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SVYHLEDAT (hledat;          tabulka;         sloupec;           [typ]) 

Funkce SVYHLEDAT není komplikovaná, ale je snadné omylem napsat něco špatně nebo udělat další chyby, které vedou k chybám ve vzorci. Na této stránce najdete 
tipy pro hledání problémů v syntaxi funkce SVYHLEDAT. Na následujících stránkách je popis technik odstraňování příčin chyb #NENÍ_K_DISPOZICI, které se nejčastěji 
vyskytují při hledání přesné shody. 

Neočekávané 

výsledky? 

 Existuje tato hodnota v levém 

krajním sloupci vyhledávací 

tabulky? Pokud ne a není možné 

sloupec přesunout, je třeba použít 

jiné řešení, například funkce INDEX 

a POZVYHLEDAT. Uvědomte si, že 

fyzické umístění sloupce v rámci 

listu není podstatné. Pokud vaše 

vyhledávací tabulka začíná ve 

sloupci R a končí sloupcem T, 

levý krajní sloupec je sloupec R. 

 Souhlasí formát hledané hodnoty 

s formátem odpovídající hodnoty 

ve vyhledávací tabulce? Často se 

vyskytují chyby, kdy jedna z těchto 

hodnot není správně formátovaná. 

 Pokud používáte text, 

nezapomněli jste dát text do 

uvozovek? Pokud napíšete text 

přímo (na rozdíl od odkazu na 

buňku, například A2), je nutné 

použít uvozovky. 

 Používáte relativní odkazy 

(např. A2:G145), když jsou 

nezbytné absolutní odkazy 

(např. $A$2:$G$145)? Je to 

důležité, když kopírujete 

vzorec funkce SVYHLEDAT do 

jiných buněk. V takovém 

případě obvykle chcete 

„zamknout“ vyhledávací 

tabulku, abyste předešli 

nesprávným výsledkům. 

Chcete-li rychle přepnout typ 

odkazu, vyberte rozsah, který 

jste pro tento argument zadali, 

a pak stiskněte klávesu F4. 

Nebo raději použijte místo 

rozsahu definovaný název; 

názvy standardně používají 

absolutní odkazy na buňky. 

 Je vaše vyhledávací tabulka 

v jiném listu nebo v jiném 

sešitu? Pokud ano, je na ni 

v tomto argumentu správný 

odkaz? Pečlivě zkontrolujte 

názvy listů, zejména pokud při 

vytváření vzorce přecházíte tam 

a zpět mezi listy. 

 Ukazujete na správný sloupec 

ve vyhledávací tabulce? 

Chcete-li zjistit, jaké by toto 

číslo mělo být, počítejte 

doprava od prvního sloupce ve 

vyhledávací tabulce. Počítejte 

s tím, že první sloupec má 

číslo 1.  

 

Tady si dejte pozor. Pokud 

budete o jeden sloupec vedle, 

nemusíte vidět žádnou chybu, 

ale aplikace Excel může vrátit 

chybná data – například čísla 

prodejů za březen místo 

dubnových čísel.  

 Zobrazí se chyba #ODKAZ!? 

Pokud ano, zajistěte, aby číslo, 

které zadáte pro tento 

argument, nebylo větší než 

počet sloupců ve vyhledávací 

tabulce. 

 Neprohodili jste argumenty? 

Nezapomeňte použít argument 

NEPRAVDA pro přesnou shodu – 

například když hledáte vlastní jméno 

nebo specifický kód produktu. 

Použijte hodnotu PRAVDA, chcete-li 

najít nejbližší shodu s hledanou 

hodnotou, pokud přesná shoda 

neexistuje – například když mapujete 

výsledky testu na tabulku známek 

nebo příjem na tabulku daňových 

sazeb. 

 Pokud používáte hodnotu PRAVDA, 

jsou hodnoty v prvním sloupci 

vyhledávací tabulky seřazeny ve 

vzestupném pořadí (A až Z)?  Pokud 

ne, můžete dostat neočekávané 

výsledky. (Pro hodnotu NEPRAVDA 

toto seřazení není nutné.) 

 Používáte hodnotu NEPRAVDA, 

a přesto vidíte chybu 

#NENÍ_K_DISPOZICI? Pokud ano, 

aplikace Excel nenašla žádnou shodu. 

Může to být tím, že žádná neexistuje. 

Nebo může existovat, ale aplikace 

Excel ji neinterpretuje jako shodu 

kvůli problémům s formátováním 

nebo jiným problémům. 
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Příčina chyby #NENÍ_K_DISPOZICI Co s ní udělat Příklad  

 Číselný formát hledané hodnoty 

nesouhlasí s formátem 

odpovídající hodnoty ve 

vyhledávací tabulce. 

Ověřte, že jsou číselné formáty identické.  

Přestože hodnoty mohou vypadat jako čísla, 

aplikace Excel může mít ve skutečnosti tyto 

hodnoty uloženy jako text. Čísla uložená jako 

text jsou v buňce zarovnaná doleva místo 

doprava a v levém horním rohu buňky se 

obvykle zobrazuje malý zelený trojúhelník. 

