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KURZ EXCEL – PROGRAMOVÁNÍ MAKER V JAZYCE VBA 
Programování se učíme proto, abychom uměli automatizovat často se opakující (i poměrně složité) činnosti. 
Abychom se to naučili, musíme rozumět kódu, který vytváří záznamník maker a musíme ho také umět upravit, 
abychom konkrétní zaznamenanou činnost uměli zobecnit. Kurz je tvořen 12 lekcemi. Lze vynechat lekce 5 a 6 
(práce s grafikou a kontingenční tabulkou). Pokud nebudeme využívat formulářová okna, lze pro začátek 
vynechat i lekci 11.  
 
Účastník kurzu by měl mít dobré znalosti práce v prostředí Windows a v Excelu, znalosti středoškolské 
matematiky. Nepožaduje se znalost angličtiny, přestože jsou příkazy anglické, stačí cca 40 základních slovíček, 
která jsou v dodaném slovníku. Z Windows musíme rozumět pojmům Menu, panely nástrojů, dokování, 
manipulace s dceřinými  a modálními okny, formátování a schránka. V Excelu musíme znát práci se vzorci, 
funkcemi, listy, databázemi, názvy, absolutní a relativní adresou, konverzi souborů (grafikou, kontingenční 
tabulkou).   
 
Při psaní této příručky jsou , z důvodu zkrácení zápisu, použity následující konvence: 

� Tlačítko nakreslené na monitoru budeme značit do následujících závorek <Tlačítko> 
� Klávesu na klávesnici budeme psát velkými písmeny ENTER 
� Seznam nebo menu budeme oddělovat lomítkem Zobrazit/Panely nástrojů/Visual Basic 

 

1 Vytvo ření makra k provád ění jednoduchých úloh 
Úkol: Záznam makra, spuštění, kód, vlastnosti, metody 
Příprava: Otevřít budget.xls a uložit ho jako L01.xls 

1.1 Vytvo ření jednoduchého makra 
-Přístup k makrům přes záložku Vývojář (po instalaci MS Office není zobrazena) 

 
Vytvořit makro FormatMeny  

� Vybrat buňky s čísly (např. D7:F8) 
� Na záložce Vývojář spustit záznam tlačítkem <Záznam makra>, pak vyplnit název makra FormatMeny 
� Na záložce Domů v sekci Číslo  vybrat v zavíracím seznamu položku Měna 
� Na záložce Vývojář vypnout.záznam tlačítkem <Vypnout záznam> 

 
Prohlédnout makro FormatMeny 
Na záložce Vývojář, použít tlačítko <Makr>, vybrat makro FormatMeny a tlačítko <Upravit> 

 
Hlavička makra s názvem 
 
 
Komentář začíná apostrofem  
 
 
 
Příkaz uvnitř makra (odsazen proti Sub a End Sub) 
Konec makra 
 

Spustit makro FormatMeny 
Vybrat vyplněnou oblast s čísly 
Spustit makro FormatMeny na záložce Vývojář tlačítkem <Makra >                
 

Sub FormatMeny() 
' 
' FormatMeny Makro 
' Makro zaznamenané 14.10.2004, JK 
' TADY MŮŽE BÝT COKOLIV 
 
' 
    Selection.NumberFormat = "#,##0.00 $" 
End Sub 
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1.2 Změna více vlastností najednou 
Vytvořit makro SikmeTucnePismo 
Postup bude stejný tj. Vybrat libovolné vyplněné buňky, zap. záznam makra SikmeTucnePismo , formátovat 
šikmé a tučné písmo, vyp. záznam, makro si prohlédnout, vybírat oblasti a makro spouštět. Vzhled makra je po 
odstranění komentáře následující. 
 
 

-pro objekt Selection, podobjekt Font, nastavit vlastnost Italic na 
hodnotu True a vlastnost Bold (tučnost) na True (pravda) 

1.3 Vytvo řit makro pro vypnutí a zapnutí m řížky 
Vytvořit makro Mrizka   

� Zap.záznam 
� Na záložce Zobrazení zrušit zaškrtnutí vypinače Mřížka 
� Vyp záznam 

 
Původní makro Mrizka  
-Vlastnost DisplayGridlines (zobrazení mřížky) objektu 
ActiveWindow (Aktivní okno) nastav na False (nepravda) 

 
To makro umí jen vypínat mřížku, aby při jednom spuštění makra mřížku zapnulo a při dalším vypnulo, musíme 
provést úpravu. Uvnitř makra si uschováme hodnotu vlastnosti do proměnné a potom vlastnost nastavíme na 
opačnou hodnotu, k tomu mám pomůže operátor Not (Z True vypočítá False a naopak). 
         
      -Upravené makro Mrizka  

-čtu vlastnost DisplayGridlines objektu ActiveWindow do 
proměnné a, potom nastavím vlastnost DisplayGridlines 
na opačnou hodnotu, než je v proměnné a 

1.4 Makro pro nahrazení vzorce hodnotou 
Vytvořit makro KonverzeNaHodnotu 

� Vybrat buňku se vzorcem (např.- v D4 je vzorec =D3-D68) 
� Zap. záznam 
� Kopírovat do schránky CTRL+C 
� Na záložce Domů, <Vložit>/ Vložit hodnoty 
� Pro vyprázdnění schránky použít klávesu ESC 
� Vyp. záznam 

 
-Metoda Copy (kopíruj) objektu 
Selection (vybrané) 
-Metoda PasteSpecial (vlož specielně) 
s argumenty určujícími chování metody 
-Vlastnost CutCopyMode (kopírovací 
mód) objektu Application (aplikace 
Excel) na hodnotu False (nepravda) 

Příkaz na 3. a 4. řádku je jen jeden a záznamník ho napsal na 2 řádky, 1 řádek ukončil  mezerou a podtržítkem. 
Také lze psát více příkazů na 1 řádek a oddělují se dvojtečkou. např. a=0 : b=0 

1.5 Shrnutí 
Makro začíná Sub NázevMakra() a končí End Sub, komentář slouží k popisu příkazů a nevykonává nic. 
 
Příkazy které vytváří záznamník jsou pouze 2: 
   
Upravený příkaz: čtení vlastnosti 
(objekt může být seznam objektů oddělených tečkou) 
 
 
 
 
 

Sub SikmeTucnePismo() 
    Selection.Font.Italic = True 
    Selection.Font.Bold = True 
End Sub 

Sub Mrizka() 
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False 
End Sub 

Sub Mrizka() 
    a = ActiveWindow.DisplayGridlines 
    ActiveWindow.DisplayGridlines = Not a 
End Sub 

Sub KonverzeNaHodnotu() 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, _ 
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
End Sub 

objekt.vlastnost = hodnota 
objekt. metoda  [nepovinný seznam argumentů] 

proměnná = objekt.vlastnost 
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1.6 Prost ředí editoru VBA 
 

2 Makra pro složité úkoly 
Úkol: Rozdělit složitý úkol na menší části, krokovat kód, vkládat hodnoty určující chování makra za běhu 
programu, záznam pohybu relativně k aktivní buňce 
Příprava: prázdný sešit uložit jako L02.xls 

2.1 Zadání projektu 
Zautomatizovat práci. Každý měsíc dostanu textový soubor (Ord9711.txt) s přehledem objednávek se sloupci 
Stát, Kanál, Cena, Kategorie,... Soubor máme uložit do DB (Orders.dbf) s doplněným aktuálním datumem. 
Všechna makra si napřed nacvičte bez záznamu, potom je zaznamenejte, krokujte, upravujte a několikrát 
zkoušejte. 

2.2 Otevření textového souboru 
Zaznamenáme makro OtevritSoubor 

� Zap. záznam, Soubor/Otevřít, zadat název souboru Ord9711.txt 
� Spustí se průvodce načtení textového souboru (změnit jen začátek na 4. řádku, <Dokončit>) 

Menu 
PN 
Editor VBA 
 
okno Projektu 
okno Kódu 
 
okno Formuláře 
s oknem Ovládací 
prvky 
 
 
okno Vlastností 
 
 
Ladicí okno 
Immediate 
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� Přetáhnout záložku listu Ord9711 do našeho sešitu L2.xls (musíme odmaximalizovat dceřinná okna) 
před 1 list 

� Odstranit řádek s ========== 
� Vybrat buňku A1, vyp.záznam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutné úpravy 
Metoda OpenText bude otvírat pořád sešit Ord9711.txt, my chceme pokaždé jiný, předřadíme jí metodu 
Application.GetOpenFileName ta vyvolá dialog čti jméno otevíraného souboru a vrací cestu k vybranému 
souboru do promenne. Místo konkrétní cesty předáme parametru FileName u metody OpenText hodnotu 
proměnné s. 
Mažeme příkazy pro manipulaci s dceřinnými okny – nejsou potřeba. 
Konkrétní list Sheets("Ord9711") v metodě Move nahradíme obecně listem na popředí ActiveSheet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Makro krokujte a také několikrát spusťte abychom měli více listů 

