II. vazba HAVE GOT + plný infinitiv slovesa
Používá se pro vyjádření toho, co teď musíte udělat, teď je to urgentní,
naléhavé, nikoli opakovaně.

I’ve got to go.

= Musím jít. (používá se v BrE i v AmE, všude)

Dejte si pozor na odlišnou výslovnost v britské (BrE) a americké (AmE)
angličtině: BrE: /aiv ‘got tə ‘gəu/
AmE: /aiv ‘ga:t tə ‘gou /
Tato vazba se slovesem se používá po celém světě pouze v kladné
oznamovací větě v přítomném čase. Otázky a zápory nejsou běžné.
Vazbu “I’ve got to go.” opět nelze použít pro opakovanost. Jestli chcete
říct „Musím tam chodit každý den.“, použijete tzv. opis HAVE TO (viz pravá
část tabulky).
Vazba “I’ve got to go.” se nepoužívá ve formálním projevu. Je to pouze
hovorová (neformální) alternativa přítomného času „Teď musím.“.
Vazbu “I’ve got to go.” nelze použít v jiných časech než v čase přítomném.
V neformálním hovoru se tato vazba ještě často zkracuje na svoji
nespisovnou podobu, hlavně v americké angličtině:
I’ve got to go. = I’ve gotta go. /aiv ‘gadə ‘gou/ = Musím jít.
Je možné zde i vypustit pomocné sloveso (‘ve):
I got to go. = I gotta go. /ai ‘gadə ‘gou/ = Musím jít.
Ve 3. osobě jednotného čísla se ale nikdy pomocné sloveso (‘s) nevypouští:
She’s got to go. = She’s gotta go. = Ona musí jít.
Další příklady:
She’s got to be mine.
You’ve just got to do it.
I’ve got to tell you something.
Tabulka č. 12b MP

= Musí být moje.
= Ty to prostě musíš udělat.
= Musím ti něco říct.

II. význam. sloveso HAVE + plný infinitiv slovesa
Používá se pro vyjádření toho, co musíte udělat teď a také pro vyjádření
toho, co musíte dělat, jste nuceni dělat, každý den opakovaně.
Jedná se vlastně o tzv. opis HAVE TO, který většinou už znáte. Přehled pro
sloveso HAVE TO najdete v tabulce č. 6 MP.
Opis HAVE TO se používá všude, v americké i britské angličtině.
Výslovnost je také všude stejná /hæftə/.

I have to go there. = Musím tam jít. (teď)
She has to go there. = Ona tam musí jít. (teď)
I have to go there every day.
= Musím tam chodit každý den. (opakovaně)

Do you have to go there? = Musíš tam jít? (teď)
Do you have to go there every day?
= Musíš tam chodit každý den? (opakovaně)

I don’t have to go there. = Nemusím tam jít. (teď)
She doesn’t have to go there every day.
= Ona tam nemusí chodit každý den. (opakovaně)
Tuto vazbu (opis HAVE TO) lze použít i v jiných časech. Viz další příklady.
Další příklady:
She had to go there.
= Musela tam jít.
Where did she have to go?
= Kam musela jít?
She didn’t have to say anything. = Nemusela nic říkat.
I will have to say it again.
= Budu to muset říct znovu.
I won’t have to do anything.
= Nebudu muset nic dělat.
You would have to pay for it.
= Musel bys za to zaplatit.
Have you ever had to pay for this? = Už jsi musel někdy za tohle platit?
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