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Použití 

• Have to + infinitiv se používá k vyjádření povinnosti, nezbytnosti 

něco vykonat. (musím) 

 

• Don‘t have to + infinitiv se používá k vyjádření toho, že není 

nutné, nezbytné něco vykonat. (nemusím) 

 



Použití 

• V přítomném čase je možné použít buď  

  have to + infinitiv   

    nebo  

  have got to + infinitiv 

 

„have got to“ je velmi oblíbené a často používané v hovorové 
angličtině  

„got to“ se přitom často objevuje ve zkrácené formě „gotta“ 

! „Have got to“ nelze použít v minulosti, tento tvar existuje pouze v 
přítomném čase ! 

 

 

 



Použití 

• Had to + infinitiv se používá k vyjádření povinnosti, nezbytnosti 

něco vykonat v minulosti. (musel jsem) 

 

• Didn‘t have to + infinitiv se používá k vyjádření toho, že nebylo 

nutné, nezbytné něco vykonat. (nemusel jsem) 

 



Význam 

• Povinnost, nutnost vyjádřená slovesem have to v různých tvarech 

bývá zpravidla stanovena vnějším prostředím, okolnostmi či 

pravidly. 

• You have to drive on the left in the UK. 

 

• Nutnost, kterou si uvědomíme sami vnitřně se většinou vyjadřuje 

slovesem „must“  

• I must stop eating so much sweets.  

• I must see her soon.  

 

 



Význam 

Have to 

I have to finish this report. 

Muset 

Musím dokončit tuto zprávu. 

Don‘t have to 

You don‘t have to help me. 

Nemuset 

Nemusíš mi pomáhat. 

Had to 

I had to write a test. 

Muset ( pro minulost) 

Musel jsem psát test. 

Didn‘t have to  

I didn‘t have to stay there. 

Nemuset ( pro minulost)  

Nemusel jsem tam zůstat. 



Have to/had to - positive 

Podmět Have to 

Had to 

Infinitiv Zbytek věty 

I, you, we, they have to  start  work at 8 

o‘clock. 

He, she, it has to stop right now. 

I, you, we, they had to start work at 8 

o‘clock. 

He, she, it had to be  ready on 

Monday. 



Have to/ Had to - negative 

Podmět zápor Have to Infinitiv Zbytek věty 

I, you, we, 

they 

don‘t have to  start  work at 8 

o‘clock. 

He, she, it doesn‘t have to stop right now. 

I, you, we, 

they 

didn‘t have to start work at 8 

o‘clock. 

He, she, it didn‘t have to be  ready on 

Monday. 



Have to/ Had to - questions 

Tázací 

zájmeno/f

ráze 

Pomocné 

sloveso 

Podmět Have to Infinitiv Zbytek 

věty 

- Do I, you, 

we, they 

have to  start  work at 8 

o‘clock? 

Why does he, she, 

it 

have to stop right now? 

- Did I, you, 

we, they 

have to start work at 8 

o‘clock? 

When did he, she, 

it 

have to be  ready? 
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