Sub OtevritSoubor() 
    'metoda OpenText (otevreni souboru) objektu Workbooks (kolekce sesitu) 
    'Ord 9711.txt od 4. radku 
    Workbooks.OpenText Filename:="C:\Dokumenty\Příklady\VBAPr\Ord9711.txt", _ 
        Origin:=xlWindows, StartRow:=4, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:= _ 
        Array(Array(0, 1), Array(8, 1), Array(20, 1), Array(26, 1), Array(41, 1), _ 
        Array(49, 1), Array(59, 1), Array(67, 1)) 
    'vlastnost WindowState (stav) okna na normalni (nemaximalizovane) 
    ActiveWindow.WindowState = xlNormal 
    'manipulace s dcerinnym oknem, zmena vlastnosto Top a Left (vzdalenosti 
    'od vrchu a zleva od nadrazeneho objektu (rodicovske okno) 
    With ActiveWindow 
        .Top = -6.5 
        .Left = 152.5 
    End With 
    'metoda Select (vyber) konkretni list z kolekce listu 
    Sheets("Ord9711").Select 
    'metoda Move (presun) konkretni list pred 1. list sesitu L02.xls 
    Sheets("Ord9711").Move Before:=Workbooks("L2.xls").Sheets(1) 
    'vlastnost WindowState (stav) okna na Maximalizovane 
    ActiveWindow.WindowState = xlMaximized 
    'metoda Select (vyber) z kolekce radku konkretni 
    Rows("2:2").Select 
    'metoda Delete (odstranit) objektu Selection (vybrane) 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
    'metoda Select (vyber) konkretni Range (rozsah) 
    Range("A1").Select 
End Sub 

Sub OtevritSoubor() 
    'predrazena metoda GetOpenFileName pro vyvolani dialogu 
    s = Application.GetOpenFilename("Textový soubor, *.txt") 
    'metoda OpenText (otevreni souboru) objektu Workbooks (kolekce sesitu) 
    'Ord 9711.txt od 4. radku 
    Workbooks.OpenText Filename:=s, _ 
        Origin:=xlWindows, StartRow:=4, DataType:=xlFixedWidth, FieldInfo:= _ 
        Array(Array(0, 1), Array(8, 1), Array(20, 1), Array(26, 1), Array(41, 1), _ 
        Array(49, 1), Array(59, 1), Array(67, 1)) 
    'metoda Move (presun) konkretni list pred 1. list sesitu L02.xls 
    ActiveSheet.Move Before:=Workbooks("L2.xls").Sheets(1) 
    'metoda Select (vyber) z kolekce radku konkretni 
    Rows("2:2").Select 
    'metoda Delete (odstranit) objektu Selection (vybrane) 
    Selection.Delete Shift:=xlUp 
    'metoda Select (vyber) konkretni Range (rozsah) 
    Range("A1").Select 
End Sub 
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2.3 Vypln ění chyb ějících dat v prázdných bu ňkách 
Zaznamenáme makro VyplnPrazdneBunky 

� Je vybraná buňka A1 
� Zap. záznam 
� Záložka Domů, sekce Úpravy, <Najít a vybrat>/Přejít na, <Jinak>, Aktuální oblast  (také CTRL+ *) 
� Záložka Domů, sekce Úpravy, <Najít a vybrat>/Přejít na, <Jinak>, Prázdné buňky 
� Do ŘV napsat vzorec   =buňka na aktivní ,   CTRL+ENTER 
� Záložka Domů, sekce Úpravy, <Najít a vybrat>/Přejít na, <Jinak>, Aktuální oblast  (také CTRL+ *) 
� Na záložce Domů, <Vložit>/ Vložit hodnoty 
� ESC 
� vybrat A1   
� Vyp. záznam     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Přidat sloupec s datumem p řed 1. sloupec 
Zaznamenáme makro PridatDatum 

� Je vybraná buňka A1 
� Zap. záznam 
� Pravý klik do záhlaví sloupce A příkaz Vložit buňky 
� Do A1 zapsat text „Datum“ a potvrdit ENTER 
� Záložka Domů, sekce Úpravy, <Najít a vybrat>/Přejít na, <Jinak>, Aktuální oblast  (také CTRL+ *) 
� Záložka Domů, sekce Úpravy, <Najít a vybrat>/Přejít na, <Jinak>, Prázdné buňky 
� Do ŘV napsat datum   lis-1997 ,   CTRL+ENTER 
� vybrat A1   
� Vyp. záznam     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sub VyplnPrazdneBunky() 
    'metoda Select (vyber) aktualni oblast 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    'metoda Select (vyber) specielni bunky (prazdne) 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    'nastavit vlastnost FormulaR1C1 na vzorec (je v uvozovkach) 
    Selection.FormulaR1C1 = "=R[-1]C" 
    'metoda Select (vyber) aktualni oblast 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    'zbytek makra je popsan v makru KonverzeNaHodnotu 
    Selection.Copy 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 
        False, Transpose:=False 
    Application.CutCopyMode = False 
    Range("A1").Select 
End Sub 

Sub PridatDatum() 
    'metoda Insert (vlozit) cely sloupec od Selection (vybrane) 
    Selection.EntireColumn.Insert 
    'do aktivni bunky zapis text "Datum" 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Datum" 
    'to vzniklo nasim potvrzenim zapisu, nemusi to tam byt 
    Range("A2").Select 
    'metoda Select (vyber) aktualni oblast 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    'metoda Select (vyber) specielni bunky (prazdne) 
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
    'nastavit vlastnost FormulaR1C1 na text (je v uvozovkach) 
    Selection.FormulaR1C1 = "Nov-1997" 
    Range("A1").Select 
End Sub 
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Nutné úpravy 
Makro by vždy do 1. sloupce napsalo datum "Nov-1997", my chceme aktuální, přidáme do makra příkaz pro 
vyvolání vstupního boxu, kamkoliv před předposlední příkaz 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Přidání dat do DB 
Zaznamenáme makro PridatDoDB 

� Vybrat některý list Ord9711 v němž je doplněn datum 
� Zap. záznam 
� Odstranit hlavičku z 1 řádku (je-li vybrána A1)  
� Záložka Domů, sekce Úpravy, <Najít a vybrat>/Přejít na, <Jinak>, Aktuální oblast  (také CTRL+ *) 
� CTRL+C 
� Záložka Soubor, příkaz <Otevřít>  název souboru Orders.dbf 
� CTRL+ŠIPKA DOLŮ (kurzor na poslední řádek DB) 
� ŠIPKA DOLŮ 
� CTRL+V 
� Soubor Orders.dbf zavřít zavíracím tlačítkem, změny zatím neuložit 
� Vybrat A1 
� Vyp. záznam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutné úpravy 

� Příkaz      Range("A3301").Select  nahradit ActiveCell.Offset(1,0).Range("A1").Select , tak je 
zaznamenán relativní pohyb. Nebo lze vytvořit makro, v němž tento příkaz již bude, ale před stiskem 
klávesy ŠIPKA DOLŮ musí být vybráno tlačítko <Použít relativní odkaz> na záložce Vývojář,  

� Příkaz ActiveWorkbook.Close doplnit o argument SaveChanges:=False, aby se neukládaly zatím 
změny, nechceme si zničit DB a aby se nezobrazovalo modální okno Uložit změny <Ano>,  <Ne>, < 
Storno>. 

2.6 Odstran ění nepot řebného listu 
Zaznamenáme makro OdstanitList 

� Přejít do odstraňovaného listu 
� Zap. záznam 

   'nove posledni 3 prikazy makra 
    d=InputBox("Zadejte datum ve tvaru mmm.rrrr") 
    'nastavit vlastnost FormulaR1C1 na hodnotu z promenne d 
    Selection.FormulaR1C1 = d 
    Range("A1").Select 

Sub PridatDoDB() 
    'odstran cely radek 
    Selection.EntireRow.Delete 
    'metoda Select (vyber) aktualni oblast 
    Selection.CurrentRegion.Select 
    'metoda Copy (kopiruj) (CTRL+C) 
    Selection.Copy 
    'metoda Open (otevri) orders.dbf 
    Workbooks.Open Filename:="C:\Dokumenty\Kurzy\Kurzy staré\VBA Kurz\orders.dbf" 
    'metoda Select (vyber) konec smerem dolu (CTRL+SIPKA DOLU) 
    Selection.End(xlDown).Select 
    'metoda vyber bunku A3301 to je spatne, priste bude jina 
    Range("A3301").Select 
    'metoda Paste (vlozit) ze schranky (CTRL+V) 
    ActiveSheet.Paste 
    'metoda Close (zavri) aktualni sesit 
    ActiveWorkbook.Close 
    'ESC 
    Application.CutCopyMode = False 
    'vybrat A1 
    Range("A1").Select 
End Sub 
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� Na záložce Domů v sekci Buňky, tlačítko <Odstranit>/ Odstranit list (potvrdit modální okno) 
� Vyp. záznam 

 
 
 
 
 
 
Nutné úpravy 

� Chceme zrušit dotaz na odstranění listu v modálním okně, před metodu Delete přidáme příkaz 
Application.DisplayAlerts=False a ten zabrání hlášení do konce makra. 

2.7 Sestavení všech částí projektu 
Ručním zápisem vytvoříme makro MesicniProjekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skutečný programátor by musel do projektu přidat některé ochrany. Například v makru OtevritSoubor se vybere 
tlačítko <Storno>, potom se do proměnné s napíše nic a makro havaruje, v makru PridatDatum může někdo 
místo datumu vložit do vstupního boxu třeba neslušné slovo, proto se musí testovat, jestli to je datum. Datum 
nemusíme vkládat z inputboxu, ale můžeme ho převzít z názvu souboru jméno listu a neobtěžovat uživatele 
psaním datumu. Potřebné informace se dozvíme v dalších lekcích. 

