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Anotace 

Cílem této práce je návrh moţného řešení pro evidenci majetku malé firmy. 

Evidenční systém bude pro samotnou evidenci majetku vyuţívat RFID technologie. V 

práci je nejprve provedena analýza poţadavků firmy na evidenci jejího majetku. Poté je 

specifikována RFID technologie, kterou je třeba pouţít s následným návrhem moţného 

řešení. V poslední kapitole je realizován samotný návrh datových struktur, které jsou 

potřebné pro realizaci evidenčního systému. 

Klíčová slova 

RFID, evidence, návrh datové struktury  

Summary 

The objective of this thesis is to design a possible solution for registration of 

property of a small company. System will be using the RFID technology for the 

identification of the property. In the thesis is as a first step made the analysis of the 

company requirements for the records keeping of its property. Then the RFID technology 

is specified, with the subsequent design of the possible solution. In the last chapter is 

implemented the design of the data structures that are necessary for implementation of the 

system. 
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EPC   Electronics Product Code (elektronický produktový kód) 

ERD   Entity Relationship Diagram (entitně relační model) 

FK   Foreign key (cizí klíč) 

HF   High Frequency (vysoká frekvence) 

LF   Low Frequency (nízká frekvence) 

MW   Microwave (mikrovlny) 

PK   Primary key (primární klíč) 

RFID    Radio Frequency Identification (radio frekvenční identifikace) 

Sb.   sbírka zákonů 

SCADA   Supervisory Control and Data Acquisition (dispečerské řízení a sběr dat) 

UHF   Ultra High Frequency (ultra vysoká frekvence) 
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1. Úvod 

V dnešní době se všechny podniky snaţí zefektivnit svoji práci, sníţit 

administrativní zátěţ na nezbytné minimum, zvýšit přehlednost ve své administrativě a v 

důsledku toho sníţit výdaje na administrativní činnosti a maximalizovat efektivnost celého 

podniku. Jednou z moţných metod jak toho docílit, je převod jistých administrativních 

systémů, které jsou v současné chvíli v podnicích vedeny v papírové podobě nebo v 

podobě kombinované, do podoby elektronické. Práce se zabývá návrhem evidenčního 

systému pro evidenci majetku v malé firmě s vyuţitím RFID technologie. Jedná se tedy o 

návrh převodu současné evidence majetku, která je vedena v částečně papírové podobě do 

podoby elektronické.  

Práci lze rozdělit do tří částí. První část práce se zabývá analýzou současného 

stavu, tedy jakým způsobem je v současné chvíli vedena samotná evidence majetku, kolik 

lidí do evidence zasahuje, kdo nese zodpovědnost za evidenci případně za samostatný 

majetek, jakým způsobem je majetek z evidence vyřazován, jaký typ majetku se eviduje 

(nábytek, software, hardware).  

V druhé části práce je krátce představena RFID technologie, k čemu se dá vyuţít, 

jaké jsou její výhody a nevýhody v porovnání s ostatními technologiemi (a současnou 

podobou evidence). Následuje návrh moţného řešení zadaného problému tedy návrh 

technologického systému, který by se dal efektivně vyuţít pro identifikaci evidovaného 

majetku v evidenčním systému pro tento účel vytvořeném. 

Poslední část práce se zabývá návrhem datových struktur, které musí podporovat 

vyuţití RFID technologie. V dané části práce je postupně řešen E-R model, který je 

potřeba k návrhu databáze a její struktury. Z něho vycházející úplné relační schéma. 

Následovat bude popis činností souvisejících s evidencí a jejich grafické zobrazení pomocí 

vývojových diagramů. 

V závěru práce jsou zhodnoceny přínosy evidenčního systému pro firmu, a zdali 

tyto přínosy převaţují nad negativy systému nově navrţeného. 
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2. Analýza požadavků na evidenci 

První a nejdůleţitější částí návrhu evidenčního systému je analýza veškerých 

poţadavků pro evidenci samotného majetku a analýza současného stavu evidence. Nejprve 

je třeba zjistit širokou škálu informací o firmě a jejím působení, jako například kolik má 

firma zaměstnanců, kdo ze zaměstnanců bude mít přístup k evidenci majetku, jak rozsáhlé 

je sídlo firmy, zdali firma plánuje do budoucna expandovat do více budov a podobně.  Je 

nutné zjistit, jaké kategorie majetku chtějí ve firmě evidovat, jaké budou finanční limity 

pro evidenci majetku, jaké vlastnosti majetku chce firma evidovat, jakým způsobem je 

majetek v současnosti evidován a podobně. 

2.1 Specifikace zadavatele 

Jedná se o firmu zabývající se tvorbou a správou SCADA systémů pro 

průmyslovou automatizaci (dále jen jako firma nebo zadavatel). V současné době má firma 

devět zaměstnanců. Majitelé jsou dva, společně rozhodují o veškerém dění ve firmě. Je zde 

také zaměstnána jedna sekretářka a šest programátorů. Účetnictví je řešeno pomocí 

externího pracovníka. Aktuálně je celá firma umístěna v jedné budově o několika patrech, 

z nichţ prozatím je vyuţíváno přízemí a několik místností z prvního patra. V budoucnu 

zadavatel plánuje rozšíření kanceláří i do ostatních pater. Evidenční systém bude slouţit 

pouze pro vnitřní potřeby firmy a nebude vyuţíván k účetním nebo daňovým odpisům. 

Zadavatel v době analýzy nestanovil ţádný rozpočet ani horní finanční hranici. Firma 

specifikovala, ţe nově navrţený systém by měl v kaţdém případě zefektivnit systém 

evidence majetku a minimalizovat chybovost při činnostech spojených s procesy týkajícími 

se evidence majetku (zaevidování nového majetku, inventury, vyřazování majetku) a 

zrychlit pravidelné inventury. Dále byl vysloven poţadavek na to, aby všechny záznamy 

týkající se daného majetku ode dne jeho prvního zaevidování do systému byly zpětně 

dohledatelné. Taktéţ je zadavatelem poţadováno, aby se dalo zpětně zjistit, kdy přesně 

byla provedena poslední částečná, nebo úplná inventarizace. Veškeré bliţší specifikace 

poţadavků zadavatele budou detailněji popsány a rozebrány v následujících kapitolách. 
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2.2 Kategorizace majetku 

Je vhodné majetek, který je určen k evidenci nějakým způsobem kategorizovat 

pro jeho zpřehlednění. Firma specifikovala, ţe evidenční systém by měl v budoucnu slouţit 

pouze pro evidenci a inventarizaci majetku, ne pro účetní a daňové odpisy ani jiné formy 

účetnictví. Není proto nutné drţet se klasifikačního třízení podle zákona o daních z příjmů. 

Je moţno navrhnout vlastní systém třídění majetku šitý na míru poţadavkům firmy. 

Problém by ovšem nastal v případě, kdyby se firma rozhodla evidenční systém rozšířit o 

účetní a daňové odpisy. Kategorie majetku by se musely opětovně navrhnout, a to tak, aby 

byly v souladu s kategoriemi majetku podle zákona o daních z příjmů a u veškerého jiţ 

zaevidovaného majetku, by bylo nutné provést jeho zařazení podle nových kategorií, coţ 

by bylo časově velmi náročné. Pouţití kategorizace majetku podle zákona o daních z 

příjmů tedy sice není nutné, ale s ohledem na moţný budoucí vývoj je vhodné. Bylo tedy 

rozhodnuto, ţe rozdělení majetku do kategorií bude provedeno v souladu se zákonem o 

daních z příjmů. 

2.3 Dlouhodobý a drobný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek popisuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. "Dlouhodobým majetkem se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti, 

popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu, je delší než jeden rok."[1] 

Zákonná definice dlouhodobého hmotného majetku je zahrnuta ve výše zmíněné 

vyhlášce č. 500/2002 Sb., přesněji § 7 dané Sb.[2] Kritérium, podle kterého se bude 

rozhodovat, do které kategorie daný majetek patří, předtím neţ ho zaevidujeme do 

systému, je v tomto případě cena. Druhým moţným kritériem pro to, jestli má být majetek 

zaevidován, by mohla být tzv. doba pouţívání. Ta musí být pro dlouhodobý hmotný 

majetek delší neţ jeden rok, jinak se uţ nejedná o dlouhodobý majetek. Jelikoţ je však 

vytvářený evidenční systém navrhován pouze pro evidenci majetku, a ne pro účetní a 

daňové odpisy, tak toto kritérium se nebude zohledňovat, a bude se do této kategorie 

zahrnovat i majetek, jehoţ doba pouţívání je menší neţ jeden rok. Limit pro to, aby se 

majetek dal povaţovat za dlouhodobý hmotný majetek, je stanoven v § 33 odst. 1 zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmu. Jedná se o částku ve výši 40 000 Kč.[3] 
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Zákonná definice dlouhodobého nehmotného majetku je uvedena v § 6 vyhlášky 

č. 500/2002 Sb.[2] Stejně jako u dlouhodobého hmotného majetku musí být doba 

pouţívání delší neţ jeden rok. Toto se opět vzhledem k poţadavkům nebude zohledňovat. 

Hlavním kritériem, je opět cena daného majetku. Ta je podle § 32a odst. 1 zákona č. 

586/1992 Sb. o daních z příjmu stanovena na 60 000 Kč.[3] 

Z předchozí části textuje patrné, ţe zákonem stanovená spodní hranice ceny u 

dlouhodobého hmotného majetku je 40 000 Kč. V případě ţe je cena niţší neţ 40 000 Kč 

jiţ se o dlouhodobý hmotný majetek nejedná - jedná se o drobný hmotný majetek. Částka 

40 000 Kč tedy bude dělící částkou pro hmotný majetek. Spodní hranice není pevně daná a 

je volitelná. U drobného hmotného majetku se tedy spodní hranice ceny pro evidenci 

majetku stanoví dle poţadavků zadavatele na 1000 Kč. 

Zákonem stanovená spodní hranice dlouhodobého nehmotného majetku je 

stanovena na 60 000 Kč. V případě, ţe bude cena niţší neţ výše zmíněná, tak se jiţ jedná o 

drobný nehmotný majetek. Částka 60 000 Kč tedy bude dělící částkou pro nehmotný 

majetek. Spodní hranice stejně jako u drobného hmotného majetku není pevně daná. 

Zadavatel pro tuto kategorii poţaduje spodní hranici ve výši 500 Kč. 

