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MS Excel - formátování �ísel (formátovací kódy) 

 

Text a mezery 
 
“ “ (uvozovky) Oby�ejný text musí být uzav�en v uvozovkách. 

Znaky, které nemusí být uzav�eny v uvozovkách: K� + - / ( ) : ! ^ & ‘ ~ { 
} = < > 
P�.: „m�sí�n� pr�m�r “ 0,00 K� zobrazí: m�sí�n� pr�m�r 100,50 K� 

\znak zobrazení speciálních znak� (nap�. formátovacích) 
; Odd�luje sekce formátu, nap�. pro kladná a záporná �ísla. 

P�. 0,00 K� „ p�ebytek“; - 0,00 K� „ nedostatek“ zobrazí v p�ípad� 
kladného �ísla: 27,50 K� p�ebytek a v p�ípad� záporného �ísla: -27,50 
K� nedostatek 

_ (podtržítko) mezera 
*znak Opakování následujícího znaku dokud nebude zapln�n sloupec 

 

�ísla 
# Budou zobrazeny pouze platné �íslice, nebudou zobrazeny nuly. 

P�.: kód ###,# zobrazí �íslo 89,68 jako 89,7 (nebudou zobrazeny nuly, 
nadbyte�né �íslice budou zaokrouhleny) 

0 (nula) Na pozici bude vždy zobrazena �íslice nebo nula. 
P�.: kód #,000 zobrazí �íslo 8,9 jako 8,900  

? Místo nadbyte�ných nul budou p�idány mezery. 
P�.: kód ???,??? zobrazí �ísla se zarovnanými desetinnými �árkami 

 (mezera) Odd�lova� tisíc� 
P�.: kód # ### zobrazí �íslo 12 000 

 

Barvy 
[název_barvy] Barevné odlišení - do hranatých závorek je vepsán jeden z názv� 

barev: �erné, Azurové, Purpurové, Bílé, Modré, Zelené, �ervené, 
Žluté. Hranaté závorky musí být první položkou v p�íslušné �ásti kódu. 
P�.: [�ervené] 0,00 K� 
�asté použití u podmínek: 
[�ervené][<=100];[Modré][>100] 
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Datum 
m M�síce jako �ísla od 1 do 12 
mm M�síce jako �ísla od 01 do 12 
mmm M�síce jako �ímské �íslice od I do XII 
mmmm M�síce jako text leden - prosinec 
mmmmm M�síce jako první písmeno názvu m�síce 
d Dny jako �ísla od 1 do 31 
dd Dny jako �ísla od 01 do 31 
ddd Dny jako zkratky názv� dn� po - ne 
dddd Dny jako text pond�lí - ned�le 
rr Roky jako �ísla od 00 do 99 
rrrr Roky jako �ísla od 1900 do 9999 

 

�as 
H Hodiny jako �ísla od 0 do 23 
hh Hodiny jako �ísla od 00 do 23 
m Minuty jako �ísla od 0 do 59 
mm Minuty jako �ísla od 00 do 59 
s Sekundy jako �ísla od 0 do 59 
ss Sekundy jako �ísla od 00 do 59 
h dop./odp. Hodiny ve formátu 4 dop. 
h:mm dop./odp. �as ve formátu 4:36 dop. 
h:mm:ss dop./odp. �as ve formátu 4:36:02 dop. 
 


