
10 Souhrny v seznamech 
V seznamech je možné provádět dva druhy výpočtů: 

• v nových sloupcích (viz výše) 

• souhrny za sloupce (součet pohledávek za období, průměrná zůstatkové ceny, počet pohledávek jednoho 
zákazníka atd.) 

Souhrny za sloupce je možné vytvářet několika způsoby: 

• manuální vytvoření (viz 10.1) 

• automatické souhrny (viz 10.2) 

• pomocí funkcí SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS (viz 10.3) 

• ve formátovaných tabulkách (viz 11.) 

• jako kontingenční tabulky (viz 12.) 

Záleží na velikosti a složitosti databáze a úkolu. Je nutné si také uvědomit, že základní funkce pro součet, průměr a 
počet (SUMA, PRŮMĚR, POČET – viz karta Domů) nelze použít společně s filtrováním. Ukazují totiž vždy celkový 
výsledek bez ohledu na použitý filtr. 

10.1 Manuální vytváření souhrnů (SUBTOTAL) 

Asi nejjednodušší způsob vytvoření interaktivních souhrnů v seznamu je následující: 

1. přidat filtrovací šipky 
2. pod příslušný sloupec vložit souhrnnou funkci 
3. filtrovat v příslušných sloupcích, souhrn se podle toho mění 

Pozor – jako souhrnná funkce musí být použita funkce SUBTOTAL s příslušným parametrem (1 – průměr,  
2 – počet, 9 – součet,…). Tato funkce totiž zobrazuje výsledky správně podle použitého filtru. 

 

 
Vložení funkce SUBTOTAL 
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10.2 Automatické souhrny 

Druhý způsob vytváření souhrnů se dá použít pro jeden druh funkce (tedy např. součet pořizovacích a součet 
zůstatkových cen, nikoliv součet pořizovacích a průměr zůstatkových cen) a pokud potřebujeme vidět současně 
výsledky za všechny kategorie (nikoliv tedy interaktivně, jako pomocí SUBTOTAL). 

Postup je následující (chceme např. součet pohledávek podle odběratelů): 

1. Seznam se musí setřídit podle pole, kde budeme vytvářet souhrny (odběratel) 
2. Použít Data – Souhrn a vybrat příslušné hodnoty a položky 

 

 
Vytváření souhrnů pro sloupce PC a ZC 

 

Vytvoří se seznam se souhrny, kde lze interaktivně zobrazovat úrovně dat pomocí seskupovacích tlačítek.  

 
Souhrn, seskupený do druhé úrovně – pole PROV 

 

Poznámka: pokud potřebujeme kopírovat seznam pouze s úrovní mezisoučtů, nelze to provést jednoduše CTRL+C, 
CTRL+V. Takto by se kopírovaly i skryté položky. Pro kopírování se musí použít tento postup: 

1. Vybrat část seznamu se souhrny 
2. Domů – Najít a vybrat – Přejít na-jinak… - Pouze viditelné buňky 
3. CTRL+C, CTRL+V 

 

Souhrny lze ze seznamu jednoduše odstranit pomocí Data – Souhrn – Odebrat vše. 
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10.3 Souhrny ze seznamů (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS) 

Tato metoda umístí souhrn ze seznamu na libovolné místo, třeba i do jiného listu. Seznam bude bez jakýchkoliv 
úprav a bez filtrovacích šipek. Souhrn, v tomto případě součet, počet nebo průměr, může zahrnovat různé 
podmínky, které se zapisují jako argument příslušných funkcí. Funkce SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS mohou 
obsahovat i více těchto podmínek (tržby konkrétní pobočky za konkrétní období). 

Poznámka: ve starších verzích Excelu se používaly obdobné funkce - SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF. Tyto funkce 
jsou k dispozici pro zajištění kompatibility také v posledních verzích Excelu, z několika důvodů se ale nedoporučuje 
je používat (umožňují pouze jednu podmínku a mají odlišnou syntaxi). 

10.3.1 Popis funkcí 

SUMIFS (oblast_součtu; oblast_kritérií1; kritérium1;…) – součet hodnot podle podmínek 

AVERAGEIFS (oblast_průměru; oblast_kritérií1; kritérium1;…) – průměr hodnot podle podmínek 

COUNTIFS (oblast_kritérií1; kritérium1;…) – počet položek podle podmínek 

Funkce tedy mají velmi podobnou syntaxi. Oblasti kritérií a kritéria se mohou pro další podmínky opakovat. 
Rozsahy oblastí ve funkcích musí být stejné. Kritéria (podmínky) se zapisují v textové podobě. 

