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ÚVOD 

V této práci se zabývám dativem v rumunštině. Přihlížím kjeho výrazové stránce, syntaktic

kým a sémantickým funkcím ajeho srovnání s dativem českým. 

Touto prací se pokouším navázat na dvě již existující rumunistické diplomové práce 

věnované pádům. 

1 



J. Genetické a typologické zařazení rumunštiny 

1.1 Z genetického hlediska se rumunština řadí do skupiny románských jazyků, tj. jazyků, 

které vznikly z lidové (hovorové) latiny. Z té vychází - stejně jako u ostatních románských 

jazyků (francouzština, italština, katalánština, portugalština, španělština atd.) - rumunský 

fonetický, fonologický, morfologický, syntaktický a lexikální systém. Romanizace dáckého 

obyvatelstva probíhala relativně krátkou dobu, což společně s dalším vývojem (zejm. 

příchodem Slovanů) přineslo rumunštině řadu specifik. Jedním z nich je částečné zachování 

latinského deklinačního systému. 

1.2 Z typologického hlediska lze rumunštinu označit za jazyk, který vykazuje rysy jak 

analytické, tak syntetické. Pro syntetické jazyky je charakteristická rozvinutá nominální a 

verbální flexe, tzn. syntaktické vztahy se vyjadřují pomocí koncovek připojovaných ke kmeni 

slova. Táž koncovka může být nositelem několika gramatických funkcí najednou a naopak 

jednu gramatickou funkci může vyjadřovat několik koncovek. Tyto jazyky mívají volnější 

topiku. U analytických jazyků se syntaktické vztahy vyjadřují prostřednictvím pomocných 

slov nebo ustáleného slovního pořádku. 
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II. Gramatické kategorie 

2.1 V tradičním pojetí je za základní lexikální jednotku považováno slovo. Ve větách 

slova většinou nestojí izolovaně, nýbrž spolu utvářejí vzájemné vztahy souřadnosti a 

podřadnosti. 

2.2 Z gramaticko-sémantického hlediska se u slov rozlišují slovní druhy, které lze dělit na 

ohebné a neohebné. Do první skupiny v češtině patří podstaná a přídavná jména, zájmena, 

číslovky, slovasa a příslovce. V rumunštině se ohebnými slovními druhy rozumí podstatná a 

přídavná jména, zájmena, slovesa, některé členy a některé číslovky. Podle toho, u jakých 

slovních druhů se ohebnost (flexe) uplatňuje, ji lze rozdělit na jmennou (skloňování) a 

slovesnou (časování). Při skloňování rumunských jmen se určují gramatické kategorie rodu, 

čísla, pádu, určenosti a u některých zájmen též osoby. Při časování rumunských sloves 

určujeme osobu, číslo, čas, způsob a rod. Čeština má navíc kategorii slovesného vidu, 

rumunština kategorii určenosti. Gramatická kategorie stupňování (u adjektiva adverbií) se 

v češtině vyjadřuje synteticky, kdežto v rumunštině analyticky. Souhrn všech tvarů, které je 

jedno slovo v rámci flexe schopné utvořit, se nazývá vzor (paradigma). 
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III. Kategorie pádu 

3.1 Pád je gramatická kategorie, která vyjadřuje syntaktické vztahy substantiv (nebo jejich 

substitutů, tj. zájmen) ve větách, zejména j ejich vztah k přísudku (zhruba platí, že nominativ = 

podmět, jmenný přísudek, dativ = nepřímý předmět, akuzativ = přímý předmět), nebo vztah 

substantiva kjinému substantivu (nejčastěji genitivní přívlastek). Ze sémantického pohledu 

vyjadřuje pád (např. ablativ v latině, lokál/instrumentál v češtině) různé vztahy místní a jiné. 

Je-li k vyjádření pádu třeba předložky, nazývá se pádem předložkovým (např. lokál 

v češtině), stačí-li pádová koncovka, jde o pád prostý / bezpředložkový (nominativ, vokativ). 

Někdy lze týž pád vyjádřit oběma způsoby (např. dativ v rumunštině). 

Pokud pád neplní v konkrétním případě žádnou syntaktickou funkci (např. nominativ 

v nadpisech, vokativ) nazýváme ho pádem přímým. V opačném případě mluvíme o pádě 

nepřímém. 
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IV. Pády v rumunštině 

4.1 Rumunština rozlišuje pět pádů: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ. 

4.1.1 Vokativ se v singuláru i plurálu často shoduje s tvary nominativu bez členu (tata! otče!, 

doamnČl! paní!, bČlieti! chlapci!). V mužském rodě singuláru může mít koncovku -e (bČliete! 

chlapče!), která někdy stojí až za určitým členem mužského rodu (bČliatule! chlapče!). 

V singuláru ženského rodu lze někdy užít též koncovky -o (jetito! holčičko!). V plurálu je 

možné vyjádřit vokativ též tvarem shodným s genitivem-dativem obsahujícím určitý člen 

(doamnelor! dámy!, domnilor! pánové!). 

4.2 V souvislosti s popisem rumunských pádů (nominativ / genitiv / dativ / akuzativ)! se 

hovoří o tzv. pádovém synkretismu. 

Podstatná jména bez členu mají v mužském a středním rodě zpravidla jeden tvar pro 

singulár a jeden pro plurál. Jeden tvar pro plurál mají rovněž podstatná jména rodu ženského, 

v jejich singuláru lze však ve většině případů pomocí pádových koncovek rozlišit dvojice 

nominativ / akuzativ a genitiv / dativ (viz 4.3). U ženského rodu navíc platí, že se tvary 

genitivu / dativu singuláru (s výjimkou některých slov [viz 5.1.1.9]) shodují s tvary plurálu. 

Ve většině případů tedy k vyjadřování pádů slouží dva výrazové prostředky, a to: 

1) analytické predeterminanty2 stojící před substantivem (zejm. člen neurčitý un, 0, ni$te a 

některá zájmena [např. acest tenhle, aceasta tahle, ace$ti tihle, aceste tyhle, acel tamten, acea 

tamta, acei tamti, acele tamty] ). 

2) syntetický postpozitivní určitý člen -ul, -a, -i, -le. 

Oba tyto prostředky se shodují v rodě a čísle s daným podstatným jménem. 

Podstatná jména stojící s těmito výrazovými prostředky mají v mužském, ženském i 

středním rodě dva tvary pro singulár a dva tvary pro plurál, přičemž nominativ = akuzativ a 

genitiv = dativ (viz 4.3). 

I Pozn.: Vokativ se sem z důvodu existence zvláštních koncovek nezahrnuje. 

2 Pozn.: Stojí-Ii před substantivem základní nebo řadová číslovka, lze ho skloňovat též pomocí ukazovacího 

(adjektivního) členu cel ten, cea ta, cei ti, cele ty. Ten má v genitivu-dativu jeden tvar pro m./n. sg. celui, jeden pro 

f sg. celei a jeden pro plurál všech rodů Ce/OT. 

V některých případech je predeterminantem i určitý člen lui (viz 4.2.2). 

5 



4.2.1 Charakteristický rozdíl mezi nominativem / akuzativem a genitivem / dativem spočívá 

v tom, že podstatné jméno v nominativu / akuzativu nemusí být pokaždé doprovázeno 

predeterminantem či určitým členem, kdežto podstatné jméno v genitivu / dativu tento 

doprovodný prostředek vyžaduje vždycky. 

4.2.2 Určitý člen se ve většině případů připojuje za podstatné jméno. U mužských vlastních 

jmen (např. Ion), familiárních výrazů typufrate-meu můj bratr, individualizovaných apelativ 

(např. voda kníže), názvů měsíců, letopočtů a v případě ženských vlastních jmen zakončených 

jinak než -a či metajazykových výpovědí se tento člen klade odděleně před něj. 

Např.: (I-)am tele/onat lui Ion, lui Carmen, lui/rate-meu $i lui tata. Zatelefonoval jsem 

Janovi, Carmen, bratrovi a tátovi. 

Am venit la mijlocullui ianuarie /lui 2005. Přijel jsem uprostřed ledna / dvoutisícího 

pátého. 

Folosirea lui "pe" este o marca a acuzativului. Užívání "pe" je jedním ze znaků 

akuzativu. 

4.3 PŘEHLED SKLOŇOVÁNÍ RUMUNSKÝCH SUBSTANTIV 

Mužský rod jednotného čísla: 

nominativ 

genitiv 

dativ 

akuzativ 

Mužský rod množného čísla: 

nominativ 

genitiv 

dativ 

akuzativ 

s predeterminantem 

UNdomn 

UNUldomn 

UNUldomn 

UNdomn 

s predeterminantem 

Nl~TE domni 

UNORdomni 

UNORdomni 

Nl~TE domni 

s postpozitivním 

členem 

domnUL 

domnULUl 

domnULUl 

domnUL 

s postpozitivním 

členem 

domnil 

domniLOR 

domniLOR 

domnil 
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Ženský rod jednotného čísla: 

nominativ 

genitiv 

dativ 

akuzativ 

Ženský rod množného čísla: 

nominativ 

genitiv 

dativ 

akuzativ 

Střední rod jednotného čísla: 

nominativ 

genitiv 

dativ 

akuzativ 

Střední rod množného čísla: 

nominativ 

genitiv 

dativ 

akuzativ 

s predeterminantem 

Odoamna 

UNEI doamne 

UNEI doamne 

O doamna 

s predeterminantem 

NISTE doamne 

UNORdoamne 

UNORdoamne 

NISTE doamne 

s predeterminantem 

UN caiet 

UNUI caiet 

UNUI caiet 

UN caiet 

s predeterminantem 

NISTE caiete 

UNOR caiete 

UNORcaiete 

NISTE caiete 

s postpozitivním 

členem 

doamnA 

doamnel 

doamnel 

doamnA 

s postpozitivním 

členem 

doamneLE 

doamneLOR 

doamneLOR 

doamneLE 

s postpozitivním 

členem 

caietUL 

caietULUI 

caietULUI 

caietUL 

s postpozitivním 

členem 

caieteLE 

caieteLOR 

caieteLOR 

caieteLE 
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4.4 Pádový synkretismus nás vede k otázce, proč se v rumunštině o pěti pádech vůbec hovoří. 

Důvodem je existence specializovaných tvarů pro nominativ, akuzativ a dativ u některých 

osobních a zvratných zájmen, jejichž tvary uvádím v následujících přehledech: 

OSOBNÍ ZÁJMENA 

nominativ genitiv dativ akuzativ vokativ 

l.osoba EU (I)MI / MIE M(A) / (pe) MINE - -
2.osoba TU (I)TI / TIE TE / (pe) TINE TU! -
3.osoba EL LUl (I)I / LUl (I)L / (pe) EL -

EA EI (1)1/ EI O / (pe) EA 

l.osoba NOI NE,NI/NOUA NE/ (pe) NOI - -
2.osoba VOl V(A), VI / VOUA V(A) / (pe) VOl VOl! -
3.osoba EI LOR LE, LI / LOR (I)I / (pe) EI -

ELE LOR LE, LI/LOR LE/ (pe) ELE -

ZVRATNÁ ZÁJMENA 

nominativ genitiv dativ akuzativ vokativ 

l.osoba - (I)MI / MIE M(A) / (pe) MINE - -
2.osoba - (I)TI / TIE TE / (pe) TINE --
3.osoba - - (I)SI / SIE, SIESI SE / (pe) SINE -

- - (I)SI / SIE, SIESI SE / (pe) SINE -
I.osoba - NE, NI/NOUA NE/ (pe) NOI - -
2.osoba - V(A), VI / VOUA V(A) / (pe) VOl --
3.osoba (I)SI / SIE, SIESI SE / (pe) SINE - - -

- - (I)SI / SIE, SIESI SE / (pe) SINE -
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4.5 Základní rozlišovaCÍ znaky genitivu a dativu 

Přestože se substantiva v genitivu a dativu bez členu formálně shodují, mají několik 

charakteristických znaků, které je rozlišují: 

1) Podstatnému jménu v genitivu, před nímž nestojí podstatné jméno s určitým členem, 

musí předcházet přivlastňovací (genitivní) člen al, a, ai, ale (Vinul vecinului e foarte hun. 

Sousedovo víno je velmi dobré. ale: Vinul de casii gLvecinului e foarte hun. Sousedovo 

domácí víno je velmi dobré. ), což v případě dativu nastat nemůže ((I-)am dat o sticlii de vin 

vecinului. Dal jsem láhev vína sousedovi.). 

2a) Řídícím členem podstatného jména v genitivu je nejčastěji substantivum; genitiv má 

funkci jeho přívlastku. 

2b) Řídícím členem podstatného jména v dativu, které plní funkci nepřímého předmětu, je 

nejčastěji sloveso ( (Íi) seriu prietenului meu. Píši svému příteli), adjektivum (O descoperire 

utiHí umanitii(ii. Objev užitečný lidstvu), někdy rovněž citoslovce (Bravo sportivilor nO$tri! 

Bravo našim sportovcům!) a adverbium (Cite$te aidoma colegului siiu de $coalii. Čte stejně 

jako jeho spolužák.) 

2c) Řídícím členem podstatného jména v dativu může být i substantivum, dativ plní funkci 

jeho přívlastku: a) domn Tiirii Románe#i kníže Valašska, nepot tatiilui meu vnuk / synovec 

mého otce,' b) acordarea de premii studen(ilor udělování cen studentům. V prvním případě 

se jedná o zastaralé a zřídka užívané konstrukce, kde řídící substantivum stojí bez členu. 

Pokud by ho přibralo, stal by se z něj běžný genitivní přívlastek: domnul TarU Románe~ti, 

nepotul tatalui meul
• V druhém případě je řídícím větným členem podstatné jméno utvořené 

od sloves s dativní vazbou.2 

3) Dalším způsobem, jak od sebe odlišit genitiv a dativ jsou pádové otázky. Na genitiv se 

tážeme otázkou al (a, ai, ale) cui?, zatímco na dativ otázkou cui? 

Např.: Al cui este ziarul acesta? Koho / Čí jsou tyhle noviny? 

Cui (li) telefonezi? Komu telefonuješ? 

1 POZll.: V češtině se oba případy vyjádří genitivním nebo adjektivním přívlastkem: domn TiírU Romfine$ti i 

domnul TiírU romfine$ti kníže Valašska I kníže valašský, nepot tatiílui meu i nepotul tatií/ui meu vnuk I 

synovec mého otce. 

2 viz Avram, Mioara: O specie moderna a atributului ln dativ si alte probleme ale determinarii atributive, LR, IV, 

1965, str. 415. 
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4) Genitiv lze od dativu rozlišit rovněž pomocí předložek a předložkových spřežek: 

genitiv - TO(U erau in jurul tau. Všichni byli kolem tebe. 

dativ - A ca$tigat datorita silin(ei extraordinare. Vyhrál / a díky mimořádnému úsilí. 

V tomto případě nelze spoléhat na pádovou otázku: fn jurul cui?, datoritií cui? ani na 

použití genitivního členu. 

10 



V. Výrazová stránka dativu 

5.1 Podstatné jméno 

5.1.1 Dativ podstatných jmen obecných jednoduchých 

5.1.1.1 Podstatná jména mužského rodu bez členu mají nejčastěji jeden tvar pro singulár a 

jeden pro plurál. Patří sem substantiva zakončená v nominativu singuláru na souhlásku, -u 

nebo -e (např. domn pán, codru hvozd, frate bratr). Genitiv / dativ se vyjádří prostřednictvím 

predeterminantu nebo postpozitivního určitého členu: 

s predeterminantem 1 

N./ A. sg. (un) domn, codru, frate 

G.ID. sg. (unui) domn, codru,jrate 

N./A. pl. (ni.Jte) domni, codri,frafi 

G./D. pl. (unor) domni, codri,jra,i 

s určitým členem 

N./ A. sg. domnul, codrul, fratele 

G.ID. sg. domnului, codrului,jratelui 

N./A. pl. domnii, codrii, frafii 

G./D. pl. domnilor, codrilor,jra,ilor 

5.1.1.2 Podstatná jména mužského rodu zakončená na -i (např. unchi strýc, arici ježek, colibri 

kolibřík, pui kuře; mládě) mají bez členu v obou číslech jednotný tvar. Genitiv / dativ se vyjadří 

pomocí predeterminantu nebo určitého členu: 

s predeterminantem 

N./ A. sg. (un) unchi, arici, colibri, pui 

G./D. sg. (unui) unchi, arici, colibri, pui 

N./ A. pl. (ni.Jte) unchi, arici, colibri, pui 

G./D. pl. (unor) unchi, arici, colibri, pui 
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s určitým členem 

N./ A. sg. unchiul, ariciul, colibriul, puiul 

G./D. sg. unchiului, ariciului, colibriului, puiului 

N./A. pl. unchii, aricii, colibrii, puii 

G./D. pl. unchilor, aricilor, colibrilor, puilor 

5.1.1.3 Zvláštní skupinu tvoří podstatná jména mužského rodu zakončená v nominativu 

singuláru -a (např. popa pop, papa papež). Stojí-li s predeterminantem, mají v obou číslech 

tvar genitivu / dativu shodný s tvarem nominativu / akuzativu. S určitým členem se v 

singuláru chovají jako stejně zakončená feminina (viz 5.1.1.6), v plurálu přibírají mužský 

určitý člen -i. 

s predeterminantem 

N./A. sg. (un) popa, papa - G./D. sg. (unui) poplí,paplí 

N./A. pl. (ni~te) popi, papi - G./D. pl. (unor) popi,papi 

s určitým členem 

N./A. sg.popa, papa- G./D. sg.popiž!,papei 

N./ A. pl. popii, papii - G./D. pl. popilor, papilor 

5.1.1.4 Nepravidelně se chová podstatné jméno tata otec. Stojí-li s predeterminantem, tvoří 

genitiv / dativ jednotného čísla podobně jako slovo papa (viz 5.1.1.3). S určitým členem má 

pro tento pád podoby dvě: tatei (viz 5.1.1.3) a tatlílui: 

s predeterminantem 

N./A. sg. (un) tata - G./D. sg. (unui) tatlí 

N./A. pl. (ni~te) tati - G./D. pl. (unor) tati 

s určitým členem 

N./A. sg. tata, tatal- G./D. sg. tatei, tatlílui 

N./A. pl. tarii - G./D. pl. ta!ilor 

1 Podle DOOM2, Univers Ebcic!opedic, Bucuresti, 2005, str. 619; GALR, Editura Academiei, Bucure~ti, 2005, 

I, str. 90 uvádí varianty popei / popii. 
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5.1.1.5 Nepravidelný tvar plurálu bez členu má podstatné jméno oml člověk. V genitivu / 

dativu má tyto tvary: 

s predeterminantem 

N./A. sg. (un) om - G./D. sg. (unui) om 

N./A. pl. (ni,Jte) oameni - G./D. (unor) oameni 

s určitým členem 

N./A. sg. omul- G./D. sg. omului 

N./A. pl. oamenii - G./D. pl. oamenilor 

5.1.1.6 Většina podstatných jmen rodu ženského bez členu (např.: doamnčí paní, pčíturčí vrstva; 

pokrývka, carte kniha, cale cesta, femeie žena, canapea pohovka, zi den) má v singuláru tvar 

genitivu / dativu odlišný od tvaru nominativu / akuzativu. V plurálu jsou tvary bez členu ve 

všech pádech stejné. Tvary genitivu / dativu singuláru jsou formálně shodné s tvary plurálu: 

s predeterminantem 

N./A. sg. (o) doamnčí, pčíturčí, carte, cale,femeie, canapea, zi

G./D. sg. (unei) doamne, piíturi, ciírti, ciíi,femei, canapele, zile 

N./A. pl. (ni,Jte) doamne, pčíturi, cčírfi, cčíi, femei, canapele, zile -

G./D. pl. (unor) doamne, piíturi, ciírti, ciíi,femei, canapele, zile 

s určitým členem 

N./A. sg. doamna, pčítura, cartea, calea, femeia, canapeaua, ziua

G./D. sg. doamnei, piíturii, ciírtii, ciíii,femeii, canapelei, zilei 

N./A. pl. doamnele, pčíturile, cčírfile, cčíile,femeile, canapelele, zilele-

G./D. pl. doamnelor, piíturilor, ciírtilor, ciíilor,femeilor, canapelelor, zilelor 

I Pozn.: Ze synronního hlediska. Z hlediska diachronního jde o původní latinský plurál homines a analogickou 

koncovku mn.č. -i. 
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5.1.1.7 U ženských podstatných jmen, před jejichž koncovkou stojí souhláska + i (např. 

excursie výlet), by se měla v genitivu I dativu s určitým členem objevit skupina -iii 

