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RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ODKAZY – 
OPAKOVÁNÍ 

 
Příkladem, se kterým budeme pracovat, bude prodej zboží za 45 Kč s DPH, 

které je 21%. V tabulce vidíme prodané kusy za každý měsíc. 

 
  

Tržbu s DPH spočítáme tak, že vynásobíme počet prodaných kusů v daném 

měsíci s cenou jednoho kusu. 
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Výsledek v buňce D5 je správně. Po přetažení do ostatních buněk jsou ale 

výsledky nesprávné. Vidíme, že je nutné rozlišovat relativní a absolutní odkazy.  

 
 

Odkaz na cenu kusu s DPH by měl být absolutní. S absolutním odkazem na 

tuto buňku už Excel po přetažení do dalších buněk počítá správně.  

 

 
  

Excel při přetažení automaticky mění odkaz s tím, jak se nám posouvá buňka, 

do které chceme zapsat výsledek. Když např. z buňky E5 přetáhneme odkaz na E6, 

parametr odkazu se změní z C5 na C6. Znak dolaru si můžeme představit jako kotvu, 

která parametr chrání od toho, aby se měnil. 
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Odkazy na buňky lze ale udělat i jinak. Excel umožňuje buňky pojmenovávat. 

Automaticky se jmenují podle písmena sloupce a čísla řádku (např. C1). Buňku C1 si 

ale můžeme sami pojmenovat: 

1) označíme buňku, kterou chceme pojmenovat (v našem případě to bude 

buňka C1) 

2) klikneme do lišty v levém horním rohu, kde máme uvedeno „C1“, 

a napíšeme „cenaDPH“ 

 

 
Nyní má buňka 2 názvy („C1“ a „cenaDPH“). Pokud chceme znát např. 

dvojnásobek hodnoty v buňce, máme 2 možnosti, jak toho dosáhnout: 

1.  

2.  
Excel ví, že „cenaDPH“ označuje právě buňku C1. Odkaz na takto 

pojmenovanou buňku je vždy absolutní. Názvy buněk lze měnit, mazat atd.: 

1) přejdeme na záložku vzorců (Formulas) 

2) klikneme na „Define name“  

3) zobrazí se nám tabulka se všemi námi použitými názvy v dokumentu 

 
 

 

 

 

 

 



   Byznys a právo 
 Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. 

www.nostis.org 
 

 6 

Vidíme, že když klikneme na „cenaDPH“, zobrazí se nám, že odkazuje na 

buňku C1. 

 
 

 Pokud název odstraníme, Excel u počítání dvojnásobku hlásí chybu. Neví, co 

má počítat, protože žádná buňka s takovým názvem, jako je v odkazu, neexistuje. 

 
 Teď můžeme do odkazu napsat např. název „cenasDPH“ a poté pojmenovat 

buňku C1 „cenasDPH“. Vidíme, že odkaz opět funguje správně. 
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ODKAZY – TRŽBY A DPH 
 Na stejném příkladu si zkusíme, jak spočítat tržbu bez DPH.  

 
 

 Teď už umíme buňku pojmenovat, takže si buňku, kde máme vepsáno 

DPH 21%, pojmenujeme jako „DPH“. Tržbu bez DPH získáme tak, že buňku s tržbou 

s DPH vydělíme součtem 1+DPH, tedy číslem 1,21. Poté odkaz přetáhneme do 

ostatních buněk. 
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Nesmíme přitom zapomenout dát výraz 1+DPH do závorky, protože Excel se 

řídí matematickými pravidly. Nejprve tedy násobí a dělí a až poté sčítá a odečítá. 

Pokud bychom závorku nenapsali, buňka s cenou s DPH se nejdříve vydělí 1 a teprve 

poté bude přičteno DPH. Výsledky by tedy potom byly nesprávné. 

 
 Excel je interaktivní. Když tedy zvýšíme cenu produktu na 50 Kč a sazbu 

DPH na 15%, Excel automaticky vše přepočítá. Stačí změnit jednu buňku a všechny 

buňky, které jsou na ní závislé, se změní také. 
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ABSOLUTNÍ ODKAZY NA ŘÁDEK A SLOUPEC 
 V některých případech můžeme chtít, aby ve vztahu ke sloupcům byl odkaz 

absolutní a k řádkům relativní nebo naopak. Vysvětlíme si to na následujícím 

příkladu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Máme linky A, B a C, na kterých jsme při výrobě dosáhli nějakého obratu a 

tyto korunové částky chceme přepočítat na eura. V řádku č. 3 vždy vidíme kurz 

v určitém měsíci. Výpočet provedeme takto: 

1) napíšeme „=“ 

2) odkážeme na částku v korunách 

3) vydělíme kurzem eura a získáme tak správný výsledek 
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Když ale tuto buňku zkopírujeme na buňku jinou, odkaz nefunguje správně.  