2.4 Klasifikace evidovaného majetku 

Z kapitoly 2.3 je zřejmé, ţe ze zákonného hlediska do kategorie dlouhodobého 

majetku spadá pouze majetek, jehoţ uţitná doba je delší neţ jeden rok. Tento fakt je pro 

naši potřebu irelevantní, jelikoţ jediným řídícím kritériem pro rozhodování, do které 

kategorie bude majetek spadat, je (na poţadavek zadavatele) jeho pořizovací cena. 

Spodní hranice 500 Kč pro drobný nehmotný a 1000 Kč pro drobný hmotný 

majetek byla zvolena po konzultaci se zadavatelem s ohledem na to, ţe zadavatel chce mít 

poměrně detailní přehled i o poloţkách s relativně malou hodnotou.  

Nastavení spodní hranice znamená, ţe bude muset být evidován veškerý majetek 

překračující svou hodnotou danou hranici. To ovšem neznamená, ţe majetek s niţší 

hodnotou neţ je minimální hodnota pro povinný záznam nesmí být v evidenčním systému 

evidován. Pokud dojde k ţádosti o zaevidování majetku s hodnotou niţší neţ je limitní 

hodnota pro evidenci, tak se majetek zaeviduje do kategorie drobného hmotného nebo 

drobného nehmotného majetku podle příslušnosti. 
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Evidenční systém bude slouţit pouze pro evidenci vnitřního vybavení budovy, 

nebude slouţit k evidenci majetku, jako jsou například auta.  

2.4.1 Typy majetku 

Do kategorie dlouhodobého hmotného majetku můţe spadat vzhledem k pracovní 

náplni firmy hlavně nábytek, počítače, případně jiné elektronické vybavení jako tiskárny a 

projektory. 

Do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku bude spadat hlavně software a 

softwarové licence s cenou nad limitní hranici. 

Do kategorie drobného hmotného majetku bude spadat v podstatě to stejné jako 

do kategorie dlouhodobého hmotného majetku. Poloţek v této kategorii bude více s 

ohledem na to, ţe například ţidle zřídkakdy přesáhnou svou cenou hranici 40 000 Kč. 

Do kategorie drobného nehmotného majetku zařadíme stejně jako u 

dlouhodobého nehmotného majetku primárně software a softwarové licence, a to ty, jejichţ 

cena nepřesahuje cenovou hranici 60 000 Kč. 

2.5 Současná evidence majetku 

V současné době je evidence majetku řešena částečně papírovou formou a 

částečně formou elektronickou. Veškerý majetek je zaevidován v počítači a to ve formě 

Excelovského dokumentu ve kterém kaţdý list dokumentu odpovídá jedné místnosti a v 

tomto listu je kompletní seznam v současnosti evidovaného majetku. Kaţdý kus vybavení 

zaznamenaný v seznamu má pořizovací cenu větší neţ 1500 Kč. V tomto dokumentu je 

evidován pouze hmotný majetek, nehmotný majetek je evidován v dokumentu jiném. 

Software a softwarové licence jsou evidovány všechny v jiném dokumentu (opět 

Excelovského formátu) který uţ však neřeší rozdělení do různých místností. Zde je 

evidován veškerý software, jehoţ pořizovací cena přesáhla hranici 2000 Kč. Seznam slouţí 

pouze jako základní evidence o tom, jaký software firma vlastní a kolik k němu vlastní 

licencí. 

Tyto seznamy, tedy seznam hmotného majetku a seznam software jsou uloţeny na 

síťovém disku a chráněny proti neautorizovanému přístupu. Přístup k těmto dokumentům 
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mají oba majitelé a sekretářka. Ke kaţdému z výše zmíněných seznamů, existuje jeho 

kopie slouţící jako záloha v případě poškození primárních souborů.   

Zaevidování nového majetku má na starosti sekretářka, případně jeden z majitelů 

firmy v případě, ţe je ona delší dobu nepřítomna. V současném systému se nevyuţívá 

ţádných formulářů pro zaevidování nového majetku. Samotné zaevidování nového 

majetku se provádí přímo na základě faktury vystavené výrobcem případně dodavatelem 

majetku. Hmotný majetek je poté, co je přidělen do dané místnosti na základě informací 

z faktury, připsán do seznamu majetku v dané místnosti. V případě, ţe se jedná o 

nehmotný majetek, tedy software, tak ten je přímo připsán do seznamu pro evidenci 

software a softwarových licencí. Jednou měsíčně (poslední den kalendářního měsíce, 

případně následující pracovní den) jsou seznamy majetku kopírovány na disk, který slouţí 

k tomuto účelu. Zálohy se musí uchovávat nejméně po dobu šesti měsíců. Zálohování se 

můţe provést i dříve neţ po měsíci a to v případě, kdy bylo provedeno větší mnoţství 

změn v seznamech. 

Při vyřazování majetku, ať uţ z důvodu nefunkčnosti, opotřebení nebo z 

jakéhokoliv jiného důvodu, se záznam o majetku jednoduše vymaţe z příslušného 

seznamu. Je tedy zřejmé, ţe není moţné zpětně dohledat jiţ vyřazený majetek. Také je 

třeba průběţně aktualizovat záloţní kopie seznamů, aby nedocházelo k nesrovnalostem. 

Pro vyřazení majetku není třeba vyplňovat ţádné formuláře. 

V případě, ţe chce pověřená osoba v současné chvíli provádět inventarizaci 

majetku, tak si nejprve musí zajistit seznam majetku k příslušné místnosti. Ten můţe získat 

od jednoho z vedoucích pracovníků nebo od sekretářky (v případě, ţe inventarizaci 

majetku neprovádí sama sekretářka), která příslušný seznam musí vytisknout. 

Majetek je v současné době značen pomocí papírových identifikačních štítků, 

které jsou nalepeny na daném majetku pokud moţno na viditelném a dostupném místě. Na 

štítku jsou uvedeny základní informace, podle kterých je moţné majetek dohledat v 

příslušném seznamu. Pověřená osoba podle vytištěného seznamu vyhledává majetek v 

dané místnosti a provádí inventarizaci. V případě nesrovnalostí (např. chybějící nebo 

nadbývající nábytek) tyty nesrovnalosti zaznačí do seznamu. Inventarizace nehmotného 

majetku (software) se v současném systému neprovádí. 
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2.6 Evidované informace 

Dále je nutné zvolit, jaké informace by bylo vhodné o majetku evidovat. Reálně 

se dá evidovat velké mnoţství vlastností. Otázkou zůstává, co má ještě smysl evidovat a co 

uţ ne. U záznamů v evidenčním systému budou některé vlastnosti, které budou muset být 

povinně vyplněny, a pak takové, jejichţ zaznamenání bude nepovinné. Toto je detailněji 

rozepsáno v kapitole 4.2.3. Po konzultaci s majiteli firmy došlo ke schválení následujících 

vlastností, které se budou v evidenčním systému uchovávat.  

Kaţdý zaevidovaný majetek bude mít unikátní evidenční číslo, díky kterému ho v 

systému bude moţno jednoznačně identifikovat. Toto číslo bude přiděleno při zavádění 

nového majetku do systému a zůstane po celou dobu jeho ţivotnosti neměnné. Dalším 

identifikátorem, který uţ však nebude unikátní, bude název majetku, který bude slouţit k 

rychlé identifikaci. Nepoznám sice, o jakou ţidli přesně se jedná, ale budu vědět, ţe je to 

ţidle. Dále se bude evidovat číslo faktury, na které je uvedeno pořízení nového majetku. 

Toto bude slouţit například pro potřeby reklamace, kdy bude nutné dohledat fakturu k 

poškozenému/nefunkčnímu (reklamovanému) majetku. Pro bliţší identifikaci některých 

typů majetku se bude evidovat ještě jedna vlastnost, kterou je výrobní číslo. Toto číslo 

můţe být vyraţeno, nebo jiným způsobem vyznačeno na daném kusu a můţe slouţit k 

identifikaci v případech, kdy dojde k poškození primárních systémů evidence, tedy RFID 

tagu. 

Dalšími vlastnostmi, které se budou povinně zaznamenávat, budou dny, tedy data 

jejich zavedení do systému a datum, kdy došlo k vyřazení majetku z aktivního uţívání. 

Všechny záznamy asociované s majetkem, který byt vyřazen z aktivního uţívání v systému 

zůstanou a nebudou se vymazávat z důvodu splnění poţadavku zadavatele na zpětnou 

dohledatelnost veškerých informací průběţně uloţených v systému za celou ţivotnost 

majetku. Vzhledem k tomu, ţe v systému budou zůstávat i záznamy o majetku, který byl 

jiţ dávno vyřazen, bude třeba rozlišit, zdali se jedná o aktivní nebo jiţ vyřazený majetek.  

Další skupinou evidovaných vlastností bude pořizovací cena majetku a z toho 

odvozené začlenění do příslušné cenové kategorie podle toho, jestli se jedná o hmotný 

nebo nehmotný majetek. 

Zadavatel dále specifikoval, ţe si přeje, aby u kaţdého zaevidovaného majetku 

bylo uvedeno, ve které místnosti a patře se majetek právě nachází, kdo ze zaměstnanců je 
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za majetek v současné chvíli odpovědný a který ze zaměstnanců majetek zaevidoval a 

vyřadil z evidence. 

Ke kaţdému zaznamenanému majetku bude moţné uloţit i krátký popis, který 

můţe například specifikovat, ţe se jedná o přenosný majetek (laptop), v důsledku čehoţ je 

zřejmé, ţe majetek nemusí být vţdy přítomen v místnosti, ve které by podle evidence měl 

být. 

2.7 Doplňující požadavky 

Zadavatel specifikoval, ţe pravidelné inventarizace majetku by se po zavedení 

nového systému prováděly kaţdých šest měsíců (namísto 12 měsíců jak je tomu v současné 

evidenci). Z legislativního hlediska upravuje povinnost provádět inventarizace zákon o 

účetnictví č. 563/1991 Sb. a to v §29 a §30.[4] Viz příloha 1. 

Za jakýkoliv majetek zavedený v navrhovaném systému musí být vţdy někdo 

zodpovědný. Pokud se tedy při inventarizaci majetku zjistí, ţe nějaký majetek není v 

místnosti, ve které má být, tak je povinností odpovědné osoby dát vše do stavu 

odpovídajícímu záznamům v systému. 

