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Poznámky
hov. = hovorový jazyk
piš = psaný jazyk
srov. = srovnej
nepravidelné sl. = nestačí znát infinitiv, musím znát i tvar slovesa v 1. osobě jednotného čísla
modální sloveso = modální sloveso potřebuje infinitiv dalšího slovesa
perfektivní sloveso = dokonavé sloveso, vyjadřuje ukončený děj; sloveso, které není perfektivní, je 
imperfektivní (nedokonavé), a vyjadřuje nedokončený děj
1. osoba jed. čísla = 1. osoba jednotného čísla = 1. osoba singuláru
3. osoba jed. čísla = 3. osoba jednotného čísla = 3. osoba singuláru
3. osoba mn. čísla = 3. osoba množného čísla = 3. osoba plurálu
Čechy: tvar se užívá v Čechách
Morava: tvar se užívá na Moravě

* = nepravidelné sloveso
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0. Slovesa mít a být

infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

mít mám má mají Čechy  maj (oni)

být jsem je; negace: není jsou Morava jseš (ty)

MÍT
JÁ MÁM NEMÁM

TY MÁŠ NEMÁŠ

ON, ONA, ONO, TO MÁ NEMÁ

MY MÁME NEMÁME

VY MÁTE NEMÁTE

ONI, ONY, ONA MAJÍ/ MAJ1 NEMAJÍ/ NEMAJ2

Viz i http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-sloveso-mit-tabulka-a-cviceni-uroven-a1/

1. Tvar maj se užívá v Čechách.

2. Tvar nemaj se užívá v Čechách.
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BÝT
JÁ JSEM NEJSEM

TY JSI/ JSEŠ3 NEJSI/ NEJSEŠ4

ON, ONA, ONO, TO JE NENÍ

MY JSME NEJSME

VY JSTE NEJSTE

ONI, ONY, ONA JSOU NEJSOU

Viz i http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-sloveso-byt-tabulky-a-prvni-cviceni-
uroven-a1/

3. Tvar jseš  se  užívá na Moravě.

4. Tvar nejseš se užívá na Moravě.
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I. a) e-slovesa: on pracuje

- infinitiv na -ovat
- ve 3. osobě jednotného čísla je koncovka -e
- v první osobě jednotného čísla a ve třetí osobě množného čísla existují dva tvary: tvary s -u nebo 
s -ou jsou běžnější v mluvené češtině, tvary s -i nebo s -í je vhodné užívat v psaných textech

-u/-i -eme (hov. nespisovně -em)

-eš -ete

-e -ou/-í

pracuj-u/ pracuj-i pracuj-eme (hov. nespisovně -em)

pracuj-eš pracuj-ete

pracuj-e pracuj-ou/ pracuj-í

Cvičení na časování slovesa „pracovat“:
https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-konjugace-casovani-slovesa-pracovat-uroven-
a1/

infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

pracovat pracuju/
piš pracuji

pracuje pracujou/
piš pracují

studovat studuju/
piš studuji

studuje studujou/
piš studují

opakovat opakuju/
piš opakuji

opakuje opakujou/
piš opakují

telefonovat telefonuju/
piš telefonují

telefonuje telefonujou/
piš telefonují

fotografovat fotografuju/
piš fotografuji

fotografuje fotografujou/
piš fotografují

jmenovat jmenuju/
piš jmenuji

jmenuje jmenujou/
piš jmenují

jmenovat se jmenuju se/
piš jmenuji se

jmenuje jmenujou se/
piš jmenují se

nakupovat nakupuju/
piš nakupuji

nakupuje nakupujou/'
piš nakupuji

potřebovat potřebuju/
piš potřebuji

potřebuje potřebujou/
piš potřebují

sportovat sportuju/
piš sportuji

sportuje sportujou/
piš sportují

lyžovat lyžuju/ lyžuje lyžujou/
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infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

piš lyžuji piš lyžují

sprchovat se sprchuju se/
piš sprchuji se

sprchuje se sprchujou se/
piš sprchují se

děkovat děkuju/
piš děkuji

děkuje děkujou/
piš děkují

přestupovat přestupuju/
piš přestupuji

přestupuje přestupujou/
piš přestupují

srov. přestoupit

nastupovat nastupuju/
piš nastupuji

nastupuje nastupujou/
piš nastupují

srov. nastoupit

vystupovat vystupuju/
piš vystupuji

vystupuje vystupujou/
piš vystupují

srov. vystoupit
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I. b) e-slovesa: on píše

