
P Ř E D P Ř Í T O M N Ý    Č A S   P R O S T Ý (present perfect) 
… konečně naše „třešnička na dortu“         Je to nejpoužívanější čas v angličtině! 
 
Tvoří se pomocí slovesa have a minulého příčestí, což u: 
 

- pravidelných sloves je tvar stejný jako minulý (koncovka –ed) 
- nepravidelných sloves je tvar, který si musíme pamatovat (viz 3. sloupek v tabulce) 

 
Pamatujme si, že předpřítomný čas vyjadřuje děj, který se odehrál v neurčité době v minulosti, a 
který má vztah k přítomnosti (nejčastěji svými důsledky). Na rozdíl od času minulého nás zde 
nezajímá, kdy se děj odehrál, ale zda k němu JIŽ došlo nebo JEŠTĚ NE. 
 
Příklad:  

Tom is looking for his keys. He can´t find them. He has lost them. (nás nezajímá, kdy ty klíče ztratil, ale že je 

teď nemá) 
He told me his name but I have forgotten it. (opět: není důležité, kdy jsem to jméno zapomněl, ale že ho teď 

nevím) 
Have you seen the new film by Hřebejk? (Už jsi viděl ten nový film od Hřebejka? nebo ještě ne…) 

 
Pro předpřítomný čas jsou tedy charakteristická příslovce vyjadřující neurčitost: already – už, not yet 
– ještě ne, just – právě, recently – v poslední době, ever – už někdy . . . 
 

1. EVER, NEVER 
 

vyjadřujeme, zda se už někdy nebo ještě nikdy v tom našem životě něco stalo … ( jinými slovy, jde zde o 

prvotní zážitky, zkušenosti) 
 
Have you ever eaten caviar?  - Yes, I have eaten it. 
     - No, I have never eaten it. 
 
Už jsi někdy jedl kaviár?  - Ano, už jsem ho jedl. 
     - Ne, ještě nikdy jsem ho nejedl. 
 
Have you ever been to China? - Už jsi byl někdy v Číně? 

 
 

2. (ALREADY), NOT YET 
 

vyjadřujeme, zda to, co očekáváme, se už stalo nebo ještě ne (např. dnes, tento týden, tento měsíc, 
tento rok …) 

 
Have you checked today´s mailbox?  - Yes, I have (already) checked it. 
      - No, I haven´t checked it yet. 
 
Už jsi kontroloval dnešní maily?  - Ano, už jsem je četl. 
      - Ne, ještě jsem je nečetl. 
 
Have you been on a holiday this year?  - Už jsi měl tento rok (který ještě neskončil) dovolenou? 

 
 I have had three coffees today.   (možná si ještě jedno kafe dám předtím, než  

dnešek skončí…) 

 
 Zkrátka, je to děj „otevřený“ (= ještě se může něco stát) 



Porovnejte: 
 
Did you speak to your boss last week? - Mluvil jsi minulý týden se svým šéfem? 
Have you spoken to your boss this week? - Už jsi mluvil tento týden se svým šéfem? 
 
 

3. JUST - právě 
 

The Parkers have just left. 
Would you like something to eat? – No, thanks. I´ve just had lunch. 
 
Opět: není podstatné, kdy ti Parkerovi odjeli, ale že už jsou nyní pryč (oproti: The Parkers left an hour ago. 
       Toto už je čas minulý, protože an hour ago můžu konkrétně určit na časovou přímku, kdežto just nikoliv…) 
 

4. LATELY/RECENTLY, IN THE LAST FEW DAYS/WEEKS/YEARS …, SO FAR . . .  
poslední dobou, nedávno, v posledních několika dnech/týdnech/měsících/letech … dosud 

 
My wife has spent a lot of money lately. 
Everything is going well. We haven´t had any problems so far. 
John has been ill a lot in the last few years. 

 
5. po superlativu (= 3. stupeň přídavného jména) 
 

This is the best film I have ever seen! – To je ten nejlepší film, který jsem kdy viděl! 
 What´s the most beautiful country you have ever visited? – Jaká je nejkrásnější země,  

kterou jsi kdy navštívil? 
  
 Opět: od toho mého narození až po dnešek… a jelikož žiju, tak je to stále „děj otevřený“, protože  
 i zítra, pozítří atd. bude platit, že je to ten nejlepší film, který jsem kdy viděl, nejhezčí země ... 
 

6. po výrazech  IT´S THE FIRST TIME/THE SECOND TIME ... something has happened  
to je poprvé/podruhé ... co se něco stalo ... 

 
Kate is driving a car and she is very nervous. It is the first time she has driven a car. nebo: She 
has never driven a car before. 

 
This is the second time my son has been to hospital this year. 

 
 

7. konverzace o minulém ději, kterou ale mluvčí zahajují otázkou a odpovědí 
v předpřítomném čase 

 
sledujte tento „brokolicový“ příklad: 
 

Husband: Where have you been?     
Wife:  I have been shopping. 
Husband: Did you buy anything nice for me? 
Wife:  I bought some vegetable. Brocolli ... 
Husband: Why did you buy brocolli? You know I hate brocolli. 
Wife:  I didn´t buy it for you! 

 


