
Časování sloves sein, haben, werden 

A. Přítomný čas 

Indikativ = Oznamovací způsob 

sein = být haben = mít werden = stát se 

ich bin = já jsem wir sind = my jsme ich hab-e = já mám wir haben = my máme ich werde = já se stanu wir werden = my se staneme 

du bist = ty jsi ihr seid = vy jste du ha-st = ty máš ihr hab-t =  vy máte du wir-st = ty se staneš ihr werd-et = vy se stanete 

er ist = on je sie sind = oni jsou er ha-t = on má sie haben = oni mají er wird = on se stane sie werden = oni se stanou 

 

Imperativ = Rozkazovací způsob 

sein = být haben = mít werden = stát se 

 seien wir! = buďme!  haben wir! = mějme my!  werden wir! = staňme se my! 

sei! = buď! seid! = buďte! (vy) hab(e)! = měj! habt! = mějte (vy)! werde! = staň se! werdet!  = staňte se (vy)! 

 seien Sie! = buďte Vy!  haben Sie! = mějte Vy!  werden Sie! = staňte se Vy! 

 

Konjunktiv I přít. času 

sein = být haben = mít werden = stát se 

ich sei = já prý jsem wir seien = my prý jsme ich habe = já prý 
mám 

wir haben = my prý 
máme 

ich werde = já se prý stanu wir werden = my se prý staneme 

du sei(e)st = ty prý jsi ihr seiet = vy prý jste du habest = ty prý 
máš 

ihr habet = vy prý máte du werdest = on se prý stane ihr werdet = vy se prý stanete 

er sei = on prý je sie seien = oni prý jsou er habe = on prý má sie haben = oni prý mají er werde = on se prý stane sie werden = oni se prý stanou 

  

  



B. Préteritum 

Indikativ = Oznamovací způsob 

sein = být haben = mít werden = stát se 

ich war = já jsem byl wir waren = my jsme byli ich hatte = já jsem měl wir hatten = my jsme 
měli 

ich wurde = já jsem se stala wir wurden = my jsem se stali 

du warst = ty jsi byl ihr wart = vy jste byli du hattest = ty jsi měl ihr hatet = vy jste měli du wurdest = ty ses stal ihr wurdet = vy jste se stali 

er war = on byl sie waren = oni byli er hatte = on měl sie hatten = oni měli er wurde = on se stal sie wurden = oni se stali 

Konjunktiv II préterita 

sein = být haben = mít werden = stát se 

ich wäre = byl bych wir wären  = byli bychom ich hätte = měla 
bych 

wir hätten = měli bychom ich würde = stal bych se wir würden = stali bychom se 

du wärest = byl bys ihr wäret = byli byste du hättest = měla 
bys 

ihr hättet = měli byste du würdest = stal by ses ihr würdet = stali byste se 

er wäre = byl by sie wären = byli by er hätte = měl by sie hätten = měli by er würde = stal by se sie würden = stali by se 

 

 

  



C. Perfektum 

Indikativ = Oznamovací způsob 

sein = být haben = mít werden = stát se 

ich bin gewesen = byl 
jsem 

wir sind gewesen = byli 
jsme 

ich habe gehabt = měla 
jsem 

wir haben gehabt = měli 
jsme 

ich bin geworden/worden = 
stala jsem se 

wir sind geworden/worden = stali 
jsme se 

du bist gewesen = 
byl jsi 

ihr seid gewesen = byli 
jste 

du hast gehabt = měl 
jsi 

ihr habt gehabt = měli 
jste 

du bist geworden/worden = 
ty ses stal 

ihr seid geworden/worden = stali 
jste se 

er ist gewesen = byl sie sind gewesen = oni 
byli 

er hat gehabt = měl sie haben gehabt = měli er ist geworden/worden = 
on se stal 

sie sind geworden/worden = stali 
jste se 

Konjunktiv I perfekta 

sein = být haben = mít werden = stát se 

ich sei gewesen = prý 
jsem byla 

wir seien gewesen = prý 
jsme byli 

ich habe gehabt = 
prý jsem měl 

wir haben gehabt = prý jsme 
měli 

ich sei geworden/worden = 
prý jsem se stal 

wir seien geworden/worden = prý 
jsme se stali 

du sei(e)st gewesen 
= prý jsi byla 

ihr seiet gewesen = prý 
jste byli 

du habest gehabt 
= prý jsi měl 

ihr habt gehabt = prý jste 
měli 

du sei(e)st geworden/worden 
= prý ses stal 

ihr seiet geworden/worden = prý 
jste se stali 

er sei gewesen = prý 
byl 

sie seien gewesen = prý 
byli 

er habe gehabt = 
prý měl 

sie haben gehabt = prý měli er sei geworden/worden = prý 
se stal 

sie seien geworden/worden = prý 
se stali 

 

 

 