(excursiii). Ta se pro libozvučnost mění v -iei: 

s predeterminantem 

N.lA. sg. (o) excursie - G.lD. sg. (unei) excursii 

N.lA. pl. (ni~te) excursii - G.lD. pl. (unor) excursii 

s určitým členem 

N.lA. sg. excursia - G.lD. sg. excursiei 

N.lA. pl. excursiile - G./D. pl. excursiilor 

5.1.1.8 U některých podstatných jmen rodu ženského bez členu jsou tvary pro všechny pády v 

obou číslech souzvučné. Typickým příkladem jsou činitelská jména zakončená příponou

toar- (např. fnva{atoare učitelka) a augmentativa na -oai- (casoaie barák). Jejich genitiv I dativ 

má tvary: 

s predeterminantem 

N.lA. sg. (o) fnva{atoare, casoaie - G./D. sg. (unei) ínvií-{iítoare, clísoaie 

N.lA. pl. (ni~te) fnva{atoare, casoaie, - G.lD. pl. (unor) ínvií{iítoare, ciísoaie 

s určitým členem 

N.lA. sg. fnva{atoarea, casoaia - G.lD. sg. ínvií{iítoarei, ciísoaiei 

N.lA. pl. fnva{atoarele, casoaiele - G.lD. pl. ínvií{iítoarelor, ciísoaielor 

5.1.1.9 Nepravidelně se chová skupina podstatných jmen ženského rodu, jejichž koncovka 

plurálu bez členu není souzvučná s koncovkou jejich genitivu I dativu singuláru (např. lipsa 

nedostatek, marfo zbožÍ, vreme čas, doba) Proti koncovce genitivu I dativu singuláru -e, případně 

-i, stojí v plurálu koncovka -uri1
: 

I Pozn.: Substantivum branza má v plurálu zvláštní koncovku -eturi, v singuláru se skloňuje jako lipsa: (unei) 

branze, bránzei; (unor) bránzeturi, bránzeturilor. 
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s predeterminantem 

N./A. sg. (o) lipsa, marfa, vreme - G./D. sg. (unei) lipse, miírji, vremi 

N./A. pl. (ni~te) lipsuri, marfuri, vremuri - G./D. (unor) lipsuri, miír/uri, vremuri 

s určitým členem 

N./A. sg. lipsa, marfa, vremea - G./D.lipsei, miírfii, vremei 

N./A. pl. lipsurile, marfurile, vremurile - G./D.lipsurilor, miír/urilor, vremurilor 

5.1.1.10 Zvláštní koncovku plurálu -orž mají podstatná jména sora sestra, nora snacha Genitiv / 

dativ sora má dva tvary významově odlišné! (1. příbuzenský vztah (totéž i pro nora), 2. 

ošetřovatelka) : 

s predeterminantem 

N./A. sg. (o) sora, nora - G./D. sg. (unei) 1. surori, nurori; 2. sore 

N./A. pl. (nž~te) surorž, nurorž - G./D. (unor) surori, nurori 

s určitým členem 

N./ A. sg. sora, nora - G./D. 1. surorii, nurorii; 2. sorei 

N./A. pl. surorile, nurorile - G./D. pl. surorilor, nurorilor 

5.1.1.11 Abstrakta ženského rodu nemající tvar plurálu (např. saracie chudoba) tvoří genitiv / 

dativ analogicky podle zakončení v nominativu. Genitiv / dativ je souzvučný s teoreticky 

předpokládaným plurálem: 

s predeterminantem 

N./A. (o) saracie - G./D. (unei) siíriícii 

s určitým členem 

N./A. saracia - G./D. siíriíciei 

1 Pozn Dvojí tvar genitivu / dativu má rovněž podstatné jméno piele kůže (mn.č. piei): 1) (unei) piei, pieii kůže 

zvířecí, 2) (unei) pieli, pielii kůže lidská. 
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5.1.1.12 Genitiv / dativ některých abstrakt nemající tvar plurálu (např. dragoste láska) se 

shoduje s ostatními pády (Cf. 5.1.1.8): 

s predeterminantem 

N./A. (o) dragoste - G./D. (unei) dragoste 

s určitým členem 

N./A. dragostea - G./D. dragostei 

5.1.1.13 Podstatná jména středního rodu bez členu mají většinou jeden tvar pro singulár a 

jeden pro plurál (např. drum cesta, scaun židle, cap hlava, teatru divadlo, curcubeu duha, ou vejce, 

ojiciu úřad, páriu potok, taxi taxi, radio rádio). Genitiv / dativ vyjádříme prostřednictvím 

predeterminantu nebo postpozitivního určitého členu: 

s predeterminantem 

N./ A. sg. (un) drum, scaun, cap, teatru, curcubeu, ou, ojiciu, páriu, taxi, radio -

G./D. sg. (unui) drum, scaun, cap, teatru, curcubeu, ou, oficiu, pariu, taxi, radio 

N./ A. pl. (ni.Jte) drumuri, scaune, capete, teatre, curcubeie, oua, ojicii, páraie, taxiuri, 

radiouri -

G./D. pl. (unor) drumuri, scaune, capete, teatre, curcubeie, oua, oficii, paraie, taxiuri, 

radiouri 

s určitým členem 

N./ A. sg. drumul, scaunul, capui, teatrul, curcubeul, oul, ojiciul, páriul, taxiul, radio ul

G./D. sg. drumului, scaunului, capului, teatrului, curcubeului, oului, oficiului, pariului, 

taxiului, radioului 

N./ A. pl. drumurile, scaunele, capetele, teatrele, curcubeiele, ouale, ojiciile, páraiele, 

taxiurile, radoiurile -

G./D. pl. drumurilor, scaunelor, capetelor, teatrelor, curcubeielor, oualor, oficii/or, 

paraielor, taxiuri/or, radiourilor 
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5.1.1.14 Několik podstatných jmen středního rodu je zakončeno -e (např. nume jméno, spate 

záda). Všechny jejich pádové tvary bez členu jsou v obou číslech souzvučné: 

s predeterminantem 

N./ A. sg. (un) nume, spate 

G./D. sg. (unui) nume, spate 

N./A. pl. (ni$te) nume, spate 

G./D. pl. (unor) nume, spate 

s určitým členem 

N./A. sg. numele, spatele 

G./D. sg. numelui, spatelui 

N./A. pl. numele, spatele 

G.D. pl. numelor, spatelor 
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5.1.2 Dativ podstatných jmen obecných složených 

Při skloňování těchto podstatných jmen záleží na tom, z jakých slovních druhů jsou 

složena a jsou-li z hlediska morfologického chápána jako jedno slovo l
. 

5.1.2.1 Složená podstatná jména chápaná jako jedno slovo (např. binefacator dobrodinec, 

cineast filmař, omucidere vražda, autogara autobusové nádraží, untdelemn olivový olej) se skloňují 

jako substantiva jednoduchá. Jejich genitiv / dativ má tvary: 

s predeterminantem 

N./A. sg. m.(un) binefacator, cineast G./D. sg. m.(unui) hinefiíciítor, cineast 

f. (o) omucidere, autogara 

n. (un) untdelemn 

N./A. pl. m.(ni~te) binefacatori, cinea~ti 

f. (ni~te) omucideri, autogari 

n. (ni~te) untdelemnuri 

f. (unei) omucideri, autogiíri 

n. (unui) untdelemn 

G./D. pl. m. (unor) hinefiíciítori, cinea$ti 

f. (unor) omucideri, autogiíri 

n. (unor) untdelemnuri 

s určitým člen 

N./A. sg. m. binefocatorul, cineastul G./D.sg. m. hinefiíciítorului, cineastului 

f. omuciderea, autogara 

n. untdelemnul 

N./ A. pl. m. binefacatorii, cinea~tii 

f. omuciderile, autogarile 

n. untdelemnurile 

f. omuciderii, autogiírii 

n. untdelemnului 

G./D.pl. m. hinefiíciítorilor, cinea$tilor 

f. omuciderilor, autogiírilor 

n. untdelemnurilor 

5.1.2.2 U podstatných jmen složených ze dvou substantiv v nominativu (např. cáine-lup vlčák, 

mama-soacra tchýně) se mění při skloňování tvar obou složek podle čísla, u feminin 

v singuláru i podle pádu (nominativ / akuzativ vs genitiv / dativ), přičemž se člen určitý pojí 

buď s první, nebo s druhou složkou2
• Genitiv / dativ vyjádříme pomocí predeterminantu nebo 

1 Pozn.: První složka nemůže přibírat určitý člen / pádové koncovky (viz GALR, Editura Academiei, Bucure~ti, 

2005, I, str. 92-93. 

2 POZll.: Usloženin typu locotenent-colonel podplukovník lze připojit určitý člen k první i druhé složce. V dativu 

má tvary locotenentului-colonel, locotenenlilor-colonei nebo locotenent-colonelului, locotenenli-colonelilor. 
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postpozitivního určitého členu: 

s predeterminantem 

N./A. sg. m. (un) diine-lup G./D.sg. m. (unui) cáine-lup 

f. (o) mama-soacra 

N./A. pl. m. (ni~te) cdini-lupi 

f. (ni~te) mame-soacre 

f. (unei) mame-soacre 

G./D. pl. m. (unor) cáini-lupi 

f. (unor) mame-soacre 

s určitým členem 

N./A. sg. m. cdinele-lup G./D.sg. m. cáinelui-lup 

f. mama-soacra f. mamei-soacre 

N./A. sg. m. cdinii-lupi G./D. pl. m. cáinilor-lupi 

f. mamele-soacre f. mamelor-soacre 

5.1.2.2.1 Některá složená podstatná jména (např. cuvdnt-cheie klíčové slovo) tohoto typu 

skloňují pouze první složku: 

s predeterminantem 

N./A. sg. (un) cuvdnt-cheie G./D. sg. (unui) cuvánt-cheie 

N./ A. pl. (ni~te) cuvinte-cheie G./D. pl. (unor) cuvinte-cheie 

s určitým členem 

N./A. sg. cuvdntul-cheie G./D. sg. cuvántului-cheie 

G./D. pl. cuvintele-cheie G./D. pl. cuvintelor-cheie 

5.1.2.2.2 Je-li druhá složka podstatného jména v genitivu (např. jloarea-soarelui slunečnice), 

skloňuje se pouze složka první, která má vždy určitý člen. Tvary s predeteminantem se u 

těchto složenin nevyskytují. Genitiv / dativ má podobu: 

N./A. sg.jloarea-soarelui G.!D.sg.jlorii-soarelui 

N./A. pl.jlorile-soarelui G./D.pl.jlorilor-soarelui 
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5.1.2.2.3 Je-li druhá složka podstatného jména uvedena předložkou de (např. vifa-de-vie vinná 

réva, parere de rau lítost), skloňuje se pouze složka první, kdežto druhá zůstává neměnná. 

Genitiv / dativ utvoříme pomocí predeterminantu nebo postpozitivního určitého členu: 

s predeterrninantem 

N./A. sg. (o) vifa-de-vie G./D. sg. (unei) vife-de-vie 

(o) parare de rau 

N./A. pl. (ni~te) vife-de-vie 

(ni~te) pareri de rau 

(unei) pareri de rau 

G./D. pl. (unor) vife-de-vie 

(unor) pareri de rau 

s určitým členem 

N./A. sg. vifa-de-vie G./D. sg. vifei-de-vie 

parerea de rau 

N./A. pl. vifele-de-vie 

parerile de rau 

parerii de rau 

G./D. pl. vifelor-de-vie 

parerilor de rau 

5.1.2.3 U podstatných jmen složených ze substantiva a adjektiva (např. buna-cuviinfa 

slušnost, mama-mare babička) se mění obě složky. Genitiv / dativ vyjádříme pomocí 

predeterrninantu nebo postpozitivního určitého členu: 

s predeterrninantem 

N./A. sg. (o) buna-cuviinfa G./D. sg. (unei) bune-cuviinfe 

(o) mama-mare (unei) mame-mari 

N./A. pl. G./D. pl. 

(ni~te) mame-mari (unor) mame-mari 

s určitým členem 

N./ A. sg. buna-cuviinfa 

mama-mare 

N./A. pl. 

mamele-mari 

G./D. sg. bunei-cuviinfe 

mamei-mari 

G./D. pl. 

mamelor-mari 

5.1.2.4 Zvláštním typem jsou složeniny, které obsahují substantivum a adjektivum (např. 

coate-goale otrhanec), případně sloveso a podstatné jméno (např. papa-lapte jelimánek). 
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Nemohou připojovat určitý člen. Jejich rod, číslo a pád lze vyjádřit pouze pomocí 

predeterminantu: 

Např.: N./A. sg. (un, o) coate-goale 

(un, o) papa-lapte 

N./A. pl. (ni~te) coate-goale 

(ni~te) papa-lapte 

G./D.sg. (unui/unei) coate-goale 

(unui/unei) papa-lapte 

G./D.pl. (unor) coate-goale 

(unor) papa-lapte 

5.1.2.5 Zvláštním způsobem se chovají podstatná jména, k nimž je spojovníkem připojeno 

přivlastňovací zájmeno. Užívá se jich v hovorovém jazyce (a to pouze v singuláru) k označení 

příbuzenských (např. frate-meu můj bratr, bunicu-sau jeho / její dědeček, sora-mea, moje sestra, 

soacra-ta tvoje tchýně), případně společenských (stapána-sa jeho / její paní) vztahů. Přestože jsou 

tato podstatná jména určována přivlastňovacím zájmenem, nemají nikdy určitý člen. Jejich 

skloňování má u určité zvláštnosti. 

5.1.2.5.1 V případě mužského rodu se genitiv / dativ tvoří pomocí proklitického určitého 

členu. 

Např.: N./A frate-meu - G./D. luifrate-meu 

N./A. bunicu-sau - G./D.lui hunicu-sau 

5.1.2.5.2 U ženského rodu se pádová koncovka objevuje na konci této složeniny.l Genitiv / 

dativ má tvary: 

Např.: N./A. sora-mea - G./D. sora-mei 

N./A. soacra-ta - G./D. soacra-tii 

[ Pozn.: V některých případech se pádová koncovka připíná i k substantivu (nevestii-sii). 
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5.1.3 Zkratky 

Pro skloňování zkratek je důležité jejich zakončenÍ. 

5.1.3.1 Končí-li zkratka souhláskou nebo přízvučnou samohláskou, připojují se k nim pádové 

koncovky jako u maskulin a neuter. Zkratky utvořené počátečními písmeny jednotlivývh slov 

(např. OZN UFO) lze skloňovat připojením pádové koncovky! (v písmu oddělené 

spojovníkem): 

N./A. OZN-ul- G./D. OZN-ului 

5.1.3.2 Zkratky zakončené nepřízvučným -a (např. SIDA AIDS) se mohou skloňovat podobně 

jako feminina s určitým členem: 

N./A. SIDA - G./D. SIDEI 

1 Pozn.: V genitivu lze tyto zkratky ponechat v nezměněné podobě (zejména v úředním stylu: documentele 

ONG). 
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5.1.4 Dativ substantiv vlastních 

5.1.4.1 Vlastní jména osob (antroponyma) 

5.1.4.1.1 Většina antroponym mužského rodu vyjadřuje genitiv / dativ analyticky pomocí 

proklitického určitého členu. Vedle příjmení jde o křestní jména zakončená souhláskou nebo 

samohláskami -a, -e, -i, _Ol. 

Např.: N./A. (pe) Ionescu - G./D. lui lonescu 

N./A. (pe) Antonesei - G./D.luiAntonesei 

N./A. (pe) Ion - G./D.lui Ion 

N./ A. (pe) Ionica - G./D. lui lonica 

N./A. (pe) Gheorghe - G./D.lui Gheorghe 

N./A. (pe) Gigi - G./D. lui Gigi 

N./A. (pe) Romeo - G./D.lui Romeo 

5.1.4.1.2 Stejným analytickým prostředkem se vyjadřuje genitiv / dativ i u ženských 

antroponym, která jsou zakončena souhláskou nebo samohláskou pro ženský rod 

neobvyklou, tj. jinou než -a (cizí jména, zdrobněliny apod.). 

Např.: N./A. (pe) Carmen - G./D.lui Carmen 

N./A. (pe) Ralu - G./D.lui Ralu 

N./A. (pe) Lili - G./D.lui Lili 

5.1.4.1.3 Většina vlastních jmen osob ženského rodu vyjadřuje genitiv / dativ pádovou 

koncovkou -ei (po c a g -aP). 

Např.: N./A. (pe) Ioana - G./D. loanei 

N./A. (pe) Ruxandra - G./D. Ruxandrei 

N./A. (pe) Raluca - G./D. Ralucai 

N./A. (pe) Olga - G./D. Olgai 

1 viz GALR, Editura Academiei, Bucure§ti, 2005, II, str. 125. 

2 Pozn.: Lze se setkat též s regionálními variantami Raluchii, Olghii. 
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5.1.4.1.4 Mužská vlastní jména osob zakončená samohláskou -a (včetně. dvojhlásek -ea, -ia), 

-u, a polosamohlásek [-f -u] mohou tvořit dativ obojím způsobem!. 

Např.: N./A. (pe) Toma-G./D.lui Toma/Tomei 

N./ A. (pe) Badea - G./D. lui Badea / Badei 

N./A. (pe) Gruia- G./D.lui Gruia/ Gruii 

N./ A. (pe) Petru - G./D. lui Petru / Petrului 

N./ A. (pe) Matei - G./D. lui Matei lMateiului 

N./ A. (pe) SČlmČldČlu - G./D. lui Siímiídiíu / Siímiídiíului 

5.1.4.2 Vlastní jména míst (toponyma) 

5.1.4.2.1 Genitiv I dativ se u toponym tvoří stejným způsobem jako u substantiv obecných 

(viz 5.1.1). 

Např.: N./ A. Cluj - G./D. Clujului 

N./A. Craiova - G./D. Craiovei 

5.1.4.2.2 Zvláštní skupinu tvoří toponyma, jejichž tvar je v čísle množném, ale význam 

v čísle jednotném. Jejich genitiv I dativ lze utvořit pádovou koncovkou jak singuláru, tak 

plurálu. 

Např.: N./A. Bucure~ti(ul) / Bucure~ti(i) - G./D. Bucure$tiului/ Bucure$tilor 

N./ A. Ja~i(u/) / Ja~i(i) - G./D. la$iului /la$ilor 

5.1.4.2.3 U víceslovných pojmenovánF se skloňuje první nebo druhá část. Jsou-li obě složky 

v nominativu, skloňuje se nejčastěji část druhá. 

Např.: N./A. Tárgu-Jiu - G./D. Tlirgu-Jiului 

N./A. Turnu-Severin - G./D. Turnu- Severinului 

Ale N./A. Alba-Julia - G./D. Albei-lulia 

1 viz GALR, Editura Academiei, Bucure~ti, 2005, II, str. 125. 

2 Pozn.: Víceslovná pojmenování se často vyhýbají skloňování tak, že se z nich stává přístavek obecného 

podstatného jména. Např.: ora$ul Tdrgu-Jiu, strazile ora$ului Tdrgu-Jiu. 
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5.1.4.2.4 Je-li druhou částí přídavné jméno, skloňujeme část první, ve druhé dochází ke shodě 

přívlastku s určovaným substantivem. 

Např.: N./A. Satu Mare - G./D. Satului Mare 

N./A. Marea Neagra - G./D. MiíriiNegre 

5.1.4.2.5 U toponym, jejichž první část je v nominativu a druhá v genitivu, nebo jsou obě 

spojeny předložkou de, se mění vždy část první.. 

Např.: N./A. Vatra Dornei - G./D. Vetrei Dornei 

N./A. Curtea de Argq - G./D. Curlii de Arge$ 

N./A. Sambiita de Sus - G./D. Silmbetei de Sus 
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5.2 Přídavné jméno 

5.2.1 Většina rumunských adjektiv mění svůj tvar podle rodu, čísla a pádu řídícího větného 

členu. Tento jev nazýváme kongruence. Podle počtu koncovek, které rumunské adjektivum 

může mít, se dělíl na: 

- adjektiva se čtyřmi tvary (např. bun dobrý, acru kyselý, continuu nepřetržitý) mají jeden tvar 

pro maskulinum / neutrum singuláru ve všech pádech: 0 (bun), u (acru, continuu), jeden pro 

femininum singuláru v nominativu / akuzativu: a (buna, acra, continua), jeden pro 

maskulinum plurálu ve všech pádech: i (buni, acri, continui), jeden pro femininum singuláru 

v genitivu / dativu a feminina / neutra plurálu ve všech pádech: e (bune, acre, continue). Dále 

sem patří nepravidelná adjektiva greu těžký (greu / grea / grei / grele) a rau zlý (rau / rea / rei / 

rele). 

- adjektiva se třemi tvary (některá adjektiva zakončená -c [mic malý), -g [lung dlouhý}, 

všechna zakončená -esc [románesc rumunský}, -iu [argintiu stříbrný (o barvě)} a nepravidelná 

adjektiva nou nový a ro~u červený). Tato adjektiva nerozlišují rod v množném čísle, mají tedy 

jeden tvar pro maskulinum / neutrum singuláru ve všech pádech: mic, lung, románesc, 

argintiu, no u, ro~u, jeden tvar pro femininum singuláru v nominativu / akuzativu: mica, 

lunga, románeasca, argintie, noua, ro~ie a jeden tvar pro genitiv / dativ feminina singuláru a 

všechny pády maskulina / feminina / neutra plurálu: mici, lungi, románqti, argintii, noi, ro~ii. 