Zadavatel dále upozornil na to, ţe určité druhy majetku jako laptopy nebo jiný 

přenosný majetek jsou často přidělovány individuálním zaměstnancům. Ti jsou za něj 

následně odpovědní s tím, ţe si ho berou např. domů nebo na pracovní výjezd a tudíţ tento 

majetek není vţdy v jedné určité místnosti, ale pohybuje se. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o firmu, kde značnou část majetku tvoří výpočetní 

technika, je třeba brát v potaz tzv. technické zhodnocení majetku, tedy stav, kdy dojde k 

výměně části zařízení za nové. Je třeba evidovat jak původní majetek, tak jeho technické 

zhodnocení.  

Chodby v patrech se taktéţ povaţují za samostatné místnosti a bude se u nich 

proto evidovat vše podle stejných kritérií jako u ostatních místností v budově. Na chodbě 

mohou být například ţidle nebo kávovar. 

Dále byl vysloven poţadavek na omezení přístupu do databáze, přesněji aby 

všichni zaměstnanci mohli do databáze nahlíţet, ale pouze lidé s oprávněním v ní mohli 

provádět změny.  
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3. Specifikace využití RFID při evidenci majetku 

"RFID neboli Radio Frekvenční Identifikace je bezkontaktní automatická 

identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln."[5] 

RFID technologie je v současnosti velmi rychle se rozvíjející technologie, které se 

začíná vyuţívat v mnoha rozličných odvětvích kaţdodenní lidské činnosti. K hlavním 

výhodám RFID technologie patří zejména to, ţe je tato technologie bezkontaktní. Pro 

identifikaci objektu není vyţadována přímá viditelnost ani přesné polohování. Přenos dat z 

RFID čipu je moţný i při zhoršených atmosférických či optických podmínkách. Další 

výhodou je také rychlost čtení.  

3.1 Popis komponent 

"Každý RFID systém má několik základních komponent, mezi něž patří 

transpondér tzv. RFID tag, který je tvořen čipem, což je elektronický paměťový obvod, 

cívkou či anténou a v případě aktivních nebo semipasivníchtagů, je vybaven i vlastním 

zdrojem energie (baterií). Všechny tyto součásti jsou pak umístěny na vhodně konstruované 

podložce z plastu nebo papíru. Další součástí je čtecí zařízení tzv. RFID reader (nebo také 

čtečka), který je tvořen vysílacím/přijímacím obvodem s dekodérem, anténou. V některých 

případech může být čtečka vybavena i vlastním operačním systémem se základní 

softwarovou funkcionalitou. A v neposlední řadě různé řídící softwary (middleware), 

podpůrné systémy (řídící počítače, databáze, telekomunikační sítě) a systémy na 

strategické úrovni řízení."[5] 

3.1.1 RFID tag 

"Nosičem informací v RFID systému nazýváme tagnebo jinak transpondér, jehož 

význam vznikl sloučením anglických slov transmit - přenos a response - odpověď. Základní 

funkcí RFID tagu je uložení dat do vnitřní paměti a poskytnutí těchto uložených údajů 

RFID systému. 

Každý tag se skládá z mikročipu a antény. Samotný čip může být velký pouze 1 

mm (dnes i méně). Velikost tagu přímo souvisí s velikostí antény, která je jeho největší 

součástkou. Obvykle platí, že čím větší je použitá frekvence, tím menší může být anténa. 
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Anténa a čip mohou být zapouzdřeny do PVC karty velikosti kreditní karty, 

skleněné trubičky, které se vejdou pouzdra vhodného k podkožní aplikaci (značení 

domácích mazlíčků), nebo nalepení na plochu etikety, ale mohou být i speciálně 

zapouzdřeny dle specifikace zákazníka a způsobu použití. Je tak možné dodat např. RFID 

tagy odolné pro teploty od -40°C do +300°C."[5] 

RFID tagy se dají rozdělit podle několika kritérií jako je technologie výroby, 

frekvenční pásmo, ve kterém operují, typ paměti nebo forma napájení (zdroje energie). 

Podle toho, jestli mají nebo nemají RFID tagy vlastní zdroj energie, je dělíme na aktivní, 

pasivní nebo semipasivní (kombinace předchozích dvou). 

"Aktivní RFID tagy mají vlastní zdroj energie a využívají jej k napájení 

integrovaného čipu anebo posílení signálu, který může být přijat RFID čtečkou do 

vzdálenosti cca 100 metrů i více. S pomocí integrovaného napájecího zdroje jsou čipy 

schopné vysílat s větším vysílacím výkonem, a tudíž jsou efektivnější v případech, kdy musí 

vysílat ve ztíženém prostředí. Jejich nevýhodou je složitost a tím i vyšší náklady na jejich 

výrobu a kratší životní cyklus, který je dán kapacitou baterie. 

Pasivní RFID tagy nemají baterii, energii přijímají z antény. Tyto tagy mají 

zanedbatelné požadavky na údržbu a velmi dlouhou životnost. Cenově jsou dostupnější. 

Praktická čtecí vzdálenost pasivních tagů je od 10 centimetrů do několika metrů. Vše záleží 

na použité frekvenci a velikosti antény tagu. 

Semipasivnítagy mají interní napájecí zdroj, který slouží k napájení integrovaných 

obvodů. Další možností je použití baterie k uchování energie vyslané čtečkou pro využití v 

budoucí komunikaci. Semipasivní čipy mají až 100x větší citlivost oproti pasivním čipům. 

Zvýšená citlivost současně dovoluje větší čtecí vzdálenost (až desetinásobek pasivního 

dosahu čtečky). Zvýšená citlivost klade současně vyšší požadavky na čtečku, která musí být 

schopna načíst slabý signál vrácený z tagu."[5] 

Posledním kritériem, které má cenu s ohledem na cíl práce řešit, je pracovní 

frekvence. Podle toho na jaké frekvenci tagy operují, spadají do jednoho z frekvenčních 

pásem. Těmito pásmy jsou LF pásmo, HF pásmo, UHF pásmo, případně MW pásmo. [14] 

Pásma a jejich frekvence jsou podrobně rozepsána v příloze č. 2. Pro potřeby evidence 

majetku jsou nejvhodnější tagy fungující na UHF pásmu. LF a HF tagy mají příliš malý 

čtecí dosah a proto jsou nevhodné. 
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3.1.2 RFID čtečka 

RFID čtečka je zařízení, které se pouţívá ke komunikaci mezi počítačem a RFID 

tagem. Funkcemi RFID čtečky je dodávat energii pasivním RFID tagům, číst údaje, které 

jsou v RFID tagu uloţeny, zapisování nových dat do RFID tagů, které to umoţňují, přenos 

dat z čtečky do počítače a obráceně. Navíc mohou některé RFID čtečky provádět základní 

filtraci dat. 

Sloţitější a draţší RFID čtečky navíc zvládnou další funkce. Mohou například 

provádět antikolizní opatření k zajištění komunikace s více tagy současně nebo ověřovat 

tagy, coţ slouţí jako obranný prostředek proti podvodům nebo pokusům o neoprávněný 

přístup do systému. Dále dokáţou data zašifrovat a hlídat jejich integritu. 

"RFID čtečka se skládá z několika základních částí. Každá čtečka pro to, aby 

mohla fungovat, vyžaduje jednu nebo více antén, které mohou být jak integrované, tak 

externí. Dále rádiového rozhraní, které je zodpovědné za modulaci, demodulaci, přenos a 

příjem rádiového signálu. Vzhledem k vysoce citlivým požadavkům, RFID čtečky často 

mají oddělené cesty pro příjem a vysílání. Poslední z hlavních částí je RFID řídící 

jednotka, která je mozkem jakéhokoliv RFID čtečky. Hlavním prvkem řídící jednotky je 

mikroprocesor. Jeho úkolem je zpracovat data přicházející ze čtecího zařízení. K 

mikroprocesoru jsou připojeny pomocné obvody, díky nimž může mikroprocesor 

komunikovat jak se čtecím zařízením, tak s PC. Na trhu existuje rozsáhlá paleta 

čtecích/zapisovacích jednotek ke zdokonalování systému. Konstruovány mohou být buď 

jako jeden přístroj, nebo odděleně (samostatný řídící systém a anténa). Podle toho je pak 

členíme na stacionární a mobilní. 

Stacionární čtečky bývají nepřenosné, jsou pevně vestavěné v určeném 

identifikačním bodu, jako je například vstup do skladu, začátek dopravníku nebo stůl na 

přípravu produktů. Tato zařízení mají externí anténu a své použití naleznou zejména ve 

čtecích bránách nebo na vysokozdvižných vozících. K řadě stacionárních RFID čteček je 

možné připojit více antén, a tím zajistit lepší pokrytí prostoru čtecím signálem. 

U mobilních čteček jsou obě komponenty implementovány ve společném pouzdře a 

jsou k dispozici jako zařízení pro držení v ruce. Mohou být použity bez kabelu s dokovací 

stanicí, která slouží pro odesílání či nahrávání údajů, nebo s kabelem s jehož pomocí se k 

počítači můžeme připojit (sériové datové rozhraní). U ručních RFID čteček existují i 
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zařízení schopná hybridního použití, která mohou jak snímat čárový kód, tak číst RFID tag 

a zapisovat do něho. "[5] 

3.2 Volba vhodných komponent 

V dnešní době je na trhu nespočet různých výrobců jak RFID čteček, tak RFID 

tagů a ne všechny jsou vhodné ke všem formám identifikace. Základními a také 

nejdůleţitějšími komponentami, bez kterých ţádný identifikační systém zaloţený na 

technologii RFID nemůţe fungovat, je tedy výše zmíněná RFID čtečka a RFID tag (dále 

jen čtečka a tag). 

Z analýzy v kapitole 2 je moţné vyčíst informace potřebné pro volbu vhodných 

tagů a kompatibilní čtečky. Cílem návrhu je vytvořit systém pro evidenci, který bude 

pokud moţno co nejefektivnější (rychlost, spolehlivost), ale s ohledem na finanční 

moţnosti firmy o cca 10 zaměstnancích. Ţádný pevný rozpočet nebyl stanoven.  Navrhnout 

systém, který sice bude rychlý, efektivní a téměř 100% spolehlivý, avšak v cenové relaci 

stovek tisíc korun je neţádoucí, stejně jako návrh systému, který bude vyuţívat pouze 

nejlevnějších komponent bez ohledu na jejich funkčnost a vhodnost pro danou potřebu 

identifikace.  