 
Nemáme tam totiž absolutní odkaz na buňku, ve které je vepsán kurz. Při 

posunu o 4 buňky dolů se nám i odkaz na buňku s kurzem přesunul o 4 buňky dolů a 

tam už je jiná hodnota. Dělíme buňku B11 buňkou B7. 

 
 Potřebujeme tedy, aby odkaz na buňku s kurzem byl absolutní. 
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Když ale odkaz přesuneme také do buňky napravo, tedy do únorových hodnot, 

Excel dále počítá s lednovým kurzem eura. 

 
 Náš absolutní odkaz bude vždy odkazovat na tuto jednu konkrétní buňku. My 

ale potřebujeme, aby se odkaz kopírovaný vertikálně neupravoval, ale odkaz 

kopírovaný horizontálně ano, na buňku ve stejném řádku, ale v jiném sloupci.  

 Toho lze docílit tak, že znak dolaru necháme jen před tím, co se má měnit - 

v našem případě tedy před odkazem na řádek. Před odkazem na sloupec znak dolaru 

vynecháme, aby se měnil v závislosti na tom, do které buňky má být proveden 

výpočet. 
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 Pak tento odkaz funguje správně. Ve vertikálním směru se odkaz nemění (je 

absolutní), ale v horizontálním se vždy mění odkaz na sloupec (je relativní). Tento 

odkaz nazýváme poloabsolutním. 
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PROCVIČENÍ ODKAZŮ 
Teď, když jsme se naučili používat relativní, absolutní a poloabsolutní odkazy, 

si je procvičíme na následujícím příkladu: 

 
 Za každý úkon je inkasována jiná odměna. Naším úkolem je za pomoci horní 

tabulky s počtem úkonů doplnit dolní tabulku tak, aby po jednotlivých měsících 

znázorňovala částky vyinkasované za jednotlivé typy úkonů. 

 Výpočet: 

1) do buňky C9 napíšeme „=“ 

2) klikneme na počet úkonů typu A v lednu 

3) tento počet vynásobíme částkou, která je předvolena – tedy částkou 

500 Kč 
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Pokud ale tento odkaz přetáhneme na celou tabulku, výsledky budou 

nesprávné. 

 
 Je to opět kvůli absolutním a relativním odkazům. Pokud se podíváme na 

odkaz, zjistíme, že se odkazuje vždy na buňku o 1 doleva a o 6 nahoru. 

 

 
 My ale potřebujeme, aby se vždy odkazovalo jen na jeden určitý řádek, na 

cenu určitého typu úkonu. Odkaz na buňku C3 je v pořádku. Pokud se posuneme o 

buňku doprava, chceme, aby se odkaz změnil na buňku D3, a pokud se posuneme o 

buňku dolů, chceme, aby bylo odkázáno na buňku C4. 

 Odkaz na buňku B9 už ale správně není. Chceme, aby se při posunu o buňku 

dolů (z C9 na C10) odkaz změnil na buňku B10, protože počítáme úkony typu B. Při 

posunu o buňku doprava ale nechceme, aby se odkazovalo místo B9 na C9, protože 

už by se neodkazovalo na cenu za úkon typu A. 
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 Potřebujeme tedy, aby odkaz ve směru vertikálním byl relativní, zatímco ve 

směru horizontálním absolutní. Před číslem řádku (9) tedy znak dolaru nebude, před 

označením sloupce (B) ale znak napíšeme. 

 

 
 

 Teď, pokud vzorec přetáhneme na celou tabulku, už dostáváme správné 

výsledky. 

 
 

 Je vhodné naučit se pracovat s relativními, absolutními a poloabsolutními 

odkazy. Pokud bychom vše zadávali ručně, může to být nevýhodné vzhledem 

k velikosti tabulky a také je snadné udělat v nějakém odkazu chybu. 



   Byznys a právo 
 Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. 

www.nostis.org 
 

 16 

BYZNYSPLÁN – POPIS JEDNOTLIVÝCH 
POLOŽEK 
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 Máme zákazníky, kterým budeme dodávat nějaký paket vína každý měsíc 

(řádek č. 5). Předpokládáme, že počet zákazníků bude stále růst o 25% (C5). Jeden 

paket vína prodáváme za 990 Kč (C6). Přitom nás ale stojí jen 650 Kč (C9) + 60 Kč 

poštovné (C10). 