Dále sem patří adjektiva, která nerozlišují číslo v ženském rodu (odvozená adjektiva na -tor 

(silitor snaživý)) a adjektiva na -áu (laláu nemotorný) a -eu (plebeu plebejský), mají tedy stejný 

tvar pro všechny pády maskulia / neutra singuláru: silitor, laláu, plebeu, maskulina plurálu: 

silitori, lalái, plebei a pro všechny pády obou čísel feminina a plurálu neutra. silitoare, latáie, 

plebee. 

-adjektiva se dvěma tvary, která nerozlišují buď rod (např. dulce sladký, mare velký), tzn. 

maskulinum / neutrum singuláru ve všech pádech je shodné s femininem singuláru 

v nominativu / akuzativu: dulce, mare, plurál všech rodů je shodný s genitivem / dativem 

feminina singuláru: dulci, mari, nebo číslo (např. greoi těžkopádný, galbui nažloutlý), tzn. 

maskulinum / neutrum singuláru = maskulinum plurálu: greoi, galbui, f~mininum singuláru = 

I Pozn.: Podle GALR, Editura Academiei, Bucure~ti, 2005, I, str. 144-151. 
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femininum I neutrum plurálu: greoaie, galbuie. Dále sem patří adjektiva, která nerozlišují rod 

a v ženském rodě ani číslo (např. sagace bystrý, tenace houževnatý), tzn. maskulinum I neutrurn 

singuláru, femininum singuláru, femininum I neutrurn plurálu = sagace, tenace, maskulinum 

plurálu = sagaci, tenaci) a adjektivum vechi starý (maskulinum I neutrurn singuláru , 

maskulinum plurálu a genitiv I dativ feminina singuláru, neutrurn plurálu = vechi, nominativ I 

akuzativ feminina singuláru = veche). 

-adjektiva s jedním tvarem, která se podle rodu, čísla ani pádu nemění, tj. jsou nesklonná 

(maro hnědý, ferice šťastný, factice umělý, strojený)!. 

5.2.1.1 Zvláštní skupinu tvoří adjektiva, která připínají v genitivu I dativu plurálu bez členu 

koncovku -or (anumit určitý, destul dost, difert rozličný, různý, jelurit rozličný, různý): 

N.lA. m. 

N.lA f., n. 

anumifi, destui, diferifi, jelurifi oameni lidé 

anumite, destule, diferite, jelurite jete, lucruri tváře, věci 

G.lD. m., f., n. anumitor, destulor, diferitor,feluritor oameni, jete, lucruri 

Ta spolu s adjektivem numeros četný (které koncovku -or nepřibírá) mohou tvořit genitiv I 

dativ analyticky (pomocí předložek a, la). 

Např.: Am dat apií la numero$i cal Dal jsem vodu mnoha koním. 

5.2.2 Většina rumunských adjektiv vztahujících se k podstatným jménům rodu mužského 

má jeden tvar pro singulár a jeden pro plurál (neplatí pro adjektiva typu greoi, galbui, vechi a 

adjektiva nesklonná [např. maroD. Adjektiva vztahující se k podstatným jménům rodu 

ženského mají (vyjma adjektiv uvedených v 5.2.2.3.2) v singuláru jeden tvar pro nominativ I 

akuzativ a jeden pro genitiv I dativ, přičemž se tvary genitivu I dativu singuláru shodují 

s tvary nominativu I akuzativu I genitivu I dativu plurálu. Adjektiva vztahující se k 

podstatným jménům středního rodu mají v jednotném čísle tytéž tvary jako v rodě mužském, 

v množném čísle jako v rodě ženském. 

1 POZll.: Nesklonnými jsou též adjektiva původě složená (cumscade slušný atd.). 
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5.2.2.1 Adjektiva vztahující se k podstatným jménům mužského rodu singuláru mají tvar 

genitivu I dativu shodný s tvarem ostatních pádů. 

Např.: N.lA. sg. (un bďiat hoch, bďiatul) bun, mie, silitor, lďldu, mare, sagaee, feriee 

(un eereel náušnice, eereelul) argintiu, gďlbui, maro 

(un om člověk, omul) plebeu, greoi 

G.lD. sg. (unui bďiat, bďiatului) hun, mie, sUitor, llíláu, mare, sagace,ferice 

(unui eereel, eereelului) argintiu, glílhui, maro 

(unui om, omului) pleheu, greoi 

5.2.2.2 Genitiv I dativ adjektiv vztahujících se k podstatným jménům mužského rodu plurálu 

má rovněž tvary shodné s ostatními pády. 

Např.: N.lA. pl. (ni.Jte bčíieti, bďie{ii) buni, miei, silitori, lďldi, mari, sagaci, ferice 

(ni.Jte eereei, eereeii) argintii, gďlbui, maro 

(ni.Jte oameni, oamenii) plebei, greoi 

G.lD. pl. (unor bďie{i, bďietilor) huni, mici, mari, silitori, llílái, sagaci,ferice 

(unor eereei, eereeilor) argintii, glílhui, maro 

(unor oameni, oamenilor) plehei, greoi 

5.2.2.3 U adjektiv vztahujících se k podstatným jménům ženského rodu singuláru mohou 

nastat dva případy. 

5.2.2.3.1 Tvar genitivu I dativu se liší od tvaru nominativu I akuzativu. Je shodný s tvarem 

množného čísla. 

Např. N.lA. sg. (ofemeie,femeia) bunď, mieď, mare 

(o fusta, fusta) argintie 

G.lD. sg. (uneifemei,femeii) hune, mici, mari, 

(unei fuste, fustei) argintii 
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5.2.2.3.2 Genitiv / dativ je totožný s tvary ostatních pádů obou čísel. 

Např.: N./A. sg. (o femeie, femeia) silitoare, liiláie, sagaee, ferice, plebee, greoaie 

(ofustii,fusta) giilbuie, maro 

G./D. sg. (unei femei, femeii) silitoare, liíliiie ,sagace,jerice, plebee, greoaie 

(unei fuste, fustei) giílbuie, maro 

5.2.2.4 Genitiv / dativ adjektiv feminina plurálu je shodný s ostatními tvary množného čísla. 

Např.: N./ A. pl. (ni.Jte femei, femeile) bune, miei, silitoare, liiláie, mari, sagaee, ferice, plebee, 

greoaie 

(ni.Jte fuste, fustele) argintii, giilbuie, maro 

G./D. pl. (unor femei, femeilor) bune, mici, silitoare, liíliiie, mari, sagace,jerice, 

plebee, greoaie 

(unor fuste, fustelor) argintii, giílbuie, maro 

5.2.2.5 Adjektiva vztahující se k podstatným jménům rodu středního se v singuláru chovají 

jako adjektiva vztahující se k podstatným jménům mužského rodu, v plurálu jako adjektiva 

vztahující se k podstatným jménům ženského rodu. 

Např.: N./A. n. sg. (un drum, drumul) bun 

G./D. n. sg. (unui drum, drumului) bun 

N./A. n. pl. (ni.Jte drumuri, drumurile) bune 

G./D. n. pl. (unor drumuri, drumurilor) bune 

5.2.2.6 Vedle jednoduchých adjektiv existují i adjektiva složená. 

5.2.2.6.1 Složená adjektiva chápaná dnes z morfologického hlediska jako jedno slovo! (např. 

roz alb světle růžový) se často chovají jako adjektiva jednoduchá se čtyřmi tvary (rozalb, 

I viz 5.1.2 
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rozalbČl, rozalbi, rozalbe). Obvyklé jsou složeniny s činitelskou příponou -tor (např. 

rČlufocČltor zločinný), které se chovají stejně jako jednoduchá adjektiva se třemi tvary (viz 

5.2.1). Mají tedy jeden tvar pro všechny pády maskulina a neutra singuláru (un om /omul, 

unui om /omului; un instrument / instrumentul, unui instrument / intrumentului) riíufiíciítor, 

jeden pro všechny pády maskulina plurálu (ni§te oameni /oamenii, unor oameni /oamenilor) 

riíufiíciítori a jeden tvar pro všechny pády feminina obou čísel a a všechny tvary neutra 

plurálu (o femeie / femeia, unei femei / femeii, ni§te femei / femeile, unor femei, femeilor,' ni§te 

instrumente / instrumentele, unor instrumente / instrumentelor) riíufiíciítoare. Některé 

složeniny jsou nesklonné (např. cumsecade slušný). 

5.2.2.6.2 Jako jednoduchá adjektiva se čtyřmi tvary (viz 5.2.1) se chovají rovněž složeniny 

typu romano-ceh1rumunsko-český, instructiv-educativ naučně-vzdělávací. U nich se tedy mění jen 

druhá část a v mužském a středním rodě mají jeden tvar pro všechny pády singuláru (romllno

ceh, instructiv-educativ), jeden pro všechny pády plurálu (romllno-cehi, instructiv

educativi), v rodě ženském jeden tvar pro nominativ / akuzativ singuláru (romllno-cehií, 

instructiv-educativií) a jeden pro genitiv / dativ singuláru a všechny tvary plurálu (romllno

cehe, instructiv-educative), v množném čísle rodu středního mají jeden tvar pro všechny pády 

(romllno-cehe, instructiv-educative). 

5.2.2.6.3 U složenin vzniklých ze dvou adjektiv označujících barvu (např. galben-pČlmantiu 

popelavě žlutý) se skloňují obě částil. 

Např.: N./A. m. / n. sg. (un obraz tvář, obrazul; un ten pleť, tenul) galben-pČlmantiu 

G./D. m. / n. sg. (unui obraz, obrazului; unui ten, tenului) galben-piímllntiu 

N./A. f. sg. (o falČl obličej, fala) galbenČl-pČlmantie 

G./D. f. sg. (uneifele, felei) galbene-piímllntii 

N./A. m. pl. (ni§te obraji, obrajii) galbeni-pČlmantii 

G./D. m. pl. (unor obraji, obrajilor) galbeni-piímllntii 

N./ A. f. / n. pl. (ni§te fele, felele; ni§te tenuri, tenurile) galbene-pČlmantii 

G./D. f. / n. pl. (unor fele, felelor,' unor tenuri, tenurilor) galbene-piímllntii 

lPozn.: Jako přívlastek podstatných jmen dictionar slovník, glosar glosář, vocabular slovníček atd. se užívá podoby 

bez spojovacího -0-. 
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5.2.2.6.4 U složenin vzniklých spojením adjektiva se substantivem (např. galben-chihlimbar 

jantarově žlutý) se skloňuje pouze první část. 

Např.: N.lA. m. / n. sg. (un pantalon kalhoty, pantalonul; un maiou nátělník, maiou!) galben

chihlimbar 

G./D. m. / n. sg. (unui pantalon, pantalonului; unui maiou, maioului) galben

chihlimbar 

N.lA. f. sg. (o robď šaty, roba) galbenď-chihlimbar 

G.lD. f. sg. (unei robe, robei) galbene-chihlimbar 

N.I A. m. pl. (ni§te pantaloni, pantalonii) galbeni-chihlimbar 

G.lD. m. pl. (unor pantaloni, pantalonilor) galbeni-chihlimbar 

N.I A. f. / n. pl. (ni§te robe, robele; ni§te maiouri, maiourile) galbene-chihlimbar 

G.lD. f. / n. pl. (unor robe, robelor; unor maiouri, maiourilor) galbene-chihlimbar 

5.2.3 Rumunská adjektiva stojí zpravidla za určovaným podstatným jménem. Mohou ho však 

i předcházet. Tehdy se dativ vyjádří pomocí predeterminantu: unui bun bďiat, unei bune fete 

(stejně, jako v pořadí substantivum+adjektivum: unui bďiat bun), anebo pomocí určitého 

členu, jenž se připíná k přídavnému jménu, přičemž se substantivum chová formálně jako 

adjektivní přívalstek: 

Např.: N.lA. m.sg. bunul bďiat - G.lD. m. sg. bunului bďiat 

N.lA. m. pl. bunU bďiefi - G.lD. m. pl. bunilor bďiefi 

N.lA. f. sg. frumoasafatď - G./D. f. sg.frumoaseifete 

N.lA. f. pl. frumoasele fete - G.lD. f. pl.frumoaselor fete 

1 Pozn.: Složená přídavná jména označující barevné odstíny jsou často neměnná (GALR I uvádí např. 

albastru-deschis světlemodrý, kdežto podle DOOM2 se jejich první složka skloňuje), nebo se mění pouze jejich 

druhá 

část, tedy jako u typu instructiv-educav, např. galbenverzui žlutozelený (N./A. sg. (o fafalfafa) galben-verzuie

G./D. sg. (uneifefelfefei) galben-verzui). Normativní příručky prokazují, že úzus není zcela ustálen. 
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5.3 Zájmena 

Rumunská zájmena mění svůj tvar podle rodu, čísla a pádu, zájmena osobní, zdvořilostní, 

zvratná, zesilovacící a přivlastňovací i podle osoby. 

5.3.1 Osobní zájmena 

U zájmen osobních se rozlišuje rod, číslo, osobu a pád. Tvar genitivu mají pouze zájmena 

ve třetí osobě singuláru (lui, ei) a plurálu (lor). Vokativ se vyskytuje pouze ve druhé osobě 

obou čísel (tuf, voU). V dativu a akuzativu mají tvary přízvučné (samostatné) a nepřízvučné 

(nesamostatné). 

5.3.1.1 Osobní zájmena v dativu mají tyto tvary: 

přízvučné tvary nepřízvučné tvary 

singulár 1. osoba mie mně fmi, mi, mi-, -mi-, -mi mi 

2. osoba fie tobě ffi, fi, fi-, -fi-, -fi ti 

3.osoba lui, eP jemu, jí fi, i, i-, -i-, -i mu,jí 

plurál 1.osoba nouii nám ne, ne-, -ne-, ni, ni-, -ni- nám 

2. osoba vouii2 vám vii, -vii-, -vii, , v-, -V-, vi, vi- vám 

3. osoba lor jim le, le-, -le-, -le, li, -li-, li- jim 

5.3.1.1.1 Přízvučné tvary osobních zájmen v dativu se užívají nejčastěji v jednočlenných 

větách (Cui fi telefonezi? Lui lei /lor. Komu telefonuješ? Jemu/jí/jim.), po dativních 

předložkách (Am reu~it datoritii (ie. Uspěl jsem díky tobě.) Užívá se jich též pro upřesnění 

osoby (i(i scriu (ie, nu luL Píši tobě, ne jemu., Eu i(i telefonezi (ie, iar tu fi telefonezi lui. Já 

telefonuji tobě, kdežto ty telefonuješ jemu., i(i mul{umesc doar (ie. Děkuji pouze tobě).3 

lPozn.: U osobních zájmen v dativu existuje zvláštní tvar pro ženský rod jen ve 3. osobě singuláru u přízvučných 

tvarů. 

2 Pozn.: O více osobách, kterým tykáme. Pro vykání se užívá tvarů dumitale, dumneavoastra. 

3 Pozn.: viz Syntaktické funkce dativu 
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5.3.1.1.2 Nepřízvučné tvary dativu stojí nejčastěji vedle slovesa plnovýznamového (i(i dau o 

carte. Dávám ti knihu.) nebo pomocného (l-am dat o carte. Dal jsem mu/jí knihu.), řidčeji 

vedle adjektiv (Am cítit frumoasa-(i cartea. Četl jsem tvojí krásnou knihu.), předložek (Ne-am 

a~ezat zn juru-ti. Posadili jsme se kolem tebe.), substantiv (Am auzit gZasu-(i. Slyšel I a jsem 

tvůj hlas.).l 

5.3.1.1.2.1 Nepřízvučné zájmenné tvary zmi, zfi, zi, va se zkracují na mi, fi, i, v tehdy, stojí-li 

vedle jiného tvaru osobníh02 nebo zvratného zájmena, tvarů pomocného slovesa a avea, vedle 

vazeb slovesa a ji, kladného imperativu, přechodníku, záporky nu, spojky sa, citoslovCÍ iata, 

uite, na atd .. 

Např.: Ti I-a trimis? Poslali a ti ho? 

Mi s-a fntámplat ceva interesant. Přihodilo se mi něco zajímavého. 

Mie-mP place. Mně se (to) líbí. 

Ti-am dat cartea? Dal jsem ti tu knihu? 

V-a.y dori o via!a lunga. Přál bych vám dlouhý život. 

Mi-e sete. Mám žízeň. 

Spune-i unde sunt. Řekni mu I jí, kde jsem. 

A adormit povestindu-i-se un basm. Usnuli a, když mu I jí vyprávěli pohádku. 

Nu-ti doresc nimic rau. Nepřeji ti nic zlého. 

A.y vrea sa-ti dau o carte. Chtěl bych ti dát knihu. 

Iata-ti sora! Tady je tvá sestra! 

5.3.1.1.2.2 Zájmena ne, Ze se v písmu nezkracují, ve výslovnosti se jejich samohláska e stává 

polosamohláskou. 

Např.: Ne-a [nea] trimU o vedere. Poslali a nám pohled. 

Le-am [Ieam] scris o vedere. Napsal jsem I Napsali jsme jim pohled. 

Le-o [Ieo] trimU. Pošlu jim ji. 

I viz Syntaktické funkce dativu 

2 Pozn.: U zájmena va to platí jen před zájme :nným tvarem o. 

3 Pozn.: Obdobně se zkracují dvojice !ie-!i, sie-$i. 
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5.3.1.1.2.3 Je-li v sousedství zájmen ne, va, le další osobní nebo zvratné zájmeno (kromě o) 

mění se jejich tvar v ni, vi, li. 

Např.: Ni I-a dat imediat. Dal / a nám ho hned. 

Vi s-a fntámplat ceva? Přihodilo se vám něco? 

Li se mul(ume$te toata ziua .. Děkuje se jim celý den. 

5.3.1.2 Zájmeno dánsul zdvořile "on" se skloňuje v rodě, čísle a pádě stejně jako podstatné 

jméno s určitým členem: 

N./A. m.sg. dánsul- G./D. m. sg. dánsului 

N./A. f. sg. dánsa - G./D. f. sg. dánsei 

N./A. m. pl. dán~ii - G./D.m. pl. dán$ilor 

N./A. f. pl. dánsele - G./D. f. pl. dánselor 
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5.3.2 Zdvořilostní zájmena 

5.3.2.1. Zájmena dumneata (hovorově mata) "vy" (užívá se pro oslovení osob mladších nebo 

podřízených), dumneavoastrČl "vy" (užívá se pro oslovení osob starších nebo nadřízených), dumnealui 

"on", dumneaei "ona", dumnealor "oni, ony" se užívá místo zájmen osobních nebo místo 

podstatných jmen označujících osoby pro vyjádření zdvořilosti. Rozlišuje se u nich osoba, 

rod, číslo a pád. Genitiv / dativ má tvary: 

2. osoba 

N./A. sg. dumneata, matal 
- G./D. sg. dumitale, matalel 

N./A. pl. dumneavoastrČl - G./D. pl. dumneavoastra 

3. osoba 

N./A. sg., dumnealui, dumneaei - G./D. sg. dumnealui, dumneaei 

N./A. pl. dumnealor - G./D. pl. dumnealor 

5.3.2.2 Pro vyjádření větší míry zdvořilosti se užívá zvláštních zdvořilostních spojení 

podstatných jmen Domnia (panstvo), Excelen(a (Excelence), inal(imea (Výsost), Maria 

(Výsost), Preasfin(ia (přeosvÍcenost / Excelence) se zájmeny osobními nebo 

přivlastňovacími (viz 5.3.5). Jejich genitiv / dativ má tvary: 

2. osoba 

N./A. sg. Domnia Ta, Domnia VoastrČl- G./D. sg. Domniei Tale, Domniei Voastre 

N./A. pl. Domniile Voastre - G./D. pl. Domniilor Voastre 

3. osoba 

N./A. sg. Domnia Sa, Domnia Luž / Ež - G./D. sg. Domniei Sale, Domniei Lui/ Ei 

N./A. pl. Domniile Lor - G./D. pl. Domniilor Lor 

Spojení Excelen(a Sa, Excelen(a Voastra, Excelen(ele Voastre, inal(imeaTa, 

inal(imea Sa, inalpmea Voastra, inalfimile Voastre, Preasfin(ia Ta, Preasfin(ia Sa, 

Preasfin(ia Voastra, Preasfin(iile Voastre, Maria Ta, Maria Sa, Maria Voastra, Miíriile 

Voastre se skloňují obdobně. 
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5.3.3 Zvratná zájmena 

U zvratných zájmen se rozlišuje rod, číslo, osoba a pád. Na rozdíl od českých zvratných 

zájmen mají zvláštní tvary pouze pro 3.osobu obou čísel. V 1. a 2.osobě obou čísel jsou jejich 

tvary souzvučné s tvary zájmen osobních. 

Např.: (El) W cumpara ceva de haut. Kupuje si něco k pití. 

(Eu) lmi cumpar ceva de ha ut. Kupuji si něco k pití. 

Ale: (Tu) lmi cumperi ceva de haut. Kupuješ mi něco k pití. (osobní zájmeno). 

