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Podmíněné formátování 

• Podmíněné formátování umožňuje měnit formát buňky na základě 
hodnoty. Změna formátu je automatická a pokud dojde ke změně 
hodnoty, Excel opakovaně vyhodnotí nastavené podmínky a v 
případě jejich splnění změní formát buňky.  

• Při použití podmíněného formátování můžete změnit: 
– formát čísla 
– formát písma 
– formát ohraničení buňky 
– formát výplně buňky 

• Můžeme také využít vložení následujících grafických prvků do 
buňky: 
– dvou- nebo tříbarevných (přechodových) škál 
– datových čar 
– sady ikon 



Podmíněné formátování 

• Excel umožňuje nastavit v buňce podmíněné 
formátování na základě: 
– hodnoty v této buňce 

– hodnoty v jiné buňce 

– porovnáním hodnoty v této buňce a v jiné buňce 

– porovnáním hodnoty v této buňce a výsledku výpočtu 
vzorce nebo funkce 

– pořadí (formátování n prvních nebo n posledních 
hodnot) 

– existence nebo neexistence duplicitních hodnot 



Podmíněné formátování 

Veškeré nastavení formátovacích pravidel lze obecně 
popsat v těchto pěti krocích: 
1. Klepnete na buňku nebo označíte oblast buněk, pro 

kterou požadujete nastavit podmíněné formátování 
2. Klepnete v kartě Domů ve skupině Styly na tlačítko 

Podmíněné formátování 
3. Zvolte typ pravidla podmíněného formátování 
4. Vytvořte konkrétní podmínku, kterou bude Excel 

testovat (např. hodnota v buňce > 100) 
5. Nastavte formát, který bude použit na buňku v 

případě, že je splněna podmínka z předchozího kroku 



Formátovat buňky na základě hodnot  

Dvoubarevná škála 
• zvolíme odstín (výplň buněk) pro nejvyšší a nejnižší hodnotu,  
• ostatní buňky mají různou intenzitu těchto odstínů podle toho, ke 

které hodnotě mají blíž  
 



Formátovat buňky na základě hodnot  

Tříbarevná škála  
• podobné jako dvoubarevná škála, ale navíc můžeme 

určit odstín třetí hodnoty  
 



Formátovat buňky na základě hodnot  

Datové čáry   
• vybereme odstín, kterým se zbarví buňky, na základě dalšího 

nastavení (buňka s nejvyšší hodnotou se zbarví celá, s nejnižší vůbec 
a ostatní částečně podle toho, jakou hodnotu obsahují)  
 

 



Formátovat buňky na základě hodnot  

Sada ikon  

• zvolíme, jaké 
ikony se u 
jednotlivých 
hodnot zobrazí  

  

 

 



Formátovat pouze buňky obsahující 
• umožňuje nastavit formát buněk, které splňují určitou podmínku 

– např. buňky, které obsahují číslo 43, budou mít růžovou výplň a červené písmo  

 



Podmíněné formátování 

• Dále můžeme formátovat např.: 

– několik nebo několik procent prvních nebo 
posledních hodnot 

– hodnoty nad průměrem nebo pod průměrem 

– jedinečné a duplicitní hodnoty  

 