Hlavní důvod, proč má dojít k nahrazení starého systému identifikace novým, je 

zvýšení efektivity při inventarizaci majetku, rychlejší dohledávání evidovaného majetku a 

minimalizovaní faktoru lidského selhání při těchto činnostech. Toho všeho se dá s 

vyuţitím RFID technologie dosáhnout. 

3.2.1 RFID tagy 

Při volbě tagů je třeba zváţit několik faktorů. Jedním z těchto faktorů jsou 

materiály, na kterých budou tagy umístěny. Tento prvek hraje v celém procesu radio-

frekvenční identifikace významnou roli, jelikoţ různé materiály pohlcují nebo odráţejí 

signál z RFID čtečky s různou intenzitou. Problém například představuje voda, která 

energii signálu pohltí a tag následně nemůţe vysílat, protoţe nezíská energii ze čtečky. 

Vzhledem k tomu, pro jaké prostředí je systém navrhován, tento problém není nutné řešit.  

Druhým problémovým materiálem jsou kovy. Ty signál ze čtečky nepohlcují, ale 

odráţejí, coţ způsobuje rušení a tag stejně jako v prvním případě nezíská energii pro 
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komunikaci.[6] Tento problém je v kancelářském prostředí reálný. Jedná se hlavně o stolní 

počítače, případně jinou elektroniku nebo jiné kovové vybavení. Nové stolní počítače sice 

mají z větší části plastové šasi, ale stále je v nich velké mnoţství kovu, které můţe působit 

rušivě. V případě starých počítačů vyrobených s celokovovým šasi je problém o to 

intenzivnější. Toto je při volbě RFID tagu třeba brát na zřetel. 

Dřevo a plasty (jakoţto nejčastěji se vyskytující kancelářské materiály) obecně 

nepředstavují problém, co se týče odráţení nebo pohlcování signálu jako je tomu u kovů a 

vody, je však třeba počítat s tím, ţe při průchodu signálu těmito materiály signál ztrácí na 

intenzitě. 

Co se týká volby tagu podle zdroje energie, tak pro kancelářské prostředí, kde 

není poţadována větší čtecí vzdálenost neţ několik metrů, jsou plně vyhovující tagy 

pasivní (operující na UHF), tedy bez vlastního zdroje energie. Tagy aktivní, tedy s 

vlastním zdrojem energie, jsou samozřejmě také pouţitelné, ale jejich vyšší cena a niţší 

ţivotnost jsou pro potřeby evidence majetku v tomto rozsahu neţádoucí. 

Jedním z rozhodujících faktorů při volbě vhodných tagů je také cena. Ta se liší 

podle typu tagu. Cena základních pasivních tagů pro označování běţného majetku se 

pohybuje v řádu desítek haléřů aţ několika korun za kus, v závislosti na výrobci a velikosti 

objednávky. U tagů pro označování kovových povrchů se cena pohybuje v řádu desítek 

korun, opět v závislosti na výrobci a velikosti objednávky. 

3.2.2 RFID čtečka 

Z kapitoly 3.1.2 je zřejmé, ţe RFID čtečky (dále jenom čtečky) se dají rozdělit na 

dvě základní skupiny a to čtečky stacionární a čtečky mobilní. Stacionární čtečky jsou díky 

své konstrukci a velikosti nevhodné pro potřeby načítání tagů z majetku, který je 

rozprostřen po celé místnosti. Provádět inventarizaci s těmito čtečkami by bylo velmi 

nepraktické. Zbývají tedy čtečky mobilní. 

Vyřazením čteček stacionárních se výběr zredukoval jen částečně. V současné 

době jiţ na trhu figuruje několik výrobců RFID technologie s rozdílnými cenami a kvalitou 

výrobků. Ne vţdy platí pravidlo, ţe čím draţší, tím lepší. 

Čtečka pro navrhovaný systém by měla mít dosah alespoň několika metrů, aby 

nebylo nutné s ní přistupovat ke čtenému tagu téměř na vzdálenost, kdy uţ by tato 
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technologie postrádala význam a dalo by se vyuţít evidence s vyuţitím čárových kódů a 

čteček čárových kódů. Toho se dá docílit dvěma způsoby. Existují čtečky, které mají samy 

o sobě dostatečně výkonnou anténu a pak jsou čtečky méně výkonné, ale ke kterým se dá 

dokoupit anténa přídavná. Tyto čtečky bývají na tyto modifikace předem připravené a 

konstruované, takţe po připojení silnější antény není nijak sníţena jejich mobilita ani 

funkčnost. 

Dále je vhodné pořídit čtečku s vlastním operačním systémem (dále jen OS). To 

přináší jednoznačnou výhodu a to ve formě jednoduché modifikovatelnosti takovéto 

čtečky. Stačí zakoupit příslušný software, nainstalovat jej a čtečka můţe plnit svoji funkci 

s vyuţitím nového software. V případě potřeby je moţné nechat si naprogramovat 

individuální software pro evidenci. Evidence v případě navrhovaného systému však nemá 

ţádné speciální nebo nestandardní poţadavky, takţe bude stačit čtečka s běţným 

komerčním softwarem určeným pro evidenci. Navíc díky existenci OS je moţné do čtečky 

stáhnou i jiné dokumenty, které mohou být v průběhu evidence potřeba, coţ zvyšuje 

pohodlí, jelikoţ pracovník nemusí jít ke stolnímu počítači nebo laptopu v případě, ţe 

potřebuje dodatečné informace. Ukázka RFID čtečky s přídavnou anténou je na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: RFID čtečka[16] 
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Mezi přední výrobce RFID čteček patří firmy jako Motorola nebo Intermec, které 

poskytují širokou škálu kvalitního vybavení. Cena takovýchto čteček začíná na částce 

kolem 50 tisíc. Tyto čtečky jsou určeny pro průmyslovou evidenci a mají vysokou odolnost 

proti poškození, pádu na podlahu a podobně. Taktéţ baterie vydrţí aţ desítky hodin. Na 

druhém konci jsou čtečky z čínské produkce, jejichţ cena je několikanásobně niţší, avšak 

kvalita těchto produktů je přinejmenším diskutabilní. 

3.3 Srovnání prostředků automatické identifikace 

V současné době jsou rozšířeny tři hlavní metody identifikace majetku ve firmách. 

První metodou je označování majetku identifikačními štítky. K takto označenému majetku 

se vedou papírové nebo elektronické seznamy majetku a při inventarizaci je nutné si tyto 

seznamy vytisknout, případně okopírovat. Následně se provádí vyhledávání majetku podle 

seznamu a zdlouhavé opisování nebo kontrola identifikačních štítků přiřazených k 

majetku. Takto je tomu i v současném systému evidence majetku zadavatele. 

Druhou a dnes nejrozšířenější metodou evidence majetku je metoda zaloţená na 

vyuţívání čárových kódů. K načtení těchto kódů se pouţívají čtečky čárových kódů. Tento 

systém je o poznání modernější neţ prvně uvedený, ale stále má určité nedostatky. Je nutná 

přímá viditelnost mezi čtečkou a čárovým kódem a čtecí vzdálenost čtečky je maximálně v 

řádu desítek centimetrů. 

Třetí a nejnovější metodou je identifikace pomocí RFID technologie. Tato metoda 

je ve své podstatě velmi podobná evidenci za vyuţití čárových kódů s tím, ţe odstraňuje 

její nedostatky v podobě nutnosti přímé viditelnosti a krátké čtecí vzdálenosti. Jelikoţ není 

nutné mít na evidovaný majetek přímý výhled a vzdálenost, na kterou je RFID čtečka 

schopna načíst RFID tag je v řádu metrů, oproti centimetrům (desítkám centimetrů) u 

čtečky čárových kódů, je celý proces načítání tagů o poznání rychlejší. 

Podrobně se tímto problémem ve své práci s názvem Inventarizace majetku 

pomocí prostředků automatické identifikace zabývá Bc. Tomáš Polášek. Z výsledků jeho 

práce vyplývá, ţe identifikace pomocí RFID technologie je přibliţně 5x rychlejší neţ 

identifikace za pomoci čárových kódů a 20x rychlejší neţ manuální kontrola 

identifikačních štítků.[7] 
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3.4 Popis inventarizace majetku 

Tato kapitola se zabývá inventarizací jiţ zaevidovaného majetku. Jak se postupuje 

při koupi nového majetku nebo jeho zavádění do systému a označování tagem je popsáno v 

kapitole 4.3. Veškeré postupy popsány v následující části vycházejí z obecného konceptu 

inventarizačních programů, kterých je na trhu jiţ několik, ale v zásadě se neliší. Bude proto 

následovat obecný postup evidence majetku, který se dá aplikovat na většinu běţně 

dostupného software k tomu určenému. 

V prvním kroku se čtečka pomocí dokovací stanice připojí k laptopu nebo 

stolnímu počítači, ze kterého se do čtečky stáhne kompletní databáze majetku firmy. 

Následně osoba provádějící inventarizaci spustí příslušný software, který bude k této 

činnosti vyuţívat. Na dveřích (nebo jiném dobře viditelném místě) slouţících ke vstupu do 

místnosti bude umístěn RFID tag, jehoţ načtením čtečkou se v softwaru pro evidenci 

zobrazí pouze majetek v dané místnosti. 

Následuje samotné načítání majetku ve zvolené místnosti. Jelikoţ čtečka má 

pouze omezený dosah a je prakticky nemoţné umístit tagy na majetek tak, aby byly 

všechny tagy přímo viditelné při vstupu do místnosti, bude nutné se po místnosti alespoň 

minimálně pohybovat. Navíc při přesaţení čtecí vzdálenosti čtečky není ani přímá 

viditelnost tagu dostačující pro jeho interakci se čtečkou, a tak bude třeba se pro načítání 

jednotlivých tagů po místnosti pohybovat. Z kapitoly 3.2.2 je patrné, ţe při přímém 

výhledu na tag jej čtečka dokáţe bez problému načíst na vzdálenost několika metrů. Dají 

se přečíst i tagy, které jsou skryté za překáţkou, například tag připevněný k ţidli, která je 

zasunutá pod psacím stolem. Je třeba brát v potaz, ţe aby čtečka takový skrytý tag 

detekovala, tak musí být tato čtečka k tagu blíţe, neţ kdyby tag zakrytý nebyl. Proč tomu 

tak je, je jiţ rozvedeno v kapitole 3.2.1.  