5.3.3.1 Stejně jako osobní zájmena mají i zájmena zvratná tvary pří zvučné (samostatné) a 

nepřízvučné (nesamostatné). 

přízvučné tvary nepřízvučné tvary 

singulár 1. osoba mie lm i, mi, mi-, -mi-, -mi 

2. osoba fie zfi, fi, fi-, -fi-, -fi 

3.osoba sie, sie§i sobě z§i, §i, §i-, -§i-, -§i si 

plurál I.osoba nauČl ne, ne-, -ne-, ni, ni-, -ni-

2. osoba vauČl VČl, -vČl-, -VČl, , V-, -V-, vi, vi-

3. osoba sie, sie§i sobě z§i, §i, §i-, -§i-, -§i si 

Použití přízvučných a nepřízvučných tvarů se řídí týmiž pravidly jako u zájmen osobních 

(viz výše). 
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5.3.4 Zesilovací zájmena 

Zesilovací zájmena fnsumi já sám jsou tvořena spojením málo používaných osobních 

zájmen fnsu, fnsČl, fn~i, fnse s nepřízvučnými tvary zvratných zájmen v dativu (-mi, - fi, -~i, -

ne, -VČl, -Ze, -~i). Rozlišujeme u nich osobu, číslo, rod a pád. Tvary zesilovacích zájmen mají 

jeden tvar pro všechny pády v jednotném čísle a jeden tvar pro všechny pády v množném 

čísle s výjimkou genitivu / dativu feminina singuláru. Ten má podobu fnsemi, insefi, fnse$Ž. 

Např.: I-am dat telefon ei í'nse~i. Zatelefonovaljsemjí samé / samotné. 

SKLOŇOV ÁNÍ ZESILOV ACÍCH ZÁJMEN 

1. osoba 2. osoba 3. osoba 

N./A./G./D. m. sg. fnsumi fnsufi fnsu~i 

N./A./G./D. f. sg. fnsČlmi, fnsemi fnsČlfi, fnsefi fnsČl#, fnse# 

N./A./G./D. m. pl. fn~ine fn~ivČl fn~i~i 

N./A./G./D. f. pl. fnsene fnsevČl fnse~i/fnseZe 
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5.3.5 Přivlastňovací zájmena 

5.3.5.1 Přivlastňovací zájmeno (meu můj, tau tvůj, sau jeho,její, nostru náš a vostru váš) se 

shoduje v rodě, pádu, osobě a čísle s určovaným nebo zastupovaným výrazem. Stojí obvykle 

přímo za podstatným jménem, které má určitý člen. (Parin(ii mei sunt pleca(i la (arií. Moji 

rodiče odjeli na venkov.) Jinak musí být přivlastňovací zájmeno provázeno tzv. 

přivlastňovacím členem (viz 5.5.4 ): Ai mei sunt pleca(i la (ara. (Moji [rodiče]odjeli na 

venkov.). Aceasta carte e a ta? (Tahle kniha je tvoje?) Nu, a mea e acolo. (Ne, [ta] máje 

tamhle.) Pixul acesta al meu nu e prea bun. (Tahle moje propisovačka není příliš dobrá.). 

Le-am tele/onat alor tai. Volal jsem / volali jsme tvým (rodičům) / vašim. 

SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOV ACÍCH ZÁJMEN 

singulár plurál 

osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

N./ A. m./n. sg. prietenul, faptul meu tau sau nostru vostru -

G./D. m./n. sg prietnului, faptului meu tau sau nostru vostru -
N./A. f. sg. prietena mea ta sa noastra voastra -

G./D. f. sg. pritenei mele tale sale noastre voastre -
N./A. m. pl. prietenii mei tai sai no~tri vo~tri -

G./D. m. pl. prietenilor mei tai sai no~tri vo~tri -

N./ A. f./n. pl. prietenele, faptele mele tale sale noastre voastre -

G.ID. f./n. pl. prietenelor, faptelor mele tale sale noastre voastre -

5.3.5.1.1 Ve třetí osobě singuláru může být přivlastňovací zájmeno nahrazeno genitivními / 

dativními tvary osobních zájmen: prietenul přítel (prietenului, prietenii, prietenilor), prietena 

(prietenei, prietenele, prietenelor) lui, ei, která rozlišují rod a číslo "vlastníků", nikoli však 

pád a číslo vlastněného předmětu. Ve třetí osobě množného čísla je tvar přivlastňovacího 

zájmena nahrazován genitivem / dativem osobních zájmen ei, ele, tj. lor, který rozlišuje číslo 

"vlastníka", nikoli však rod, číslo ani pád vlastněného předmětu. 

1 Pozn.: Zdvořilostní tvary dumita/e váš (pro osoby mladší nebo podřízenél , dumneavoastra váš (pro osoby starší nebo 

nadřízené), dumnea/ui jeho, dumneaei její, dumnea/or jejich majíjeden tvar pro všechny pády. 
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5.3.6 Ukazovací zájmena 

U zájmen ukazovacích rozlišujeme rod, číslo a pád a z významového hlediska je dělíme 

do čtyř skupin - blízkosti (acest tenhle), vzdálenosti (acel tamten), totožnosti (acela~i ten [týž]) a 

odlišnosti (celiilalt ten druhý, pl. ostatní). Zájmena blízkosti a vzdálenosti připínají neměnnou 

částici -a tehdy, stojí-li samostatně nebo za určovaným substantivem, které musí mít v tomto 

případě určitý člen (Acesta / Acela e de~tept. Tenhle / Tamten je chytrý. Baiatul acesta / 

acela e de~tept. Tenhle / Tamten chlapec je chytrý.) Stojí-li tato zájmena před určovaným 

substantivem, částici -a nepřipínají a jimi určované podstatné jméno je bez členu (Aceasta / 

Aceafata efrumoasa. Tahle / Tamta dívka je krásná.) 

5.3.6.1 Genitiv / dativ ukazovacího zájmena blízkosti má jeden tvar pro maskulinum / 

neutrum singuláru, jeden pro femininum singuláru a jeden pro plurál všech rodů. 

N./ A. m./n. sg. acest / acesta - G./D. m./n. sg. acestui / acestuia 

N./A. f. sg. aceastii / aceasta - G./D. f. sg. acestei / acesteia 

N./A. m. pl. ace~ti / ace~tia - G./D. m. pl. acestor / acestora 

N./ A. f./n. pl. aceste / acestea - G./D. f./n. pl. acestor / acestora 

5.3.6.1.1 V hovorové mluvě se užívají zkrácené tvary, zpravidla ty s částicí -aj a platí pro ně 

totéž co pro tvary nezkrácené: 

N./A. m./n. sg. iist / iista - G./D. m./n. sg. astui / astuia 

N./ A. f. sg. astii / asta - G./D. f. sg. astei / asteia 

N./ A. m. pl. ii~ti / ii~tia - G.ID. m. pl. astor / astora 

N./A. f./n. pl. aste / astea - G.ID. f./n. pl. astor / astora 

5.3.6.2 Genitiv / dativ ukazovacího zájmena vzdálenosti má jeden tvar pro maskulinum / 

neutrum singuláru, jeden pro femininum singuláru ajeden pro plurál všech rodů. 

N./A. m./n. sg. acel/ acela - G./D. m./n. sg. acelui/ aceluia 

N./A. f. sg. acea / aceea - G./D. f. sg. acelei / aceleia 

N./A. m. pl. acei / aceia - G.ID. m. pl. acelor / acelora 

N./A. f./n. pl. acele / acelea - G./D. f./n. pl. acelor / acelora 
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5.3.6.2.1 V hovorové mluvě se užívají zkrácené tvary, zpravidla ty s částicí -a, a platí pro ně 

totéž co pro tvary nezkrácené: 

N./A. m./n. sg. al / ala - G./D. m./n. sg. alui / ií1uia 

N./ A. f. sg. a / aia - G./D. f. sg. alei / aleia 

N./A. m. pl. ai / aia - G./D. m. pl. alor / alora 

N./A. f./n. pl. ale / alea - G./D. f./n. pl. alor / alora 

5.3.6.3 Ukazovací zájmeno totožnosti je složeno z nezkrácených tvarů ukazovacího zájmena 

vzdálenosti (viz 5.3.6.2) a neměnné přípony .Ji. Může stát samostatně nebo před určovaným 

substantivem, které je bez členu. Genitiv / dativ má tři tvary - jeden pro maskulinum / 

neutrum singuláru, jeden pro femininum singuláru a jeden pro plurál všech rodů. 

N./A. m./n. sg. acela.Ji - G./D. m./n. sg. aceluia# 

N./A. f. sg. aceea.Ji - G./D. f. sg. aceleia# 

N./A. m. pl. aceia.Ji - G./D. m. pl. acelora# 

N./A. f./n. pl. acelea.Ji - G./D. f./n. pl. acelora# 

5.3.6.4 Ukazovací zájmeno odlišnosti je složeno ze zkrácených tvarů zájmena vzdálenosti 

(totožných s ukazovacím členem cel, cea, cei, cele) a neurčitého zájmena alalt. Skloňují se u 

něj obě části a v genitivu / dativu má jeden tvar pro mužský / střední rod singuláru, jeden pro 

mužský rod plurálu, jeden pro ženský rod singuláru a jeden pro ženský / střední rod plurálu. 

Toto zájmeno stojí bud' samostatně, nebo za určovaným substantivem, které je se členem. 

Může stát rovněž před ním, přičemž určované podstatné jméno určitý člen nemá. 

N./A. m./n. sg. celalalt - G./D. m./n. sg. celuilalt 

N./A. f. sg. cealalta - G./D. f. sg. celeilalte 

N./A. m. pl. ceilalfi - G./D. m. pl. celorlalti 

N./A. f./n. pl. celelalte - G./D. f./n. pl. celorlalte 
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5.3.6.4.1 Jeho hovorová podoba se rovněž mění v obou částech. Genitiv / dativ zde má čtyři 

tvary měnící se podle rodu a čísla. 

N./A. m./n. sg. čilalalt- G./D. m./n. sg. aluilalt 

N./A. f. sg. ai/alta - G./D. f. sg. aleilalte 

N./A. m. pl. ai/alJi - G./D. m. pl. alorla/ti 

N./A. f./n. pl. alelalte - G./D. f./n. pl. alor/alte 

5.3.7 Tázací zájmena 

V rumunština existuje pět tázacích zájmen: cine? kdo?, ce? co?, care? který?, cát? kolik?, al 

cátelea? kolikátý?, přičemž ce a al cátelea tvary genitivu / dativu nemají, vyjadřují je 

analyticky pomocí předložek a, la. 

5.3.7.1 Genitiv / dativ zájmena cine? je cui?1. 

Např.: Cui li place muzica aceasta? Komu se líbí tahle hudba? 

5.3.7.2 Zájmeno care? má v dativu jeden tvar pro maskulinum / neutrum singuláru, jeden pro 

femininum singuláru ajeden pro množné číslo všech rodů. Stojí-li samostatně nebo za 

určovaným podstatným jménem, připíná neměnnou částici -a. Tvary genitivu / dativujsou: 

G./D. m./n. sg. carui(a)? 

G./D. f. sg. carei(a)? 

G./D. m./f./n. pl. caror(a)? 

5.3.7.3 Zájmeno cát? mění svůj tvar podle rodu, čísla a pádu (cát?, cáta?, cá;i?, cáte?), 

přičemž genitivní / dativní tvar existuje pouze v plurálu a má týž tvar pro všechny rody: 

G./D. m./f./n. pl. cator(a)? 

I Pozn.: Předchází-li genitivní tvar určované podstatné jméno, musí před ním stát přivlatňovací člen al. 
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5.3.8 Vztažná zájmena 

Kromě zájmen cine, ce, care, cat, al catelea (viz. 5.3.7) sem patří cel ce ten, který, cea ce, cei 

ce, cele ce. U něj se skloňuje pouze první část (viz 5.5.2), druhá zůstává neměnná: 

D. m.ln. sg. celui ce 

D. f. sg. celei ce 

D. m.lf.ln. celor ce 

Např. I-am dat banU celui ce a venit. Dal jsem peníze tomu, kdo přišel. 

Íi mulfumesc celei ce m-a invitat. Děkuji té, která mě pozvala. 

Bravo celor ce au cá~tigat! Bravo těm, kteří vyhráli! 

5.3.9 Zájmena neurčitá 

Rumunština má velké množství neurčitých zájmen, která mění svůj tvar podle rodu, čísla a 

pádu. Kromě složenin jako cineva někdo, altcineva někdo jiný, oricat lhostejno kolik, catva něco, 

fiecare každý, oarecare nějaký (u nichž se skloňuje jejich složka cine, cat, care, viz 5.3.7), 

existuje několik dalších velmi užívaných zájmen: un(ul) jeden, nějaký, vreun(ul) vůbec kdo, vůbec 

jaký, alt(ul) druhý,jiný, tot všechen, celý, mult mnoho, pUfin málo, atat(a) tolik a cutare ten a ten. 

5.3.9.1 Určují-li neurčitá zájmena un, vreun, alt podstatné jméno, stojí před ním, přičemž toto 

podstatné jméno nemá člen. Mají jeden tvar pro genitiv / dativ singuláru maskulina / neutra, 

jeden pro genitiv / dativ singuláru feminina a jeden pro genitiv / dativ plurálu všech rodů: 

N./A. m./n. sg. un, vreun, alt (om, caiet) -

G./D. m./n. sg. unui, vreunui, altui (om, caiet) 

N./ A. f. sg. o, vreo, alta (femeie) -

G./D. f. sg. unei, vreunei, altei (femei) 

N./ A. m. pl. unii, vreunií, alfi (oameni) -

G./D. m. pl. unor, vreunor, altor (oameni) 

N./A. f./n. pl. unele, vreunele, alte (femei, caiete) -

G./D. f./n. pl. unor, vreunor, altor (femei, caiete) 
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5.3.9.1.1 Stojí-li zájmena un, vreun a alt samostatně, připojují "určitý člen"l. Genitiv 

/ dativ samostatných tvarů se liší od genitivu / dativu tvarů nesamostatných jen koncovou 

částicí -a: 

N.lA. m. sg. unul, vreunul, altul- G.lD. m. sg. unuia, vreunuia, altuia 

N.lA. f. sg. una, vreuna, alta - G./D. f. sg. uneia, vreuneia, alteia 

N./A. m. pl. unii, vreunii, alfii - G./D. m. pl. unora, vreunora, altora 

N./A. f. pl. unele, vreunele, altele - G./D. f. pl. unora, vreunora, altora 

5.3.9.2 Zájmena tot, mult, putin, atdt(a) vyjadřují genitiv / dativ pouze v plurálu. Jejich tvary 

jsou tytéž pro všechny rody. Tato zájmena mohou stát před určovaným podstatným jménem 

(mult, pufin i za ním) nebo samostatně. Podstatné jméno stojící za zájmenem tot musí mít 

určitý člen. Jejich dativ lze vyjádřit rovněž předložkou la. 

N./A. m. pl. tati (oamenii), mulfi, pufini, atdfia (oameni)-

G./D. m. pl. tuturor (oamenilor), multor, pu{inor, atator (oameni) 

N./A. f./n. pl. toate (femeile, lucrurile), multe, pufine, atdte (femei, lucruri)-

G./D. f./n. pl. tuturor (femeilor, lucrurilor), multor, pu{inor, atator (femei, lucruri) 

N./A. m. pl. tofi, mulfi, pUfini, atdfia-

G./D. m. pl. tuturor(a), multora, pu{inora, atatora 

N./ A. f./n. pl. toate, multe, pufine, atdtea-

G./D. f./n. pl. tuturor(a), multora,pu{inora, atatora 

5.3.9.3 Zájmeno cutare může stát před substantivem, které nemá člen. Je-li ho užito 

samostatně, v genitivu / dativu připíná částici -a. Znamená-li určitou fiktivní osobu 

mužského rodu, tvoří genitiv / dativ podobně jako vlastní jména mužská: lui cutare: 

N./A. m./n sg. cutare - G./D. m. sg. cutiírui(a); lui cutare 

N./A. f. sg. cutare - G./D. f. sg. cutiírei(a) 

N./A. m./f./n. pl. cutare - G./D. cutiíror(a) 

1 Pozn. Jde jen o formální shodu s určitým členem, nikoli o vyjadřování stupně určenosti. 
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5.3.10 Zájmena záporná 

V rumunštině existují tři záporná zájmena: niciun(ul) žádný, nimeni nikdo, nimic nic. 

5.3.10.1 Niciun mění svůj tvar podle rodu, čísla a pádu určovaného podstatného jména, které 

je bez členu. V genitivu / dativu má jeden tvar pro maskulinum / neutrum singuláru, jeden pro 

femininum singuláru a jeden pro všechny rody plurálu: 

N./ A. m./n. sg. niciun (barbat, caiet) - G./D m./n. sg. niciunui (biírbat, caiet) 

N./A. f. sg. nicio (femeie) - G./D. f. sg. niciunei (femei) 

N./A. m. pl. niciunii (barba{i) - G./D. m. pl. niciunor (biírba{i) 

N./A. f./n. pl. niciunele (femei, caiete) - G./D. f./n. pl. niciunor (femei, caiete) 

Niciunul připíná koncovou částici -a: 

N./A. m./n. sg. niciunul- G./D m./n. sg. niciunuia 

N./A. f. sg. niciuna - G./D. f. sg. niciuneia 

N./A. m. pl. niciunii - G./D. m. pl. niciunora 

N./A. f./n. pl. niciunele - G./D. f./n. pl. niciunora 

5.3.10.2 Zájmeno nimeni má pouze tvary mužského rodu jednotného čísla. Genitiv / dativ má 

tvar nimanui. Dativ lze ho utvořit též analyticky pomocí předložky la. 

Např.: N-am telefonat nimiínui.l N-am telefonat la nimeni. Nikomu jsem nevolal/jsme 

nevolali. 

5.3.10.3 Zájmeno nimic je nesklonné. Dativ lze vyjádřit pomocí předložky la. 

Např.: Nu e bun la nimic. To není k ničemu. 
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5.4 Číslovky 

5.4.1 Číslovky základní 

5.4.1.1 Z vlastních základních číslovek se skloňuje pouze un jeden, O jedna (nesamostatné 

tvary) a unu1
, una (samostatné tvary): 

N./A. m./n. un, unu - G./D. m./n. unui, unuia 

N./A. f. o, una - G./D. f. unei, uneia 

5.4.1.2 Číslovky od dvou výše tvoří dativ analyticky pomocí předložky la: 

Např.: Profesorul (le-)a dat ciir{i/e la cinci elevi. Profesor dal knihy pěti žákům. 

5.4.1.3 Genitiv / dativ lze též vyjádřit pomocí ukazovacího členu cel nebo jiného 

predeterminantu (acest, acel, alt, celmalt): 

Např.: Mama le-a dat bani celor douď. Maminka dala peníze těm dvěma. 

Le-am telefonat acestor cinci. Zatelefonoval jsem těmhle pěti. 

Le-am scris acelor trei. Napsali jsme tamtěm třem. 

Le-a{i mul{umit altor patru. Poděkovali jste čtyřem jiným. 

Le-au explixat-o celorlal{i doi. Vysvětlili to těm dvěma druhým. 

5.4.1.4 Zvláštní skupinu tvoří číslovky zece, suta, mže, milion, miliard, které se chovají jako 

substantiva. Ze ce (ve významu "desítka"), suta (ve významu "stovka), mže (ve významu 

"tisícovka") se skloňují jako stejně zakončená podstatná jména rodu ženského, případně 

středního. Mají tedy tvary pro množné číslo: zecž, sute, mU, milioane, miliarde. Genitiv / 

dativ mohou vyjádřit jak synteticky, tak analyticky: 

Např.: Se trimiteau invita{ii zecilor, sutelor, mii/or, milioanelor/la zeci, sute, mii, milioane 

de oameni. Pozvánky se zasílaly desítkám, stovkám, tisícům, milionům lidí. 

I Pozn.: Unu se v případech unul ~i unul jeden jako druhý, de unul singur sám jediný, tofi pána la unul všichni do jednoho 

tradičně píše s -I. viz GALR, Editura Academiei, Bucure~ti, 2005, I, str. 294. 
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5.4.2 Číslovky řadové 

Číslovky řadové se shodují v rodě, pádě a čísle s určovaným výrazem. Kromě číslovek 

fntái, dintái první «de fntái) a prim první jsou číslovky řadové složeny ze základní číslovky 

s určitým členem -le (pro mužský / střední rod) nebo -a (pro ženský rod) + částice a, kterým 

předchází genitivní člen al (pro mužský / střední rod) nebo a (pro ženský rod) např. al doilea 

barbat / articol druhý muž / článek, a douafata druhá dívka. 

5.4.2.1 Číslovky fntái a prim se skloňují pomocí predeterminantu (acestui intai barbat / 

acelei prime femei tomuto prvnímu muži / oné první ženě) nebo určitého členu stejně jako 

adjektiva stojící před substantivem (viz 5.2.3). Prim stojí vždy před určovaným substantivem, 

íntái může stát i za ním. Tyto číslovky mohou stát rovněž samostatně. 