2.8 Shrnutí 
Měli bychom umět: 

� Vybrat aktuální oblast nebo prázdné buňky v aktuální oblasti 
� Vyplnit najednou všechny vybrané buňky CTRL+ENTER 
� Krokovat makro F8 a přitom sledovat co se odehrává v Excelu (Excel maximalizovaný v pozadí 

s odmaximalizovaným Editorem VBA v popředí s maximalizovaným oknem kódu) 
� Vyvolat dialogové okno Otevřít soubor metodou GetOpenFileName 
� Vložit hodnotu při běhu makra 
� Zaznamenat Relativní pohyb od Aktivní buňky 

3 Knihovna objekt ů Excelu a práce s nápov ědou 
Úkol: Ukládat hodnoty a objekty do proměnných, měnit vlastnosti, pracovat s nápovědou, používat ladicí okno,   
znát objektový model Excelu 
Příprava: Otevřít Object.xls a uložit ho jako L03.xls 

3.1 Použít ladicí okno Locals pro sledování prom ěnných 
� Otevřít v Editoru VBA ladicí okno Locals. View/Locals Window 
� Najít v okně kódu  makro StoreValue, vložit do něj kurzor 
� Krokovat makro F8 a v okně Locals sledovat hodnotu a typ proměnné myValue 
� Totéž provést v makru StoreObject a sledovat proměnnou myObject 

Proměnná je pojmenované místo v paměti a slouží k dočasnému uložení hodnoty nebo odkazu na objekt. 

3.2 Použít ladicí okno Immediate pro testování p říkazů 
� Otevřít v Editoru VBA ladicí okno Immediate. View/ Immediate Window 
� Vyzkoušet v něm příkazy: 

Sub OdstranitList() 
    'metoda Delete (odstranit), SelectedSheets (vybrane listy) 
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete 
End Sub 

Sub MesicniProjekt() 
    OtevritSoubor 
    VyplnPrazdneBunky 
    PridatDatum 
    PridatDoDB 
    OdstranitList 
End Sub 

'nastavení běžné (neobjektové) proměnné 
myObject= Range("A1")   
'nastavení objektové proměnné    
Set myObject= Range("A1")   
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Set myObject= Range("A1")   
myObject.ColumnWidth=5 
myObject.Interior.ColorIndex=45 
a=5 
?1+1 
?a+3 

  ?Range("A1")   
  ?Sheets(1).Name 

3.3 Zobrazit objektový model Excelu 
Kurzor vložíme do kódu na slovo Application, stiskneme F1 a  klikneme na  Application  ... zobrazí se  
Objektový model, který vyjadřuje hierarchii objektů v Excelu, zdá se složitý. Je třeba si uvědomit co je objekt a 
co kolekce. Objekt je věc, která má vlastnosti, kolekce je skupina objektů stejného typu (říkáme třídy). V 
podstatě stačí vědět, že nejvýše je objekt Application , (ostatní jsou podobjekty), pod ním je kolekce 
WorkBooks (sešity), pod jsou na stejné úrovni kolekce WorkSheets (listy), Charts (grafy), CommandBars 
(PN), a další. Nás zajímá co je pod kolekcí listy a zjistíme to klikem na červený trojúhelník vedle kolekce 
WorkSheets. Jsou to kolekce Names (jména), objekt Range (rozsah) a ten má pod sebou objekty Font (písmo), 
Interior  (vnitřek). To jsou asi nejdůležitější poznatky o uspořádání objektů a kolekcí Excelu. 

3.4 Využití automatických seznam ů při psaní kódu 
Vytvoříme od začátku makro Pokus, vše píšeme v okně kódu, při psaní využíváme po napsání tečky automatické 
seznamy, v nich se pohybujeme při psaní textu a vybranou položku vložíme klávesou TAB. Na konci řádku 
používáme klávesu ENTER, nezapomeneme odsazovat příkazy. Nakonec makro krokujeme F8. 

 
Máme-li chybu v názvech objektů, metod nebo 
vlastností, tak to nefunguje.  
Pokud přejdeme na jiný řádek a v názvech objektů, 
metod nebo vlastností  se nenastaví velká počáteční 
písmena, je tam asi překlep.  
Někdy to nefunguje i když je vše v pořádku ??? 
 

3.5 Deklarace prom ěnných 
Deklarace proměnných říká počítači, aby pro ni připravil místo v paměti, potom běží program rychleji. 
Deklarace není ve VBA povinná. Povinnou ji učiníme, když na začátek okna kódu vložíme příkaz 
Option Explicit  . Deklarace má význam u objektových proměnných, pokud je znám typ objektové proměnné, 
rozbalují se automatické seznamy po tečce při psaní kódu. Deklarace začíná Dim nebo Public. Proměnná je 
deklarována nad kódem v sekci General, potom existuje ve všech makrech nebo v makru  a potom existuje 
pouze uvnitř makra. Není-li proměnná deklarovaná, existuje od prvního použití do konce běhu makra. 
 
Příklady deklarace: 
Dim list As WorkSheet, i As Integer   ' 2 deklarace v 1 řádku, typ WorkSheet (objekt), typ celé číslo 
Dim pokus      ' deklarace typu Variant –univerzální typ 
Dim s As Single      ' deklarace typu desetinné číslo 
Dim t As String       ' deklarace typu text 

3.6 Shrnutí 
� Přiřazení hodnoty proměnné:  a=3, b=a, c=a+b 
� Přiřazení odkazu objektové proměnné:   Set o=ActiveSheet 
� Vybrat člen z kolekce (pořadovým číslem nebo jménem): 

      WorkSheets(2) 
      WorkSheets(("Můj list") 

4 Objekt typu Range 
Úkol: Zjednodušit makra pro výběry, seznámení s rozsahy a vzorci 
Příprava: Otevřít Ranges.xls a uložit ho jako L04.xls 

Sub Pokus() 
    Workbooks.Add 
    ActiveWindow.Close 
    ActiveWindow.WindowState = xlMinimized 
    ActiveWindow.WindowState = xlMaximized 
End Sub 
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4.1 Zjednodušení výb ěrů 
4.1.1 Zjednodušení Select-ActiveCell nebo Select-Se lection 
Zapněte záznam makra ZapisMesicu zapište do volného listu do buňky F10 slovo Leden, potvrďte ENTER, do 
buňky F11 slovo Únor, do buňky F12 slovo Březen. Vypněte záznam.  
 
To je výsledek  Makro lze zjednodušit, navíc při provádění makro nic 

nevybírá a tak to nebliká 
 
 
 
 
 
 
 

Dvojice Select-ActiveCell nebo Select-Selection 
lze zjednodušit podle tohoto příkladu 
 

4.1.2 Zjednodušení pomocí objektové prom ěnné 
Původní zaznamenané makro                         Použita objektová proměnná f typu Font 
 

Nastavena objektová 
proměnná f 
místo Selection.Font 
píšeme jen f  

 
 
 
 

4.1.3 Zjednodušení pomocí With-End With 
Co je za With , to je vždy použito před tečkou v dalších 
příkazech 

 
 
 End With  končí použití With 
 
 

4.2 Seznámení s rozsahy 
Krokujte makro WatchRange 
Range může být objekt nebo vlastnost 
 
Vlastnost Range může mít 1 nebo 2 argumenty 
 
Je-li vlastnost Range použita s objektem 
Application, WorkSheet (nemusí se uvádět pro 
aktuální list), jsou adresy relativní k počátku listu 
 
Je-li vlastnost Range použita s objektem Range, jsou 
adresy relativní k počátku objektu Range 

4.3 Objekt Range jako kolekce 
Cells, Rows, Columns 

V sešitě je seznam listů kolekce WorkSheets, U rozsahu je to složitější např. na oblast A1:B3 lze nahlížet jako na 
kolekci 6 buněk, kolekci 3 řádků nebo kolekci 2 sloupců. 
 
