
MS EXCEL - časté chyby při zadávání vzorců 

Následující tabulka obsahuje přehled nejběžnějších chyb, ke kterým dochází při zadávání vzorců, a 

vysvětlení způsobu jejich opravy: 

Je třeba zkontrolovat 
následující 
skutečnosti 

Další informace 

Každá funkce začíná 
znaménkem = (rovná 
se).   

Pokud vynecháte znaménko rovná se, může být to, co zadáte, zobrazeno 
jako text nebo jako datum. Pokud například zadáte SUMA(A1:A10), aplikace 
Microsoft Office Excel zobrazí textový řetězec SUMA(A1:A10) a neprovede 
výpočet. Pokud zadáte 11/2, zobrazí aplikace Excel datum 2. 11. (za 
předpokladu, že formát buňky je Obecný), místo aby vydělila hodnotu 11 
hodnotou 2. 

Stejný počet levých 
a pravých závorek   

Ujistěte se, že všechny závorky tvoří pár. Při vytváření vzorce se zadávané 
závorky v aplikaci Excel zobrazují barevně. 

Označení oblasti 
pomocí dvojtečky   

V případě, že odkazujete na oblast buněk, oddělte odkaz na první a poslední 
buňku oblasti dvojtečkou (:). Například A1:A5.  

Zadání všech 
požadovaných 
argumentů   

Některé funkce vyžadují více argumentů. Ujistěte se také, zda jste nezadali 
příliš mnoho argumentů. 

Zadání správného 
typu argumentů   

Některé funkce, například SUMA, vyžadují číselné argumenty. Jiné funkce, 
například NAHRADIT, vyžadují alespoň u jednoho argumentu textovou 
hodnotu. Pokud jako argument použijete nesprávný typ dat, může aplikace 
Excel vrátit neočekávané výsledky nebo zobrazit chybu. 

Počet vnořených 
funkcí nesmí 
přesáhnout 64   

Do jedné funkce nelze zadat (neboli vnořit) více než 64 úrovní funkcí. 

Uzavření názvů jiných 
listů do jednoduchých 
uvozovek   

Pokud vzorec odkazuje na hodnoty či buňky na jiných listech nebo v jiných 
sešitech, jejichž název obsahuje jiný než abecední znak, je nutné název 
uzavřít do jednoduchých uvozovek ( ' ). 

Uvedení cesty 
k externím sešitům   

Přesvědčte se, zda všechny externí odkazy obsahují název sešitu a cestu 
k jeho umístění. 

Zadání čísel bez 
formátování   

Čísla při zadávání do vzorců neformátujte. I kdyby hodnota, kterou chcete 
zadat, byla například 10 000 Kč, zadejte ji do vzorce jako 10000. 

 
 
 
 
 

Zdroj: Office Online 
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