5.4.2.1.1 Stojí-li číslovka fntíi před určovaným podstatným jménem, má v genitivu / dativu 

j eden tvar pro maskulinum / neutrum singuláru, j eden pro femininum singuláru a j eden pro 

plurál všech rodů: 

N./A. m./n. sg. íntáiul (om, drum) - G./D. m./n. sg. intaiului (om, drum) 

N./A. f. sg. íntáia (femeie) - G./D. f. sg. intaii (femei) 

N./A. m. pl. íntáiii (oameni) - G./D. m. pl. intaUor (oameni) 

N./A. f./n. pl. íntáile (femei, drumuri) - G./D. f./n. pl. intaUor (femei, drumuri) 

5.4.2.1.2 Stojí-li číslovka íntái za určovaným substantivem skloňuje se takto: 

N./ A. m./n. sg. omul, drumul íntái - G.ID. m./n. sg. omului, drumului intai 

N./A. f. sg.femeia fntái/ fntáia - G.ID. f. sg.femeii intai/íntaia 

N./A. m. pl. oamenii fntái - G./D. m. pl. oamenilor intai 

N./A. f./n. pl.femeile, drumurile íntái - G./D. f./n. pl.femeilor, drumurilor intai 

5.4.2.1.3 Genitiv / dativ číslovky prim má jeden tvar pro maskulinum / neutrum singuláru, 

jeden pro femininum singuláru, jeden pro maskulinum plurálu a jeden pro femininum / 

neutrum plurálu: 
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N./A. m./n. sg. primul (an, moment) - G./D. m./n. sg. primului (an, moment) 

N./A. f. sg.prima (luna) -G./D. f. sg.primei (luni) 

N./A. m. pl. primU (ani) - G./D. m. pl.primilor (ani) 

N./A. f./n. pl.primele (luni, momente) - G./D. f./n. pl.primelor (luni, momente) 

5.4.2.2 Dintdi a všechny složené číslovky (viz 5.4.2) skloňujeme pomocí adjektivního členu 

cefi, stojí-li samostatně nebo před určovaným podstatným jménem. Stojí-li za ním, skloňují se 

rovněž podstatná jména: 

N./A. m./n. sg. cel dintdi, (cel de-Jal trei/ea (barbat, loc)

G./D. m./n. sg. celui dintái, celui de-al treilea (barbat, loc) 

N./ A. f. sg. cea dintdi, (cea de-)a treia (femeie) -

G./D. f. sg. celei dintái, celei de-a treia (femei) 

N./ A. m. pl. cei dintdi, (cei de-Jal trei/ea (barba{i) -

G./D. m. pl. celor dintái, celor de-al treilea (barba!iJ 

N./A. f./n. pl. cele dintdi, (cele de-)al trei/ea (femei, locuri)

G./D. f./n. pl. celor dintái, celor de-al treleia (femei, locuri) 

Složené číslovky mohou stát v nominativu-akuzativu bez ukazovacího členu a předložky de 

(al trei/ea barbat). 

N./A. m./n. sg. barbatul / locul (cel) dintdi, (cel de-Jal trei/ea -

G./D. m./n. sg. hiirhatuluil locului (celui) dintái, (celui de-Jal treilea 

N./A. f. sg.femeia (cea) dintdi, (cea de-)a treia -

G./D. f. sg.femei (celei) dintái, (celei de-)a treia 

N./ A. m. pl. barbarU (cei) dintdi, (cei de-Jal trei/ea -

G./D. m. pl. biirba{ilor (celor) dintái, (celor de-Jal treilea 

N./A. f./n. pl.femei/e /locuri/e (cele) dintdi, (cele de-Jal trei/ea

G./D. f./n. pl.femeilor Ilocurilor (celor) dintái, (celor de-Jal treilea 

Složené číslovky mohou stát bez ukazovacího členu a předložky de (barbatului al trei/ea). 

I Pozn Pokud složené řadové číslovky neobsahují ukazovací člen cel, lze jejich dativ vyjadřovat analyticky 

pomocí la např. Am mul!umit la al doilea. Poděkoval jsem druhému. 
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5.4.3 Číslovky hromadné 

5.4.3.1 Číslovky amandoi oba a ambii oba se skloňují synteticky a mají jen tvary plurálu. 

Mohou stát samostatně nebo vedle určovaného výrazu. Číslovka amandoi může stát jak před 

určovaným substantivem tak za ním. Substantivum musí mít v obou případech určitý člen: 

amándoi oameniil oamenii amándoi. Stojí-li číslovka amindoi samostatně nebo za 

určovaným výrazem, připíná v genitivu / dativu za pádovou koncovku -or částici-a 

((biiiefilor) amándurora). Číslovka ambii stojí před určovaným výrazem, který je bez členu. 

Amandoi má tři tvary, kdežto ambii čtyři: 

N./A. m. pl. amandoi (baiefii) / (baiefii) amandoi-

G./D. m. pl. amánduror (bažefilor) / (bažefilor) amándurora 

N./A. f./n. pl. amandoua (fotele, cuvžntele) / (fetele, cuvžntele) amandoua-

G./D. f./n. pl. amánduror (fetelor, cuvintelor) / (fetelor, cuvintelor) amándurora 

N./A. m. pl. ambii (barbafi) - G./D. m. pl. ambilor (barbafi) 

N./A. f./n. pl. ambele (femei, creioane) - G./D. f./n. pl. ambelor (femei, creioane) 

5.4.3.2 Číslovky hromadné od tří výše se tvoří spojením toti / toate, cate.Jž-, tusl - se základ

ní číslovkou. Jejich dativ se vyjadřuje analyticky pomocí předložky la: 

Např.:(Le-)am mul!umit la to!i trei (fnvii!iitorii). Poděkoval jsem všem třem (učitelům). 

(Le-)am miirturisit-o la tuspatru (fete). Přiznali jsme to všem čtyřem (dívkám). 

Piirin!ii (Ie-)au scris la cáte#zece (copiii din tabiirii). Rodiče napsali všem deseti 

(dětem z tábora). 

5.4.4 Číslovky podílné 

Číslovky podílné jsou složeny z cate + základní číslovky. Skloňují se analyticky, dativ 

vyjadřují pomocí předložky la: 

Např.: S-a comunicat la cate cin ci (candidati). Bylo to oznamováno vždy pěti (uchazečům). 

I Pozn.: Familiární 
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5.4.5 Číslovky násobné 

Číslovky násobné jako fndoit / dublu, intreit, ... mají dvojí platnost: přídavných jmen a 

příslovcí. Jako přídavná jména mají čtyři tvary podle rodu, čísla a pádu. Předchází-li číslovka 

podstatné jméno, přebírá určitý člen a podstatné jméno se chová formálně jako adjektivum: 

Např.: Am cá~tigat datoritií silinfei duble. Zvítězil / ajsem / Zvítězili jsme díky 

dvonásobnému úsilí. 

Am reu§it mulfumitií indoitei voinfe. Uspěl / a jsem / Uspěli jsme díky dvojité vůli. 

5.4.6 Zlomky 

5.4.6.1 Čitatelem je v rumunských zlomcích číslovka základní, jmenovatelem podstatné 

jméno (ženského rodu) odvozené od základní číslovky příponou -ime, kromě ( un) slert, ( o) 

jumatate. 

5.4.6.1.1 Je-li čitatelem číslice o Gedna), skloňuje se jako stejně znějící neurčité zájmeno nebo 

neurčitý člen. Obdobně čitatel un (ve zlomku un sfert - jedna čtvrtina) se skloňuje jako stejně 

znějící neurčité zájmeno nebo neurčitý člen: 

Např.: (Le-)am dat dreptate unei treimi / unei jumiítiífi/ unui sjert din auditoriu. Dal jsem 

za pravdu jedné třetině / polovině/ jedné čtvrtině posluchačů. 

5.4.6.1.2 Je-li čitatelem číslice vyšší než 1, tvoří se dativ analyticky pomocí předložky la: 

Např.: (Le-)au urat hun venit la douií treimi din ciíliítori. Přivítali dvě třetiny cestujících. 

5.4.6.2 Procenta se v rumunštině vyjadřují pomocí základní číslovky + předložky la + 

číslovky suta. Skloňuje se jen první část, a to jako základní číslovky (viz 5.4.1): 

Např.: Numele ministrului era cunoscut la cinzeci la sutií de locuitori. Jméno ministra bylo 

známo padesáti procentům obyvatel. 
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5.5 Člen 

Rumunština rozlišuje čtyři druhy členu. Člen určitý, neurčitý, ukazovací (adjektivní) a 

přivlastňovací (genitivní). 

5.5.1 Člen určitý má v genitivu / dativu tyto tvary: 

N./A. m./n. sg. -Z, -Ze, -a - G./D. m./n. sg. -lui, - i 

N./A. f. sg. -a - G./D. f. sg-i 

N./A. m. pl. -i - G./D. m. pl. -lor 

N./A. f./n. pl. -le - G./D. f./n. pl. -lor 

5.5.2 Člen neurčitý má v genitivu / dativu tyto tvary: 

N./A. m./n. sg. un - G./D. m./n. sg. unui 

N./A. f. sg. o - G./D. f. sg. unei 

N./A. m. pl. ni~te - G./D. m. pl. unor 

N./A. f./n. pl. ni~te - G./D. f./n. pl. unor 

5.5.3 Člen ukazovací má v genitivu / dativu tyto tvary: 

N./A. m./n. sg. ceZ- G./D. m./n. sg. celui 

N./A. f. sg. cea - G./D. f. sg. celei 

N./A. m. pl. cei - G./D. m. pl. celor 

N./A. f./n. pl. cele - G./D. f./n. pl. celor 

5.5.4 Člen přivlastňovací má tvar genitivu / dativu pouze v plurálu: 

N./A. m./n. sg. aZ- G./D. m./n. sg. -

N./A. f. sg. a - G./D. f. sg. -

N./A. m. pl. až - G./D. m. pl. alor 

N./A. f./n. pl. ale - G./D. f./n. pl. alor 
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VI. Syntaktické funkce dativu 

6.1 Syntaktické funkce dativu v pádě prostém 

6.1.1 Typickou syntaktickou funkcí dativu je nepřímý předmět, jehož řídící větný člen může 

být sloveso, přídavné jméno, příslovce nebo citoslovce. 

6.1.1.1 Je-li řídícím větným členem sloveso, je nepřímý předmět vyjádřenI: 

1) jednou: a) podstatným jménem, samostatně užitým zájmenem óiným než osobním, 

zvratným, ukazovacím nebo přivlastňovacím, která musí mít dvojí vyjádření [viz 6.1.1.1.2.3]) 

nebo samostatně užitou číslovkou, b) nepřízvučným osobním / zvratným zájmenem. Např.: 

a) Multumesc prietenilor. Děkuji přátelům. 

Am dat ciirtile celorlalti. Dal jsem ty knihy ostatním. 

Au telefonat amandurora. Zatelefonovali oběma. 

b) Iti multumesc. Děkuji ti. 

I~i cumpiirii o ma#nii nouii. Kupuje si nové auto. 

Nepřízvučným osobním zájmenem vyjadřují nepřímý předmět rovněž neosobní slovesa 

(a se face dělat se, a plčícea mít rád, líbit se, a conveni vyhovovat, a trebui být třeba atd.) a 

sloveso aji být v neosobní vazbě. 

Ti-e frig. Jeti zima. 

Mi s-afiicut greatii. Udělalo se mi nevolno. 

li place muzica. Má rád hudbu. / Líbí se mu hudba. 

Le convine situa!ia. Jim (ta) situace vyhovuje. 

Imi trebuie bani. Je mi třeba peněz. / Potřebuji peníze. 

2) dvakrát: podstatným jménem, samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou 

číslovkou a ne pří zvučným osobním / zvratným zájmenem. Např.: 

Le multumesc prietenilor. (Jim) děkuji přátelům. 

Le-am dat ciirtile celorlalti (Jim) dal jsem ty knihy ostatním. 

Le-au telefonat amandurora. (Jim) zatelefonovali oběma. 

Iti multumesc tie. (Ti) děkuji tobě. 

I viz GALR, Editura Academiei, 2005, II, str. 397 
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i~i cumpiirii sie o ma$Žnii nouii. (Si) kupuje sobě nové auto. 

Tie ti-efrig. Tobě (ti) je zima. 

Mie mi s-afiicut grea{ii. Mně (mi) se udělalo nevolno. 

Lui iiplace muzica. Jemu (mu) se líbí hudba. 

Lor le convine situa{ia. Jim Gim) vyhovuje (ta) situace. 

Mie imi trehuie hani. Mně (mi) je třeba peněz. 

Je-li nepřímým předmětem neosobních sloves podstatné jméno, je třeba ho vyjádřit 

dvakrát. Např.: 

Le e frig copiilor. Copiilor le e frig. 

V souvětí je nepřímý předmět vyjádřen vedlejší vztažnou větou uvozenou zájmenem 

v dativu. Např.: 

(li) dau hani cui ma ajuta. Dávám peníze tomu, kdo mi pomáhá. 

6.1.1.1.1 V hovorové řeči lze dativ vyjádřit pomocí předložky la + akuzativ. Např.: 

(Le-)am dat apii la cai. vs (Le-)am dat apii cailor. Dal jsem vodu koním. 

Předložky la pro vyjádření dativu se užívá též ve spisovné rumunštině, a to u číslovek a 

některých zájmen (viz 5.3.9.2,5.3.10.2,5.3.10.3,5.4.1.2,5.4.2.2,5.4.3.2,5.4.4,5.4.6.1.2). 

6.1.1.1.2 Velmi časté zdvojování přímého a nepřímého předmětu Je jedním 

z charakteristických rysů rumunštiny. 

6.1.1.1.2.1 Nepřímý předmět stojící před přísudkem Je nutné opakovat nepřízvučným 

osobním I zvratným zájmenem v dativu. Např.: 

Prietenilor le multumesc. Přátelům děkuji. 

Tie II datorez hanU? Tobě dlužím (ty) peníze? 

Celorla1ti le-am telefonat. Ostatním jsem zatelefonoval. 

Celor doi le trimU vederi. Těm dvěma posílám pohledy. 

6.1.1.1.2.2 Nepřímý předmět nelze opakovat, pokud by vznikla následující spojení 

nepřízvučných zájmen v dativu a akuzativu: mi ma, mi ne, mi va; ti ma, ti te, ti ne, ti va; i ma, 
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i ne, i va; ni ma, ni ne, ni va; vi ma, vi te, vi ne, vi va; li ma, li ne, li va; ~i ma, ~i ne, ~i te, ~i 
- . 1 va, ~l se. 

6.1.1.1.2.3 Stojí-li nepřímý předmět za přísudkem, je nutné ho předjímat nepřízvučným 

osobním / zvratným zájmenem v dativu tehdy, je-li vyjádřen samostatně užitým zájmenem 

osobním, zvratným, ukazovacím či přivlastňovacím nebo v konstrukcích s neosobním 

slovesem. Např.: 

ID..mul{umesc tie. Děkuji tobě. 

hí cumpiírií berea sie. To pivo kupuje sobě. 

Azi k..scriu acestora / acelora / celorlalti / acelora~i / alor no~tri. Dnes (na)píši těmhle / 

oněm / ostaním / těm samým / našim. 

Le e frig copiilor. Je zima dětem. 

Nepřímý předmět nelze předjímat, pokud by vznikla spojení jako u opakování (viz 

6.1.1.1.2.2), u zájmen atátora (la atáfia / atátea), oricátora (la oricáfi / la oricáte), u 

neživotných podstatných jmen závislých na osobním slovese (A donat muzeului colec{ia sao 

Věnoval muzeu svou sbírku)2. 

6.1.1.1.2.4 Vostatních případech není předjímání nepřímého předmětu vyjádřeného 

podstatným jménem životným nutné, avšak velmi běžné. Např.: 

!-am dat prietenului meu / celui de-al treilea o carte. Dal jsem svému příteli / tomu třetímu 

knihu. 

Le-am mul{umit altora / tuturora. Poděkoval jsem jiným / všem. 

6.1.1.1.2.5 Pravidla o zdvojování platí rovněž tehdy, je-li dativ vyjádřen analyticky pomocí 

předložky. Např.: 

(Le-)am dat mincare la tustrei. Dal jsem jídlo všem třem. 

6.1.1.2 Je-li řídícím větným členem přídavné jméno, je ve větě nepřímý předmět vyjádřen 

podstatným jménem, samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou číslovkou. Např.: 

I viz Felix, Jiří: Dublarea complementului ín limba romana contemporana, Romanistica Pragensia, 1971, str.165. 

GALR, Editura Academiei, 2005, I, str. 205. 

2 viz Felix, Jiří: Souhrn rumunské gramatiky, Holmanpublishing, Praha, 2004 
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CercetatorU aufacut o descoperire utila omenirii. Vědci učinili objev užitečný lidstvu. 

Ma simt recunoscator tie. Cítím se ti (být) vděčný. 

Afacut-o conform sie insu$i. Udělal to podle sebe samého. 

Situa!ia favorahila celorlalti. Situace příznivá ostatním. 

Este o calitate comuna celor doi. Je to vlastnost společná těm dvěma. 

V souvětí je nepřímý předmět vyjádřen vztažnou větou uvozenou zájmenem v dativu. 

Např.: 

Copiii se sim! recunoscatori celor ce ii hranesc. Děti se cítí být vděční těm, co je živí. 

6.1.1.2.1 Vedle vlastních adjektiv sem bývají řazena i adjektiva slovesná, u nichž dativní 

valence vyplývá z jejich entity. Např.: 

O scrisoare trimisa parin!ilor. Dopis zaslaný rodičům. 

6.1.1.2.2 Některá slovesná adjektiva se však pojí s dativem přesto, že slovesa, z nichž jsou 

odvozena, dativní vazbu nemají. Např.: 

O poveste mie cunoscuta. Příběh mně známý. 

6.1.1.2.3 Přídavné jméno má často vedle dativní vazby rovněž vazbu předložkovou 

s akuzativem, a to nejčastěji pentru, la, de atd.! Např.: 

CercetatorU afacut o descoperire utila pentru omenire. Vědci učinili objev užitečný pro 

lidstvo. 

6.1.1.3 Je-li řídícím větným členem příslovce2, je ve větě nepřímý předmět vyjádřen 

podstatným jménem, samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou číslovkou. Např.: 

Stie sa conduca ma§ina aidoma fratelui sau. Umí řídit auto stejně jako jeho bratr. 

Joaca tenis asemenea tie. Hraje tenis podobně jako ty. 

Cite§te a$ijderea3 celorlalti. Čte stejně jako ostatní. 

Vorhe§te románe§te intocmai celor doi. Mluví rumunsky právě tak jako ti dva. 

1 viz GALR, Editura Academiei, 2005, I, str. 170. 

2 Pozn Příslovcem lze rozumět též přídavná jména jako příslovce užitá, např. conform, potrivit, contrar, anteror, 

posterior atd. 

3 Pozn Hovorové 
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V souvětí je nepřímý předmět vyjádřen vztažnou větou uvozenou zájmenem v dativu. 

Např.: 

$tie despre asta asemenea celor ce II critica. Ví o tom podobně jako ti, co ho kritizují. 

6.1.1.3.1 Rovněž některá adverbia mají vedle dativní vazby vazbu předložkovou 

s akuzativem!: aidoma, zntocmai + cu, zntocmai + ca. Např.: 

$tie sa conduca ma$ina aidoma cu fratele sau. Umí řídit auto stejně jako jeho bratr. 

Vorbe$te románe$te intocmai ca cei doi. Mluví rumunsky právě tak jako ti dva. 

6.1.1.4 Je-li řídícím větným členem citoslovce2
, je nepřímý předmět vyjádřen podstatným 

jménem, samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou číslovkou. Např.: 

Bravo sportivilor! Bravo sportovcům! 

Halal tie! Blaze ti! 

Bravo celor doi! Bravo těm dvěma! 

V souvětí je nepřímý předmět vyjádřen vztažnou větou. Např.: 

Bravo cui ca~tiga! Bravo tomu, kdo vyhrává! 

6.1.1.5 Nepřímý předmět vyjádřený nepřízvučným zájmenem v dativu stojí nejčastěji před 

řídícím slovesem (iti mul{umesc. Děkuji ti., Ti-a mul{umit? Poděkoval ti?, Nu-i mul{umi! 

Neděkuj mu!, Vreau sa-ti mul{umesc. Chci ti poděkovat.). Je-li sloveso ve tvaru kladného 

imperativu nebo přechodníku, nebo je-li řídícím větným členem citoslovce na, stojí 

nepřízvučný tvar zájmena za ním (Mul{ume$te-i! Poděkuj mu!, Mul{umindu-i. Děkuje/-jíc/

jíce mu., Na-ti palaria! Tu máš klobouk!). 

Nepřímý předmět vyjádřený podstatným jménem, samostatně užitým zájmenem nebo 

samostatně užitou číslovkou může stát před řídícím řídícím větným členem (pokud jím není 

příslovce nebo citoslovce) nebo za ním (Lui Ion li place muzica. / Muzica li place lui Ion. 