Příklad načítání majetku v místnosti. Máme místnost (obrázek 2) vybavenou 

následujícím vybavením: 3x velká skříň (hnědá), 3x malá skříň (hnědá), 3x psací stůl 

(oranţová), 3x ţidle/křesla (šedá), 1x multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener - 

černá), 2x monitor (černá) a 2x počítačová skříň (černá bez výplně). Modře je označena 

osoba provádějící inventarizaci (dále jen pracovník). 
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Pracovník vstoupí do místnosti se čtečkou, ve které má jiţ načtený seznam 

majetku, který by se v dané místnosti měl nacházet. Postoupí do první pozice, (obrázek 3) 

ze které můţe provést načtení tagů dvou velkých skříní u severní zdi (případně vybavení, 

které je v těchto skříních uloţeno). Vzhledem k záběru čtečky a jejímu dosahu, stačí čtečku 

Obrázek 3: První pozice[16] 

Obrázek 2: Rozloţení místnosti[16] 
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orientačně namířit na skříně a tagy by se měly načíst, i kdyţ nebudou přímo viditelné. 

Pokud bude ve skříních vybavení, u kterého je taktéţ nutné provést inventarizaci, tak 

potom bude nutné skříně čtečkou proskenovat po celém jejím obvodu. V případě, ţe se 

jedná o skříň celodřevěnou (neprosklenou), tak je vhodné ji otevřít pro usnadnění načítání 

tagů na vybavení ve skříních. Na displeji čtečky se pracovníkovi průběţně označuje 

vybavení, které se mu jiţ podařilo načíst. Pokud dojde k načtení jiţ jednou načteného 

vybavení, nic se neděje a na celé činnosti se to ţádným negativním způsobem neprojeví. 

Po načtení skříní (a případného vybavení uvnitř skříní) se můţe pracovník přesunout na 

druhou pozici (obrázek 4). 

 

V této pozici má pracovník na dosah multifunkční zařízení, malou skříň, ţidli, 

psací stůl, počítačovou skříň a monitor. Postupuje obdobně jako na pozici jedna. To 

znamená, ţe přibliţně namíří čtečku na kaţdý kus vybavení, které se chystá načíst a 

provede jeho načtení. Pokud se pracovníkovi některý kus vybavení nepodaří na poprvé 

načíst, je nutné se čtečkou přistoupit blíţe, případně manuálně vyhledat tag na tomto 

zařízení připevněný a čtečku namířit přímo na tento tag. Po načtení veškerého vybavení se 

pracovník přesune na třetí pozici (obrázek 5).  

Obrázek 4: Druhá pozice[16] 
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Zde můţe pracovník načíst velkou skříň, ţidli a psací stůl. Postup je shodný jako v 

předchozích případech. Po úspěšném načtení pracovník postoupí na poslední - čtvrtou 

pozici (obrázek 6). 

Z poslední pozice pracovníkovi zbývá načíst psací stůl, monitor, počítačovou 

skříň, ţidli a dvě malé skříně. Postup je opět identický. Celý proces načítání tagů od první 

do čtvrté pozice by neměl trvat déle neţ několik minut.  

Obrázek 5: Třetí pozice[16] 

Obrázek 6: Čtvrtá pozice[16] 
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Po načtení posledního kusu vybavení, by všechny poloţky seznamu měly být 

označeny jako načtené. Pokud tomu tak není, tak buďto zbývající kusy na seznamu v 

místnosti nejsou, nebo zde jsou, ale nepodařilo se je načíst. Seznam majetku ve čtečce 

obsahuje kromě identifikačního čísla také (mimo jiné) jeho název a výrobní číslo, pokud 

takové existuje. Z názvu je tedy moţno okamţitě zjistit, o jaký majetek se jedná.   

Pokud například pracovník zjistí, ţe chybějícím vybavením má být ţidle, ale v 

místnosti jsou fyzicky tři ţidle ze tří (a načtené jsou pouze dvě), je třeba zjistit, kde nastal 

problém. Mohlo dojít k tomu, ţe tag byl nějakým způsobem zastíněn a nepodařilo se ho na 

první pokus načíst. V tomto případě je postup jednoduchý - pracovník opětovně načte 

všechny tři ţidle s tím, ţe je vhodné najít, kde na ţidlích jsou tagy umístěny a čtečku 

zamířit přímo na tyto tagy a provést načtení. Pokud se ani přes to nepodaří načíst všechny 

tři tagy, tak tato činnost poslouţí k nalezení ţidle, kterou se nedaří načíst. Následuje 

vizuální kontrola, ze které se dá zjistit, zdali je tag mechanicky poškozen nebo zcela chybí. 

V kaţdém případě je tento stav nutné zaznamenat a po dokončení inventarizace vyřešit 

například tak, ţe se ţidle označí novým tagem. Tento postup je podrobně popsán v kapitole 

4.3. 

Druhým problémem, který můţe nastat, je fakt, ţe dojde k načtení majetku, který 

není uveden v seznamu dané místnosti. Tento stav můţe nastat ze dvou důvodů. Buďto je v 

místnosti majetek, který tam nemá být, nebo došlo k neţádoucímu načtení tagu například 

ze sousední místnosti. Po jeho načtení se ve čtečce zobrazí, ţe se jedná o majetek, který 

není na seznamu dané místnosti. Jelikoţ je ve čtečce uloţena celá databáze majetku firmy, 

je moţné velmi rychle zjistit, ve které místnosti má tento majetek být (a o co se jedná). 

Pokud se tedy zjistí, ţe se jedná o ţidli, která má být v sousední místnosti a v právě 

inventarizované místnosti ţádná ţidle nechybí ani nepřebývá, je pravděpodobné, ţe došlo k 

neţádoucímu načtení z vedlejší místnosti. V případě, ţe se nejedná o neţádoucí načtení, ale 

o chybně umístěný majetek, je třeba (stejně jako v předchozím případě) zjistit o co se jedná 

a kde má tato věc být umístěna. Pokud se bude opět jednat o ţidli, tak tento stav můţe 

jednoduše nastat tak, ţe někdo ze zaměstnanců přesunul ţidli z jedné místnosti do druhé a 

řešením je navrácení této ţidle do místnosti kam patří. 

Po provedení inventarizace dané místnosti pracovník uloţí zjištěné skutečnosti ve 

čtečce a můţe se přesunout do další místnosti, kde se postup opakuje.  
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4. Návrh datové struktury 

Při návrhu samotného systému pro evidenci majetku je třeba provést několik 

samostatných částí, které společně dohromady budou slouţit jako kompletní instrukce pro 

samotnou realizaci databázového systému a jemu přidruţených databází (není součástí této 

práce). V prvním kroku se provede návrh datových struktur, které jsou potřeba pro 

realizaci databáze. Této části je věnován největší prostor. V druhé části budou vývojové 

diagramy, které slouţí jako přehledné grafické vyobrazení všech postupů týkajících se 

evidence majetku, od prvního zaevidování majetku, aţ po jeho konečné vyřazení ze 

systému. V této kapitole budou také uvedeny postupy pro všechny činnosti týkající se 

evidence majetku.  

4.1 Praktický návrh 

Nejprve je třeba vysvětlit pojmy, které se budou v této kapitole v textu dále 

vyskytovat. Jsou jimi:  

Data - jedná se o údaje, které jsou uchovávány v samotné databázi. Můţe se jednat o 

prostý text, číslo nebo třeba datum. Bez jejich interpretace však nevíme, jaký je v databázi 

jejich význam. 

Informace - zjednodušeně se dá říct, ţe informace jsou data, která jsou zpracována, a 

můţeme z nich vyčíst pro nás jiţ lehce pochopitelné údaje. Například samotný údaj 

698547569 bez jakékoliv interpretace nám toho moc neřekne. Nevím, jestli se jedná o 

rodné číslo, telefon nebo třeba přihlašovací jméno. Pokud však data zpracuji a vytvořím 

výpis, ve kterém bude uvedeno, ţe toto číslo reprezentuje telefonní číslo, jedná se uţ o 

informaci, protoţe data byla interpretována."Data jsou to, co ukládáte, informace jsou to, 

co získáváte"[9] 

Tabulka - v tabulkách jsou uloţena data. Tabulky obsahují atributy (pole) a záznamy. 

Kaţdá tabulka v databázi reprezentuje jednu individuální entitu. V těchto tabulkách musí 

být nejméně jeden atribut, a tím je tzv. primární klíč, který jednoznačně identifikuje 

všechny záznamy v tabulce. 

Atribut (pole) - jedná se o nejmenší strukturu v databázi a v podstatě atribut reprezentuje 

vlastnost entity, která je reprezentována danou tabulkou. To znamená, ţe atribut je 

struktura, která ukládá data. Prezentací dat uloţených v tabulkách můţeme získat data. 



Tomáš Hruška: Analýza a návrh evidenčního systému 

 

2015 22 
 

Kvalita získaných informací je závislá na strukturální a datové integritě polí. Pokud je 

databáze správně navrţena, tak kaţdé pole obsahuje právě jednu hodnotu, a jméno tohoto 

pole nám říká, jaký údaj toto pole reprezentuje. 

Záznam -"představuje unikátní instanci entity dané tabulky."[9] Záznam obsahuje celou 

řadu polí z tabulky (pole nemusí obsahovat hodnoty). Kaţdý záznam má unikátní hodnotu, 

která ho jednoznačně identifikuje, známou jako primární klíč. 

Klíč - jedná se o speciální druh pole. Rozlišujeme dva základní typy klíčů. Jsou jimi cizí 

klíč a primární klíč. "Primární klíč je pole, nebo skupina polí, která jednoznačně 

identifikuje každý záznam v tabulce."[9] Z výše uvedeného tvrzení můţeme odvodit, ţe 

primární klíč můţe být tvořen více neţ jedním polem. Pokud tento stav nastane, tak se 

primární klíč nazývá sloţený primární klíč. V případě primárního klíče se jedná o 

nejdůleţitější klíč v celé tabulce. 

Vztahy (kardinalita) - "představuje omezení v počtu instancí druhé entity, které mají 

vztah s jakoukoliv instancí první entity, se kterou jsou ve vztahu. Kardinalita vztahů může 

nabývat hodnot 1:1, 1:N, N:M."[10] V případě 1:1 odpovídá jednomu záznamu právě 

jeden záznam z jiné tabulky. Toto platí i obráceně. Při vztahu 1: N odpovídá jednomu 

záznamu z tabulky několik (více) záznamů z tabulky jiné. Poslední vztah M:N "Umožňuje 

několika záznamům z jedné tabulky přiřadit několik záznamů z tabulky druhé. "[11] 

Typy účasti (parcialita) - "vyjadřuje povinnost či nepovinnost existence role příslušné 

entity ve vztahu."[10] Tedy zda je účast v tomto vztahu volitelná (nepovinná nebo 

povinná). 

