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TÉMA: Scéná�e 
 
Finan�ní analytik vypracoval pro spole�nost Naše zahrada, a.s.  �ty�i varianty tvorby 
rozpo�tu pro reklamu pro jednotlivá �tvrtletí. Spole�nost uvažuje o rozší�ení po�tu 
zam�stnanc�, dále je zde zohledn�n sezónní faktor. Analytik sleduje vliv t�chto faktor� na 
celkovou výši zisku pro jednotlivé varianty. Nyní pot�ebuje tyto varianty sjednotit do jednoho 
sloupce pomocí scéná��. 
 
ZADÁNÍ: 
 
Otev�ete soubor Scenare.xls. 

1. Vytvo�te �ty�i scéná�e s názvem 1. �tvrtletí - 4. �tvrtletí, které budou m�nit data 
v tabulce Scéná�e v bu�kách se zeleným vzorkem dle variant v tabulce Výpo�et zisku 
dle r�zných scéná��. 

2. Modifikujte data na listu jednotlivými scéná�i. 
3. Vytvo�te zprávu scéná�e pro hodnotu dosaženého zisku v jednotlivých �tvrtletích. 
4. Sešit uložte a  uzav�ete.  
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�EŠENÍ: 
 
Nabídka Soubor/Otev�ít, nebo tla�ítko Otev�ít na standardním panelu nástroj�. Objeví se 
dialogové okno Otev�ít. Najít cestu dle zadání, vybrat soubor Scenare.xls, tla�ítko Otev�ít. 
Provedení úkol�: 

1. Nabídka Nástroje/Správce scéná��…/tla�ítko P�idat. Napsat název scéná�e (1. 
�tvrtletí), do pole M�n�né bu�ky vložit odkaz na bu�ky se zeleným vzorkem 
v tabulce Scéná�e (H3;H4;H11), tla�ítko OK. Zkontrolovat, zda v polích jsou hodnoty 
1. scéná�e (dle sloupce 1 v tabulce Výpo�et zisku dle r�zných scéná��): pole 1: text 1., 
pole 2: hodnota 0,9, pole 3: hodnota 8000, tla�ítko OK. Stejným zp�sobem vytvo�it 
ostatní 3 scéná�e - tla�ítko P�idat, do polí zadávat hodnoty jednotlivých scéná�� 
z tabulky Výpo�et zisku dle r�zných scéná��. 

2. Nabídka Nástroje/Správce scéná��…/vybrat p�íslušný scéná�, tla�ítko Zobrazit. 
3. Nabídka Nástroje/Správce scéná��…/tla�ítko Souhrn/pokud je to nutné, zatrhnout 

Zpráva scéná�e, do pole Výsledné bu�ky: zadat odkaz na bu�ku H16, tla�ítko OK. 
4. Nabídka Soubor/Uložit nebo tla�ítko Uložit na standardním panelu nástroj�. Dále 

nabídka Soubor/Konec nebo tla�ítko Zav�ít (�ervený k�ížek vlevo naho�e). 