Janovi se líbí hudba. / Hudba se líbí Janovi.; (I)-am mul{umit prietenului meu. / Prietenului 

meu i-am mul{umit. Poděkoval jsem svému příteli., Svému příteli jsem poděkoval; Este util 

altora. Altora le este util. Je užitečný ostatním. / Ostatním je užitečný), ale pouze: Lucreaza 

aidoma celor doi. Pracuje stejně jako ti dva; Bravo voua! Bravo vám!). 

I viz GALR, Editura Academiei, 2005, I, str. 593 

2 Pozn.: Citoslovce na stojí zpravidla vedle nesamostatného zájmenného tvaru (Na-va! Tady máte!). 
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6.1.2 Další syntaktickou funkcí dativu je přívlastek, jehož řídícím větným členem je 

substantivum. Ve větě může být vyjádřen 1) podstatným jménem, a to a) v zastaralých a 

zřídka užívaných konstrukcích (domn Tarii Románe$ti kníže Valašska, nepot tatalui meu 

synovec / vnuk mého otce l
), b) v konstrukcích s podstatnými jmény utvořenými od sloves s 

dativní vazbou (Aeordarea de premii studentilor. Udělování cen studentům.), 2) nepřízvuč

ným zájmenem2 (Am auzit glasu-ti. Slyšel jsem tvůj hlas., Am dtit frumoasa-ti poezie. Četl 

jsem tvou krásnou báseň.). 

6.1.3 Syntaktickou funkcí dativu v pádě prostém bývá zřídka též příslovečné určení místa, 

kde je řídícím větným členem sloveso. Ve větě je vyjádřen podstatnýmjménem.3 Např.: 

Calul s-a a$ternut drumului. Kůň se dal do trysku. 

6.1.4 Syntaktickou funkcí dativu může být též přístavek, jehož řídícím větným členem je 

sloveso, přídavné jméno, příslovce a citoslovce. Ve větě je vyjádřen podstatným jménem, 

samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou číslovkou. Např.: 

I-am seris Elenei, prietenei tale. Napsal jsem Eleně, tvé přítelkyni. 

E util oamenilor, adieli noua tuturor. Je užitečnýlidem, to jest nám všem. 

Vorbe$te románe$te aidoma eolegilor slii, adieli voua. Mluví rumunsky stejně jako jeho 

kolegové, tedy vy. 

Bravo cf$tiglitorilor, adieli celor dantiH! Bravo výhercům, tedy těm prvním! 

1 POZll.: Doslova kníže Valašsku, synovec / vnuk mému otci. V češtině se tyto konstrukce vyjadřují genitivním 

nebo adjektivním přívlastkem, například kníže Valašska / kníže valašský. 

2 Pozn.: V současné rumunštině se zájmenného přívlastku užívá v uměleckém stylu. V hovoru se užívá 

konstrukce Ti-am auzit glasul., Ti-am citil frumoasa poezie. 

3 POZll.: Mnohé z těchto vazeb v rumunštině ustálily a dnes jsou vnímány jako složené slovesné výrazy např. a 

sta locului zůstat na místě. 

56 



6.2 Syntaktické funkce dativu předložkového 

V rumunštně existuje pouze několik předložek pojících se s dativem: grafie, mulfumitČl, 

datoritČl, conform, contrar, potrivit, aidoma, asemenea, a~ijdereal. 

Následuje-li po dativních předložkách podstatné jméno určené číslovkou, vkládá se 

mezi dativní předložku a číslovku akuzativní předložka a. Totéž platí pro neurčité zájmeno 

tot2
• Např.: 

Am ajuns acolo datoritií a doi prieteni. Dostal jsem tam díky dvěma přátelům. 

Gra/ie a tot ce se $tie. Díky všemu, co je známo. 

6.2.1 Syntaktickou funkcí předložkového dativu může být přívlastek vyjádřený podstatným 

jménem, samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou číslovkou. Např.: 

Am venit gra/ie invitatiei tale. Přijel jsem díky tvému pozvání. 

Au cfi$tigat mul/umitií voua / acestora. Vyhráli díky vám / těmhle. 

A(i reu$it datoritií amandurora / celor doi. Uspěli jste díky oběma / těm dvěma. 

6.2.2 Další syntaktickou funkcí předložkového dativu může být příslovečné určení, a to 

nejčastěji způsobu, příčiny, přípustky, které bývá ve větě vyjádřeno podstatným jménem, 

samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou číslovkou. Např.: 

Au procedat conform planului. Postupovali podle plánu. 

Echipa noastrií a pierdut datoritií pregatirii rele. Naše mužstvo prohrálo kvůli špatné 

přípravě. 

N-a reu$it in competi/ie contrar cuno~tintelor lui. Neuspěl v soutěži navzdory svým 

znalostem. 

A devenit faimos datoritií eseurilor sale. Stal se proslulým díky svým esejům. 

6.2.3 Syntaktickou funkcí předložkového dativu může být rovněž doplněk ve větě vyjádřený 

podstatným jménem, samostatně užitým zájmenem nebo samostatně užitou číslovkou. Např.: 

Rezultatele sunt potrivit a~teptarii. Výsledky jsou podle očekávání. 

Totul era gra(ie tie. Všechno to bylo díky tobě. 

lPozn.: K analytickému vyjadřování dativu slouží někdy spojení předložky la + akuzativu (viz 5.3.9.2, 5.3.10.2, 

5.3.10.3,5.4.1.2,5.4.2.2,5.4.3.2,5.4.4,5.4.6.1.2,6.1.1.1.1.) 

2Pozn.: viz GALR, Editura Academiei, 2005, II, str.124 
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Ion era superior celor doi. Jan byl lepší než ti dva. 

6.2.4 Syntaktickou funkcí předložkového dativu bývá někdy též přístavek. Např.: 

A reu$it datoritií vouií, tiediruia in parte. Uspěl díky vám, každému zvlášť. 
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6.3 Dativ přivlastňovací 

Zvláštní syntakticko-sémantickou funkcí dativu je dativ přivlastňovací (posesivní), jehož 

řídícím větným členem může být a) podstatné jméno (A venit jrate-ti. *Přišel bratr ti.), b) 

sloveso / citoslovcel uite, iata (Ti-a venit jratele. Přišel ti bratr., I-a rupt mana. Zlomil mu 

ruku., Si-a rupt mana. Zlomil si ruku.); Uite-ti / Iata-ti jratele! Hleďme, tvůj bratr!). 

Přivlastňovací dativ je vyjádřen nepřízvučnými tvary osobních / zvratných zájmen, která jsou 

z významového hlediska ekvivalenty zájmen přivlastňovacích2 A venit jrate-fi. *Přišel bratr 

ti. / Ti-a venit jratele. Přišel ti bratr. = A venit jratele tau. Přišel tvůj bratr.; I-a rupt mana. 

Zlomil mu ruku. = A rupt mana sao Zlomil jeho ruku. Si-a rupt mana. Zlomil si ruku. = A 

rupt mana sao = Zlomil svou ruku. 

6.3.1 Stojí-li osobní / zvratne zájmeno vedle podstatného jména (případně vedle "substantivi

zovaného" přídavného jména4), tj. přivlastňovací dativ adnominální, je ze syntaktického 

hlediska přívlastkem, z hlediska sémantického vlastníkem, tzn. syntakticky i sémanticky je 

spjato s podstatnýmjménems vyjadřujícím "vlastněný předmět". Např.:: 

Am auzit glasu-ti. *Slyšel jsem hlas ti. (Slyšel jsem tvůj hlas.). 

Am cititjrumoasa-tipoezie. Četl jsem krásnou ti báseň. (Četl jsem tvou krásnou báseň.). 

Přivlastňovací dativ adnominální působí zastarale a užívá se jen v uměleckém stylu. 

6.3.1.1 "Vlastněný předmět" zde může být ze syntaktického hlediska podmětem (Och ii-mi 

sunt obosifi. *Oči mi jsou unavené oči. [Mé oči jsou unavené. ], jmenným přísudkem (Acolo 

era #jrate-mi. *Byl tam i bratr mi. [Byl tam i můj bratr.] ), přímým předmětem (Am auzit 

1 Pozn.: V některých kontextech rovněž citoslovce na. Např.: Na-fi piíliíria. Tu máš (svůj) klobouk. (viz. 

6.3.2.1.2). 

2 Pozn.: Existuje celá řada ustálených vazeb, kde tuto náhradu nelze provést. Např.: a-,yi veni fnfire přijít k sobě, 

a-,yi [ua inima zn dinfi dodat si odvahy atd. (viz Asan, Finuta: Atributul pronominal in dativ, Studii de gramatica, 

Vol. II, 1957, str. 133.). 

3 Pozn.: Zvratné zájmeno je v současné rumunštině v těchto situacích nahrazováno zájmenem osobním. (viz 

Asan, Finuta: Atributul pronominal in dativ, Studii de gramatica, Vol. II, 1957, str. 135). 

4 POZll.: Tato formální substantivizace vzniká tím, že adjektivní přívlastek stojící před jednoznačně určeným 

podstatným jménem připíná určitý člen, kdežto samo podstatné jméno zůstává bez členu. 

5 Podle Suteu, Flora: Atribut pronominal sau complement indirect?, LR, XI, 3, 1962, str. 273. 

glasu-fi. *Slyšel jsem hlas ti. [Slyšel jsem tvůj hlas.]), nepřímým předmětem (Vorbeam 

59 



despre viafii-fi. *Mluvil jsem o životě ti. [Mluvil jsem o tvém životě. D, příslovečným určením 

(Cre$team ín satu-mi natal. *Vyrůstal jsem ve vsi mi rodné. [Vyrůstal jsem ve své rodné 

vsi.D a přívlastkem ( Glasul inimii-fi. *Hlas srdce ti. [Hlas tvého srdce.DI. 

6.3.2 Stojí-li osobní / zvratné zájmeno vedle slovesa (citoslovce), je ze syntaktického hlediska 

nepřímým předmětemz, tj. přivlastňovací dativ adverbální\ z hlediska sémantického 

vlastníkem, tzn. syntakticky je spjato se slovesem, sémanticky s podstatným jménem4 

vyjadřujícím "vlastněný předmět." Nestojí-li toto podstatné jméno po předložce nebo po 

sponovém slovese, má určitý (zřídka neurčitý) člen. Oproti přivlastňovacímu předmětu 

adnominálnímu se přivlastňovacího dativu adverbálního užívá v současné rumunštině velmi 

hojně. Např.: 

lipleaciifratele. Odjíždí mu bratr. 

~i-a rupt piciorul. Zlomil si nohu. 

I~i vede de treabii. Hledí si práce. 

Imi e$ti prieten. Jsi mi přítelem. (Jsi můj příte1.). 

~i-a manifestat o dorinfiis. *Vyjádřil si jedno přání. (Vyjádřil jedno přánL). 

6.3.2.1 Řídícím větným členem přivlastňovacího dativu adverbálního mohou být slovesa 

přechodná bez dativní vazby (např. slovesa smyslového vnímání jako a auzi slyšet, a vedea 

vidět atd., slovesa označující vlastnictví jako a avea mít, a poseda vlastnit atd. a jiná např. a 

cunoa§te znát, a fn{elege rozumět, a iubi milovat, a pierde ztratit atd.), slovesa přechodná 

Ldativní vazbou (např. a citi (ceva cuiva) číst (co komu), a aduce (ceva cuiva) přinést (co komu) i 

slovesa nepřechodná (např.: sloveso a ji být, slovesa pohybu jako a veni přijít, a pleca odejít, a 

ciídea padat ajiná a muri zemřít atd.). Např.: 

Iti aud vocea. * Slyším ti hlas. (Slyším tvůj hlas.). 

I Podle Suteu, Flora: Atribut pronominal sau complement indirect?, LR, XI, 3, 1962, str. 268-269. 

z Pozn.: Finu!a Asan zastává i v tomto případě názor, že zájmeno má funkci přívlastku, nikoli nepřímého 

předmětu. (viz Asan, Finu!a: Atributul pronominal in dativ, Studii de gramatica, Vol. II, 1957, str. 131-132.). 

3 Pozn.: GALR, Editura Academiei, 2005 nazývá tento typ přivlastňovacího dativu přivlastňovacím předmětem. 

4 Podle Suteu, Flora: Atribut pronominal sau complement indirect?, LR, XI, 3, 1962, str. 273 

S viz Enciclopedia limbii romane, Univers EncicIopedic, Bucure~ti, 2001. 

Va viid casa. *Vidím vám dům. (Vidím váš dům.). 
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Orice cuget í'~i are autorul. *Každá myšlenka si má autora. (Každá myšlenka má svého 

autora.). 

Fiecare dintre ei í'~i poseda ma$ina. *Každý z nich si vlastnil automobil. (Každý z nich 

vlastnil [svůj] automobil.). 

Va cunoscfratele. *Znám vám bratra. (Znám vašeho bratra.). 

I~i intelege prietenul. *Rozumí si příteli. (Rozumí svému příteli.). 

I~i iube$te nevasta. *Miluje si ženu. (Miluje svou ženu.). 

(~i-)a pierdut inelul. *Ztratil si prstýnek. (Ztratil [svůj] prstýnek.), ale Ti-am pierdut caietul. 

Ztratil j sem ti sešit. 

Iti citesc poezia. Čtu ti / tvou báseň. 

Va aduc lucrarea. Nesu vám / vaši práci. 

Imi e$ti prieten. Jsi mi přítelem. (Jsi můj přítel.). 

Ti-a venit fratele. Přišel ti bratr. 

Mi-au plecat parintii. Odjeli mi rodiče. 

Mi-a cazut jos creionul. Spadla mi tužka. 

I -a murit sofia. Zemřela mu manželka. 

6.3.2.1.1 "Vlastněný předmět" je zde ze syntaktického hlediska podmětem (I-a murit sotia. 

Zemřela mu manželka.), jmenným přísudkem (lmi e$ti prieten. Jsi mi přítelem. / Jsi můj 

přítel.), přímým předmětem (Mi-a cazut creionul. Spadla mi tužka.), nepřímým předmětem 

ci$i vede de treaba. Hledí si práce.), příslovečným určením (Creionul mi-a cazut din mána. 

Tužka mi vypadla z ruky.)!. 

6.3.2.1.1.1 "Vlastněný předmět" označuje nejčastěji části těla, předměty v osobním vlastnictví 

a osoby blízké. 

6.3.2.1.2 Má-li přechodné sloveso dativní vazbu, může mít zájmeno více významů současně.2 

Např. větu lti citesc cartea. může Rumun chápat tak, že a) čtu knihu tobě bez ohledu na to, 

komu patří, b) čtu ti tvou knihu, c) čtu (si) knihu, která patří tobě. V takových případech lze 

1 viz $uteu, Flora: Atribut pronominal sau complement indirect?, LR, XI, 3, 1962, str. 269. 

2 Cf. $uteu, Flora: Atribut pronominal sau complement Tndirect?, LR, XI, 3,1962, str. 272. 

Mila~, Constantin: Dativul posesiv, CL, XXXVI, 1-2, 1991, str. 69-71. 
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pro upřesnění užít dalších prostředků např. přivlastňovacích zájmen (Í{i citesc cartea ta. Čtu 

ti tvou knihu. Í{i citesc cartea sao Čtu ti jeho knihu.), neurčitého členu (Í{i citesc o carte. Čtu 

ti nějakou knihu.) atd. 

6.3.3 Je-li řídícím větným členem nepřízvučného osobního zájmena sloveso, může být toto 

zájmeno v některých případech zdvojeno přízvučným tvarem zájmena nebo substantivem.! 

Např.: 

Tie ti-a venitfratele. Tobě (ti) přišel bratr. 

Colegului i-a venit fratele. Kolegovi přišel bratr. 

I -a venit fratele colegului. Přišel bratr kolegovi. 

Je-li řídícím větným členem zájmeno zvratné, ke zdvojování nedochází. Nelze říct Sie$i 

$i-a rupt mána. Sobě si zlomil ruku., nýbrž jen Si-a rupt mána. Zlomil si ruku. 2 

6.3.4 Nepřízvučný tvar osobního I zvratného zájmena stojí zpravidla před řídícím slovesem 

(Í{i cunoscfratele. Znám tvého bratra., Ti-am cunoscutfratele. Znal jsem tvého bratra. Nu-{i 

acultafratele! Neposlouchej svého bratra!, Vreau sií-{i viídfratele. Chci vidět tvého bratra.). 

Je-li sloveso ve tvaru kladného imperativu nebo přechodníku, nebo je-li řídícím větným 

členem citoslovce, stojí nepřízvučný tvar zájmena za ním (Ascultií-{i fratele! Poslouchej 

svého bratra!, Vorbea neauzindu-~i glasul. Mluvil, aniž slyšel svůj hlas., latií-{i fratele! 

Hleďme tvůj bratr!). 

6.3.5 Ve srovnání s rumunštinou se v češtině přivlastňovacího dativu užívá v omezené míře. 

Jeho řídícím větným členem nemohou být např.: u sloves přechodných bez dativní vazby 

slovesa smyslového vnímání (a vede a vidět, a auzi slyšet), slovesa označující vlastnictví (a 

avea mít, a poseda vlastnit) a další (cunoa§te znát, a ínfelege rozumět, a iubi milovat). U sloves 

přechodných s dativní vazbou (např. a citi (ceva cuiva) číst (co komu), a aduce (ceva cuiva) 

přinést (co komu), u kterých v rumunštině může mít zájmeno více významů (viz 6.3.2.1.2), má 

v češtině zájmeno význam adresáta I beneficienta. K vyvození správných závěrů je nutné 

celou problematiku sledovat případ po případu. 

1 viz GALR, Editura Academiei, 2005, II, str. 448. 

2 viz ~uteu, Flora: Atribut pronominal sau complement indirect?, LR, XI, 3, 1962, str. 273. 
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VII. Sémantické funkce dativu 

7.1 Jméno ve funkci nepřímého předmětu má různé významy (sémantické funkce), z nichž 

nejdůležitější se vztahuje k cíli (adresátu, příjemci) (iti trimit o scrisoare. Posílám ti dopis.), 

k prospěchu (beneficientu) (O descoperire utila omenirii. Objev užitečný lidstvu.) a 

k prožívání (proživateli) (Mi-e caldo Je mi teplo.)!. 

Výrazy ve funkci adresáta a beneficienta se nejčastěji objevují vedle sloves přechodných 

(iti trimit o scrisoare. Posílám ti dopis), někdy též nepřechodných (Ma$ina [ii] apartine 

vecinului. Vůz patří sousedovi; [Ii] seamana tatalui sau. Podobá se svému otci.) a adjektiv 

([Le] e recunoscator prietenilor. Je vděčný přátelům; O descoperire utila tuturor. Objev 

užitečný všem.). Výrazy označující proživatele stojí zpravidla vedle sloves neosobních (Mi-e 

frig. Je mi zima.). 

Nepřímý předmět, jehož řídícím větným členem je a4jektivum, může mít rovněž význam 

časový,prostorový, srovnávací ajiný. Např.: 

S-au discutat evenimentele posterioare razboiului. Hovořilo se o poválečných událostech. . 

Este un spa(iu apropiat garii. Je to prostor blízko nádraží. 

Fonemul este superior sunetului. Foném je nadřazený hlásce. 

7.1.1 U některých přechodných sloves lze nepřímý předmět (beneficient) vynechat. Např.: 

Ti-am citit o carte. Četl jsem ti knihu. vs Am citit o carte. Četl jsem knihu. 

Prietenii din strainatate ne-au adus cfiteva cadouri. Přátelé z ciziny nám přivezli několik 

dárků. vs Prietenii din strainatate au adus cáteva cadouri. Přátelé z ciziny přivezli několik 

dárků. 

7.1.2 U některých přechodných sloves je však vyj ádření nepřímého předmětu (adresáta, 

beneficienta) nutné. Např.: 

A dedicat un cántec sotiei sale. Věnoval jednu píseň své ženě. 

7.1.3 Rovněž některá nepřechodná slovesa vyžadují vyjádření nepřímého předmětu (adresáta, 

beneficienta) vždy. Např.: 

Ma$Žna (íi) apartine vecinului nostru. (To) auto patří našemu sousedovi. 

Tutunul dauneaza grav sanatatii. Tabák vážně škodí zdraví. 

lPozn.: O tzv. přivlastňovacím dativu, jehož hlavním významem je vyjádření vlastnictví, viz. 7.4. 
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7.1.4 Dativní vazba je nepovinná u sloves a jil + slovo označující atmosférický stav nebo 

slova bine / rau, kde má nepřímý předmět význam proživatele. Např .. 

Mi-e frig / caldo Je mi zima / teplo. vs E frig / caldo Je zima / teplo. 

Le-e bine / rau. Je jim dobře / špatně. vs E bine / rau. Je dobře / špatně. 

7.1.5 Pokud jde o vazbu slovesa a ji + slovo označující psychický nebo fYzický stav, je zde 

dativní doplnění povinné. Nepřímý předmět má opět význam proživatele. Např .. 

Mi-e foame / sete / frica. Mám hlad / žízeň / strach. 

Ne e lene / somn / grea{a. Jsme líní / Chce se nám spát. / Je nám nevolno. 

7.1.6 Slova označující atmosférické, psychické a duševní stavy se mohou pojit rovněž se 

slovesem a seface2
• Nepřímý předmět má opět význam proživatele. Např.: 

Mi se face frig / rau. Začíná mi být zima / špatně. 

