
Shoda přísudku s podmětem 

Při použití minulého času se i(í) / y(ý) v koncovkách slovesných příčestí a jmenných tvarů řídí tzv. shodou přísudku s 
podmětem. Koncovky přísudku se tedy řídí rodem a životností podmětu: 

Podmět Koncovka Příklad 

Mužský životný v mn. č. Měkká koncovka i Muži pracovali. TI muži. 

Mužský neživotný v mn. č. Tvrdá koncovka y Stroje pracovaly. TY stroje. 

Ženský v mn. č. Tvrdá koncovka y Ženy pracovaly. TY ženy. 

Střední v mn. č. Pozor! v koncovce není i/y, ale a Zvířata pracovala. TA zvířata. 

 

Vždy musíme najít podmět a ukázat si na něj. Známe už z 1. stupně základní školy. Ale neuškodí si zopakovat. 

Doplň správné koncovky: 

Pěvecké soubory získal_ ocenění. Pražská divadla ukončil_ sezónu. Skupiny výletníků procházel_ zámkem. 

Na stráních hor ležel_ malebné vsi. Dni prázdnin rychle ubíhal_ . Na modré obloze plul_ beránci. Koně se 

dal_ do klusu. Na nádraží čekal_ na děti rodiče. Uzenáče se brzy vyprodal_ . Na jevišti se honil_ pestří 

maňásci. Zvuky trubek, na které hrál_ členové stráže, se rozhléhal_ po nádvoří. Bez přístřeší zůstal_ tisíce 

obyvatel. Petrovi se dlouho klížil_ oči. Dřevění koníčci se dětem tak zalíbil_ , že z nich nechtěl_ slézt. Zlí 

jazykové nadělal_ spoustu nepříjemností, pomluvy se šířil_ rychle. Blesky se křižoval_ , mohutní lesní 

velikáni se ohýbal_ a praskal_ . Hejna špačků se vznesl_ . 

 

Několikanásobný podmět 

 Alespoň jedno podstatné jméno v podmětu věty je rodu mužského životného, píšeme v přísudku -i: 

Města, firmy i prezident reformu uvítali. 

 V podmětu není podst. jm. rodu mužského životného, píšeme v přísudku -y: Postele a křesla byly ten týden ve slevě. 

 Podstatná jm. v podmětu jsou středního rodu, alespoň jedno je v jednotném čísle, píšeme v přísudku -y:  

Koťata a štěně si spolu hrály.   

 Podstatná jména v podmětu jsou středního rodu a v čísle množném, píšeme v přísudku -a:  

Košťata a vědra byla uložena v komoře. 

 

POZOR: Pokud se podmět ve větě objevuje až za přísudkem, máme dvě možnosti. Je možné se řídit stejnými pravidly, jako když 

předmět předchází přísudku. Avšak běžnější je shoda přísudku s tím jménem z podmětu, které je u něj nejblíže. 

Představily se sólistky i sboristé. × Představili se sólistky i sboristé. 
Bouřku přečkala stavení i stodoly. × Bouřku přečkaly stavení i stodoly. 
 
 

Doplň správné koncovky; je-li to možné, uveď obojí možnost:  
Opět platí: Vždy musíme najít podměty, určit jejich rod. 

 
Jehňata a kůzlata se brzy spřátelil_ . Na střeše seděl_ holubi a hrdličky. Na louce se pásl_ srnky a zajíci. 

Čápům zřejmě chutnal_ rybičky, žáby, myši a hadi. Lovci se svými psy dohledával_ raněnou zvěř. Maďarsko 

a Polsko se střetl_ ve fotbalu. Letní bouřka a déšť nám výlet nepokazil_ . O zbytky lví kořisti se popral_ 

hyeny a šakali. Přicházel_ tam děvčata i chlapci. V zoologické zahradě se nám nejvíce líbil_ medvídě a slůně. 

Krávy i všechna telata byl_ očkován_ . K přípravě vládního programu přistoupil_ jednotlivá ministerstva i 

předsednictvo vlády. V soutěži vystoupil_ pěvecké sbory i sólisté. Při zemětřesení přišl_ o život desítky 

mužů, žen i dětí. Skupiny větších chlapců i malé děti obcházel_ o Velikonocích vesnici. Na vojenskou 

přísahu za ním přijel_ rodiče i obě sestry. 
 