 
 
 

Sub ZapisMesicu() 
    Range("F10").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Leden" 
    Range("F11").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Únor" 
    Range("F12").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Březen" 
    Range("F13").Select 
End Sub 

Sub ZapisMesicu() 
    Range("F10").FormulaR1C1 = "Leden" 
    Range("F11").FormulaR1C1 = "Únor" 
    Range("F12").Cell.FormulaR1C1 = "Březen" 
End Sub 

Sub TucneSikmePodtrzenePismo() 
    Range("F10").Select 
    Selection.Font.Bold = True 
    Selection.Font.Italic = True 
    Selection.Font.Underline = _ 

xlUnderlineStyleSingle 
End Sub 

Sub TucneSikmePodtrzenePismo() 
    Dim f As Font 
    Set f = Range("F10").Font 
    f.Bold = True 
    f.Italic = True 
    f.Underline = 
xlUnderlineStyleSingle 
End Sub 

Sub TucneSikmePodtrzenePismo() 
    With Range("F10").Font 
     .Bold = True 
     .Italic = True 

.Underline = xlUnderlineStyleSingle 
   End With 
End Sub 

Sub WatchRange() 
    Range("A1", "D2").Select  'vybere oblast A1:D2 
    'vybere oblast A1:B6 
    Range(ActiveCell, "B6").Select 
    Range("B3:C8").Select      'vybere oblast B3:C8 
    'pojmenuje oblast B2:E4 
    Range("B2:E4").Name = "TestRange" 
    'vybere pojmenovanou oblast 
    Range("TestRange").Select 
    Range("B2").Select            'vybere bunku B2 
    'vybere bunku B3 (bunka B2 od B2) 
    ActiveCell.Range("B2").Select 
    'vybere bunku A1 z TestRange tedy B2 
    Range("TestRange").Range("A1").Select 
End Sub 
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4.4 Vypočítávané rozsahy 
Rozsahy se dají vypočítat pomocí vlastností: 
Offset(ř,sl)   (posun) 
Resize(ř,sl)   (velikost) 
EntireRow, EntireColumn  (celý řádek, celý sloupec) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Vzorce 
Výběr rozsahu umožní manipulovat s objekty rozsahů, skutečnou prací je zápis nebo čtení hodnot a vzorců. 
Pojem relativní a absolutní odkaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojem notace A1 a R1C1 
V záhlaví sloupců jsou při notaci A1 velká písmena a při notaci R1C1 čísla.Zapínání notace R1C1 se provádí 
z Nástroje/Možnosti na záložce Obecné. To by nebylo nic zvláštního. Jinak je to se vzorci.. 
 
Mějme v buňce A3 napsáno slovo ahoj a v buňce C2 vzorec =A3  
 
NOTACE A1  
Vzorec v buňce C2 říká: naplň mě z buňky A3 

Sub WatchCollection() 
    Dim myRange As Range  'deklarace objektove promenne 
    Set myRange = Range("B2:E4")  'nastaveni objektove promenne 
    myRange.Interior.Color = vbYellow 'zmena vlastnosti Color objektu Interior 
    myRange.Cells(1, 4).Select  'vyber bunku v 1. radku a ve 4. sloupci 
    myRange.Cells(6).Select               'vyber 6. bunku z myRange 
    'vyber posledni bunku z myRange, kde vlastnost Count je pocet z kolekce 
    myRange.Cells(myRange.Cells.Count).Select 
    Cells(Cells.Count).Select  'vyber poslední bunku z listu 
    myRange.Rows(2).Select  'vyber 2. z kolekce radku z myRange 
    myRange.Columns(myRange.Columns.Count).Select       'vyber posledni sloupec z  

´myRange 
    Columns(2).Select    'vyber 2. sloupec 

Sub WatchCalculated() 
    Dim myRange As Range             'deklarace 
    Sheets("Prices").Select           'metoda vyber z kolekce listu 
    Set myRange = Range("C4:E5")     'nastaveni objekt. prom. 
    myRange.Interior.Color = vbYellow    'vlastnost barva vnitrku  
    myRange.Offset(1, 0).Select          'vyber o 1 radek niz 
    'vyber o stejny pocet sloupcu jako ma myRange vpravo 
    myRange.Offset(0, myRange.Columns.Count).Select 
    myRange.Resize(, 4).Select        'vyber myRange se 4 sloupci 
    'posun o radek nahoru, sloupec vlevo o velikosti 
    'o 2 radky i 2 sloupce vic nez ma myRange 
    myRange.Offset(-1, -1).Resize(myRange.Rows.Count + 2, _ 
        myRange.Columns.Count + 2).Select 
    'vyber od 1. bunky myRange cely radek 
    myRange.Cells(1).EntireRow.Select 
    myRange.EntireColumn.Select      'vyber cele sloupce myRange 
    myRange.CurrentRegion.Select     'vyber aktualni oblast z myRange 
End Sub 

V buňkách s adresou jsou vzorce  
 

=A3 
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NOTACE R1C1 
Vzorec v buňce C2 říká: naplň mě z buňky o 1 řádek níž než jsem já a o 2 sloupce vlevo ode mě 
Notace R1C1 skutečně říká co to znamená ! 
 
Porovnejme oba vzorce z předchozích obrázků, kde jsme vysvětlovali pojem absolutní a relativní adresa: 
  Notace A1  Notace R1C1 
V buňce D2: =B2-C2  =RC[-2]-RC[-1] kde [  ] značí relativní adresu 
V buňce B3: =$A3*B$2  =R2C*RC1   
 
Další zajímavost zjistíme, když si prohlédneme ostatní vzorce: 
  Notace A1  Notace R1C1 
V buňce D3: =B3-C3   =RC[-2]-RC[-1] 
V buňce D4: =B4-C4   =RC[-2]-RC[-1] 
V buňce B4: =$A4*B$2  =R2C*RC1 
V buňce B5: =$A5*B$2  =R2C*RC1 
 
Zjistíme, že kopírováním se vzorec v notaci A1 mění (jeho relativní adresy),  vzorec v notaci R1C1 se nemění ! 
 
Příklady adres 
$A$1  R1C1  Absolutní adresa 
A1  RC  Relativní adresa vzhledem k buňce A1 
A2  RC[-1]  Relativní adresa vzhledem k buňce A1 
C3  R[3]C[3] Relativní adresa vzhledem k buňce A1 

4.6 Vložení hodnot a vzorc ů do rozsah ů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 =B1*5   
 = R[-1]C*5  
 
Buňky mají vlastnosti Formula, FormulaR1C1, Value, 
        při zápisu jsou vlatnosti rovnocené (je tedy jedno kterou použijete při psaní do buněk) 
        při čtení se liší Value vrací hodnotu, Formula a FormulaR1C1 vrací vzorec 
 
Vlastnost value je implicitní (nemusí se uvádět) 
       ActiveCell.Value=3 je stejné jako ActiveCell=3 

4.7 Použití adres rozsahu pro vytvo ření vzorc ů 
Seznámíme se s vlastností Address a jejími argumenty.  Address(radek, sloupec) , kde radek a sloupec maji 
hodnotu True (absolutní adresa – je implicitní a nemusí se uvádět) nebo False (relativní adresa) 

Na listu Total 
kurzor do 
vyplněné 
oblasti a 
krokovat 
makro. 
 
 
 
 
 

=R[1]C[-2] 

Sub WatchFormulas() 
    Worksheets.Add                'prida list 
    Range("B2:B6").Select     'vybere oblast 
    Selection.Formula = 100   'vyplni vybrane 100 
    ActiveCell.Formula = 0    'do aktivni bunky da 0 
    'pod aktivni bunku da 1 
    ActiveCell.Offset(-1, 0).Formula = 1 
    'do vybrane oblasti napise vzorec 
    Selection.Formula = "=B1*5" 
    MsgBox ActiveCell.Value              'cte hodnotu 
    MsgBox ActiveCell.Formula          'cte vzorec v notaci A1 
    MsgBox ActiveCell.FormulaR1C1 'cte vzorec v notaci R1C1 
End Sub 

Sub MakeTotals() 
    Dim myRange As Range    'deklarace objektovych promenných 
    Dim myTotal As Range 
    Set myRange = ActiveCell.CurrentRegion  'nastaveni objektovych promenných 
    Set myTotal = myRange.Offset(myRange.Rows.Count).Rows(1) 
    myTotal.Cells(1) = myRange.Columns(1).Address               'testovat vlastnost Address 
    myTotal.Cells(1) = myRange.Columns(1).Address(False, False) 
    'vlozit vzorec pro soucet hodnot nad myTotal 
    myTotal.Formula = "=SUM(" & myRange.Columns(1).Address(False, False) & ")" 
End Sub 
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4.8 Shrnutí 
� Zjednodušení dvojic Select-Selection, Select-ActiveCell 
� Vybrat B2:C5        Range("B2:C5").Select   
� Vybrat 5. buňku ve 3. řádku  Cells(3,5).Select    
� Určit počet sloupců výběru  p=Selection.Column.Count 
� Vybrat nový rozsah o řádek níž  Selection.Offset(1,0).Select 
� Vyplnit vybrané 100   Selection.Formula=100 
� Do aktivní buňky vzorec  =buňka nad ActiveCell.FormulaR1C1=“=R[-1]C“ 
� Číst vzorec z aktivní buňky  v=ActiveCell.Formula 

5 Grafické objekty 
Úkol: Manipulace s grafickými objekty 
Příprava: Otevřít sešit Graphic.xls a uložit ho jako L05.xls 

5.1 Seznámení s grafickými objekty 
Obrázky, grafy plavou nad listem, buňky jsou pevné. Záznamník maker je vhodný k seznámení s kódem. 
Zaznamenáme makro VyrobitObdelnik 

� Vybrat list Shapes  
� Zap. záznam 
� Pomocí záložky Vložení nakreslit obdélník s barvou výplně červenou 
� Vyp. záznam 

 
 
 
 
 
 
 
 
Makro upravíme pro vytvoření dalšího obdélníku jiné barvy a jinde umístěného 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznamenáme makro VyberViceObjektu 

� Při zapnutém záznamníku vybereme více objektů (další s klávesou SHIFT) 
� Odkaz na 1 objekt pomocí kolekce Shapes – pro výběr jednoho objektu nebo jeho přidání 
� Odkaz na více objektů pomocí vlastnosti Shapes.Range spolu s funkcí Array – pro formátování více 

objektů 
� Pro formátování jednoho objektu použijeme objekt Shape  

 

 