Mi s-afacutfoame / frica / somn / grea{a. Dostal jsem hlad. / Dostal jsem strach. / začalo se 

mi chtít spát. / Udělalo se mi nevolno. 

7.1.7 Dativní vazbu vyžaduje řada dalších sloves označujích postoj mluvčího nebo jiné 

sémantické funkce. Nepřímý předmět má opět funkci proživatele. Např.: 

Nu-mipasa. Na tom mi nezáleží. 

Imi pare bine / rau. To mě těší. / To mi je líto. 

Imiplace muzica / berea. Mám rád hudbu. / Líbí se mi hudba.; Mám rád pivo.! Chutná mi 

pIVO. 

Nu-mi arde de gluma. Není mi do žertu. 

Nu-mi convine situafia. Ta situace mi nevyhovuje. 

Iti trebuie bani? Potřebuješ peníze? 

I viz GALR, Editura Academiei, 2005, II, str. 398. 

2 Pozn Vazby slovesa aft jsou označovány jako statické (stav setrvalý), slovesa a seface jako dynamické 

(změna stavu). 
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7.2 Jméno ve funkci substantivního přívlastku v dativu v zastaralých a zřídka užívaných 

konstrukcích má význam vlastníka (domn Tarii Romane$ti kníže Valašska, nepot tatalui meu 

synovec / vnuk mého otce). Ve spojení s podstatnými jmény utvořenými od sloves s dativní 

vazbou má význam adresáta. (Acordarea de premii studenti/or. Udělování cen studentům.) 

Zájmeno ve funkci přívlastku má význam vlastníka (Am auzit glasu-ti. *Slyšel / a jsem hlas 

ti. [Slyšel / a jsem tvůj hlas.],Am cititjrumoasa-tipoezie .. *Četl/ ajsem krásnou ti báseň. 

[Četl / a jsem tvou krásnou báseň.]). V současné rumunštině stojí zájmenný tvar nejčastěji 

vedle slovesa (Ti-am auzit glasul. *Slyšel / a jsem ti hlas. [Slyšel / a jsem tvůj hlas.], Ti-am 

citit jrumoasa poezie. *Četl / a jsem ti krásnou báseň. [Četl / a jsem tvou krásnou báseň.]), 

sémantická role vlastníka mu však zůstává (viz 6.3. [Dativ přivlastňovací]). 

7.3 Osobní a zvratná zájmena adverbálního přivlastňovacího dativu označují vlastníka (se 

sémantickým rysem + životnost). Tento jeho význam však nevyplývá ze slovesa, nýbrž z 

podstatného jména označujícího "vlastněný předmět", díky němuž sloveso nabývá mnohdy i 

dativní vazby (Íti vad ma$ina. *Vidím ti auto. [Vidím tvoje auto.]). 

7.3.1 Nepřízvučné tvary osobních / zvratných zájmen se pro vyjádření vlastnictví užívají 

tehdy, není-li tato vlastnost zdůrazněna (Si-a rupt creionul. Zlomil si tužku.). Chceme-li 

vlastnictví zdůraznit, užijeme přivlastňovacího zájmena (A rupt creionul sau, [nu pe al tau]. 

Zlomil svou tužku, [ne tvou]), případně je vyjádříme dvakrát (Si-a rupt creionul sau. Zlomil 

si svou tužku.). 

7.3.2 V některých případech může řídící sloveso (zejména má-li dativní vazbu) vyjadřovat 

spolu s vlastnictvím i jiné významy, např. význam beneficienta či adresáta, (Ífi citesc cartea. 

Čtu ti / tvou knihu.), jindy např. proživatele (Íi ustura ochii. Pálí ho oči.).2 

7.3.3 Je-li řídícím větným členem sloveso vyjadřující vlastnictví (a avea mít, a poseda 

vlastnit atd.), je tento význam vyjádřen dvakrát (Orice cuget i~i are autorul. *Každá 

myšlenka si má autora. [Každá myšlenka má svého autora.])2. 

lef. GALR, Editura Academiei, 2005, I, str. 233. 

2 Viz GALR, Editura Academiei, 2005, II, str. 446. 
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7.4 Dativ etický 

Úlohou etického dativu je vyjádřit zájem mluvčího na ději nebo vtáhnout do děje 

posluchače. V rumunštině je vyjádřen nepřízvučnými tvary osobních zájmen (mi, popř. fi)I. 

Nevyjadřuje žádné syntaktické funkce. Často se s ním lze setkat v lidové slovesnosti. Např.: 

Ei se sfiítuirií / Pe l-apus de soare / Ca sií mi-l omoare / Pe cel Moldovan. (Miorita, varianta lui 

Vasile Alecsandri). 

Uradili se, že při západu slunce mi Moldavana zabijí. 

I Pozn V češtině nejčstěji ti, vám. 

2 viz GALR, Editura Academiei, 2005, Bucure~ti, I, str. 207. 
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Shrnutí 

Pád je gramatická kategorie, která umožňuje vyjadřovat syntaktické vztahy substantiv 

nebo jejich substitutů ve větě. K tomu dochází v různých jazycích různě: 1) pomocí 

předložek nebo ustáleného slovního pořádku čili analyticky (např. ve většině jazyků 

románských); 2) pomocí koncovek čili synteticky (např. ve většině jazyků slovanských). 

Rumunština představuje z tohoto hlediska typ přechodný (analyticko-syntetický): 

vyjadřuje totiž svých pět pádů jak pomocnými slovy (predeterminanty, předložkami), tak 

koncovkami. Vokativ se někdy formálně shoduje s tvary nominativu, jindy užívá zvláštních 

koncovek (viz 4.1.1). Při popisu zbylých čtyř pádů se hovoří o tzv. pádovém synkretismu (viz 

4.2). To, že má rumunština pět pádů, je zdůvodňováno existencí specializovaných tvarů pro 

nominativ, dativ a akuzativ u některých osobních a zvratných zájmen (viz 4.4). 

U podstatných jmen bez členu se (s výjimkou naprosté většiny podstatných jmen 

ženského rodu v singuláru) setkáváme se synkretismem všech pádů, a to jak v singuláru, tak 

v plurálu (viz 4.2). V ženském rodě singuláru lze většinou pomocí pádových koncovek 

rozlišit dvojice nominativ / akuzativ a genitiv / dativ. U většiny podstatných jmen rodu 

ženského existuje synkretismus genitivu a dativu u jednotného čísla a všech pádů čísla 

množného (4.2). Pouze u podstatných jmen typu lžpSČl, marfli, vreme se setkáváme s trojím 

synkretismem: nominativ / akuzativ jednotného čísla, genitiv / dativ jednotného čísla a 

nominativ / genitiv / dativ / akuzativ množného čísla (viz 5.1.1.9). Žádný z těchto pádových 

tvarů bez členu nelze přímo zařadit do větného kontextu. K tomu je třeba užít ještě dvou 

výrazových prostředků: I) analytického predeterminantu (členu neurčitého, některých 

zájmen), anebo 2) syntetického postpozitivního určitého členu (viz 4.2). S pádovým 

synkretismem se setkáváme rovněž tehdy, jsou-li podstatná jména opatřena těmito 

výrazovými prostředky. V tomto případě zjišťujeme bez ohledu na rod v obou číslech pádové 

dvojice nominativ / akuzativ a genitiv / dativ (viz 4.2). 

Většina podstatných jmen vyjadřuje dativ buď analyticky, tj. pomocí predeterminantu, 

nebo synteticky, tj. pomocí postpozitivního určitého členu. V některých případech (zejména u 

vlastních jmen mužského rodu) se dativ vyjadřuje určitým členem prepozitivním lui (viz 

4.2.2). V hovorové mluvě se často namísto syntetického vyjadřování dativu dává přednost 

vyjádření analytickému pomocí akuzativní předložky la (viz 6.1.1.1.1). 

Rumunské adjektivum stojí zpravidla za určovaným podstatným jménem, se kterým se 

shoduje v rodě, čísle a pádu. Většina rumunských adjektiv vztahujících se k podstatným 
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jménům rodu mužského má jeden tvar pro singulár a jeden pro plurál. Adjektiva vztahující se 

k podstatným jménům rodu ženského mají nejčastěji v singuláru jeden tvar pro nominativ / 

akuzativ a jeden pro genitiv / dativ, přičemž se tvary genitivu / dativu singuláru shodují 

s tvary nominativu / akuzativu / genitivu / dativu plurálu. Adjektiva vztahující se k 

podstatným jménům středního rodu mají v jednotném čísle tytéž tvary jako v rodě mužském, 

v množném čísle jako v rodě ženském (viz 5.2.2). Stojí-li adjektivum před jednoznačně 

určeným podstatným jménem, přebírá určitý člen, přičemž se určované podstatné jméno 

formálně chová jako adjektivní přívlastek (viz 5.2.3). Přídavná jména anumit, destul, diferit, 

felurit, numeros mohou dativ vyjádřit rovněž analyticky pomocí akuzativní předložky la. 

Osobní a některá zvratná zájmena mají v dativu zvláštní tvary (viz 5.3.1, 5.3.3). 

Přivlastňovací zájmena se chovají formálně jako adjektiva a shodují se v rodě, čísle, osobě a 

pádě s určovaným nebo zastupovaným výrazem (viz 5.3.5). Ostatní zájmena jsou většinou 

ohebná, pády vyjadřují koncovkami. Tato zájmena mají v genitivu / dativu zpravidla tři tvary: 

jeden pro maskulinum / neutrum singuláru, jeden pro femininum singuláru a jeden pro plurál 

všech rodů. Neurčitá zájmena tot, mult, pu!in a atiit(a) mají genitiv / dativ pouze v plurálu 

(viz 5.3.9.2). Tato zájmena spolu se záporným zájmenem nimeni (viz 5.3.10.2) mohou dativ 

vyjádřit rovněž analyticky akuzativní předložkou la. Zájmena ce, nimic vyjadřují dativ pouze 

pomocí předložky. (viz 5.3.7,5.3.10.3). 

U číslovek (kromě základní číslovky un [viz 5.4.1.1], řadových číslovek prim a fntiii 

[5.4.2.1], hromadných číslovek amiindoi, ambii [5.4.3.1], číslovek násobných [viz 5.4.5] a 

zlomků s čitatelem 1 [viz 5.4.6.1.1], které pády vyjadřují pomocí koncovky) se dativ 

vyjadřuje předložkou la. Má-li řadová číslovka ukazovací člen cel, vyjadřuje dativ jeho 

prostřednictvím. U číslovek zece, suta, mie, milion, miliard v plurálu je možné vyjádřit dativ 

obojím způsobem. 

Ve srovnání s rumunštinou užívá čeština v plné míře syntetického vyjadřování pádů. 

Typickou syntaktickou funkcí dativu v pádě prostém je nepřímý předmět. Jeho 

řídícím větným členem je většinou sloveso a adjektivum, zřídka příslovce a citoslovce. V 

rumunštině je nepřímý předmět často zdvojován. Stojí-li před přísudkem, je nutné ho 

opakovat (o výjimkách viz 6.1.1.1.2.2) nepřízvučným tvarem osobního / zvratného zájmena v 

dativu. Stojí-li za přísudkem, je nutné ho předjímat (o výjimkách viz 6.1.1.1.2.3), je-li 

vyjádřen samostatně užitým zájmenem osobním, zvratným, ukazovacím či přivlastňovacím 

nebo ve spojeních s neosobním slovesem. V ostatních případech je předjímání nepřímého 

předmětu vyjádřeného podstatným jménem životným fakultativní (viz 6.1.1.1.2.4). 

Syntaktickou funkcí dativu může být rovněž přívlastek, závislý na substantivu (případně 
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substantivizovaném adjektivu). Ten bývá vyjádřen buď podstatným jménem, nebo 

nepřízvučným zájmenem (viz 6.1.2). Dativ v pádě prostém může mít rovněž funkci 

příslovečného určení (viz 6.1.3) a přístavku (viz 6.1.4). Rumunština má předložek pojících se 

s dativem pouze omezený počet (gra{ie, mul{umita, datorita, conform, contrar, potrivit, 

aidoma, asemenea, a§ijderea) Dativ v pádě předložkovém může mít syntaktické funkce 

přívlastku, příslovečného určení, doplňku a přístavku (viz 6.2). 

Také v češtině je základní syntaktickou funkcí dativu nepřímý předmět, nedochází 

však kjeho zdvojování. 

Dativní vazbě českých sloves neodpovídá vždy táž vazba v rumunštině (např. českému 

přechodnému slovesu odpovídá rumunské nepřechodné a naopak; české dativní předložce 

proti odpovídá v rumunštině genitivní předložka fmpotriva; české dativní předložce k často 

odpovídají rumunské akuzativní předložky de a la atd.). Toto zjištění je zajímavé jak po 

stránce teoretické, tak didaktické (viz násleující Přílohu). 

Jméno ve funkci nepřímého předmětu má různé významy (sémantické funkce), z nichž 

nejdůležitější se vztahuje, jak v rumunštině, tak v češtině k cíli, k prospěchu (beneficientu) a 

k prožívání (proživateli). 

Zvláštní syntakticko-sémantickou funkcí dativu je dativ přivlastňovací (posesivní), 

jehož řídícím větným členem může být 1) podstatné jméno, 2) sloveso. Tento dativ je 

vyjadřován nepřízvučnými tvary osobních / zvratných zájmen. 

V prvním případě jde o dnes zřídka užívaný přivlastňovací dativ adnominální, např. A 

venitjrate-ti. *Přišel bratr ti. (viz 6.3.1), který v češtině nemá ekvivalent. V případě druhém o 

přivlastňovací dativ adverbální, např. Ti-a venit fratele. Přišel ti bratr., I-a rupt mana. Zlomil 

mu ruku., $i-a rupt mana. Zlomil si ruku. (viz 6.3.2), kterého se užívá i v češtině, avšak méně 

často než v rumunštině, např. větě V-am auzit glasul. odpovídá v češtině pouze věta Slyšel 

jsem váš hlas., nikoli *Slyšel jsem vám hlas. Charakteristickou vlastností přivlastňovacího 

dativu adverbálního je to, že je syntakticky spjato se slovesem, sémanticky však s podstatným 

jménem vyjadřujícím "vlastněný předmět." 

V obou jazycích má přivlastňovací dativ významnou stylistickou funkci. Nahrazuje 

přivlastňovací zájmeno, jehož užití je často neobratné, ba nemožné, srov. *A rupt mana sao 

Zlomil svou ruku. 

V rumunštině i v češtině se setkáváme i s dativem etickým. 
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Rezumat 

Cazul este o categorie gramaticala care face posibila exprimarea raporturilor sintactice ale 

substantivelor sau ale substitutelor lor. Aceasta se face in diferite limbi in mod diferit: 1) cu 

ajutorul prepozitiilor sau al topicii stabile adica in mod analitic (de ex. in majoritatea limbilor 

romanice); cu ajutorul desinentelor adica in mod sintetic (de ex. in majoritatea limbilor slave). 

Din acest punct de vedere, romana prezinta un tip de trecere (analitic-sintetic): adica 

exprima cinci cazuri ale sale fie prin cuvinte auxiliare (predeterminantele, prepozitii), :fie prin 

desinente. Uneori vocativul cade de acord cu forme de nominativ, alta data folose~te cateva 

desinente speciale (vezi 4.1.1). Descriind celelalte patru cazuri se vorbe~te despre a~a-numitul 

sincretism cazual (vezi 4.2). Faptul ca in limba romana exista cinci cazuri este justificat prin 

existenta formelor de specialitate pentru nominativ, dativ ~i acuzativ ale unor pronume 

personale ~i retlexive (vezi 4.4). 

La substantivele nearticulate (cu exceptia majoritatii substantivelor feminine la singular) 

intalnim sincretismul tuturor cazurilor atat in singular cat ~i in plural (vezi 4.2). De cele mai 

multe ori, la feminin singular se pot deosebi cu ajutorul desinentelor perechile nominativ I 

acuzativ ~i genitiv I dativ. La majoritatea substantivelor feminine exista sincretismul 

genitivului ~i al dativului la singular ~i la toate cazurile la plural (vezi 4.2). Numai la 

substantivele ca lpsa, marfo, vreme intalnim sincretisml intreit: nominativ I acuzativ singular, 

genitiv I dativ singular ~i nominativ I genitiv I dativ I acuzativ plural (viz 5.1.1.9). Niciunul 

din aceste forme cazuale nu se poate incadra direct in contextul propozitional. La asta mai 

trebuie folosite doua mijloace de exprimare: 1) predeterminantul analitic (articolul nehotarat, 

cateva prepozitii), sau 2) articolul hotarat postpus sintetic (vezi 4.2). Cu sincretismul cazual 

ne intalnim de asemenea in situatii cand substantivul are aceste mijloace de exprimare. 

Aici se disting, indiferent de gen, la singular ca ~i la plural perechile nominativ I acuzativ ~i 

genitiv I dativ (vezi 4.2). 

Majoritatea substantivelor exprima dativul fie in mod analitic = cu ajutorul 

predeteminantului, :fie in mod sintetic = cu ajutorul articolului hotarat postpus. In unele cazuri 

(indeosebi la numele proprii la masculin) dativul se exprima prin articolul hotanlt antepus lui 

(vezi 4.2.2). In limba vorbita deseori se prefera exprimarea dativului in mod analitic (cu 

ajutorul prepozitiei de acuzativ la), in locul exprimarii sintetice (vezi 6.1.1.1.1). 

De regula adjectivul sta dupa un substantiv determinat cu care se acorda in gen, numar 

~i caz .. Majoritatea adjectivelor privitoare la substantivele masculine au o forma de singular ~i 
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una de plural. Adjectivele privitoare la substantivele feminine au o forma de singular la 

nominativ / acuzativ, ~i una de genitiv / dativ. Forma de genitiv / dative identica cu formele 

de nominativ / genitiv / dativ / acuzativ in plural. Adjectivele referitoare la substantivele 

neutre la singular au acelea~i forme ca in genul mas cul in ~i la plural acelea~i forme ca in 

genul feminin (vezi 5.2.2). Cand adjectivul e plasat inaintea substantivului articulat hotarat, 

preia articolul hotarat iar substantivul determinat se comporta formal ca un adjectiv (vez i 

5.2.3). Adjectivele anumit, destul, diferit, felurit, numeros pot exprima dativul ~i cu ajutorul 

prepozitiei de acuzativ Za. 

Pronumele personale ~i unele reflexive au ni~te forme speciale pentru dativ (vezi 

5.3.1,5.3.3). Pronumele ~i adjectivele posesive se comporta formal ca adjectivele ~i se acorda 

in gen, numar, persoana ~i caz cu termenul determinat sau ce cel inlocuit (vezi 5.3.5). 

Celelalte pronume sunt de cele mai multe ori flexibile, i~i exprima cazurile prin desinente. 

Aceste pronume au de obicei trei forme in genitiv / dativ: una pentru masculin / neutru 

singular, una pentru feminin singular, una pentru plural in toate cazurile. Pronumele / 

adjectivele nehotarate tot, muZt, putin a atát(a) au genitivul / dativul numai la plural (vezi 

5.3.9.2). Aceste pronume impreuna cu pronumele negativ nimeni (vezi 5.3.10.2) pot exprima 

dativul ~i in mod analitic prin desinenta de acuzativ la. Pronumele ce, nimic exprima dativul 

numai printr-o desinenta (vezi 5.3.7, 5.3.10.3). 

Majoritatea numeralelor (cu exceptia numeralului cardinal un [vezi 5.4.1.1], ordinal 

prim ~i zntái [vezi 5.4.2.1], colectiv amándoi ~i ambii [vezi 5.4.3.1], numerarelor 

multiplicative [viz 5.4.5] ~i numeralelor fractionare cu numaratorul 1 [vezi 5.4.6.1.1] care i~i 

exprima dativul in mod sintetic) exprima dativul in mod analitic cu ajutorul prepozitiei Za. 

Numeralele ordinale stand cu articolul demonstrativ ceZ i~i exprima cazurile cu ajutorul lui. 

La numeralele zece, suta, mie, milion, miliard in plural se poate exprima dativul prin ambele 

posibilitati. 

In comparatie cu limba romana limba ceha folose~te exprimarea sintetica a cazurilor 

in plina masura la toate partile de vorbire cu flexiunea nominala. 

Functia sintactica prototipica a dativului in cazul neprepozitional este cea de 

complementul indirect. De cele mai multe ori regentul sau este verb sau adjectiv, rar adverb ~i 

interjectie. Complementul indirect este deseori dub lat. Stand inaintea predicatului trebuie 

reluat (cu exceptia cazurilor [vezi 6.1.1.1.2.2]) printr-o forma atona a pronumelui personal / 

reflexiv in dativ. Stand dupa predicat trebuie anticipat (cu exceptia cazurilor [vezi 

6.1.1.1.2.3]) daca e exprimat printr-un pronume personal, reflexiv, demonstrativ sau posesiv 

cu valoare substantivala sau in constructii cu un verb impersonal. In celelalte cazuri 
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anticiparea complementului indirect este facultativa (vezi 6.1.1.1.2.4). Alta functie sintactica a 

dativului este cea de atribut al carui regent este un substantiv (un adjectiv substanitvizat). 