- nepravidelná slovesa, tj. infinitiv je trochu jiný než tvary slovesa v dalších osobách
- ve 3. osobě jednotného čísla je koncovka -e
- v první osobě jednotného čísla a ve třetí osobě množného čísla existují dva tvary: tvary s -u nebo 
s -ou jsou běžnější v mluvené češtině, tvary s -i nebo s -í je vhodné užívat v psaných textech

-u/-i -eme (hov. nespisovně -em)

-eš -ete

-e -ou/-í

píš-u/ píš-i píš-eme (hov. nespisovně -em)

píš-eš píš-ete

píš-e píš-ou/ píš-í

infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

psát píšu/ piš píši píše píšou/ piš píší nepravidelné sl.

pít piju/ piš piji pije pijou/ piš pijí nepravidelné sl.

hrát hraju/ piš hraji hraje hrajou/ piš hrají nepravidelné sl.

moct můžu/ piš mohu může můžou/ piš mohou nepravidelné sl.
modální sloveso

pomoct pomůžu/ 
piš pomohu

pomůže pomůžou/ 
piš mohou

nepravidelné sl.
perfektivní sloveso

přát přeju/ piš přeji přeje přejou/ piš přejí nepravidelné sl.

přát si přeju/
piš přeji si

přeje si přejou si/
piš přejí si

nepravidelné sl.

mýt myju/ piš myji myje myjou/ piš myjí nepravidelné sl.

žít žiju/ piš žiji žije žijou/ piš žijí nepravidelné sl.

zabít zabiju/ 
piš zabiji

zabije zabijou/ 
piš zabijou

nepravidelné sl.
perfektivní sloveso

plakat pláču/ piš pláči pláče pláčou/ piš pláčí nepravidelné sl.

smát se směju se/
piš směji se

směje se smějou se/
piš smějí se

nepravidelné sl.
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I. c) e-slovesa: on čte

- nepravidelná slovesa, tj. infinitiv je trochu jiný než tvary slovesa v dalších osobách
- ve 3. osobě jednotného čísla je koncovka -e
- v první osobě jednotného čísla existuje jen jeden tvar a ve třetí osobě množného čísla existuje taky
jen jeden tvar

-u -eme (hov. nespisovně -em)

-eš -ete

-e -ou

čt-u čt-eme (hov. nespisovně -em)

čt-eš čt-ete

čt-e čt-ou

infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

číst čtu čte čtou nepravidelné sl.

plavat plavu plave plavou nepravidelné sl.

jet jedu jede jedou nepravidelné sl.

jít jdu jde jdou nepravidelné sl

najít najdu najdeš najdu nepravidelné sl.
perfektivní sl.

říct řeknu řekneš řeknou nepravidelné sl.
perfektivní sloveso

vzít vezmu vezmeš vezmou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

brát beru bereš berou nepravidelné sl.

zvát zvu zveš zvou nepravidelné sl.

vstát vstanu vstaneš vstanou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

dostat dostanu dostaneš dostanou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

stát se stanu se staneš se stanou se nepravidelné sl.
perfektivní sl.
srov. stát

začít začnu začneš začnou nepravidelné sl.
perfektní sl.

umřít umřu umřeš umřou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

nést nesu neseš nesou nepravidelné sl.

8 www.mozaika.eu



infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

ukázat ukážu ukážeš ukážou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

poslat pošlu pošleš pošlou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

obléct obleču oblečeš oblečou nepravidelné sl.
perfektivní sloveso

obléct se obleču se oblečeš se oblečou se nepravidelné sl.
perfektivní sloveso

obléct si obleču si oblečeš si oblečou si nepravidelné sl.
perfektivní sloveso

plakat pláču pláče pláčou nepravidelné sl.

lhát lžu lžeš lžou nepravidelné sl.

vézt vezu vezeš vezou nepravidelné sl.

vést vedu vedeš vedou nepravidelné sl.

zapomenout zapomenu zapomeneš zapomenou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

přijmout přijmu přijmeš přijmou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

stihnout stihnu stihneš stihnou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

zapnout zapnu zapneš zapnou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

vypnout vypnu vypneš vypnou nepravidelné sl.
perfektivní sl.

chtít chci (moravský 
dialekt chcu)

chce chtějí (hov. 
nespisovně chtěj; 
mor. dialekt 
chcou)

nepravidelné sl.
modální sloveso
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II. a) í-slovesa: on rozumí