5.2 Práce s grafy 
Zaznamenáme makro VyrobitGraf  

� V listě ChartData kurzor v A1 Zap. záznam 

Sub VyrobitObdelnik() 
    'metod AddShapes použitá na kolekci Shapes vytvoří grafický objekt  
    ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 119.25, 18.75, 99#, 48#).Select 
    Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 10     'vlastnosti barva a viditelnost 
    Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoTrue 
    Selection.ShapeRange.Fill.Solid        'metoda Solid vyplni 
End Sub 

Sub VyrobitObdelnik() 
    Dim l As Worksheet, s As Shape     'spustenim se vytvorí dalsi obdelnik 
    Set l = ActiveSheet 
    Set s = l.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 300, 18.75, 99#, 48#) 
    s.Fill.ForeColor.SchemeColor = 12 
    s.Fill.Visible = msoTrue 
    s.Fill.Solid 
End Sub 

Sub VyberViceObjektu() 
    'vyber 1 objekt 
    ActiveSheet.Shapes("Rectangle 2").Select 
    'vyber vice objektu 
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 2", "Rectangle 3")).Select 
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 2", "Rectangle 3", "Shape 3")).Select 
End Sub 
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� Na záložce Vložení vytvořit sloupcový graf 
� Vyp. záznam 

 
 
 
 
 
 
 
Vytvoření makra pro manipulaci s grafem a využít zaznamenaný kód a objektovou proměnnou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf v listu má 2 části 
Kontejner grafu (objekt ChartObject) – odkazujeme se kolekcemi Shapes, ChartObjects 
Graf (objekt Chart) – odkazujeme se kolekcí Charts 
 
Zaznamenáme makro SynchroGrafu 

� Na listu TwoCharts jsou 2 grafy, vypadají podobně, vytvoříme makro, které nastaví měřítko osy Y 
grafu WEST stejné jako u grafu EAST 

� Nejdříve oba grafy pojmenujeme ZÁPAD, VÝCHOD (vybrat graf, záložka Nástroje grafu, záložka 
Rozložení, vpravo sekce Vlastnosti, přepsat Název grafu) 

� Makro napíšeme ručně na základě našich znalostí o kolekcích grafů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Shrnutí 
Vytvořit obdélník ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 119.25, 18.75, 99#, 48#).Select 
Změnit v něm barvu Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = vbRed 
Vytvořit graf  Charts.Add 

6 Kontingen ční tabulka 
Úkol: Vytvořit kódem kontingenční tabulku (KT), manipulace s poli KT, Předpokládá se dobrá znalost práce 
s KT. 
Příprava: Otevřít 
Krokujeme makro MakePivot a sledujeme, co se provádí v Excelu 
 
 
 

Sub VyrobitGraf() 
    Charts.Add      'prostudovat prikazy  
    ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered 
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("ChartData").Range("A1:C4") 
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="ChartData" 
End Sub 

Sub VyberGraf() 
    Dim a As Shape 
    Dim o As ChartObject 
    Dim c As Chart 
    Set s = ActiveSheet.Shapes(1)       'nastaveno na kontejner grafu 
    Set o = ActiveSheet.ChartObjects(1)  'nastaveno na kontejner grafu 
    a = o.Name                            'cteni jmena objektu 
    b = s.Name 
    o.Left = 0                            'posun objektu 
    o.Left = 50 
    o.Select 
    Set c = o.Chart                       'nastaveno na graf uvnitr kontej. 
    c.ChartArea.Interior.Color = vbRed   'vybarveni vnitrku grafu  
End Sub 

Sub SynchroGrafu() 
    Dim w As Chart 
    Dim e As Chart        'nastaveni obj. promennych na grafy 
    Set w = ActiveSheet.ChartObjects("ZÁPAD").Chart 
    Set e = ActiveSheet.ChartObjects("VÝCHOD").Chart 
    'automaticke nastaveni osy Y 
    w.Axes(xlValue).MaximumScaleIsAuto = True 
    'stejne nastaveni osy Y pro graf VÝCHOD 
    e.Axes(xlValue).MaximumScale = w.Axes(xlValue).MaximumScale 
End Sub 
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6.1 Shrnutí 
Vytvořit KT    Set myPivot = ActiveSheet.PivotTableWizard 
Přiřadit pole DB do řádkového,  vlastnost Orientation na xlRowField, xlColumnField, 
sloupcového,stránkového pole KT       xlPageField 
Přemístění polí v oblasti   PivotField.Position = 1     
Odkaz na součtové pole   Použít myPivot.PivotFields("Součet z Units") 
Odkaz na rozsah těla   Použít myPivot.DataBodyRange         
Odkat na prvek KT na aktivní buňce Použít ActiveCell.PivotItem                       

Sub MakePivot() 
    Dim myPivot As PivotTable    'deklarace objektovych promenych 
    Dim myField As PivotField 
    Dim myItem As PivotItem 
    Dim myRange As Range 
    'vytvareni a vzhled KT 
    Workbooks.Open "orders.dbf"     'otevreni DB (aktualni slozka s DB) 
    Set myPivot = ActiveSheet.PivotTableWizard   'vytvori prazdnou KT  
    Set myField = myPivot.PivotFields("Units")   'vlozi pole do KT 
    myField.Orientation = xlDataField             'umisti pole KT  
    myField.NumberFormat = "#,##0"              'formatuje data  
    Set myField = myPivot.PivotFields("State")   'vlozi pole do KT 
    myField.Orientation = xlRowField              'umisti pole KT  
    myField.Orientation = xlColumnField 
    myField.Orientation = xlPageField 
    myField.CurrentPage = "WA"                   'filtruje stranky  
    myField.CurrentPage = "CA" 
    myField.Orientation = xlHidden                 'skryje pole KT  
    'naplni KT zalezi na poradi poli 
    myPivot.AddFields "Category", "State", "Channel" 
    myPivot.AddFields Array("State", "Channel"), "Price", "Date" 
    myField.Position = 2          'zameni pole STATE, CHANNEL 
    'Vylepseni KT 
    Set myItem = myField.PivotItems("WA")        'odkaz na polozku "WA"  
    myItem.Position = 1                           'prepne ji na 1. pozici 
    myItem.Name = "Washington"                  'prejmenuje polozku 
    myItem.Name = myItem.SourceName              'puvodni jmeno 
    myItem.Visible = False                        'skryje a zobrazi polozku 
    myItem.Visible = True 
    'priradi polozku do promenne 
    Set myItem = myPivot.PivotFields("Channel").PivotItems("Retail") 
    myItem.ShowDetail = False              'staty u CHANNEL, RETAIL zabali  
    'manipulace s datovymi poli 
    Set myField = myPivot.PivotFields("Net")      'odkaz na pole 
    myField.Orientation = xlDataField           'data sumarizuje 
    Set myField = myPivot.PivotFields("Data")     
    myField.Orientation = xlColumnField 
    'manipulace s datovymi poli 
    Set myField = myPivot.PivotFields("Součet z Net") 
    myField.Orientation = xlHidden                'skryje pole 
    Set myField = myPivot.PivotFields("Součet z Units") 
    myField.Function = xlAverage                 'misto suma udela prumer 
    myField.Name = "Průměr Units"                'přejmenovani 
    'zjisteni rozsahu KT 
    Set myRange = myPivot.DataBodyRange          'odkaz na telo dat 
    myRange.Select                                'vybere telo dat 
    Range("D4").Select                            'vybere D4 
    Set myItem = ActiveCell.PivotItem         'odkaz na bunku KT 
    myItem.DataRange.Select                        'vybere datovy rozsah 
End Sub 
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7 Řízení toku dat ve VBA 
Úkol: Seznámit se s podmíněnými příkazy a cykly 
Příprava: Otevřít Flow.xls a uložit ho jako L07.xls 

7.1 Podmín ěný p říkaz 
7.1.1 Makro posouvající kurzor vlevo 

Makro posouvá kurzor o 1 sloupec doleva, na konci řádku havaruje, 
protože další sloupec už tam není 
 

 
Úprava 1 řádkovým podmíněným 
příkazem 
 
 
 
 
Úprava více řádkovým podmíněným 
příkazem 
 
 
 

7.1.2 Makro pro test datumu z InputBoxu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3 Makro zpracování dotazu Ano – Ne 
 
 
 
 
  
 
Operátory v podmínkách: 
Matematické - + - * / \ Mod 
Relační < > = 
Logické And Or Not 

7.2 Cykly 
7.2.1 Cykl For Each – s neznámým po čtem 

 
 
Původní makro zamkne 1. list 
 
 
 
 
 

Sub MoveRight() 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
End Sub 

Sub MoveRight() 
     If ActiveCell.Column < 256 Then ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
End Sub 

Sub MoveRight() 
  If ActiveCell.Column < 256 Then 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
  Else 
    Cells(ActiveCell.Row + 1, 1).Select 
  End If 
End Sub 

Sub TestInput() 
znovu: 
    d = InputBox("Vlož datum") 
    If d = "" Then Exit Sub 
    If Not IsDate(d) = True Then 
       MsgBox "To není datum" 
    End If 
    'makro pokracuje zpracovanim datumu a zapisem do A1 
    d = Format(d, "d.mmmm.yyyy") 
    Cells(1).Value = d 
End Sub 