4.1.1 Návrh databáze 

Obvyklý postup při návrhu databází sestává ze dvou fází. První z nich je analýza 

poţadavků. Kompletní analýza poţadavků je uvedena v kapitole 2, a proto se bude v 

dalších částech návrhu vycházet z poznatků uvedených v této kapitole. Druhá fáze sestává 

z tzv. datového modelování. Tato fáze zahrnuje samotný návrh datové struktury. Jednou z 

metod návrhu databázové struktury je modelování diagramu vztahů mezi entitami, tzv. ER 

diagramu. V této fázi také dochází k přiřazení primárních a cizích klíčů k tabulkám. ER 

diagramu se následně vyuţije pro tvorbu relačního schématu. Souběţně s tvorbou ER 

diagramu se provádí tzv. normalizace. Jedná se o proces, kdy dochází k rozkladu tabulek 
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na menší tabulky a to z důvodu odstranění duplicit a redundancí, čímţ se do budoucna 

eliminují problémy spojené s aktualizací, rušením nebo vkládáním dat. Normalizace 

vychází z tzv. normálních forem. Těch je několik, avšak běţně se dodrţují první tři 

normální formy označované jako 1.NF,2.NF a 3.NF. 

1. normální forma (1.NF) - "Relace je v první normální formě, pokud každý její atribut 

obsahuje jen atomické hodnoty. Tedy hodnoty z pohledu databáze již dále nedělitelné."[10] 

2. normální forma (2.NF) - "Relace  se  nachází  v  druhé  normální  formě,  jestliže  je  v  

první  normální  formě  a  každý neklíčový atribut je plně závislý na primárním klíči, a to 

na celém klíči a nejen na nějaké jeho podmnožině."[10] 

3. normální forma (3.NF) - "Relace se nachází ve třetí normální formě, je - li ve 2. NF a 

žádný z jejich atributů nevykazuje tranzitivní závislost, tzn., že všechny neklíčové atributy  

jsou navzájem nezávislé. Tedy tranzitivní závislost je taková závislost, mezi minimálně 

dvěma atributy a klíčem, kde jeden atribut je funkčně závislý na klíči a druhý atribut je 

funkčně závislý na prvním atributu."[10] 

4.1.2 ER Diagram 

ER diagram (entitně-relační model) vychází z relačního uspořádání databází. Data 

v relačních databázích jsou uloţena ve vztazích, které jsou viditelné ve formě tabulek. 

Vztahy v relačním modelu mohou být ve formě 1:1, 1:N a M:N.[3] Na obrázku 7 je 

základní ER diagram před zredukováním vztahů M:N na vztahy 1:N. "Vztahy kardinality 

M:N je nutné pro použití relačních databází rozdělit tak aby došlo k rozložení na vztahy 

kardinality vždy jen 1:N."[10] 

V tabulce ZAMESTNANEC budou atributy jako jeho jméno, příjmení nebo 

úroveň oprávnění a v tabulce MAJETEK vše co se týká majetku, tedy jeho název, 

místnost, ve které je umístěn, identifikační číslo, číslo RFID tagu, cenová kategorie apod. 

Vztah mezi těmito dvěma tabulkami pak bude takový, ţe kaţdý zaměstnanec můţe být 

Obrázek 7: Základní ER diagram[16] 



Tomáš Hruška: Analýza a návrh evidenčního systému 

 

2015 24 
 

zodpovědný za jeden nebo více kusů majetku, a za jeden majetek můţe být v průběhu jeho 

pouţívání zodpovědných více zaměstnanců. Musí proto dojít k redukci vztahu M:N a to 

tak, ţe se do návrhu přidá další tabulka s názvem ZAZNAMY_ZAMESTNANEC. V této 

tabulce budou uloţeny informace o tom, kdo majetek zaevidoval, kdo ho vyřadil a kdo je v 

rámci platnosti záznamu (vymezeno časovými údaji) odpovědný za daný majetek. Vztahy 

mezi těmito tabulkami pak říkají, ţe jeden zaměstnanec můţe figurovat ve více neţ jednom 

záznamu, a podobně jeden majetek můţe být evidován ve více záznamech (obrázek 8). 

Pokud by i po tomto kroku v modelu byl stále jeden nebo více vztahů M:N, pokračovalo 

by se v přidávání tabulek a rozkladu struktury tak dlouho, dokud by nebyly všechny vztahy 

M:N eliminovány. 

Vztah M:N byl sice odstraněn, ale stále nejsou vyřešeny některé poţadavky. 

Současný ER diagram například vůbec neřeší evidenci inventur. Druhý problém můţe 

nastat, pokud se u zaměstnance během jeho doby zaměstnání jednou, nebo vícekrát, změní 

oprávnění provádět změny nebo nahlíţet do evidenčního systému. S ohledem na 

poţadavek zpětné dohledatelnosti všech záznamů, bude nutné přidat tabulku, která tento 

problém vyřeší. Po přidání tabulek řešících zmíněné problémy, můţe ER diagram vypadat 

například takto (obrázek 9). 

Obrázek 9: Rozšíření o INVENTURA a ZAZNAMY_OPRAVNENI[16] 

Obrázek 8: Odstranění vztahu M:N[16] 
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Tabulka INVENTURA bude obsahovat informace o tom, který zaměstnanec 

inventuru provedl a ke kterému datu. Tabulka ZAZNAMY_OPRAVNENI bude obsahovat 

záznamy o úrovni oprávnění, s návazností na příslušného zaměstnance a časové údaje 

omezující platnost tohoto oprávnění. 

Obdobný problém jako v situaci kdy za jeden kus majetku můţou být za celou 

jeho ţivotnost odpovědní různí zaměstnanci, můţe nastat u evidence majetku a příslušné 

místnosti, ve které je majetek aktuálně umístěn. Majetek můţe být za celou svou dobu kdy 

je vyuţíván evidován v různých místnostech. Problém se vyřeší stejným postupem jako u 

evidence odpovědnosti, a to přidáním tabulky ZAZNAMY_MISTNOST, která bude opět 

obsahovat časové údaje určující platnost záznamu a identifikátory místnosti (obrázek 10).   

V dalším kroku se provede normalizace podle normálních forem (viz předchozí 

kapitola), v důsledku čehoţ se některé tabulky rozpadnou na několik menších. V případě 

tohoto návrhu přibudou tři nové tabulky, a to tabulka MISTNOST která vznikne 

rozdělením tabulky ZAZNAMY_MISTNOST na dvě, a pak tabulky KATEGORIE a 

RFID_TAG které vzniknou rozdělením tabulky MAJETEK. Nově vytvořená tabulka 

MISTNOST bude obsahovat identifikátory místnosti, v tabulce KATEGORIE bude uloţen 

seznam kategorií, do kterých můţe majetek spadat (včetně finančních limitů pro jednotlivé 

kategorie) a tabulka RFID_TAG bude slouţit pro uchovávání informací o RFID čipech 

přiřazených k majetku. Finální ER diagram (včetně doplněných atributů a primárních a 

cizích klíčů) můţe na základě předchozích kroků vypadat například tak, jak je vyobrazeno 

na obrázku 11.  

Obrázek 10: Rozšíření o ZAZNAMY_MISTNOST[16] 
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V tomto návrhu jsou jiţ zapracovány všechny atributy, které bude třeba evidovat. 

Jejich popis je uveden v následující kapitole. 

Obrázek 11: Konečný ER diagram[16] 
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4.1.3 Popis atributů 

V kapitole 2 je specifikováno, co vše si zadavatel přeje evidovat k majetku. 

Kromě těchto vlastností (atributů) bude nutné v navrhované databázi evidovat také mnoho 

dalších poloţek, hlavně identifikačních čísel a různých platností záznamů. Níţe jsou 

rozepsány atributy některých vybraných tabulek. Všechny atributy jsou povinné, (to 

znamená, ţe musí mít nenulovou hodnotu při vytváření záznamu v databázi) pokud tomu 

tak není, je to uvedeno. Všechny tabulky jsou rozepsány v příloze 3. 

Tabulka INVENTURA - slouţí k uchovávání záznamů týkajících se jiţ provedených 

inventarizací 

ID_INV - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v příslušné tabulce 

zamestnanec - cizí klíč, odkazuje na tabulku ZAMESTNANEC a určuje, který zaměstnanec 

provedl inventarizaci k danému datu 

datum provedeni - určuje den, kdy došlo k inventarizaci 

poznamky - doplňující informace, poznámky k provedené inventarizaci, nepovinné 

Tabulka ZAMESTNANEC - tabulka pro evidenci všech zaměstnanců 

ID_ZAM - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

titul - nejvyšší dosaţený titul daného zaměstnance, nepovinné 

jmeno - křestní jméno daného zaměstnance 

prijmeni - příjmení, případně všechna jména za křestním jménem v případě, ţe má více neţ 

jedno 

Tabulka MAJETEK - nejdůleţitější tabulka z celé databáze, uchovává záznamy o 

veškerém evidovaném majetku 

ID_MAJ - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

cislo faktury - číslo fakturačního dokladu, na kterém je zaznamenána koupě příslušného 

majetku 

nazev - stručný název pro jednoduchou identifikaci o co se jedná 

datum zaevidovani - datum, kdy došlo k zavedení majetku do evidence 

datum vyrazeni - datum, kdy došlo k vyřazení majetku z evidence, nepovinné 
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vyrazen - indikátor, zdali je daný majetek vyřazen z uţívání (ANO/NE) 

cena - pořizovací cena včetně DPH (z faktury) 

kategorie majetku - cizí klíč, odkazuje na tabulku KATEGORIE a určuje, do jaké kategorie 

daný majetek spadá 

vyrobnicislo - slouţí pro zaznamenávání výrobních čísel majetku který je takovýmto 