V následujícím příkladu obsahuje vyhledávací tabulka hodnotu 2800911 (text), zatímco 

vyhledávaná hodnota je 2800911 (číslo). Abyste tento problém opravili, vyberte buňky 

se zelenými trojúhelníky. Když se objeví chybové tlačítko, klikněte na něj a pak klikněte 

na příkaz Převést na číslo. 

 

 První sloupec nebo hledaná 

hodnota obsahuje na začátku 

nebo na konci zbytečné mezery 

nebo nadbytečné mezery mezi 

slovy.  

Tyto mezery se mohou často vyskytnout, když 

data do aplikace Excel přenášíte z databází 

nebo jiných externích zdrojů. 

Tyto mezery můžete odstranit ručně 

nebo k tomu můžete využít funkci hledání 

a nahrazování. Můžete také využít funkci 

PROČISTIT, která odstraní z textu nadbytečné 

mezery kromě jedné mezery mezi slovy. 

V následující vyhledávací tabulce jsou ve sloupci A nadbytečné mezery před názvy 

stránek. Chcete-li tyto mezery odstranit, vložte vedle sloupce A dočasný sloupec, 

v buňce B2 zadejte =PROČISTIT(A2) a pak odstraňte mezery stisknutím klávesy ENTER. 

Potom zkopírujte tento vzorec do zbývajících buněk ve sloupci B. 

 
Po odstranění mezer vložte „čistá“ data ze sloupce B přes data ve sloupci A. Přitom 

si dejte pozor, abyste zkopírovali hodnoty, ne vzorce. Nakonec odstraňte sloupec B, 

protože už není potřebný. 

 První sloupec nebo hledaná 

hodnota obsahuje znaky pro 

návrat na začátek řádku, znaky 

konce řádku, pevné mezery nebo 

jiné speciální znaky, které jsou 

vloženy do textu.  

Tyto znaky se někdy vyskytnou, když data 

zkopírujete nebo importujete do aplikace 

Excel z webu nebo jiných externích zdrojů. 

Samotná funkce PROČISTIT tady nepomůže. 

Místo toho se můžete těchto znaků zbavit 

pomocí funkcí VYČISTIT nebo DOSADIT nebo 

kombinací těchto funkcí.  

V následujícím příkladu funkce DOSADIT nahradí chybný znak ZNAK(160) normální 

mezerou, funkce VYČISTIT odstraní netisknutelné znaky a funkce PROČISTIT odstraní 

nadbytečné mezery, pokud existují. 

=PROČISTIT(VYČISTIT(DOSADIT(A2;ZNAK(160);" "))) 

Pokud potřebujete více informací o některé ze zmíněných funkcí, spusťte aplikaci 

Excel, stiskněte klávesu F1 a pak si v nápovědě vyhledejte název této funkce. 

1. scénář: Aplikace Excel vrátí v buňce chybu #NENÍ_K_DISPOZICI. Ale vy nevíte proč, protože to vypadá, jako by v levém krajním sloupci vyhledávací tabulky byla shoda. 
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2. scénář: Aplikace Excel vrátí v buňce chybu #NENÍ_K_DISPOZICI, protože v prvním sloupci vyhledávací tabulky ve skutečnosti není shodná hodnota.  

Příčina chyby #NENÍ_K_DISPOZICI  Co s ní udělat  Příklad  

 Hledaná hodnota se v levém 

krajním sloupci vyhledávací 

tabulky nevyskytuje.  

Pokud chcete, můžete chybu 

#NENÍ_K_DISPOZICI nahradit 

vysvětlující zprávou.  

Můžete také zobrazit prázdnou buňku 

nebo nulu, abyste mohli úspěšně 

vypočítat součet sloupce čísel. (Chyby 

#NENÍ_K_DISPOZICI brání správnému 

použití výsledků funkce SVYHLEDAT 

v dalších vzorcích.) 

V aplikaci Excel 2003 a pozdějších můžete pomocí kombinace funkcí KDYŽ, JE.NEDEF 

a SVYHLEDAT místo chyby #NENÍ_K_DISPOZICI zobrazit nějakou zprávu. Můžete 

například použít vzorec podobný následujícímu: 

=KDYŽ(JE.NEDEF(SVYHLEDAT(A4; Stránky!$A$2:$C$34; 2; NEPRAVDA)); "Stránka 

neexistuje"; SVYHLEDAT(A4; Stránky!$A$2:$C$34; 2; NEPRAVDA))? 

 

Podobné vzorce můžete použít i k zobrazení prázdné buňky nebo k zobrazení nuly 

v buňce: 

=KDYŽ(JE.NEDEF(SVYHLEDAT(A4; Stránky!$A$2:$C$34; 2; NEPRAVDA)); ""; 

SVYHLEDAT(A4, Stránky!$A$2:$C$34; 2; NEPRAVDA)) 

=KDYŽ(JE.NEDEF(SVYHLEDAT(A4; Stránky!$A$2:$C$34; 2; NEPRAVDA)); "0"; 

SVYHLEDAT(A4; Stránky!$A$2:$C$34; 2; NEPRAVDA)) 

V aplikaci Excel 2007 nebo novější můžete použít funkci CHYBHODN: 

=CHYBHODN(SVYHLEDAT(A4; Stránky!$A$2:$C$34; 2; NEPRAVDA); "Stránka 

neexistuje") 
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