Sub OdpovedAnoNe() 
    h = MsgBox("Chcete končit ?", vbYesNo) 
    If h = vbYes Then Exit Sub 
    MsgBox "Odpověď je NE"  'pokracovani makra 
End Sub 

Sub ProtectSheets() 
    Dim mySheet As Worksheet 
    Set mySheet = Worksheets(1) 
    mySheet.Select 
    mySheet.Protect "Password", True, True, True 
End Sub 
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Upravené makro zamkne všechny listy      Upravené makro odemkne všechny listy 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.2.2 Cykl For-Next s čítačem 
Původní makro porovnává poslední buňky pojmenovaných oblastí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravené makro porovnává všechny buňky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.2.3 Cykl Do-Loop 
Původní makro hledá 2 soubory v aktuální složce Upravené makro hledá všechny soubory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykl Do-Loop má 4 podoby 

Do Until podmínka 
 ...   'končí když je splněna podmínka 
Loop 
------------------------------------------------------ 
Do While podmínka 
   ...   'končí když není splněna podmínka 
Loop 

Do  
   ...   'stejné podmínky, vždy běží aspoň 1x 
Loop Until podmínka 
-------------------------------------------------- 
Do 
   ...   'stejné podmínky, vždy běží aspoň 1x 
Loop While podmínka 

Sub ProtectSheets() 
    Dim mySheet As Worksheet 
    For Each mySheet In Worksheet 
      mySheet.Select 
      mySheet.Protect "Password", True, True, True 
    Next mySheet 
End Sub 

Sub UnProtectSheets() 
    Dim mySheet As Worksheet 
    For Each mySheet In Worksheet 
      mySheet.Select 
      mySheet.UnProtect "Password" 
    Next mySheet 
End Sub 

Sub CompareCells() 
    Calculate    'přepočítat vzorce 
    i = Range("Revised").Cells.Count 'do i počet bunek oblasti Revised 
    'je-li value i-te (posledni) bunky z Revized vetsi nez z Original 
    If Range("Revised").Cells(i) > Range("Original").Cells(i) Then 
        Range("Revised").Cells(i).Interior.Color = vbYellow    'podzlutit  
    Else 
        Range("Revised").Cells(i).Interior.Color = vbCyan       'podmodrit  
    End If 
End Sub 

 Sub CompareCells() 
    Calculate                            'přepočítat vzorce 
    j = Range("Revised").Cells.Count    'do j počet bunek oblasti Revised 
    For i = 1 To j    'cykl od 1 do j 
      'je-li value i-te (posledni) bunky z Revized vetsi nez z Original 
      If Range("Revised").Cells(i) > Range("Original").Cells(i) Then 
        Range("Revised").Cells(i).Interior.Color = vbYellow       'podzlutit 
      Else 
        Range("Revised").Cells(i).Interior.Color = vbCyan         'podmodrit 
      End If 
    Next i 
End Sub 

Sub ListFiles() 
    myRow = 1    'nastavi promennou 
    'hleda soubor dle masky "*.xls" 
    myFile = Dir("*.xls") 
    'zapise vysledek do bunky A1 
    Cells(myRow, 1) = myFile 
    'zvysi promennou o 1 
    myRow = myRow + 1 
    'znovu hleda soubor dle masky 
    myFile = Dir 
    'znovu zapise vysledek 
    Cells(myRow, 1) = myFile 
End Sub 

Sub ListFiles() 
    myRow = 1    'nastavi promennou 
    'hleda soubor dle masky "*.xls" 
    myFile = Dir("*.xls") 
    'zacatek cyklu 
    Do Until myFile = "" 
       'zapise vysledek do bunky v myRow-tem radku 
       Cells(myRow, 1) = myFile 
       'zvysi promennou o 1 
       myRow = myRow + 1 
       'znovu hleda soubor dle masky 
       myFile = Dir 
    Loop       'konec cyklu 
End Sub 
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7.2.4 Práce s rozsáhlým cyklem 
� Do těla cyklu vložit metodu DoEvents (pustí Windows, aby prozkoumal jestli nastala událost) 
� Informace o stavu cyklu do stavového řádku:  

 Application.StatusBar=promennaCyklu & "/" & konecCy klu 
� Samotný DoEvents a zápis do stavového řádku příliš zdržuje stačí je provádět jen jednou za 100 kroků, 

výše uvedené příkazy vložíme do podmínky:  
If Int (promennaCyklu/100) = promennaCyklu/100 Then – End If 

� Za cyklem je třeba vrátit stavový řádek Excelu:   Application.StatusBar=False 

7.3 Shrnutí 
� Znát podmíněný příkaz If – Else – End If 
� Znát cykly For – Next, Do – Loop 
� Zastavit nekonečný cykl CTRL+BREAK 
� U dlouhého cyklu používat DoEvents 

8 Rozšíření VBA 
Úkol: Uživatelské funkce, chyby v kódu a jejich ošetření, moduly projektu 
Příprava: Otevřít Function.xls a uložit ho jako L08.xls 

8.1 Vytvo ření uživatelských funkcí 
Pro generování náhodného čísla mezi 0 až 0,99999999 se v Excelu volá funkce NáhČíslo, vytvoříme stejnou 
funkci a nazveme jí Random: 
 
 kde Rnd je anglický název funkce NáhČíslo 
 
 
Přidáme jí argumenty, aby generovala jakékoliv číslo (může být uveden i typ) 
 
 
 
 
 
Volatilní funkce – se při změně obsahu buněk v listě znovu aktivuje 
Za název makra vložit metodu Volatile :  Application.Volatile True 
 
Nepovinné argumenty – nemusí se uvádět při použití funkce a v definici funkce musí být až za povinnými 
 
 
 
 
 
Použití funkce v makru  Použití funkce v Excelu (házení kostkou, padají čísla 1 až 6) 
 
 
 
 pojmenované argumenty nemusí být ve správném pořadí 

8.2 Chyba 
Typy chyb 

� Syntaxe  omyly, překlepy (chybí =, chyba v názvu objektu, vlastnosti nebo metody, funkce) 
� Kompilační v cyklu chybí Next 
� Logické  Místo „Můj sešit“ napíšeme „Muj sešit“ 
� Běhové  Objeví se náhodně, chci otevřít soubor a on není v aktuální složce, pojmenujeme list  

a název již existuje 
 
 
 

Function Random ( ) 
    Random=Rnd 
End Function 

Function Random ( StredniBod As Single , Rozsah As Single, Zaokrouhlit As Boolean) 
    Random = Rnd * Rozsah * 2 + StredniBod – Rozsah  
    If Zaokrouhlit = True Then Random = CLng ( Random ) 
End Function    'CLng konverze na celé dlouhé číslo 

Function Random ( Potional StredniBod=0.5 , Optional Rozsah=0.5, Optional Zaokrouhlit=False ) 
    Random = Rnd * Rozsah * 2 + StredniBod – Rozsah  
    If Zaokrouhlit = True Then Random = CLng ( Random ) 
End Function 
 

Sub TestRandom ( ) 
   MsgBox Random 
Endif 

=Random ( 3,5 ; 3 ; Pravda ) 
=Random (Rozsah := 3 ; StredniBod := 3,5 ; True ) 
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Ošetření chyb 
Původní makro chybující           Metodou DisplayAlerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ošetření chybovým handlerem          Ignorováním chyby On Error Resume Next         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vlastnost Number objektu Error  
 
 
   Resume – návrat na řádek s chybou 
   Resume Next – návrat za řádek s chybou 

8.3 Shrnutí 
� Vytvoření uživatelské funkce jako makro, místo Sub je Function a má návratovou hodnotu 
� Přidat argumenty  do závorky funkce např. (StredniBod, Rozsah, Zaokrouhlit) 
� Nepovinné argumenty  začínají Optional, uvádějí se poslední a mají implicitní hodnotu 
� Ignorování chyby  On Error Resume Next 
� Při chybě na návěští  On Error GoTo navesti 
� Vypnout hlídání chyb  On Error GoTo 0 

9 Makra volaná událostí 
Úkol: Uživatelský PN a položka v menu, tlačítka a ovládací prvky v listu 
Příprava: Otevřít Events.xls a uložit ho jako L09.xls 

9.1 Vytvo ření uživatelského PN a položky v menu 
Od verze Excel 2007 již nelze ! 

9.2 Vytvo ření tlačítek v listu 
Tlačítka v listu reagují na více událostí (pohyb myší nad, dvojklik ...). 
Postup: 
1 – Umístit ovládací prvek 
Ze záložky Vývojář, tlačítko <Vložit>, vybrat ovládací prvek Active X a tažením ho nakreslit do listu 
 
2 – Nastavit vlastnosti ovládacího prvku 
Po pravém kliku na tlačítko vybrat položku Vlastnosti 
Nastavit Caption = Zoom In 

Sub MakeReport() 
    'prida a prejmenuje list na Report 
    'pristi spusteni hlasi chybu 
    'List existuje 
    Dim s As Worksheet 
    Set s = Worksheets.Add 
    s.Name = "Report" 
End Sub 

Sub MakeReport() 
    'prida a prejmenuje list na Report 
    Dim s As Worksheet 
    Set s = Worksheets.Add 
    'zamezi hlaseni chyby 
    Application.DisplayAlerts = False 
    s.Name = "Report" 
End Sub 

