
 

Otázky s have a have got 
 
Tohle je něco, na co se mne lidé často ptají, a také něco, kde lidé (zvláště ti, kteří 
s angličtinou spíše začínají) relativně často chybují. A protože já i vy určitě toužíme chybovat 
co nejméně, pojďme si teď na have a have got posvítit, souhlasíte? 
 
V zásadě máte dvě možnosti, jak říci, že něco vlastníte, a rozdíl mezi nimi je minimální. Já 
například mám hodně anglických knih (true story) a tak můžu říci: 
 

• I have a lot of English books (Mám hodně anglických knížek) 
 
A nebo 
 

• I have got a lot of English books (Mám hodně anglických knížek) 
 
Někteří lidé říkají, že have got je více neformální, ale v běžné komunikaci si s tím, dle mého, 
není třeba jakkoliv lámat hlavu. Co ale důležité je, je to, jak se v obou případech tvoří zápor a 
otázka. Pojďme si na to tedy pěkně popořadě podívat. 
 
Sloveso have (tedy významové sloveso have – mít) se chová jako jakékoli jiné významové 
sloveso, a tedy otázku v přítomné čase tvoříme pomocí do či does. Například můžeme tedy 
říci: 
 

• I have a lot of English books (+) 
• I don’t have a lot of German books (-) 
• Do you have a lot of books? (?) 

 
Pro have got pak ale platí zcela jiná pravidla. Zde tvoříme zápor tak, že říkáme haven’t got 
(ve třetí osobě jednotného čísla pak hasn’t got). Otázku pak tvoříme pomocí have 
you/we/they got či has he/she/it got. Opět si dám tři ukázkové věty, ok? 
 

• I have got a lot of English books (+) 
• I haven’t got a lot of German books (-) 
• Have you got a lot of books? (?) 

 
Možná si teď říkáte, kde se tady dá jako chybovat…hned vám to povím. To, že v kladné větě 
je v zásadě jedno, jestli za have dám got (I have (got) a lot of ideas), může svádět k dojmu, že 
to stejné platí i u otázky a záporu – zde je již ale prosté vynechání got prostě chyba… Have 
you a dog či I haven’t time jsou tedy věty, které jsou jednoznačně špatně. 
 
 


