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Příloha č. 1 – Přehled atributů a jejich datových typů 

 

Reklamace_zbozi 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

kod string ano   

nakupni_cena_bez_DPH double ano   

pocet_kusu int ano   

poznamka string ne   
Tabulka 1 Třída Reklamace_zbozi 

 

Dodavka_zbozi 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

kod string ano   

mnozstvi int ano   

nakupni_cena_bez_DPH double ano   

dodavatel string ano   
Tabulka 2 Třída Dodavka_zbozi 

 

Polozka_faktury 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

cislo_polozky int ano   

cislo_faktury int ano   

kod string ano   

mnozstvi int ano   

prodejni_cena_bez_DPH double ano   

sazba_DPH float ano   
Tabulka 3 Třída Polozka_faktury 

 

Pokladni_doklad 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

cislo_dokladu int ano číslo dokladu je automaticky generované pořadové číslo 

vystavil string ano 
jméno je automaticky doplněno podle přihlášeného 

uživatele 

datum date ano datum je automaticky doplněno podle aktuálního data 

Castka_DPH_1 double ano hodnota je automaticky počítána součtem položek 

Castka_DPH_2 double ano hodnota je automaticky počítána součtem položek 
Tabulka 4 Třída Pokladni_doklad 
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Uzivatel 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

jmeno string ano   

prijmeni string ano   

RC string ano   

uzivatelske_jmeno string ano je ve tvaru Prijmeni + dvoumístné pořadové číslo  

heslo string ano zadává Administrátor, v případě potřeby jej mění opět on 

telefon string ne   

e-mail string ne   

role enum ano výběr z možností 
Tabulka 5 Třída Uzivatel 

 

Zbozi 

Atribut Dat.typ Povinnost Poznámky 

kod string ano   

nazev string ano   

dodavatel1 string ano   

dodavatel2 string ne   

marze enum ano   

DPH enum ano   

obj_hladina int ano   

nakupni_cena_bez_DPH double ano   

prodejni_cena double ano hodnota je vypočítána automaticky 

zasoba int ano 
je automaticky aktualizována po každém zaúčtovaném 

dokladu 
Tabulka 6 Třída Zbozi 

 

Obchodni_partner 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

typ enum ano výběr z možností 

IC string ano   

DIC string ano   

nazev string ano   

ulice string ano   

C.P. string ano   

město string ano   

PSC string ano   

telefon string ano   

e-mail string ne   

poznamky string ne   
Tabulka 7 Třída Obchodni_partner 
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Polozka_pokl_dokladu 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

cislo_polozky int ano   

cislo_dokladu int ano   

kod string ano   

mnozstvi int ano   

prodejni_cena double ano   

sazba_DPH float ano   
Tabulka 8 Třída Polozka_pokl_dokladu 

 

Faktura 

Atribut Dat. typ Povinnost Poznámky 

cislo_faktury int ano číslo faktury je automatické číslo (pořadové) 

datum_vystaveni date ano 
hodnota je automaticky doplňována podle aktuálního 

data 

datum_splatnosti date ano 
hodnota je automaticky doplňována podle aktuálního 

data 

datum_zd_plneni date ano   

celkova_castka_DPH_1 double ano 
hodnota je automaticky vypočítána podle položek 

faktury 

celkova_castka_DPH_2 double ano 
hodnota je automaticky vypočítána podle položek 

faktury 

Zaklad_DPH_1 double ano 
hodnota je automaticky vypočítána podle položek 

faktury 

Zaklad_DPH_2 double ano 
hodnota je automaticky vypočítána podle položek 

faktury 

celkem double ano hodnota je automaticky vypočítána 

Dan_DPH_1 double ano 
hodnota je automaticky vypočítána podle položek 

faktury 

Dan_DPH_2 double ano 
hodnota je automaticky vypočítána podle položek 

faktury 

DIC string ano   

platba enum ano Výběr z možností 

vystavil string ano 
jméno je automaticky vyplněno podle přihlášeného 

uživatele 
Tabulka 9Třída Faktura
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Příloha č. 2 – Sekvenční diagramy 

 

 

 

 

Obrázek 1 Sekvenční diagram - Prodej zboží 
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Obrázek 2 Sekvenční diagram - Prodej na fakturu 

 

 

 