 Variabilními výnosy (B4), od kterých se odečtou variabilní náklady (B8), 

musíme pokrýt ještě nějaké fixní náklady (B14): 

• marketing: 10 000 Kč (D15) 

• someliér: 10 000 Kč (D16) – nemusíme přepočítávat mezi hrubou a 

superhrubou mzdou, protože je na IČO 

• skladník s hrubou mzdou: 15 000 Kč (C17) – zde nesmíme zapomenout 

na rozdíl mezi hrubou a superhrubou mzdou – za každý měsíc za skladníka 

zaplatíme 20 100 Kč (o 34% navíc) 

 

 
Vedle výnosů a nákladů ještě musíme počítat s financováním (D21). Na toto 

vše jsme si půjčili částku 100 000 Kč (D22). Předpokládejme, že z ní každý měsíc 

platíme nějaký úrok, 9% (C23), a že ji máme ke konci roku splatit (v prosinci).  

Bude nás také zajímat, jaký je náš cash-flow za každý měsíc (B25) a jaký je 

celkový cash-flow našeho byznysu (B26). 
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BYZNYSPLÁN – NÁRŮST POČTU ZÁKAZNÍKŮ 
Vymyslíme si, že v lednu získáme 30 zákazníků (D5), např. známých, a že se 

každý měsíc zpráva o našem víně bude šířit a každý měsíc nám přibude 25% 

zákazníků (C5). Žluté buňky jsou parametry, které jsme si přímo zadali. To, co žluté 

není, je nějaký výpočet. 

V lednu tedy máme 30 zákazníků a v únoru jich máme o 25% více: 

1) do buňky E5 napíšeme „=“ 

2) dále napíšeme „ROUND“ („ZAOKROUHLIT“) 

3) v závorce odkážeme na lednový počet zákazníků (D5) 

4) tento počet vynásobíme odkazem na parametr, který obsahuje procentuální 

nárůst zákazníků, tedy 1,25 (C5) 

5) napíšeme středník a za něj 0, aby byl počet zákazníků zaokrouhlen na celá 

čísla, a ukončíme závorku 

 

 
6) přetáhneme odkaz do celého řádku a vidíme, jak nám počet zákazníků každý 

měsíc narůstá 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 



   Byznys a právo 
 Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. 

www.nostis.org 
 

 19 

Počítáme s tím, že každý zákazník nám zaplatí částku 990 Kč (C6). 

Provedeme tedy výpočet našeho celkového měsíčního výnosu: 

1) do buňky D4 napíšeme „=“ 

2) odkážeme na počet zákazníků v daném měsíci, tedy lednu (D5) 

3) tento počet vynásobíme absolutním odkazem na částku 990 Kč (C6) 

 

 
4) odkaz přetáhneme do celého řádku „Výnosy“ 

 

 

 
 

Přímé náklady, které jsou závislé na počtu zákazníků v daném měsíci, 

spočítáme takto: 

1) do buňky D8 napíšeme „=“ 

2) odkážeme na počet zákazníků v daném měsíci, tedy lednu (D5) 

3) tento počet vynásobíme součtem absolutních odkazů nákupní ceny vína, tedy -

650 Kč (C9), a poštovného, tedy -60 (C10) – součet nesmíme zapomenout dát 

do závorek 
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4) odkaz přetáhneme do celého řádku „Přímé náklady“ 

 

 

Nepřímé náklady jsou fixní, příliš se nemění. Na marketing dáme každý 

měsíc 10 000 Kč a na someliéra také 10 000 Kč. Skladník sice obdrží hrubou mzdu 

15 000 Kč, ale pro nás to celkově, včetně všech daňových povinností, znamená 

náklad 20 100 Kč (hrubá mzda + 34%). Spočítáme je takto: 

1) do buňky D14 napíšeme „=“ 

2) dále napíšeme „SUM“ („SUMA“) 

3) poté hromadně odkážeme na buňky, kde jsou vepsány naše výdaje na 

marketing (D15), someliéra (D16) a skladníka (D17) 

 

 
4) nakonec odkaz přetáhneme do celého řádku „Nepřímé náklady“ 
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Také potřebujeme zjistit naše provozní cash-flow: 

1) do buňky D19 napíšeme „=“ 

2) sečteme odkazy na buňku s variabilními výnosy (D4), variabilními náklady 

(D8) a fixními náklady (D14) 

 

 
3) nakonec odkaz přetáhneme do celého řádku „Provozní cash-flow“ 

 

 

Vidíme, že v prvních měsících je cash-flow záporný. Máme příliš malé 

výnosy na to, abychom pokryli nepřímé náklady. S rostoucím počtem zákazníků se 

ale náš cash-flow bude srovnávat, až budeme v kladných hodnotách, kterých podle 

tabulky dosáhneme v srpnu. Paket vín dodáme za 990 Kč, ale koupíme ho jen za 710 

Kč. Tento rozdíl (280 Kč) je náš variabilní čistý výnos. 

