš v plánu na zítřek?)  



Tvar  
• Přítomný čas průběhový vytvoříme pomocí pomocného 

slovesa „be“, které správně vyčasujeme a k 

významovému slovesu přidáme průběhovou koncovku 

„ing“ . Zápor tvoříme pomocí přidání záporky „not“ za 

pomocné sloveso a otázku pomocí úpravy slovosledu v 

podobě přehození pozic podmětu a pomocného slovesa.  

 

 She is having coffee with 

Tom 

tomorrow. 

We are not = 

aren‘t 

visiting Kate‘s 

parents. 

Why are you leaving on Friday? 



Základ slovesa        +         =  

go 

drink 

wait 

play 

   

     +ing 

  going 

    drinking 

     waiting 

     playing 

live 

smoke 

  - e/ + ing   living 

  smoking 

sit 

stop 

+ t  /  + ing 

+p  /  + ing  

  sitting 

  stopping 

Spelling – pravidla psaní koncovky „ing“ 
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