číslem od výroby označen, nepovinné 

technicke zhodnoceni - cizí klíč, odvolává se na primární klíč tabulky MAJETEK, 

nepovinné 

poznamky - slouţí k zaznamenání jakýchkoliv poznámek k danému majetku, nepovinné 

Tabulka KATEGORIE - tabulka se všemi moţnými kategoriemi majetku 

ID_KAT - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

nazev - název kategorie 

zkratka - zkratka vycházející z názvu 

spodni limit - spodní finanční hranice pro danou kategorii 

horni limit - horní finanční hranice pro danou kategorii 

Tabulka MISTNOST - tabulka s evidencí všech místností v budově 

ID_MISTNOST - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

patro - určuje, na kterém patře se daná místnost nachází 

cislomistnosti - číslo místnosti, můţe obsahovat i písmena (např. 206a) 

poznamky - jakékoliv doplňující informace, nepovinné 

Tabulka RFID_TAG - obsahuje atributy týkající se pouţívaných tagů  

ID_TAG - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

majetek - cizí klíč, odkazuje na příslušný majetek z tabulky MAJETEK 

EPC - jednoznačné identifikační číslo kaţdého RFID tagu 

typ tagu - určuje o jaký typ tagu se jedná (aktivní, pasivní, jiný) 

aktivni - atribut, který určuje, zdali je tag pouţívaný nebo ne (ANO/NE) 
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platnost tagu od - den, od kterého je tag přiřazen k majetku 

platnost tagu do - den vyřazení tagu z uţívání 

poznamky - určeno pro poznámky k evidovanému tagu, nepovinné 

To, ţe je u některých atributů poznamenáno, ţe jsou nepovinné, neznamená, ţe 

nemusí být nikdy vyplněny. Například u atributu poznamky tomu je sice tak, ţe po celou 

dobu existence databáze můţe zůstat pole prázdné, ale například u atributu datum vyrazeni 

z tabulky MAJETEK je tomu jinak. Vyplnění pole je nepovinné, protoţe v době, kdy je 

vytvářen záznam pro nový majetek, ještě není známo, ke kterému datu bude daný majetek 

vyřazen. Při vyřazování majetku je však třeba příslušný záznam znovu otevřít a tento údaj 

doplnit. 

4.1.4 Úplné relační schéma 

O úplném relačním schématu databáze hovoříme v případě, ţe model splnil 

všechny podmínky tvorby relačního modelu včetně podmínky normalizace dat.[4] Jedná se 

o kompletní ER diagram rozšířený o datové typy jednotlivých atributů. Dále je znázorněna 

kardinalita a navíc oproti ER diagramu také parcialita jednotlivých vztahů. 

Na obrázku 12 je vyobrazena tabulka MAJETEK, pak tabulka RFID_TAG a 

jejich vzájemný vztah. Kardinalita je vyjádřena mnoţstvím šipek, parcialita pak tím, jestli 

jsou šipky vyplněné nebo prázdné.  Kompletní úplné relační schéma je v příloze 5. 

Čára se šipkami mezi tabulkou MAJETEK a RFID_TAG nám říká, ţe nemůţe 

existovat záznam o RFID tagu, aniţ by byl přiřazen k nějakému majetku a opačně, ţe 

nemůţe existovat majetek bez přiřazeného RFID tagu (parcialita). Ještě z ní můţeme 

vyčíst, ţe jeden majetek můţe mít za svou uţitnou dobu postupně přiřazených několik 

tagů, ale jeden daný tag se nesmí pouţít pro identifikaci dvou různých kusů majetku. 

Druhá čára se šipkami reprezentuje vazbu tabulky sama na sebe (řešení technického 

zhodnocení), kdy jeden majetek můţe mít přiřazen několik záznamů technického 

zhodnocení, ale jedno technické zhodnocení můţe být vázáno pouze k jednomu majetku 

s tím, ţe můţe existovat záznam majetku bez technického zhodnocení, ale nemůţe 

existovat záznam o technickém zhodnocení bez návaznosti na jiný majetek. 
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4.2 Návrh vedení evidence v evidenčním systému 

Z kapitoly 2 je zřejmé, ţe ve své aktuální podobě je vedení evidence značně 

limitované. O majetku jsou v současném způsobu evidence uloţeny pouze omezené 

informace, dohledávání majetku je pomalé (manuální prohledávání seznamů) a 

komplikované. Inventarizace majetku je sloţitá a zahrnuje ruční kontrolu a opisování čísel, 

coţ představuje vysoké potencionální riziko lidského selhání. Všechny tyto a další 

nedostatky by měl nově navrhovaný evidenční systém odstranit nebo alespoň 

minimalizovat. 

Zaevidování nového majetku 

Pro evidenci nového majetku do systému se bude vyuţívat jednotného 

elektronického formuláře (v rámci evidenčního systému) pro všechny typy majetku. 

Obrázek 12: Část úplného relačního schématu[16] 
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Vzhledem k tomu, ţe evidenční systém bude slouţit pouze pro evidenci majetku, nebude 

nutné v současném návrhu pouţívat rozdílné formuláře například pro dlouhodobý a drobný 

majetek (u kterého se neprovádějí účetní a daňové odpisy). Z toho vyplývá, ţe atributy, 

tedy vlastnosti jednotlivých zaevidovaných poloţek, budou u všech typů majetku stejné. 

Postup bude takový, ţe poté co majetek dorazí do sídla firmy, tak pověřená osoba, 

v našem případě sekretářka, vyplní elektronický formulář pro zaevidování nového majetku 

do evidenčního systému. Následně je formulář odeslán. Tento formulář schválí (případně 

navrátí s odůvodněním, proč tak učinil) jeden z vedoucích pracovníků, tedy jeden ze dvou 

majitelů a poté je formulář poslán zpět sekretářce, která provede zaevidování nového 

majetku do evidenčního systému.  Souběţně s tím sekretářka označí příslušný majetek 

RFID tagem. Poté tento tag načte RFID čtečkou připojenou k počítači a spáruje ho s nově 

zavedeným majetkem. Teprve aţ kdyţ je nový majetek zaveden v evidenčním systému a 

spárován s RFID tagem, který je fyzicky umístěn na daném majetku, smí se tento majetek 

začít vyuţívat pro účely jemu určené. 

Výměna RFID tagu 

V případě, ţe během inventarizace (nebo kdykoliv jindy) dojde ke zjištění, ţe 

jeden nebo více RFID tagů je nefunkčních, ať uţ z důvodu mechanického poškození nebo 

jiného, je třeba provést jeho výměnu a příslušné změny v evidenčním systému. 

Nejprve pověřená osoba mechanicky odstraní nefunkční tag z příslušného 

majetku. Poté si otevře formulář pro vyřazení tagu z aktivního uţívání a provede jeho 

vyřazení (záznam fyzicky zůstane v databázi, pouze bude u daného tagu jasné, ţe je jiţ 

vyřazen). Následně označí daný majetek novým tagem, načte ho pomocí čtečky a v 

evidenčním systému pomocí příslušného formuláře spáruje nový tag s majetkem. Poté 

můţe být majetek navrácen zpět k uţívání. 

Změna odpovědné osoby 

Dalším případem, kdy je třeba provádět změny v evidenci majetku, je změna 

odpovědné osoby. Pověřená osoba vyhledá v evidenčním systému majetek, který se bude 

převádět prostřednictvím vyhledávacího formuláře a následně pomocí formuláře pro 

převod majetku mezi osobami tento majetek převede na novou odpovědnou osobu.  

Pokud se nepodaří majetek v evidenčním systému dohledat podle vyhledávacích 

kritérií, je moţné načíst tag na převáděném majetku čtečkou, tu následně připojit pomocí 
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dokovací stanice k počítači a evidenčnímu systému a ze čtečky zjistit přesně o jaký 

majetek se jedná.  

Změna místnosti 

U změny místnosti je postup obdobný jako u změny odpovědné osoby s tím 

rozdílem, ţe se pouţije formulář pro změnu místnosti na místo formuláře pro změnu 

odpovědné osoby. 

Vyřazení majetku z evidence 

Pro vyřazení majetku z evidence bude nutné vyplnit elektronický formulář k tomu 

určený, který se následně pošle ke schválení vedoucímu pracovníkovi, který poté formulář 

přepošle zpět a majetek se bude moci oficiálně označit za vyřazený. Záznamy týkající se 

vyřazovaného majetku se ze systému mazat nebudou, aby bylo moţné zpětně dohledat 

staré záznamy o evidenci majetku v případě potřeby. Současně se zneplatněním záznamu v 

evidenčním systému se RFID tag pouţitý pro identifikaci daného majetku znehodnotí. Poté 

je moţné daný majetek oficiálně zlikvidovat nebo odstranit z prostorů firmy. 

4.3 Vývojové diagramy 

Vývojový diagram je diagram, který je grafickým vyobrazením procesu nebo 

řešení problému.[15] V případě navrhovaného evidenčního systému lze pomocí 

vývojových diagramů popsat všechny činnosti související s evidováním majetku. Tyto 

procesy jsou slovně popsány v předchozí kapitole. Obrázek 13 reprezentuje proces 

zaevidování nového majetku do evidenčního systému. V obrázku nejsou pro zvýšení 

přehlednosti zakomponovány procesy týkající se činností v samotné databázi, jako je 

zavádění majetku do databáze nebo vytváření nového záznamu pro RFID tag.  Vývojové 

digramy týkající se všech činností popsaných v předchozí kapitole jsou v příloze 4. 
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Obrázek 13: Zaevidování nového majetku[16] 
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4.4 EPC 

EPC - neboli Electronic Product Code (elektronický kód produktu), je unikátní 

struktura určená pro identifikaci poloţek v logistickém řetězci. EPC je uloţena v RFID 

tagu. Kdyţ dojde k načtení EPC z tagu, jsou k němu přiřazena data o této poloţce, o jejím 

původu, jaký je aktuální stav a další informace.[12] 

"EPC má svou pevnou strukturu která se skládá ze čtyř částí: 

 Hlavička - definující typ údaje v EPC, jeho verzi a generaci 

 EPC Manager - identifikující organizaci, společnost 

 ObjectManager - identifikující typ produktu 

 Sériové číslo - jednoznačně identifikující konkrétní položku 

EPC je tedy číselný údaj, který funguje jako unikátní identifikační číslo konkrétní 

položky logistického řetězce. Žádné další informace o podrobných vlastnostech položky 

logistického řetězce na RFID tagu standard EPC neuvádí. Dá se říct, že EPC funguje jako 

odkaz či ukazatel na položku uloženou v databázových systémech, kde se podrobnější 

informace o vlastnostech konkrétní položky dají dohledat. Prostor pro uložení EPC na 

tagu je vymezen konkrétním segmentem paměti."[13] 

 

  

Obrázek 14: Struktura EPC kódu[13] 
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5. Závěrečné zhodnocení 

Ve své práci jsem se zabýval analýzou současného způsobu evidence majetku 

malé firmy. Dále jsem provedl návrh moţného technického řešení s vyuţitím RFID 

technologie, včetně návrhu datových struktur nutných pro realizaci evidenčního systému. 

