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Záporná (negativní) a neurčitá (indefinitní) zájmena (pronomena) 

 tázací zájmeno 
(question pronoun) 

záporné zájmeno 
(negative pronoun) 

neurčité zájmeno 
(indefinite pronoun) 

1. Nominativ kdo co nikdo nic někdo něco 

2. Genitiv koho čeho nikoho ničeho někoho něčeho 

3. Dativ komu čemu nikomu ničemu někomu něčemu 

4. Akuzativ koho co nikoho nic někoho něco 

5. Vokativ - - - - - - 

6. Lokál kom čem nikom ničem nikom něčem 

7. Instrumentál kým čím nikým ničím nikým něčím 

KDO – NĚKDO – NIKDO 
1. Půjdu do kina s Petrem.  

S kým půjdeš do kina?  

S nikým nepůjdu.  

Půjdu s někým. (Instrumentál) 

2. Hledám pana ředitele.  

Koho hledáš?  

Nikoho nehledám.  

Hledám někoho. (Akuzativ) 

3. Mluvili jsme se šéfem o tom kolegovi.  

O kom jste mluvili?  

O nikom jsme nemluvili.  

Mluvili jsme o někom. (Lokál) 

4. Telefonuju doktorovi.  

Komu telefonuješ?  

Nikomu netelefonuju.  

Telefonuju někomu. (Dativ) 

5. Potřebuju novou sekretářku.  

Koho potřebuješ?  

Nikoho nepotřebuju.  

Potřebuju někoho. (Akuzativ) 

6. To je moje maminka.  

Kdo to je?  

Nikdo to není.  

To je někdo. (Nominativ) 

7. Potkala jsem v restauraci sousedku. 

Koho jsi potkala v restauraci?  

Nikoho jsem nepotkala.  

Potkala jsem někoho. (Akuzativ) 

8. Seděl jsem v divadle vedle bratra.  

Vedle koho jsi seděl v divadle?  

Vedle nikoho jsem v divadle neseděl.  

Seděl jsem v divadle vedle někoho. (Genitiv)  

9. Budeme bydlet u babičky.  

U koho budete bydlet?  

U nikoho nebudeme bydlet.  

Budeme bydlet u někoho. (Genitiv) 

10. Vařím oběd pro manžela.  

Pro koho vaříš oběd?  

Pro nikoho nevařím oběd.  

Vařím oběd pro někoho. (Akuzativ) 

11. Čekám na kamarádku.  

Na koho čekáš?  

Na nikoho nečekám.  

Čekám na někoho. (Akuzativ) 

12. Pracuju na tom projektu s kolegyní.  

S kým pracuješ na tom projektu?  

S nikým na tom projektu nepracuju.  

Pracuju na tom projektu s někým. (Instrumentál) 

13. Dostal jsem ty peníze díky tomu politikovi.  

Díky komu jsi dostal ty peníze?  

Díky nikomu jsem ty peníze nedostal.  

Dostal jsem ty peníze díky někomu. (Dativ) 

14. Ten dokumentární film byl o slavné herečce.  

O kom byl ten dokumentární film?  

Nebyl o nikom.  

Byl o někom. (Lokál) 

15. Ti lidé protestujou proti premiérovi.  

Proti komu protestujou ti lidé?  

Neprotestujou proti nikomu.  

Protestujou proti někomu. (Dativ) 

16. O víkendu pojedu k dědečkovi.  

Ke komu pojedeš o víkendu?  

Nepojedu k nikomu.  

Pojedu k někomu. (Dativ) 

  



www.Czech-in-Prague.cz 

 

20. 1. 2011  2 

CO – NĚCO – NIC 
1. To je můj diář. 

Co to je? 

Nic to není. 

To je něco. (Nominativ) 

2. Pracuju s novou technologií. 

S čím pracuješ? 

S ničím nepracuju. 

Pracuju s něčím. (Instrumentál) 

3. Nemůžeš žít bez mobilu. 

Bez čeho nemůžu žít? 

Nemůžeš žít bez ničeho. 

Nemůžeš žít bez něčeho. (Genitiv) 

4. Můj dům je vedle parku. 

Vedle čeho je tvůj dům? 

Není vedle ničeho. 

Je vedle něčeho. (Genitiv) 

5. Ten film byl o přírodě. 

O čem byl ten film? 

Nebyl o ničem. 

Byl o něčem. (Lokál) 

6. Potřebuju nové auto. 

Co potřebuješ? 

Nic nepotřebuju. 

Potřebuju něco. (Akuzativ) 

7. Dívám se na to kolo. 

Na co se díváš? 

Na nic se nedívám. 

Dívám se na něco. (Akuzativ) 

8. Směju se tomu vtipu. 

Čemu se směješ? 

Ničemu se nesměju. 

Směju se něčemu. (Dativ) 

9. Čekám na jeden e-mail. 

Na co čekáš? 

Nečekám na nic. 

Čekám na něco. (Akuzativ) 

10. Hledám tužku. 

Co hledáš? 

Nic nehledám. 

Hledám něco. (Akuzativ) 

11. Chci otevřít tu konzervu nožem. 

Čím chceš otevřít tu konzervu? 

Nechci ji otevřít ničím. 

Chci ji otevřít něčím. (Instrumentál) 

12. Bydlím blízko nádraží. 

Blízko čeho bydlíš? 

Nebydlím blízko ničeho. 

Bydlím blízko něčeho. (Genitiv) 

13. Mluvili jsme v práci o tom projektu. 

O čem jste mluvili v práci? 

Nemluvili jsme o ničem. 

Mluvili jsme o něčem. (Lokál) 

14. Dám si čaj s mlékem. 

S čím si dáš čaj? 

Nedám si čaj s ničím. 

Dám si čaj s něčím. (Instrumentál) 

15. Mám úspěch díky intenzivní práci. 

Díky čemu máš úspěch? 

Nemám úspěch díky ničemu. 

Mám úspěch díky něčemu. (Dativ) 

16. Chci chleba se sýrem. 

S čím chceš chleba? 

Nechci chleba s ničím. 

Chci chleba s ničím. (Instrumentál) 

VÍCE: 

• Zdroj vět: Manuál k učebnici Česky krok za krokem 2 od L. Holé a P. Zbořilové na www.czechstepbystep.cz 

• Poslech – podkast na http://janaslav.podbean.com  


