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Budoucí čas prostý 



Budoucí čas prostý - užití 

 Budoucím časem vyjadřujeme: 

 1) momentální rozhodnutí 

 2) předpověď založenou na zkušenostech, 

 úsudku,  

 3) sliby, hrozby 



Budoucí čas prostý - tvoření 

  

 Budoucí čas se tvoří pomocným slovesem 

„will“ a infinitivu významového slovesa bez 

„to“. 

 Např.: 

 She will come tomorrow. – Ona přijde zítra. 

 We will visit our friends. – Navštívíme naše 

přátele. 



Budoucí čas prostý - časování 

 Jednotné číslo: 

 1) I will play. – Já budu hrát. 

 2) You will play. - Ty budeš hrát. 

 3) He will play. – On bude hrát. 

  She will play. – Ona bude hrát. 

  It will play. – To (ono) bude hrát.   



Budoucí čas prostý - časování 

  

 Množné číslo: 

 1) We will play. – My budeme hrát. 

 2) You will play. – Vy budete hrát. 

 3) They will play. – Oni budou hrát. 



Budoucí čas prostý - otázka 

 Otázka se tvoří přehozením pomocného 

slovesa „will“ a podmětu. 

 Např.: 

 Will she come tomorrow? – Přijde ona 

zítra? 

 Will you read a book? – Budete číst knihu? 



Budoucí čas prostý - zápor 

 Zápor se tvoří přidáním „not“ za pomocné 

sloveso „will“. 

 Např.: 

 I will not help you. – Já ti nebudu pomáhat. 

 He will not watch TV. – On se nebude dívat 

na televizi. 



Budoucí čas prostý – stažené tvary 

 Pomocné sloveso „will“ lze stáhnout s osobním 
zájmenem: 

 I‘ll learn. 

 You‘ll learn. 

 He‘ll learn. 

 She‘ll learn. 

 It‘ll learn. 

 We‘ll learn. 

 You‘ll learn. 

 They‘ll learn.  



Budoucí čas prostý – stažené tvary 

 V záporu lze stáhnout pomocné sloveso 

„will“ a zápor „not“: 

  

 will + not = won‘t  



Budoucí čas prostý – krátké 

odpovědi 
 Při krátkých odpovědích používáme pomocné 

sloveso „will“. 

 Např.: 

 Will you cook? – Budeš vařit? 

 Yes, I will. – Ano, budu. 

 No, I won‘t. – Ne nebudu. 

 Will he tidy his room? – Bude uklízet svůj 
pokoj? 

 Yes, he will. – Ano, bude. 

 No, he won‘t. – Ne, nebude.  


