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PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

PŘEDŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Present perfect



UŽITÍ 

• Používáme pro vyjádření času, který začal v 
minulosti a má pokračování do přítomnosti.  

• Děj ještě neskončil. 

• Na rozdíl od času minulého, který začal, ale 
také SKONČIL V MINULOSTI ( ! ), 
předpřítomný čas má dopad až do současnoti. 

• Předpřítomný čas nemůžeme použít s 
příslovečným určením času v minulosti, např. 
yesterday, two days ago, last week, atd.  

 



FORMA 

Podmět +have / has + past participle 

 

Past participle  

=  u pravidelných sloves koncovka – ed 

= u nepravidelných sloves třetí sloupec ze 
slovníků   



OTÁZKA A ZÁPOR 

• Zápor utvoříme přidáním NOT  

I have NOT seen it yet. Stažený tvar – I haven´t 

seen it yet. 

 

• Otázku přehozením slovosledu 

Have you already seen it ? 

 



Příklady 

 

I have lost my key. Ztratil jsem klíče. 

Ztratil jsem je v minulosti, doposud jsem  je  
nenašel.  

 

 

I have forgotten it.  

Už jsem to zapomněl.  



DALŠÍ UŽITÍ 

Předpřítomný čas se používá se slovíčky : just, 
already, yet 

 

Např.  

„Would you like something to eat ?“ 

„No, thanks, I´ve just had lunch.“ 

 

„Do you know where Katy is ?“ 

„No, I haven´t seen her yet today.“ 



Srovnání s minulým časem 

 

I have never read this book.  

 

I read this book two months ago.  



SROVNÁNÍ V ZÁPORU 

• It hasn´t rained this week. 

 

 

 

• It didn´t rain last week. 



Procvičování 

1 ) Už jsi viděl zprávy ? 

2 ) Ne, zprávy jsem ještě neviděl. 

3 ) Včera jsem si koupil nové auto. 

4 ) Slyšela jsem, že jsi si minulý pátek koupil 
nové auto. 
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