
Časy v němčině - rod činný - indikativ 

Budoucí čas -futurum I 
 

Er wird arbeiten. = 
On bude pracovat. 
 

  

vzorec: tvar werden v přít. čase + infinitiv přítomný Budoucí čas - futurum II Sie wird gekocht haben. = 
Ona bude mít uvařeno. 
Er wird gereist sein. = 
On bude mít po cestách. 

Přítomný čas Er arbeitet. = 
On pracuje. 

vzorec I: 
 
 

vzorec II: 

a) bud. čas I slovesa haben/sein + příčestí minulé  
plnovýznamového slovesa 
 nebo 
b) určitý tvar werden v přít. čase + infinitiv minulý 
plnovýznamového slovesa  
(zde inf. minulý od kochen : gekocht haben 
inf. minulý od reisen: gereist sein 
 

vzorec: infinitivní kmen + koncovky: 
a) charakteristické: e, st, t, inf, t, inf 
b) prodlouž. charakterist.: e, est, et, inf, et, inf 
- u určitých sloves s odluč. předponou, pokud není 
přítomna neodluč. předpona, se tato předpona v HV 
odlučuje ze všech tvarů. 
 

Perfektum Sie hat gekocht. = 
Ona má uvařeno./Ona uvařila. 
Er ist gereist. = 
On má po cestách./On cestoval. 

Préteritum Er arbeitete. = 
On pracoval. 

vzorec: přít. čas slovesa haben/sein + příčestí minulé 
plnovýznamového slovesa 
 

vzorec slabá slovesa: tvar 3.os.j.č. přít. času + koncovky:  
e, est, e, en, et, en 

Předminulý čas - 
plusquamperfektum 

Sie hatte gekocht. = 
Ona měla uvařeno./Ona byla uvařila. 
Er war gereist. = 
On byl po cestách./On byl cestoval. 

 Er schrieb. (nový kmen: schrieb) 
On psal. 

vzorec: tvar haben/sein v préteritu + příčestí minulé 
plnovýznamového slovesa 

vzorec silná slovesa: nový kmen předepsaný tabulkou + koncovky: 
0, (e)st, 0, en, (e)t, en 
ich schrieb0, du schrieb-st, er schrieb0, 
wir schrieb-en, ihr schrieb-t, sie schrieb-en  
 

  



Jak vytvořit příč. minulé? 

a) slabá slovesa bez předpony: 
vzorec: 

 
b) slabá slovesa s neodlučitelnou předponou  
a slovesa zakončená na -ieren: 

vzorec: 
 
c) slabá slovesa s odlučitelnou předponou 
 
 
d) slovesa se 2 předponami: 

např.: ge-kocht, ge-reist, ge-arbeitet 
ge + 3.os.j.č.přít. času 
 
 
např.: besucht, erledigt, fotografiert 
3.os.j.č. přít. času 
 
např.: ein-ge-kauft, vor-ge-stellt 
odluč. předpona + ge + 3.os.j.č. přít. času odpovídajícího slovesa bez předpony 
 
např.: bean-tragt, zube-reitet 
Pokud je některá z předpon neodlučitelná, drží předpony s kmenem pohromadě a ge se nepřidává. 
např.: wiedergut-ge-macht,  
Pokud jsou obě předpony odlučitelné, vloží se ge za druhou z nich 
 

Jak pracujeme v přít. čase a préteritu se slovesy obsahujícími alespoň jednu odlučitelnou předponu: 

hlavní věta: 
a) Případ slovesa s jednou předponou, která je 
odlučitelná: 
 
 
 
 
Ve větě vedlejší se odlučitelná předpona neodlučuje: 
 
 
b) Případ slovesa se 2 předponami: 
 
- kombinace: odlučitelná + neodlučitelná předpona 
 
 

ein/kaufen: 
Ich kaufe im Supermarkt ein. = Nakupuji v supermarketu. 
Kaufst du gern ein? = Nakupuješ ráda? 
Kauf(e) mal im Supermarkt ein! = Nakup v supermarketu! 
Ich kaufte im Supermarkt ein. = Nakupovala jsem v supermarketu. 
* 
Sie glaubt, dass ich im Supermarkt einkaufe. = Ona myslí, že nakupuji v supermarketu. 
Sie glaubt, dass ich im Supermarkt einkaufte. = Ona myslí, že jsem nakupovala v supermarketu. 
* 
vor/bereiten: 
Sie bereitet sich für die Prüfung vor. = Ona se připravuje na zkoušku. 
Bereitet sie sich für die Prüfung vor? = Připravuje se na zkoušku? 
Bereite dich für die Prüfung vor! = Připrav se na zkoušku! 
Sie bereitete sich für die Prüfung vor. = Ona se připravovala na zkoušku. 
* 
Ich weiß nicht, warum sie sich für die Prüfung nicht vorbereitet. = Nevím, proč se připravuje na tu zkoušku. 
Ich weiß nicht, warum sie sich für die Prüfung nicht vorbereitete. = Nevím, proč se připravovala na tu zkoušku. 

  



* kombinace: neodlučitelná + odlučitelná předpona 
 
 
 
 
Ve větě vedlejší se odlučitelná předpona neodlučuje: 
 
 
 
* kombinace: odlučitelná + odlučitelná předpona 
 
 
 

beantragen: 
Ich beantrage ein Visum. = Požádám o vízum. 
Beantragst du ein Visum? = Zažádáš o vízum? 
Beantrag(e) mal ein Visum! = Zažádej o vízum! 
Ich beantragte ein Visum. = Zažádala jsem o vízum. 
* 
Er weiß nicht, warum ich ein Visum beantrage. = On neví, proč požádám o vízum. 
Er weiß nicht, warum ich ein visum beantragte. = On neví, proč jsem zažádala o vízum. 
 
wieder/gut/machen: 
Ich mache das Unrecht wieder gut. = Napravím tu křivdu. 
Machst du das Unrecht wieder gut? = Napravíš tu křivdu? 
Mach mal das Unrecht wieder gut! = Naprav tu křivdu! 
Ich machte das Unrecht wieder gut. = Napravila jsem tu křivdu. 
* 
Ich weiß nicht, ob er das Unrecht wiedergutmacht. = Nevím, jestli tu křivdu napraví. 
Ich weiß nicht, ob er das Unrecht wiedergutmachte. = Nevím, jestli tu křivdu napravil. 

 