Atributul poate fi exprimat printr-un substantiv sau printr-o forma atona a pronumelui (vezi 

6.1.2). Dativul rara prepozitii poate avea ~i functia de complement circumstantial (vezi 6.1.3) 

~i de apozitie (vezi 6.1.4). In limba romana exista numai un numar redus de prepozitii cu 

dativul (gratie, multumita, datorita, conform, contrar, potrivit, aidoma, asemenea, a§ijderea). 

dativul cu prepozitii poate avea functiile sintactice de atribut, complement circumstantial, 

nume predicativ ~i de apozitie (vezi 6.2). 

In limba ceha ca ~i in limba romana functia de baza a dativului este cea de 

complement indirect. In limba ceha insa nu se dubleaza. 

Un verb cu valenta de dativ in limba romana nu corespunde tuturor verbelor cu 

valenta de dativ in limba ceha (de ex. un verb intranzitiv in limba romana corespunde unui 

verb tranzitiv in limba ceha, verbul cu prepozitia de dativ proti in ceha echivaleaza in romana 

cu verbul cu prepozitia de genitiv fmpotriva, la fel prepozitia de dativ k i~i are des 

echivalentul in prepozitia de acuzativ de sau la etc. [vezi Anexa]). 

Numele in functia de complement indirect are diferite roluri (functii) semantice din 

care cele mai importante sunt, ca ~i in ceha, Tinta, Beneficiar ~i Experimantator. 

O functie sintactic-semantica speciala este cea de dativ posesiv, al carui regent poate 

fi 1) substantivul, 2) verbuL Dativul posesiv e exprimat printr-un pronume personal / reflexiv 

aton. 

In primul caz e vorba de dativul posesiv adnominal, de ex. A venitfrate-(i (vezi 6.3.1), 

astazi rar folosit, care nu exista in limba ceha., in al doilea caz e vorba de dativul posesiv 

adverbial, de ex. Ti-a venit fratele., I-a rupt mana., Si-a rupt mana., care se folose~te ~i in 

limba ceha, in comparitie cu romana insa intr-o masura mai mica., de ex. V -am auzit glasul. 

nu se poate exprima in limba ceha printr-un dativ posesiv ci printr-un adjectiv posesiv 

corespunzator. O trasatura caracteristica a dativului posesiv adverbial este faptul ca sintactic e 

legat de verb, semantic e legat de substantiv care exprima "obiectul posedat". 

In ambele limbi e valabil ca dativul posesiv e din punct de vedere semantic 

echivalentul pronumelui posesiv, folosirea acestuia ar fi adesea stilistic nu la locul ei, de ex. * 
A rupt mana sao 
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Summary 

The case is a gramatical category which makes possible expressmg of syntactical 

relations of the nouns or their substitute s in a sentence. It happens in various languagues in a 

different way: 1) us ing prepositions or fixed topics = in a analytical way (for ex. in the 

majority ofRomance languagues), us ing endings = in a synthetic way (for ex. in the majority 

of Slavic languagues). 

From this point of view, Romanian languague presents a transitive type of languague 

(analytical-synthetic): its five cases are expressed either by auxiliary words (predeterminants, 

prepositions) or by endings. The vocative form is sometimes the same as the nominative form, 

sometimes uses special endings (see 4.1.1). Describing remaining four cases "a casual 

syncretism" is met. The reason five cases in Romanian languague are described is the 

existence of specialised forms for nominative, dative and acuzative form at several personal 

and reflexive pronouns (see 4.4). 

The nouns without artic1e (excepting most feminine singular nouns) has the same casual 

form in singular and in plural, as well (see 4.2). In feminine sigular can be distinguished, 

using casual endings, pairs nominative / acuzative and genitive / dative. Most feminine nouns 

have identical form: genitive / dative singular and all the forms of plural (see 4.2) - excepting 

feminine nouns as lipsa, marfli, vreme having three different forms: nominative / acuzative 

singular, genitiv / dative singular and nominative / acuzative / genitive / dative plural (see 

5.1.1.9). None of these casual form can be directly put to a sentence context. There are two 

more means to be used: 1) an analytical predeterminant (indefinite artic1e, several pronouns) 

or 2) a synthetical postpositive definite artic1e (see 4.2). The nouns with these means have 

also identical forms: in both numbers nominative / acuzative and genitive / dative regardless 

ofthe gender (see 4.2). 

Most nouns expres ses its dative form using either predeterminants (analytical), or using 

a postpositive definite form (synthetic). In some cases (for ex. masculine anthroponyms) the 

dative form can be expressed by the prepositive definite artic1e luž (see 4.2.2). It is prefered, 

in colloquial speech, using analytical way of dativ expressing using an acuzative preposition 

la to the synthetic one (see 6.1.1.1). 

A romanian adjectiv usually stands behind the determinated nouns. The adjective forms 

corresponds to noun in gender, case and number. Most Romanian masculine nouns have one 

form for singular and one for plural. Adjectives conceming feminine nouns have one form for 
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nominative I acuzative singular and one for genitive I dative singular what the same as 

nominative I acuzative and genitive I dative plural are. Adjectives concerning neuter has the 

same forms as masculine in singular and the same forms as feminine in plural (see 5.2.2). 

An adjective standind in front ofthe definite form of substantive takes its definite artic1e then 

the substantive behaves formally as an adjectival attribute. (see 5.2.3). The adjectives anumit, 

destul, diferit,felurit, numeros can expres s its dative form using an acusative preposition la, 

as well. 

Personal and some of reflexive pronouns have specialised forms in dativ (see 5.3.1, 

5.3.3). Possessive pronouns behaves formally as adjectives and agree in gender, number, case 

and person with determinated or substituted expression (see 5.3.5). The rest of nouns are 

mostly flexible. These pronouns have, as a rule, in genitive I dative three forms. One for 

masculine I neuter singular, one for feminine singular and one for all the genders in plural. 

Indefinite pronouns tot, mult, putin a atát(a) have just a plural form (see 5.3.9.2). These 

pronouns ic1uding a negative pronoun nimeni (see 5.3.10.2) can express its genitive I dative 

form using preposition la. Pronouns ce, nimic can express its dativ form just by a preposition 

(see 5.3.7, 5.3.10.3). 

Numerals (excepting cardinal numeral un [viz 5.4.1.1], ordinal numerals prim a fntái 

[5.4.2.1], collective numareals amándoi, ambii [5.4.3.1], multiplicative numerals [viz 5.4.5] 

and fragments with numerator 1 [viz 5.4.6.1.1], expressing its form using endings) express its 

dative form using preposition la. An ordinal numeral having a demonstrative artic1e cel uses it 

for expressing its dativ formo Numerals zece, suta, mie, milion, miliard in plural can express 

its dative form usig both means. 

Comparing with Romanian Czech uses sythetic means in a full extent. 

A typical dative syntactical function is an indirect object. A verb, an adjective, seldom 

an adverb and an interjection are its superior part of a sentence. An indirect object is often 

doubled in Romanian. An indirect object standing in front of the predicate must be repeated 

(exceptions see 6.1.1.1.2.2) by a dative atone form of a personal I reflexive pronoUll. An 

indirect object standing behind the predicate must be anticipated (exceptions see 6.1.1.1.2.3) 

beeing expressed by an independently used personal, reflexive, demonstrative or possessive 

pronoun or in constructins with an impersonal verb. In remaining cases the anticipating of an 

indirect object is facultative (viz 6.1.1.1.2.4). A dative syntactical function can be also an 

attribute depending on a substantive (a substativised adjective). An attribute is expres sed 

either by a substantive or by an atone pronoun (see 6.1.2). The dative form in a 

nonprepositional case can have also a function of an adverbial (see 6.1.3) or an apposition 
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(see 6.1.4). ). Rumanian has a limited number of dativ prepositions (gratie, multumita, 

datorita, conform, contrar, potrivit, aidoma, asemenea, a~ijderea). Dative in a propositional 

case can have a syntactical function of a attribute, an adverbial, a predicative complement or 

an apposition (see 6.2). 

A basic dative syntactical function is an indirect object in Czech, as well, but it is not 

doubled. 

A dative government in Czech does not always correspond to a dative government in 

Romanian. (for ex. a Romanian intransitive verb correspond to a Czech transitive one and vise 

versa; Romanian genitive prepozition fmpotriva correspond to Czech dative prepozition 

proti; Romanian acuzative prepozitions de and la often correspond to Czech dative 

prepoziton k etc. [see SupplementD. 

The name in a function of an indirect object has various semantic meanings (semantic 

functions). The most important between them are, both in Romanian and in Czech, 

Destinator, Beneficient and Experimantator. 

The possessive dative is a special syntactic-semantic dative function. lts superior part 

of a sentence can be 1) substantive, 2) verb. This dative is expres sed by an atone dative form 

of personal / reflexive pronouns. 

lt is called an adnominal possessive dative in the first case and it is seldom used in 

present, for ex. A venitfrate-fi. (viz 6.3.1). lt has no equivalent in Czech. lt is called an 

adverbal possessive dative, for ex. Ti-a venit fratele., I-a rupt mana., Si-a rupt mana. (viz 

6.3.2). lt is used in Czech, as well, but in a limited extend, for ex. V-am auzit glasul. cannot 

be expressed by a possessive dative in Czech, but by a possessive pronoun only. 

A characteristic quality of an adverbal possessive dative is fact that it is lied with a verb from 

the sintactic point of view but with a noun expressing "a possessed object" from the semantic 

point ofview. 

The possessive dative has a significant stylistic function in both languagues. lt 

substitute s a possessive pronoun whose using is often c1umsy or even impossible. * A rupt 

mana sao 

The etic dative exists both in Romanian and in Czech. 
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PŘÍLOHA 

Velkými písmeny jsou označena slovesa, která mají v rumunštině vazbu dativní, ale v češtině 

Jmou. 

blahopřát + D 

blížit se k + D 

bojovat proti + D 

bouřit se proti + D 

bránit (se) (hájit [se]) proti + D 

(nedovolovat) + D 

být (sponové) 

Mám žízeň / hlad / strach. 

Jsem líný / ospalý (Chce se mi spát). 

a felicita + Ak 

a se apropia de + Ak 

a lupta ímpotriva + G 

a se revolta ímpotriva + G 

a (se) apara ímpotriva + G, rovněž a rezista + D 

a ímpiedica + Ak 

a fi (copulativ) 

Mi-e sete / foame / frica / teama 

Mi-e lene / somn 

Stydím se Mi-e ru~ine. 

ale: Je mi zima / teplo / dobře / špatně / nevolno. Mi-e frig / cald / bine / rau / graeta. 

dařit se + D 

divit se + D 

dodat (pro úplnost) k + D 

dojít (nastat [neosobní]) k + D 

(spotřebovat) + D 

dostat se (k činnosti) + D 

hájit (se) proti + D 

hlásit se (brát za své) k + D 

(projevovat náklonnost) k + D 

hledět (brát v úvahu) k + D 

hodit se Gít k sobě) k + D 

hrozit + D 

chránit proti + D 

chránit se + D 

CHTÍT od + G, na, po + L 

chystat se k + D 

izolovat (opatřit izolací) proti + D 

lhát + D 

a o duce (N), rovněž a prii + D 

a se mira de + Ak 

a adauga la + Ak 

a se íntfunpla (N), a avea loc (N) 

a se termina (N) 

a reu~i + konj., a ajunge + konj. 

a (se) apara + ímpotriva + G 

a recunoa~te + Ak 

a a simpatiza cu + Ak 

a avea ín vedere + Ak, a lua ín consideratie +Ak 

a se potrivi cu + Ak, a merge ímpreuna cu + Ak 

a ameninta + Ak 

a ap ara, a ocroti, a feri ímpotriva + G 

a se ap ara ímpotriva + G 

ACERE+D 

a se pregati de + Ak 

a izola ímpotriva + G 

aminti + Ak 
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MÁVAT NA + Ak, rovněž mávat + D A F ACE SEMN (CU MANA) + D 

MRZET + Ak A PAREA RÁu + D 

mstít se + D a se razbuna + Ak 

nadávat + D a í'njura + Ak 

namítat proti + D a obiecta í'mpotriva + G 

NAPADAT + Ak A TRECE PRIN MINTE + D 

NÁSLEDOVAT PO + L, ZA + I A SUCCEDA + D 

NA VŠTÍVIT + AK A F ACE O VIZITA + D, rovněž a vizita + Ak 

naznačit (dát na srozuměnou) + D a se lasa sa + konj. 

nutit k + D a forta sa + konj., rovněž a sugera + D 

obdivovat se + D a admira + Ak 

obléct (někomu něco) + D a í'mbraca + Ak 

obracet se na + Ak a se adresa + D 

odhodlat se k + D a se hotara la + Ak 

odporovat + D a contrazice + D 

odporovat (nesouhlasit) + D a fi í'n contradiqie cu + Ak 

odpustit + D a ierta + Ak 

odsoudit k + D a condamna la + Ak 

odvážit se k + D a cuteza sa + konj. 

odvolat se proti + D a face apel / recurs í'mpotriva + G 

omluvit se + D a se scuza -, rovněž a cere scuze + D 

OSLOVIT + AK A SE ADRESA + D 

patřit k + D a face parte din + Ak 

počítat k + D a numara printre + Ak 

podobat se + D a semana cu + Ak 

pomoct (usnadnit) + D a ajuta + Ak, (ve význ. "způsobit úlevu" dativ) 

(umožnit, aby někdo něco získal) + D a ajuta + Ak 

k + D a ajuta sa + konj. 

poradit (poskytnout radu) + D a sratui + Ak 

posmívat se + D a-~i bate joc de + Ak 

PO S TA TRA T SE O + Ak, rovněž s D A PROCURA + D 

postavit se + D a í'nfrunta + Ak, rovněž a tine piept + D, a se opune + D 

POTŘEBOVAT + Ak A TREBUI + D 

povstat proti + D a se revolta, a se rascula í'mpotriva + G 
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prominout + D 

PROMLUVIT NA + Ak 

propadnout + D 

PROPUSTIT (dovolit) + Ak 

překážet + D 

PŘENÉST NA + Ak 

PŘEVLÁDAT NAD + I 

přiblížit (se) k + D 

přidat k + D 

přidat se k + D 

přihlásit se k + D 

přihlížet k + D 

přijít k + D 

přiložit k + D 

+D 

přimět k + D 

PŘIPADAT NA (být v číselném poměru) + D 

připít + D 

připojit k + D 

připoutat k + D 

připravit (se) k + D 

připustit k + D 

přispět k + D 

přistoupit (přiblížit se) k + D 

(přidat se) k + D 

(začít se něčemu věnovat) k + D 

přitisknout (se) k + D 

přiznat se k + D 

přizpůsobit (se) + D 

PUSTIT+Ak 

rovnat se + D 

rozhodnout se k + D 

ROZJET+AK 

rozumět (chápat) + D 

a ierta + Ak 

A SE ADRESA + D 

a da / a dídea in patima + G 

A DA DRUMUL + D 

a impiedica + Ak 

A TRANSFERA + D 

APREVALA+D 

a (se) apropia de + Ak 

a adauga la Ak DDDDDDD 

a se alatura de + Ak 

a recunoa~te + Ak 

a lua in consideratie + Ak, a tine seama de + Ak 

a face rost de + Ak 

a anexa la + Ak, a adauga + la Ak, rovněž a adiiuga 

a face sa + konj. 

AREVENI+D 

a toasta pentru + Ak 

a racorda la + Ak 

a í'nlantui de + Ak 

a (se) pregati de + Ak 

a primi la + Ak 

a contribui la + Ak KONTROLA 

a se apropia de + Ak 

a adera la + Ak 

a trece la + Ak 

a (se) lipi de + Ak 

a recunoa~te + ak 

a (se) adapta la + Ak 

A DA DRUMUL + D 

a echivala cu + Ak, rovněž a corespunde + D 

a se decide sa + konj. 

A DA DRUMUL + D 

a pricepe + Ak 
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(vyznat se) + D 

řadit k + D 

řadit se k + D 

sahat k + D 

SEZNÁMIT (obeznámit) + Ak 

sloužit k + D 

směřovat k + D 

smát se (projevovat smích) + D 

SMÁT SE NA + Ak (usmívat se) 

směřovat k + D 

snížit se (propůjčit se) k + D 

SPĚCHAT NA + Ak 

stačit (dostačovat) k + D, ale stačit + D 

(nezůstávat pozadu) + D 

stavět se k + D 

STYDĚT SE (N) 

svést (přimět) k 

TĚŠIT SE (působit radost) + Ak 

těšit se (přátelství) + D 

tleskat + D 

ubránit proti + D 

ubránit se + D, proti + D 

učit (být učitelem) + D, rovněž s Ak 

ujít (uniknout) + D 

uniknout (zmizet) + D 

UPOZORNIT NA + Ak 

uprchnout + D 

určit k + D 

D 

USMÁT SE NA + Ak 

USTOUPIT PŘED + I 

utéct (uprchnout) + D 

vadit + D 

vázat se k + D 

a se pricepe al + Ak 

a socoti printre + Ak 

a se numara printre + Ak 

a apela la + Ak, a recurge la + Ak 

A FA CE CUNOSTINTA + D 

a servi ca + Ak 

a tinde catre + Ak, a aspira la + Ak 

a nide de + Ak 

ARADE+D 

a tinde catre + Ak 

a se cobora pana la + Ak 

A TREBUI URGENT + D 

a ajunge pentru + Ak, ale a ajunge + D 

a tine pasul cu + Ak 

a avea o atitudine fata de + Ak 

A-Fl RUSINE + D 

a í'ndemna la + Ak, a ispiti la + Ak 

A F ACE PLACERE + D 

a se bucura de + Ak 

a aplauda + Ak 

a apara cu succes í'mpotriva. + G 

a se apara cu succes de + Ak, í'mpotriva + G 

apreda+ Ak 

a scapa de + Ak 

a scapa de + Ak, ve významu nepostřehnout rovněž s D 

A ATRAGE ATENTIA + D, rovněž a avertiza + Ak 

a fugi de + Ak 

a destina penrtu, bez předložky určit + D = a destina + 

AZÁMBI+D 

a ce de + D, bez předložky ustoupit + D = a cede + D 

a fugi de + Ak 

a deranja + Ak 

a se referi la + Ak, a fi legat cu + Ak 
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věnovat se (starat se) + D a se ocupa de + Ak 

věřit (být přesvědčen o pravdivosti něčeho) + D a crede + Ak 

(důvěřovat) a avea í'ncredere í'n + Ak 

vést (mít za následek) k + D a duce la + Ak 

(vychovávat) k + D a indruma spre + Ak 

vést se + D a o duce (N) 

vládnout + D a domni peste + Ak 

volat + D a chema + Ak, a suna + Ak, rovněž a da un telefon+ 

D 

vonět k + D 

vrátit se (znovu začít) k + D 

vrhat se proti + D 

G/la+ Ak 

vydat (ponechat působení někoho) + D 

VYHLEDAT (někoho najít) + Ak 

vyhovět + D 

vyjádřit se (zaujmout stanovisko) k + D 

vynahradit + D 

vynášet + D 

vyrazit proti + D 

vyrovnat se + D 

vyslovit se k + D 

vystavit (vydat působení něčeho) + D 

vystoupit proti + D 

vyzvat k + D 

VYŽADOVAT OD + G, NA/PO + L 

vzdálit se ( odcizit se) + D 

vztahovat se k + D 

zajet k + D 

zajít k + D 

ZAMĚSTNAT + Ak 

ZAPÁLlT+Ak 

ZAŘÍDIT SE PODLE + G 

ZASTOUPIT + Ak 

amirosi + Ak 

a reveni asupra + G / la + Ak; a relua + Ak 

a tab ara. asupra + G / pe + Ak, a se repezi asupra + 

a expune la + Ak 

a se adresa + D 

a satisface + Ak 

a se exprima asupra + G 

a rasplati + Ak 

a fi rentabil (N), rovněž a aduce + D 

a se napusti asupra + G 

a putea rivaliza cu + Ak 

a comenta + Ak 

a expune la + Ak 

a se ridica impotriva + G 

a invita la + Ak, a cheme la + Ak 

ACERE+D 

a se instraina de + Ak 

a se referi la + Ak 

a se duce dupa + Ak 

a se duce dupa + Ak 

A DA DE LUCRU + D, A DA O OCUPATIE + D 

A DA FOC + D, rovněž a aprinde + Ak 

A SE CONFORMA + D, rovněž a se lua dupa + Ak 

A TINE LOCUL + D 
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zdát se + D 

zmocnit k + D 

ŽÁDAT+Ak 

a visa (N) 

a autoriza, a delega, a imputemici sa + konj. 

ACERE+D 
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CL 

DOOM 

GALR 

LR 

SCL 

SG 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Cereetari de lingvistiea 

Dietionar ortografie, ortoepie $i morfologie al limbii románe 

Gramatiea limbii románe 

Limba romána 

Studii $i eereetari lingvistice 

Studii de gramatiea 
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