10.3.2 Příklady použití 

(předpokládáme inventární seznam za provozy a střediska, položky mají také pořizovací cenu, název a datum 
zařazení) 

Součet pořizovacích cen (sloupec H) za provoz A B (provozy jsou ve sloupci D): 

=SUMIFS(H6:H29;D6:D29;"A")+SUMIFS(H6:H29;D6:D29;"B") 
 

Součet pořizovacích cen, provoz viz P8 

=SUMIFS(H6:H29;D6:D29;P8) 
 

Součet pořizovacích cen za provoz C (sloupec D) a středisko C10 (sloupec E): 

=SUMIFS(H6:H29;D6:D29;"C";E6:E29;"C10") 
 

Součet pořizovacích cen menších než 100 000: 

=SUMIFS(H6:H29;H6:H29;"<100000") 
 

Součet pořizovacích cen menších než je v P12: 

=SUMIFS(H6:H29;H6:H29;"<"&P12) 
 

Součet pořizovacích cen, jejichž název začíná na A: 

=SUMIFS(H6:H29;C6:C29;"a*") 
 

Součet pořizovacích cen, zařazených v období: 

=SUMIFS(H6:H29;J6:J29;">1.1.2015";J6:J29;"<31.12.2017") 

10.3.3 Databázové funkce 

Pokud bychom potřebovali nalézt např. nejnižší pořizovací cenu, musíme použít jednu z tzv. databázových funkcí: 
DMIN, DMAX, DPOČET, DPRŮMĚR, DSUMA. Jejich syntaxe je odlišná: 

 

Minimální cena za Provoz A: 

=DMIN(A5:K29;8;P17:P18) 

A5:K29 – rozsah databáze 

Cena je v 8. sloupci 

P17 obsahuje název sloupce: Provoz 

P18 obsahuje konkrétní provoz: A 
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11 Formátované tabulky 
Největší novinkou v posledních verzích Excelu (2010 a vyšší) jsou formátované tabulky.  Název by ukazoval na to, 
že se jedná pouze o úpravu vzhledu tabulky, ale to je pouze jedna z mnoha vlastností formátovaných tabulek. Je 
to ideální technika na zpracování excelových seznamů. Většinou máme k dispozici seznam jako výstup 
z informačního systému a ten v Excelu převedeme na formátovanou tabulku. Potom můžeme využívat všechny její 
vlastnosti, např.: 

• moderní vzhled s automatickými příčkami 

• vytvoření dynamického rozsahu pro různé funkce a grafy 

• možnost přidat filtrovací šipky do více tabulek na listu a nové možnosti filtrování 

• jednoduché vytváření souhrnů 

• vytváření relace mezi tabulkami 

Poznámka: dále budeme rozlišovat označení seznam a formátovaná tabulka. Microsoft dokonce prosazuje 
označení: 

• „klasická“ tabulka: worksheet table 

• formátovaná tabulka: table 

11.1 Převod seznamu na formátovanou tabulku 

Převod je celkem jednoduchý: 

1. Vybrat seznam (CTRL+A) 
2. Domů – Formátovat jako tabulku, vybrat vzhled 

 

 
Převod seznamu na formátovanou tabulku 
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Poznámky: 

• může být vhodné předem si udělat kopii listu se seznamem, formátované tabulka se hůře převádí zpět na 
seznam 

• vzhled formátované tabulky lze upravit, může potom vypadat i jako klasická tabulka 

• pro zjištění, zda se jedná o formátovanou tabulku, se do ní nastavte (klik) – pokud máte k dispozici novou 
kartu Nástroje tabulky – Návrh, jedná se o formátovanou tabulku, jinak ne 

 

 
Formátovaná tabulka a nová karta Nástroje tabulky - Návrh 

 

 
Ukázka zástupných symbolů pro výpočet z formátované tabulky 

 

11.2 Vzhled formátované tabulky 

Vzhled formátované tabulky se vybere při vytváření (převodu), lze ho také následně změnit na kartě Nástroje 
tabulky – Návrh ve skupině Styly tabulky. Dále je možné zde využít skupinu Možnosti stylů tabulek (pruhované 
řádky, záhlaví atd.). 