V první části jsem provedl detailní analýzu toho, jak firma funguje, jakou má 

organizační strukturu a hlavně jakým způsobem je vedena současná evidence. Jednalo se o 

nejdůleţitější krok celého návrhu, jelikoţ na kvalitě provedené analýzy závisí kvalita 

navrhnutého řešení. V následující části jsem specifikoval RFID technologii a vybavení, 

které se pouţívá při identifikaci pomocí této technologie. Součástí byl i návrh postupu 

provádění inventarizace majetku s vyuţitím RFID a srovnání rychlosti technologie s jinými 

metodami evidence. V poslední části jsem provedl návrh ER diagramu, úplného relačního 

schématu, popsal postupy při procesech spojených s evidencí majetku a graficky je 

znázornil pomocí vývojových diagramů. Tyto datové struktury slouţí pro realizaci 

evidenčního systému. 

Na základě získaných informací lze říci, ţe systém evidence majetku zaloţený na 

RFID technologii je jednoznačně nejrychlejší ve srovnání s jinými běţně vyuţívanými 

metodami. Vývoj RFID technologie dnes postupuje takovým tempem, ţe ani kovové 

materiály jiţ nepředstavují problém. Pořizovací cena RFID tagů v tomto rozsahu je 

zanedbatelná. Největší problém představuje RFID čtečka, přesněji její výběr v závislosti na 

pořizovací ceně (plus cena za software) která jde do desítek tisíc korun. Převedení starého 

systému evidence na nově navrţený mohu tedy jednoznačně doporučit. Je ovšem otázkou, 

zdali se to firmě o tak malém počtu zaměstnanců vyplatí.  
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Příloha 1 - Zákon o účetnictví 

§ 29  

(1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a 

závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v 

účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o poloţkách podle § 25 odst. 3. 

Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamţiku, ke kterému sestavují účetní závěrku 

jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen "periodická inventarizace"). V případech 

uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního 

období (dále jen "průběţná inventarizace"). Ustanovení o provádění inventarizací podle 

zvláštních právních předpisů) nejsou tímto dotčena. 

(2) Průběţnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u 

nichţ účtují podle druhů nebo podle míst jejich uloţení nebo hmotně odpovědných osob, a 

dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenţ vzhledem k funkci, kterou plní v 

účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleţí. Termín této 

inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Kaţdý druh zásob a uvedeného hmotného 

majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. 

(3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého 

majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. 

(4) Poţadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace u 

vybraných účetních jednotek, včetně bliţších podmínek inventarizace poloţek jiných aktiv 

a jiných pasiv stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 30  

(1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a 

zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují 

a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, 

nebo 

b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit 

jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize 

podrozvahových účtů. 

(2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, ţe provádějí jednu nebo více 

inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. 

(3) Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku 

počítáním, měřením, váţením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou vyuţívat 

účetní záznamy, které prokazují jeho existenci. 

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ucetnictvi/cast-5-paragraf-29
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-ucetnictvi/cast-5-paragraf-30
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(4) Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného 

stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni 

(dále jen „rozhodný den“), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních 

záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto 

dnem a rozvahovým dnem. 

(5) Při průběţné inventarizaci se odstavec 4 pouţije obdobně. 

(6) Účetní jednotky při periodické inventarizaci 

a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, 

b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. 

(7) Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat 

a) skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo moţno zjištěný majetek a 

závazky téţ jednoznačně určit, 

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a 

podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury, 

c) způsob zjišťování skutečných stavů, 

d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni 

nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, 

e) ocenění majetku a závazků při průběţné inventarizaci ke dni ukončení 

inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, 

f) okamţik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, 

g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila, 

h) okamţik zahájení a okamţik ukončení inventury. 

(8) Při průběţné inventarizaci mohou být inventurní soupisy podle odstavce 7 

nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování 

inventarizačních rozdílů. 

(9) Pro inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a 

archeologických nálezů se ustanovení odstavců 1 aţ 8 pouţijí pouze v rozsahu, v jakém je 

účetní jednotka schopna zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních 

povinností o zjišťování skutečného stavu tohoto majetku. Poţadavky na organizační 

zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a 

archeologických nálezů stanoví prováděcí právní předpis. 
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(10) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem 

v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy 

a) skutečný stav je niţší neţ stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, 

popřípadě schodek u peněţních hotovostí a cenin, nebo 

b) skutečný stav je vyšší neţ stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek. 

(11) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které 

se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

(12) Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se pouţijí i pro 

inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize 

podrozvahových účtů. 
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Příloha 2 - Frekvenční pásma 
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Příloha 3 - Popis atributů 

Tabulka INVENTURA - slouţí k uchovávání záznamů týkajících se jiţ provedených 

inventarizací 

ID_INV - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v příslušné tabulce 

zamestnanec - cizí klíč, odkazuje na tabulku ZAMESTNANEC a určuje, který zaměstnanec 

provedl inventarizaci k danému datu 

datum provedeni - určuje den kdy došlo k inventarizaci 

poznamky - doplňující informace, poznámky k provedené inventarizaci 

Tabulka ZAMESTNANEC - tabulka pro evidenci všech zaměstnanců 

ID_ZAM - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

titul - nejvyšší titul daného zaměstnance 

jmeno - křestní jméno daného zaměstnance 

prijmeni - příjmení, případně všechny jména za křestním jménem daného zaměstnance 

Tabulka ZAZNAMY_ZAMESTNANEC - tabulka pro uchovávání záznamů o 

odpovědnosti zaměstnanců za jim přidělený majetek 

ID_ZAZ_ZAM - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

platnost zaznamu od - určuje den, od kterého platí příslušná odpovědnost 

platnost zaznamu do - den, do kterého platí příslušná odpovědnost 

zaevidoval - cizí klíč, odkazuje na tabulku ZAMESTNANEC a určuje, kdo provedl 

zaevidování majetku do systému 

zneplatnil - výběr z tabulky ZAMESTNANEC, určuje kdo znaplatnil příslušný záznam o 

odpovědnosti 

odpovedna osoba - výběr z tabulky ZAMESTNANEC, určuje kdo je v rámci záznamu za 

majetek odpovědný 

majetek - cizí klíč, odkazuje na příslušný majetek z tabulky MAJETEK 

Tabulka ZAZNAMY_OPRAVNENI - slouţí k uchovávání záznamů týkajících se 

oprávnění různých zaměstnanců zasahovat nebo nahlíţet do databáze 
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ID_ZAZ_OPR - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v příslušné tabulce 

platnost opravneni od - určuje den, od kterého platí příslušné oprávnění 

platnost opravneni do - určuje den, do kterého platí příslušné oprávnění 

uroven opravneni - určuje zdali příslušné oprávnění povoluje provádět změny v databázi 

nebo do ní pouze nahlíţet 

zamestnanec - cizí klíč, odkazuje na zaměstnance, ke kterému se v časovém rozsahu 

stanoveném platnostmi oprávnění vztahuje dané oprávnění 

Tabulka MAJETEK - nejdůleţitější tabulka z celé databáze, uchovává záznamy o 

veškerém majetku 

ID_MAJ - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

cislo faktury - číslo fakturačního dokladu na kterém je zaznamenána koupě příslušného 

majetku 

nazev - stručný název pro jednoduchou identifikaci o co se jedná 

datum  zaevidovani - datum kdy došlo k zavedení majetku do evidence  

datum vyrazeni - datum kdy došlo k vyřazení majetku z evidence 

vyrazen - indikátor, zdali je daný majetek vyřazen z uţívání (ANO/NE) 

cena - pořizovací cena včetně DPH (z faktury) 

kategorie majetku - cizí klíč, odkazuje na tabulku KATEGORIE a určuje, do jaké kategorie 

daný majetek spadá 

vyrobni cislo - slouţí pro zaznamenávání výrobních čísel majetku který je takovýmto 

číslem od výroby označen  

technicke zhodnoceni - cizí klíč, odvolává se na primární klíč tabulky MAJETEK  

poznamky - slouţí k zaznamenání jakýchkoliv poznámek k danému majetku 

Tabulka KATEGORIE - tabulka se všemi moţnými kategoriemi majetku 

ID_KAT - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

nazev - název kategorie 

zkratka - zkratka vycházející z názvu 
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spodni limit - spodní finanční hranice pro danou kategorii 

horni limit - horní finanční hranice pro danou kategorii 

Tabulka MISTNOST - tabulka s evidencí všech místností v budově 

ID_MISTNOST - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

patro - určuje na kterém patře se daná místnost nachází 

cislo mistnosti - číslo místnosti, můţe obsahovat i písmena (např. 206a) 

poznamky - jakékoliv doplňující informace 

Tabulka ZAZNAMY_MISTNOST - slouţí k uchovávání záznamů o tom kdy, a kde byl 

majetek umístěn 

ID_ZAZ_MISTNOST - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v příslušné tabulce 

platnost zaznamu od - určuje den, od kterého je majetek v příslušné místnosti 

platnost zaznamu do - určuje den, do kterého je majetek v příslušné místnosti 

majetek - cizí klíč, odkazuje na příslušný majetek z tabulky MAJETEK 

identifikacni cislo mistnosti - cizí klíč, odkazuje na místnost z tabulky MISTNOST, ve 

které je majetek umístěn 

Tabulka RFID_TAG - obsahuje atributy týkající se pouţívaných tagů 

ID_TAG - primární klíč, jednoznačně určuje kaţdý záznam v tabulce 

majetek - cizí klíč, odkazuje na příslušný majetek z tabulky MAJETEK 

EPC - jednoznačné identifikační číslo kaţdého RFID tagu 

typ tagu - určuje o jaký typ tagu se jedná (aktivní, pasivní, nalepovací atd.) 

aktivni - atribut který určuje, zdali je tag pouţívaný nebo ne (ANO/NE) 

platnost tagu od - den, od kterého je tag přiřazen k majetku 

platnost tagu do - den vyřazení tagu z uţívání 

poznamky - určeno pro poznámky k evidovanému tagu 
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Příloha 4 - Vývojové diagramy 

Zaevidování nového majetku 
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Výměna RFID tagu 
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Změna místnosti 
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Změna odpovědné osoby 
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Vyřazení majetku 
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Příloha 5 - Úplné relační schéma 

 


