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1 Úvod 

Vznik prvního bytového družstva, takzvaného Společenstva pro zřizování bytů, je 

na našem území datován již do dob Rakouska-Uherska (rok 1903). V dobách vzniku 

Československé republiky existovalo již 165 bytových organizací. Největšího rozkvětu 

U nás dosahovalo bytové družstevnictví v období mezi válkami. Tehdy bylo pokládáno 

za jedno z nejvyspělejších v Evropě. Za druhé světové války družstevnictví z velké části 

stagnovalo. Po válce, v letech 1947-1948 docházelo k obnově bytové výstavby, na které se 

z velké části podílelo právě bytové družstevnictví. Různá bytová sdružení 

a společenstva pro zřizování bytů se sloučila v jednotný typ do velkých celků. V rámci okresů 

tak vzniklo 82 okresních bytových družstev, které byly v roce 1954 přejmenovány na Lidová 

bytová družstva. Po roce 1959 jako odezva na nově vzniklý zákon o družstevní bytové 

výstavbě (zákon č. 27/1959 Sb.) začala vznikat družstva při podnicích, které je stavěly pro své 

zaměstnance a družstva občanů. Jako reakce na neustále se zvyšující počet bytových 

družstev vznikl na začátku roku 1969 Český svaz bytových družstev, to vedlo k další etapě 

ve vývoji družstev, kdy byla malá družstva slučována do větších svazků. Celkem 765 229 

členů tak bylo pojato do 264 bytových družstev. Družstevní bytová výstavba se těšila svému 

vývoji až do listopadu 1989, kdy změna politických a hospodářských poměrů země 

zahájila další období stagnace. (Hodoňan, 2008) 

Roku 1991 došlo k zrušení speciálních družstevních zákonů a družstva byla včleněna 

mezi tzv. ostatní obchodní společnosti. Rok 1992 přinesl zákon o transformaci družstev. Díky 

tomu bylo umožněno převádění družstevních bytů do vlastnictví členů. V roce 2005 

už existovalo kolem desetitisíců společenství vlastníků. Další významný mezník v bytovém 

družstevnictví s sebou přinesla privatizace obecního bytového fondu. Ta dovolovala cenově 

výhodné odkupování obecních bytů družstevním společnostem nebo společenstvím vlastníků. 

Toho využila velká většina lidí, kteří tak zakládali spousty malých družstev. (Sbdsever, 2014) 

A právě prostřednictvím privatizace vzniklo bytové družstvo V. Vlasákové XY, 

které bylo založeno za účelem odkoupení bytových jednotek ve vchodu číslo XY. Celková 

prodejní hodnota daného vchodu byla rozpočítána mezi jednotlivé bytové jednotky dle 

velikosti v metrech čtverečních. Jelikož se v domě nacházejí tři typy bytů vždy o stejné 

rozloze, byly ceny rozčleněny do tří skupin. Dům je sedmipatrový, na každém patře se 

nacházejí tři bytové jednotky, v přízemí pak pouze dvě. Celkový základní kapitál 

družstva činil dva miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun. 
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V loňském roce se změnily právní normy legislativy občanského zákoníku (zákon 

č. 89/2012 Sb.) a zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) č. 90/2012 Sb. upravující 

fungování bytových družstev, ty významně mění fungování těchto společností. Je zde 

specifikována i speciální úprava pro bytová družstva, §727 až §757 ZOK doplněná 

o paragrafy věnované družstvům obecně (§552 až §726) popřípadě obecné úpravy obchodních 

korporací. Tyto změny se nejvíce dotýkaly stanov bytových družstev. Všechny 

tyto organizace musely do 30. 6. 2014 upravit své stanovy tak, aby splňovaly nově vzniklé 

normy. Neplatnými se přitom nestaly celé stanovy pouze některé jejich části. Většina malých 

družstev proto raději zvolila jednodušší cestu, zrušení a znovu založení bytového družstva 

s přijetím nových stanov vycházejících z ZOK. (2014) 

 Díky tomu se dne 26. 5. 2014 za přítomnosti notáře sešla členská schůze, aby úředně 

potvrdila znovu založení bytového družstva s přijetím stanov nových. V rámci nového zákona 

je nyní nutné ohlašovat minimálně 15 dní dopředu konání členské schůze i s aktuálním 

programem řešení, místem konání a dalších podrobností na internetovém portálu. 

Tento hlavní důvod vedl družstvo k vytvoření webové aplikace, na které by bylo možné 

uveřejňovat aktivity družstva. 

Dnes má již téměř každá úspěšná firma, soukromá organizace nebo živnostník či bytové 

družstvo své webové stránky, aby je využili jako prostředek pro komunikaci se zákazníky, 

svými zaměstnanci nebo spoluvlastníky.  