Hrubá marže je součtem variabilních výnosů a variabilních nákladů: 

1) do buňky D12 napíšeme „=“ 

2) sečteme odkazy na buňky D4 a D8 
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3) nakonec odkaz přetáhneme do celého řádku „hrubá marže“ 
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BYZNYSPLÁN – FINANCOVÁNÍ 
Na začátku našeho podnikání jsme načerpali částku 100 000 Kč a každý měsíc 

platíme 9% úrok. Ten spočítáme takto: 

1) do buňky D23 napíšeme „=“ 

2) za „=“ napíšeme „-“ 

3) absolutním odkazem odkážeme na buňku s půjčkou 100 000 Kč (D22) 

4) tento odkaz vynásobíme absolutním odkazem na buňku s úrokem 9% (C23) 

5) poté součin vydělíme 12 

 

 
6) nakonec odkaz přetáhneme do celého řádku „úroky“ 

 

 

Výslednou částku financování získáme takto: 

1) do buňky D21 napíšeme „=“ 

2) poté napíšeme „SUM“ („SUMA“) 
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3) odkážeme hromadně na buňky, kde je vepsaná načerpaná částka (D22) a 

úroky (D23) 

 

 
4) nakonec odkaz přetáhneme do celého řádku „Financování“ 

 

 

Na začátku jsme si určili, že v prosinci máme naši půjčku splatit. Do 

prosincového sloupečku si tedy napíšeme do řádku „čerpání a splátka úvěru“ tento 

odkaz: 

 
Výsledná částka financování v prosinci se nám tedy změní o splacený dluh. 

 

 

 

Nyní si sečtěme provozní cash-flow a cash-flow financování: 

1) do buňky D25 napíšeme „=“ 

2) sečteme odkazy na variabilní výnosy (D4), variabilní náklady (D8), fixní 

náklady (D14) a cash-flow financování (D21) 
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3) nakonec odkaz přetáhneme do celého řádku „Cash-flow provoz + 

financování“ 

 

 
Zjistili jsme, že na konci ledna máme díky půjčce kladné cash-flow – 

z načerpaných 100 000 Kč se odečetl provozní cash-flow a výdaj na úrok. V dalším 

měsíci už cashflow ale dosahuje záporných hodnot, protože už nemáme žádné 

načerpané peněžní prostředky (úvěr), ale máme jen záporné provozní cash-flow a 

úrok. 

Dále nás zajímá naše celková finanční situace, souhrn všech měsíců. Na 

konci ledna tedy máme 67 550 Kč. Dále budeme postupovat takto: 

1) do buňky D26 napíšeme „=“ a odkážeme na buňku D25 

2) do buňky E26 napíšeme „=“ 

3) odkážeme na buňku, kde máme množství peněžních prostředků na konci 

minulého měsíce (leden) (D26) 

4) tento odkaz sečteme s odkazem na provozní cash-flow a cash-flow 

financování tohoto měsíce (únor) (E25) 

 



   Byznys a právo 
 Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. Ph.D. 

www.nostis.org 
 

 26 

 
 

5) nakonec odkaz přetáhneme do celého řádku „Cash kumulovaně“ 

 

 

 

V tomto posledním řádku vidíme naše výsledky v průběhu celého roku. 

Excel nám také ukáže, že nám úvěr nestačí. Hodnoty se stále více vyrovnávají, až 

jsme se v listopadu ocitli v kladných hodnotách. V prosincovém sloupečku máme 

opět záporné hodnoty, protože jsme museli splatit celý náš úvěr. V následujícím lednu 

už ale opět budeme v kladných hodnotách. 
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 Zde můžeme vidět náš výsledný byznysplán: 
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PROCVIČENÍ PRÁCE S BYZNYSPLÁNEM 
 Abychom v celkovém součtu nikdy neskončili v minusových hodnotách, 

můžeme zkusit změnit výši našeho úvěru např. na 160 000 Kč.  

 

 

 

 

To nám zajistilo vždy kladnou hodnotu našich peněz. Nejnižší částkou je teď 

540 Kč. Protože je ale byznysplán jen odhad, ve skutečnosti je možné, že nám počet 

zákazníků nebude růst o 25%, ale třeba méně. Můžeme si navolit tedy i vyšší úvěr, 

abychom měli vyšší rezervu. 

Excel nám takto umožňuje prozkoumat různé možnosti. Pokud bychom 

změnili nárůst zákazníků na 20%, ztráta bude hlubší a vyrovnání bude daleko 

pozvolnější. Naopak pokud bychom zvýšili nárůst zákazníků na 50%, růst našich 

finančních prostředků bude daleko rychlejší. 

Excel nám nepomůže odhadnout ideální růst. My sami musíme zadat vstupní 

parametry a dospět k rozumnému výsledku. Zadání správných čísel je na našem 

byznysovém odhadu. Je také vhodné počítat s nějakou chybou a udělat si citlivostní 

analýzu. Musíme si uvědomit, že realita se od naších představ o průběhu podnikání 

může lišit. 

 