Poznámky: 

• nejlepšího vzhledu dosáhneme, pokud původní seznam je bez barevných úprav (barvy písma a výplně: 
automatická) 

• je zbytečné, aby seznam obsahoval příčky – jsou automatickou součástí formátované tabulky (musíme být 
ale ve formátované tabulce) 

• mnoho dalších úprav je k dispozici na kartě Nástroje tabulky – Návrh, popř. přes místní nabídku 

• každá formátovaná tabulka má svůj název, který lze i změnit – viz Nástroje tabulky – Návrh, skupina 
Vlastnosti 
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11.3 Přidání a aktualizace dat 

Pokud se správně do formátované tabulky přidají data, stanou se součástí této tabulky. Vzhledem k tomu, že na 
formátovanou tabulku se např. funkce neodkazují pomocí adres buněk, ale pomocí symbolických názvů - např.:  

=SUMA(Tabulka2[[#Vše];[Por_Cena]]) 

vytvoří se tímto dynamické oblasti. Ty zahrnují potom i nové položky. 

Podmínkou je správné vložení těchto dat: 

• přímým zápisem do buněk na dalším řádku 

• kopírováním dat ze zdrojové tabulky – musí se ale kopírovat oblast („obdélník“), nikoliv celé řádky a přímo 
na následující volný řádek 

Konec formátované tabulky je označen symbolem (obrácené L). Pokud není zobrazený řádek souhrnů, lze tažením 
tento symbol přesouvat a např. opravit velikost formátované tabulky po chybném vložení dat. 

11.4 Souhrny 

Ve formátovaných tabulkách lze velice jednoduše vytvářet výpočty – souhrny za jednotlivé sloupce. Pokud 
filtrujeme, změní se náležitě výsledek. Automaticky se zde používá funkce SUBTOTAL, ale velmi jednoduše se tam 
vkládá. Postup je následující: 

1. Do formátované tabulky se přidá řádek souhrnů: Nástroje tabulky – Návrh – Řádek souhrnů 
2. V něm se příslušná souhrnná funkce jednoduše vybere ze seznamu 

Poznámky: 

• Pokud je nutné do tabulky přidat data, lze jednoduše zrušit zobrazení řádku souhrnů (Nástroje tabulky – 
Návrh – Řádek souhrnů), přidat data a následně řádek souhrnů opět zobrazit. Zachovají se zde připravené 
funkce. 

• Řádek souhrnů zobrazuje pro jeden sloupec pouze jednu funkci. Lze ji ale změnit. Pokud bychom pro 
jeden sloupec potřebovali třeba dvě souhrnné funkce současně (součet i průměr pořizovacích cen), lze 
buňku s výpočtem prostě nakopírovat jinam a změnit pouze typ souhrnné funkce 

• Pro zrušení zobrazení příslušné funkce v souhrnném řádku vybereme ze seznamu „Žádné“ 

 

 
Řádek souhrnů ve formátované tabulce 
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11.5 Filtrování  

Třídění a filtrování je ve formátovaných tabulkách obdobné jako v seznamech, má ale několik dalších výhod a 
možností: 

• Pokud máme na listu několik formátovaných tabulek, může mít každá své vlastní formátovací šipky – to u 
běžných tabulek na listu nelze 

• Ve formátovaných tabulkách lze od MS Excel 2016 filtrovat také pomocí průřezů - slicers (Nástroje tabulky 
– Návrh – Vložit průřez) 

 

 
Ukázka průřezů ve formátované tabulce 
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Další ukázka průřezů ve formátované tabulce 

 

11.6 Převod zpět na seznam 

Pokud potřebujeme převést formátovanou tabulku na klasický seznam, je pro to připravena volba Převést na 
oblast na kartě Nástroje tabulky – Návrh. předem je ale vhodné zrušit zobrazování barevných řádků nebo 
následně seznam „odbarvit (Domů Barva motivu, Barva písma). 

Někdy může být proto vhodnější ještě před převodem seznamu na formátovanou tabulku si udělat kopii listu. 

 

 

 

 

 

 

 