- infinitiv na -ět, -et, -it
- ve 3. osobě jednotného čísla je koncovka -í
- u některých sloves existují ve třetí osobě množného čísla dva tvary, které jsou stylově rovnocenné
- u většiny sloves existuje v první osobě jednotného čísla jen jeden tvar a ve třetí osobě množného 
čísla existuje taky jen jeden tvar

-ím -íme

-íš -íte

-í -í; -ejí, -ějí (hov. nespisovně -ej, -ěj)

rozum-ím rozum-íme

rozum-íš rozum-íte

rozum-í rozum-í; rozuměj-í (hov. nespisovně -ěj)

Cvičení na časování slovesa „rozumě“:
https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-konjugace-casovani-slovesa-rozumet-uroven-
a1/

infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

rozumět rozumím rozumí rozumí, rozumějí

umět umím umí umí, umějí

smět smím smí smí, smějí modální sloveso

muset musím musí musí, musejí modální sloveso

myslet myslím myslí myslí, myslejí

bydlet bydlím bydlí bydlí, bydlejí

uklízet uklízím uklízí uklízí, uklízejí

večeřet večeřím večeří večeří, večeřejí

mluvit mluvím mluví mluví

vidět vidím vidí vidí

vařit vařím vaří vaří

zaplatit zaplatím zaplatí zaplatí perfektivní sl.

učit učím učí učí

učit se učím se učí se učí se

cvičit cvičím cvičí cvičí

chodit chodím chodí chodí

jezdit jezdím jezdí jezdí
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infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

končit končím končí končí

prosit prosím prosí prosí

sedět sedím sedí sedí

slyšet slyším slyší slyší

letět letím letí letí

zabíjet zabíjím zabíjím zabíjí srov. zabít

líbit se líbím se líbí se líbí se

přestoupit přestoupím přestoupí přestoupí perfektivní sloveso

nastoupit nastoupím nastoupí nastoupí perfektivní sloveso

vystoupit vystoupím vystoupí vystoupí perfektivní sloveso

půjčit půjčím půjčí půjčí perfektivní sloveso

půjčit si půjčím si půjčí si půjčí si perfektivní sloveso

vrátit vrátím vrátí vrátí perfektivní sloveso

vrátit se vrátím se vrátí se vrátí se perfektivní sloveso
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II. b) í-slovesa: on spí

- nepravidelná slovesa, tj. infinitiv je trochu jiný než tvary slovesa v dalších osobách
- ve 3. osobě jednotného čísla je koncovka -í
- u většiny sloves existuje v první osobě jednotného čísla jen jeden tvar a ve třetí osobě množného 
čísla existuje taky jen jeden tvar
- u některých sloves existují ve třetí osobě množného čísla dva tvary

-ím -íme

-íš -íte

-í -í; -ejí, -ějí (hov. nespisovně -ej, -ěj)

sp-ím sp-íme

sp-íš sp-íte

sp-í sp-í

infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

spát spím spí spí nepravidelné sl.

stát stojím stojí stojí nepravidelné sl.

bát se bojím se bojí se bojí se nepravidelné sl

jíst jím jí jedí, (jí) nepravidelné sl.

vědět vím ví vědí, (ví) nepravidelné sl.
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III. á-slovesa: on dělá

- infinitiv na -at
- ve 3. osobě jednotného čísla je koncovka -á

-ám -áme

-áš -áte

-áte -ají (hov. nespisovně -aj)

děl-ám děl-áme

děl-áš děl-áte

děl-áte děl-ají (hov. nespisovně -aj)

Cvičení na časování slovesa „dělat“:
https://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-konjugace-casovani-slovesa-delat-uroven-a1/

infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

dělat dělám dělá dělají

volat volám volá volají

odpočívat odpočívám odpočívá odpočívají

poslouchat poslouchám poslouchá poslouchají

dát dám dá dají

dát si dám si dá si dají si

hledat hledám hledá hledají

čekat čekám čeká čekají

vstávat vstávám vstává vstávají

snídat snídám snídá snídají

obědvat obědvám obědvá obědvají

létat létám létá létají

běhat běhám běhá běhají

dívat se dívám se dívá se dívají se ~ na televizi

prodávat prodávám prodává prodávají

začínat začínám začíná začínají

doufat doufám doufá doufají

říkat říkám říká říkají srov. říct

zpívat zpívám zpívá zpívají

pomáhat pomáhám pomáhá pomáhají srov. pomoct

zeptat se zeptám se zeptá se zeptají se perfektivní sloveso
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infinitiv já
1. osoba jed. čísla