Sub MakeReport() 
    'prida a prejmenuje list na Report 
    Dim s As Worksheet 
    Set s = Worksheets.Add 
    'ignoruje řádek s chybou 
    On Error Resume Next 
    s.Name = "Report" 
    'rusi ignoraci chyb 
    On Error GoTo 0 
End Sub 

Sub MakeNextReport() 
    'prida a prejmenuje list 
    'na Report+cislo 
    Dim s As Worksheet 
    Dim t As String 
    Dim c As Integer 
    Set s = Worksheets.Add 
    t = "Report" 
    c = 1 
    'pri chybe skoc na navesti 
    On Error GoTo ch 
    s.Name = t & c 
    'rusi ignoraci chyb 
    On Error GoTo 0 
    Exit Sub 
ch: 'zrusi chybu 
    Err.Number = 0 
    c = c + 1 
    'navrat na radek kde byla chyba 
    Resume 
End Sub 
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Další zajímavé vlastnosti: 
Name  jméno 
BackColor barva pozadí 
ForeColor barva popředí 
Font  písmo 
PrintObjects tisk objektu 
Left, Top rozměrové vlastnosti 
Height, Width 
 
3 - Přidat kód do událostní procedury 
Po dvojkliku na tlačítko se přesuneme do implicitní událostní  
procedury a dovnitř napíšemu kód, v našem případě pouze volání makra ZoomIn 

4 – Zrušit návrhový režim 
 

9.3 Další ovládací prvky 
Obrázek Image1, který reaguje na pohyb myši po obrázku kódem v událostní proceduře (zjednodušeně 
v události) Image1.Move tak ,že do buněk B2, C2 píše X=souřadnice, Y=souřadnice 
 
 
 
 
Tři posuvníky s nastavenou vlastností Max=255, které mění v události ScrollBar1_Change barvu  obrázku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno kódu s událostní procedurou        seznam událostí tlačítka okno Projektu s Objekty Excelu 
 CommandButton_Click()       a moduly s Makry 

Private Sub Image1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single,  
    Range("B2").Value = "X=" & X                  ByVal Y As Single) 
    Range("C2").Value = "Y=" & Y 
End Sub 

Private Sub ScrollBar1_Change() 
Image1.BackColor = RGB(ScrollBar1.Value, ScrollBar2.Value,  ScrollBar3.Value) 

End Sub 
 
Private Sub ScrollBar2_Change() 
     Image1.BackColor = RGB(ScrollBar1.Value, ScrollBar2.Value,  ScrollBar3.Value) 
End Sub 
 
Private Sub ScrollBar3_Change() 

Image1.BackColor = RGB(ScrollBar1.Value, ScrollBar2.Value, ScrollBar3.Value) 
End Sub 
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9.4 Události list ů a sešit ů 

9.5  Shrnutí 
� Vytvořit si vlastní PN nebo položku v menu pomocí Nástroje/Vlastní 
� Použít ovládací prvek na listě. Vložit prvek z PN Ovládací prvky do listu, nastavit mu vlastnosti po 

pravém kliku na prvek a vybrání položky vlastnosti, napsat mu kód po dvojkliku na prvek, zrušit 
návrhový režim. 

10 Ovládací prvky do list ů 
Úkol: Poznat další ovládací prvky na listech 
Příprava: Otevřít Loan.xls a uložit ho jako L10.xls 

10.1  Výpočet půjčky na auto 
Tabulku z následujícího obrázku doplnit vzorci 
 

 
 
Vložíme ovládací prvky Zavírací seznam, 2 Číselníky, Posuvník 
 

 

Pojmenovaná 
Oblast 
SeznamAut 
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Nastavíme jim vlastnosti 
Prvek  Name  Min Max LinkedCell SmallChange Value Do b. vzorec 
Číselník  spnRoky 1 6 C7    4  
Číselník  spnAkontace 0 100 F4  5  20 C4: =F4/100 
Posuvník scrUrok  0 2000 H6  25  1000 C6: =H6/10000 
Prvek  Name LinkedCell Style ListFillRange BounndColumn ColumnWidths 
Zav. seznam cboCena        C2 2 SeznamAut 2  1 ; 0,5 
 
Po zrušení návrhového režimu by to mělo fungovat, my chceme zamknout list, aby nám tam nikdo nezměnil 
vzorce, ale ono to po zamčení nefunguje. List lze zamknout specielním kódem tak, aby reagoval pouze na kód. 
 
Zrušíme tedy hodnoty vlastností LinkedCell a všechny vzorce a napíšeme kód pro události. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardně zamčený list nemůže měnit uživatel ani makro. Lze však nastavit speciálním kódem, aby list  
uživatel nemohl měnit, ale makro ano. Bohužel to funguje jen do uzavření sešitu a při novém otevření to zase 
nefunguje. Proto musíme kód pro specielní zamčení listu spouštět při otevření sešitu v události Open. 
 
 
 
 

10.2  Shrnutí 
� Přidat do listu ovládací prvky  Z PN Ovládací prvky 
� Navázat ovládací prvky na buňku  Nastavit vlastnost LinkedCell 
� Stanovit meze pro posuvník a číselník Nastavit vlastnosti Min, Max  
� Navázat seznam nebo zavírací seznam Nastavit vlastnost ListFillRange 
� Zobrazit více sloupců v seznamu  Nastavit vlastnost ColumnCount 
� Zamknout list, aby makra pracovala V události Workbook_Open použít metodu Protect  

s parametrem UserInterfaceOnly 

11 Uživatelské formulá ře 
Úkol: Použít formulář, zajistit inicializaci testovaných vstupů, přidat makra pro formulář. 
Příprava: Otevřít Budget.xls a uložit ho jako L11.xls 

11.1  Vytvo ření uživatelského rozhraní 
Otevřený sešit obsahuje informace o rozpočtu. včetně dílčích i součtových údajů. Naším úkolem je vytisknout 
různé verze rozpočtu. Osoby píšící vstupní údaje kontrolují jen dílčí údaje, vedoucí potřebují jen součtové údaje, 
analytici potřebují vše. 
 
Postup: 

� Návrh formuláře, kde se bude nastavovat co se bude tisknout 
� Doplnit makra, aby formulář pracoval 
� Hlavní činnost tj. tisk 

 
Vytvoření formuláře s ovládacími prvky 

� Vyvolat editor VBA 
� Vložit formulář Insert/UserForm 
� Zobrazit okno Vlastností View/Properties Window nebo F4 
� V něm nastavit vlastnosti formuláře Name=frmTisk, Caption=Tisk 
� Ze soupravy Ovládacích prvků vložit rám Frame a do něj 3 přepínače OptionButton 
� Nastavit vlastnosti přepínačů: Name na optVse, optSoucty, optDetaily a Caption na Vše, Součty, 

Detaily, vlastnost Value přepínače optVse na True a vlastnost rámu Frame Caption na Zobrazit  
� Ze soupravy Ovládacích prvků vložit 2 tlačítka CommandButton 

Private Sub cboCena_Change()   Private Sub spnAkontace_Change() 
    Range("C2").Value = cboCena.Value   Range("C4").Value = spnAkontace.Value / 100 
End Sub      End Sub 
 
Private Sub scrUrok_Change()   Private Sub spnRoky_Change() 
    Range("C6").Value = scrUrok.Value / 10000  Range("C7").Value = spnRoky.Value 
End Sub      End Sub 

Private Sub Workbook_Open() 
    Sheets("Loan").Protect UserInterfaceOnly:=True 
End Sub 
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� Nastavit vlastnosti tlačítek Name na cmdTisk, cmdStorno Caption na Tisk a Storno, u tlačítka cmdTisk 
nastavit vlastnost Default na True (bude reagovat na ENTER), u tlačítka cmdStorno nastavit vlastnost 
Cancel na True (bude reagovat na ESC) 

� Ve formuláři můžeme vybírat ovládací prvky a nastavovat jim vlastnost TabIndex pro určení přepínání 
zaměření (Focus) klávesou TAB. 

 
Formulář můžeme spustit Run/Run Macro 
 
Všechny ovládací prvky v něm reagují na 
myš, ale nevykonávají žádnou činnost, 
protože jejich události neobsahují žádný kód. 
 
Formulář můžeme zavřít Zavíracím tlačítkem 
 
 
 

11.2  Příprava funkcí formulá ře 
Rozpočet v sešitě byl vytvořen tak, že řádky s dílčími údaji mají údaje ve sloupci B, řádky se součty mají údaje 
ve sloupci A. Toho využijeme k vytvoření Pohledů, které pojmenujeme Vse, Soucty, Detaily a uložíme. 
Vse 

� Na záložce Zobrazení tlačítko <Vlastní zobrazení>, <Přidat>, Název pohledu Vse,  
� zrušit Nastavení tisku, Nastavit Skryté řádky 
� <OK> 

Soucty 
� Vybrat sloupec B 
� Na záložce Domů, sekce Úpravy, tlačítko Nájít a vybrat, /Přejít na, <Jinak>,  Konstanty 
� Na záložce Domů, sekce Buňky, tlačítko <Formát>,  Skrýt  a zobrazit, Skrýt řádky 
� Dále chceme skrýt řádky, kde je prázdná buňka ve sloupci D 
� Vybrat sloupec D 
� Na záložce Domů, sekce Úpravy, tlačítko Nájít a vybrat, /Přejít na, <Jinak>,  Prázdné buňky 
� Na záložce Domů, sekce Buňky, tlačítko <Formát>,  Skrýt  a zobrazit, Skrýt řádky 
� Na záložce Zobrazení tlačítko <Vlastní zobrazení>, <Přidat>, Název pohledu Soucty  
� zrušit Nastavení tisku, Nastavit Skryté řádky 
� <OK> 

Detaily 
Na záložce Zobrazení tlačítko <Vlastní zobrazení>,, vybrat pohled Vse, <Zobrazit> 

� Vybrat A1:A68 
� Na záložce Domů, sekce Úpravy, tlačítko Nájít a vybrat, /Přejít na, <Jinak>,  Konstanty 
� Na záložce Domů, sekce Buňky, tlačítko <Formát>,  Skrýt  a zobrazit, Skrýt řádky 
� Na záložce Zobrazení tlačítko <Vlastní zobrazení>, <Přidat>, Název pohledu Detaily  
� zrušit Nastavení tisku, Nastavit Skryté řádky 
� <OK> 

11.3  Doplnit kód do formulá ře 
11.3.1 Vytvo řit makro ZobrazitPohled 

� Zap.záznam 
� Na záložce Zobrazení tlačítko <Vlastní zobrazení, vybrat pohled Vse,  <Zobrazit> 
� Vyp. záznam 
� Makru ZobrazitPohled přidáme argument pohled, který mu předáme při volání makra. 

 
 
 
 

11.3.2 Kód pro tla čítka 
� Dvojklikem na tlačítko cmdStorno ve formulář se dostaneme do jeho události Click a přidáme kód 

 
 
 
  

Sub ZobrazitPohled() 
   ActiveWorkbook.CustomViews("Vse").Show 
End Sub 

Sub ZobrazitPohled(pohled) 
   ActiveWorkbook.CustomViews(pohled).Show 
End Sub 

Private Sub cmdStorno_Click() 
    Unload Me   'uvolnit formulá ř v němž běží program 
End Sub 
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� Doplníme makro pro tisk ( Už neexistuje přákaz Náhled!!!). 
 
 
 

 
� Dvojklikem na tlačítko cmdTisk ve formulář se dostaneme do jeho události Click a přidáme kód 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vytvořit makro Start pro zobrazení formuláře Tisk – píšeme ho sami z klávesnice do Modulu 
 

 
 
 

� Spouštěním makra Start vyzkoušejte funkčnost formuláře 

11.4  Spoušt ění makra z PN vytvo řeného p ři otev ření sešitu 
Chceme vytvořit vlastní kartu v Ribonu se sekcí a tkačítkem. Při otevření sešitu chceme tlačítko vytvořit a při 
zavření sešitu tlačítko odstranit. Zajistíme to metodami Delete a Add v kolekci CommandBars v příslušných 
událostech. Je to vytvořené v Excelu 2003 a kupodivu to funguje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.5  Shrnutí 
Přidat formulář do projektu  Insert/UserForm 
Testovat kód    F8 krokování, F9 Breakpoint (bod zastavení), F5 spustit 
Nastavení vlastností při návrhu  V okně Properties 
Nastavení vlastností při běhu programu cmdTisk.BackColor = RGB (0 ,255 ,0 ) 
Zobrazit/Skrýt formulář za běhu programu frmTisk.Show, Unload frmTisk nebo Unload Me  

12 Příklad faktura 
Úkol: Použít formulář faktury, s ceníkem zboží a seznamem odběratelů k automatickému vyplnění faktury. 
Příprava: Otevřít Faktura.xls a uložit ho jako L12.xls 

Sub Tisk() 
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview 'zobrazi nahled 
End Sub 

Private Sub cmdTisk_Click() 
    'podle nastaveneho prepinace vloame makro 
    'ZobrazitPohled s prislusnym argumentem 
    If optVse.Value = True Then ZobrazitPohled "Vse" 
    If optDetaily.Value = True Then ZobrazitPohled "Detaily" 
    If optSoucty.Value = True Then ZobrazitPohled "Soucty" 
    Unload Me    'uvolnit modalni formular v nemz bezi program 
    Tisk         'misto tisku zobrazit modalni nahled 
    ZobrazitPohled "Vse"    'Po vytisknuti zobrazit Vse 

Sub Start() 
    frmTisk.Show    'metoda Show zobrazi frmTisk 
End Sub 

Private Sub Workbook_Open() 
    Dim myButton As CommandBarButton 
    'metoda Add (pridat) polozku Tisk rozpoctu do kolekce Controls z menu 
    'do kolekce CommandBars polozky Worksheet Menu Bar  
    Set myButton = Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls.Add 
    'nastavit vlastnosti noveho tlacitka 
    myButton.Caption = "Tisk rozpočtu" 'nazev polozky 
    myButton.Style = msoButtonCaption 'typ tlacitka v menu 
    myButton.BeginGroup = True  'umisteni tlacitka v menu 
    myButton.OnAction = "Start"  'volane makro 
End Sub 

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) 
    'udalost před zavrenim sesitu 
    ActiveWorkbook.Save  'uloz aktivni sesit 
    On Error Resume Next  'ignorovat chybu v nasledujicim prikazu 
    'metoda Delete (odstranit) polozku Tisk rozpoctu z kolekce Controls z menu 
    'Worksheet Menu Bar z kolekce CommandBars 
    Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("Tisk rozpočtu ").Delete 
End Sub 
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12.1  Listy faktury 
Listy  Faktura a Odběratelé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
List 
Odběratelé 
 

12.2  Kód pro fakturu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub NajdiKonec()   Sub MazatKsVCeniku() 
    Range("A1").Select     NajdiKonec 
    Selection.End(xlDown).Select    Range("B2:B" & konRadek).ClearContents  
    konRadek = Selection.Row  End Sub 
    Range("A1").Select 
End Sub 
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Public pocRadek, konRadek 
 

Sub ZapisZboziDoFaktury() 
   pocRadek = 2 
   'aktivuje list 
   Sheets("Ceník").Activate 
   'urci posledni vyplneny radek do promenne konRadek 
   NajdiKonec 
   pocZapsanychRadku = 0 
   For i = pocRadek To konRadek 
    If Cells(i, 2) <> "" Then 
    'nazev zapis 
     Sheets("Faktura").Cells(18 + pocZapsanychRadku, 3) = Sheets("Ceník").Cells(i, 1) 
     'doba 
     Sheets("Faktura").Cells(18 + pocZapsanychRadku, 7) = Sheets("Ceník").Cells(i, 3) 
     'jedCena 
     Sheets("Faktura").Cells(18 + pocZapsanychRadku, 8) = Sheets("Ceník").Cells(i, 4) 
     'Množství 
     Sheets("Faktura").Cells(18 + pocZapsanychRadku, 9) = Sheets("Ceník").Cells(i, 2) 
     'cena 
     Sheets("Faktura").Cells(18 + pocZapsanychRadku, 10) = Sheets("Ceník").Cells(i, 4) _ 
        * Sheets("Ceník").Cells(i, 2) 
     pocZapsanychRadku = pocZapsanychRadku + 1 
    End If 
   Next i 
   'cena celkem 
   celkem = 0 
   For i = 18 To 36 
     celkem = celkem + Sheets("Faktura").Cells(i, 10) 
   Next i 
   Sheets("Faktura").Cells(38, 10) = celkem 
End Sub 

Private Sub cmdMazatKs_Click()   'kód pro události tlačítek 
    MazatKsVCeniku    'tla čítko na listě Ceník 
End Sub 
Private Sub cmdZapisDoFaktury_Click() 
    ZapisZboziDoFaktury    'tla čítko na listě Ceník 
End Sub 
Private Sub cmdFirmaDoFaktury_Click() 
    OdberatelDoFaktury    'tla čítko na listě Odběratelé 
End Sub 

Sub OdberatelDoFaktury() 
    If ActiveCell = "" Then 
        MsgBox "Nevybrána žádná firma" 
        Exit Sub 
    End If 
    'najit radek s kurzorem 
    radek = ActiveCell.Row 
    'zapis firma 
    Sheets("Faktura").Range("H8") = Sheets("Odběratelé").Cells(radek, 1) 
    'adresa 
    Sheets("Faktura").Range("H9") = Sheets("Odběratelé").Cells(radek, 2) 
    'mesto 
    Sheets("Faktura").Range("H10") = Sheets("Odběratelé").Cells(radek, 3) 
    'ico 
    Sheets("Faktura").Range("J12") = Sheets("Odběratelé").Cells(radek, 5) 
    'dic 
    Sheets("Faktura").Range("H12") = Sheets("Odběratelé").Cells(radek, 4) 
End Sub 
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12.3  Shrnutí 
� Kreslení formuláře  Snažíme se, aby se vešel na formát A4 (Náhled zobrazí okraje 
� Makro pro zjištění počtu řádků zjistíme vlastnost Count kolekce Rows vyplněné oblasti 
� Zápis údaje z buňky do buňky Použít objekt Range nebo kolekci Cells a impl. vlastností Value: 

    Sheets("Faktura").Range("H8")=Sheets("Odběratelé").Cells(radek, 1) 
� Pro zápis více položek v cyklu Použijeme pomocnou proměnnou pocZapsanychRadku 

do faktury 
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