on
3. osoba jed. čísla

oni
3. osoba mn. čísla

poznámka

ptát se ptám se ptá se ptají se srov. zeptat se

chutnat (chutnám) chutná chutnají

stíhat stíhám stíhá stíhají srov. stihnout

14 www.mozaika.eu



SLOVESA – KONJUGACE – verze 1

1a 1b 2a 2b 3
-OVAT * -ĚT/-ET, -IT * -AT, -ÁT

PRACOVAT ČÍST ROZUMĚT SPÁT DĚLAT

PRAC-UJU/ -I ČT-U ROZUM-ÍM SP-ÍM DĚL-ÁM
PRAC-UJEŠ ČT-EŠ ROZUM-ÍŠ SP-ÍŠ DĚL-ÁŠ
PRAC-UJE ČT-E ROZUM-Í SP-Í DĚL-Á
PRAC-UJEME ČT-EME ROZUM-ÍME SP-ÍME DĚL-ÁME
PRAC-UJETE ČT-ETE ROZUM-ÍTE SP-ÍTE DĚL-ÁTE
PRAC-UJOU/-Í ČT-OU ROZUM-Í/ -ĚJÍ SP-Í DĚL-AJÍ
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SLOVESA – KONJUGACE – verze 2

1a 1b 1c 2a 2b 3
-OVAT * * -ĚT/-ET, -IT * -AT, -ÁT

PRACOVAT ČÍST PSÁT ROZUMĚT SPÁT DĚLAT

PRAC-UJU/-I ČT-U PÍŠ-U/-I ROZUM-ÍM SP-ÍM DĚL-ÁM
PRAC-UJEŠ ČT-EŠ PÍŠ-EŠ ROZUM-ÍŠ SP-ÍŠ DĚL-ÁŠ
PRAC-UJE ČT-E PÍŠ-E ROZUM-Í SP-Í DĚL-Á
PRAC-UJEME ČT-EME PÍŠ-EME ROZUM-ÍME SP-ÍME DĚL-ÁME
PRAC-UJETE ČT-ETE PÍŠ-ETE ROZUM-ÍTE SP-ÍTE DĚL-ÁTE
PRAC-UJOU/-ÍČT-OU PÍŠ-OU/-Í ROZUM-Í/ -ĚJÍ SP-Í DĚL-AJÍ
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SLOVESA – ČASOVÁNÍ
SLOVESNÉ TŘÍDY PRO ČECHY

nese, bere, maže, peče, umře, tiskne, mine, začne, kryje, kupuje, prosí, trpí, sází, dělá

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5.
třída

-e -ne -je -í -á
infinitiv nést brát mazat péct umřít tisknout minout začít krýt kupovat prosit trpět sázet dělat

1. os. j. č. nesu beru mažu peču umřu tisknu minu začnu kryji/ kryju kupuji/
kupuju

prosím trpí
m

sázím dělám

3. os. j. č. nese bere maže peče umře tiskne mine začne kryje kupuje prosí trpí sází dělá

3. os. mn. č. nesou berou mažou pečou umřou tisknou minou začnou kryjí/
kryjou

kupují/
kupujou

prosí trpí sází/
sázejí

dělají

min. čas nesl bral mazal pekl umřel tiskl
(tisknul)

minul začal kryl kupoval prosil trpěl sázel dělal

imperativ nes ber maž peč umři tiskni miň začni kryj kupuj pros trp sázej dělej
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Konjugace sloves v dalších časech viz:

http://www.mozaika.eu/tag/konjugator/

http://prirucka.ujc.cas.cz/

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora     – Zachovejte licenci     3.0 Unported  , 
případně za dalších podmínek. 

Na jakékoli otázky, poznámky a komentáře se těšíme na

Any questions, remarks and comments are welcome at

Ihre Fragen, Anregungen und Ideen sind herzlich willkommen an

Tous vos commentaires, questions et remarques sont les bienvenus à

Alle vragen, opmerkingen en commentaren zijn welkom aan

Любые вопросы, замечания и комментарии приветствуются на

اكتبعلى ومالحظات أسئلة     أي

mozaika2001@post.cz

Více se naučíme na našich kurzech češtiny:

You can learn more at our Czech Language Courses:

Sie lernen mehr in unseren Tschechisch-Sprachkursen:

Vous pouvez apprendre plus dans nos cours de tchèque :

U kunt meer in onze cursussen Tsjechisch leren:

Вы выучите больше на наших курсах чешского языка:

التشيكي: فيدوراتنا تدرسأكبر       سوف

www.mozaika.eu
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