 V době počítačů a internetu se nenajde téměř žádná domácnost, která by alespoň 

jedním takovým to chytrým přístrojem s připojením k síti, nedisponovala. Výjimku tvoří 

většinou staří lidé, kteří jsou odříznuti od mladší generace, jež by je do nového světa vtáhla. 

To však není případ bytového družstva V. Vlasákové XY. Všichni jeho členové počítačem 

disponují a jsou více než ochotni jej při komunikaci v družstvu používat. 

Proto bylo na členské schůzi odhlasováno, že informační systém nebude pouhou nástěnkou 

pro ohlašovací povinnost, ale plnohodnotným internetovým portálem s možností komunikace, 

ukládání dokumentů, úklidového sešitu a dalších pomocných funkcí. Pro uživatele, 

v tomto případě členy bytového družstva, internet především poskytuje možnost sjednocení 

veškerých informací o společnosti na jednom místě, kde je vše přehledně rozřazeno. 

Místo přehrabování se v nepřehledných haldách papírů a hledání konkrétní informace, stačí 

párkrát kliknout na příslušný odkaz a informace je na světě. K těmto citlivým informacím 

budou mít samozřejmě přístup pouze členové družstva po přihlášení, ostatní návštěvníci 

stránek uvidí pouze obecné informace o společnosti. Dále se na stránkách bude nacházet 
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aktuální nástěnka, kde budou k vidění oznámení o schůzích družstva a aktuálních úklidových 

službách. V záložce nazvané „úklidový sešit“ se pak bude nacházet podrobný rozpis 

úklidových služeb na několik týdnů dopředu. Tato tabulka se stane interaktivní náhradou 

současného papírového sešitu, který je dosud nutné si mezi jednotlivými členy předávat 

prostřednictvím předsedy družstva. Na stránkách bude rovněž možno podávat dotazy 

nebo připomínky k chodu družstva, které poté mohou být řešeny na členských schůzích 

a další užitečné informace, které bude tento informační systém obsahovat.  

V kapitole o teoretických východiscích práce budou popsány použité prvky při vývoji 

systému. Analýza současného stavu bude podrobně popisovat současný chod bytového 

družstva, budou zde uvedeny požadavky na informační systém a uvedeny diagramy použité 

při vývoji systému.  Návrh řešení a jeho implementace bude popsán ve čtvrté kapitole. 

Nakonec bude použité výsledné řešení informační podpory pro bytové družstvo zhodnoceno 

z pohledu družstva, jeho členů a předsedy, jakožto správce informačního systému. Vše bude 

na závěr ve zkratce shrnuto závěrečnou kapitolou. 

Cílem této diplomové práce je tedy navrhnout a vytvořit takový informační systém, 

který dané družstevní společnosti zajistí možnost komunikace, sdílení informací a vlastní 

prezentace prostřednictvím internetu. Tento cíl bude naplněn formou vhodných moderních 

postupů, nástrojů a technologií. Na základě rozhovoru s představenstvem budou dále 

specifikovány konkrétní požadavky pro vzhled a obsah informačního systému, tak aby bylo 

dosaženo kýžených výsledků. 

  



 

 

8 

 

2 Teoretická a metodologická východiska tvorby internetových 

aplikací 

Internet je celosvětová síť navzájem propojených počítačů. Postavená na architektuře  

TCP/IP protokolů.  

„World Wide Web jako součást Internetu je mnohem abstraktnější. Je to neustále se 

měnící sbírka stovek milionů dokumentů, které se nachází někde na Internetu a jsou napsány 

v jazyce HTML.“(Castro, 2000) 

2.1 HTML a XHTML  

HTML nebo též HyperText Markup Language je značkovací jazyk, pomocí 

kterého jsou napsány všechny webové stránky umístěné na internetu. Díky němu je možné 

formátovat text, přidávat grafiku, zvuky a video a vše ukládat v čistě textové formě. Základ 

jazyka tvoří klíčová slova uzavřená do znaků menší (<), větší (>) nazvaných tagy, jež 

specifikují formátovací příkazy. Tyto značky mohou být párové i nepárové. 

HTML má dva základní rysy, obsahuje odkazy a univerzálnost. Pomocí hypertextu 

neboli odkazu se lze dostat na jinou stránku kdekoliv v Internetu. Tim Bernes-Lee muž, který 

je považován za tvůrce Internetu, naprosto odmítal jeho statickou podobu a připodobňoval jej 

k lidskému mozku. (Castro, 2000) 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) je rozšiřitelný hypertextový 

značkovací jazyk  pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí World Wide Web, 

vyvinutý společností  W3C. Hlavní rozdíly mezi HTML a XHTML jsou: 

 v XHTML na rozdíl od HTML musí být všechny tagy ukončené a to i ty nepárové, 

 XHTML rozlišuje malá a velká písmena, je tedy tzv. „case sensitive“, 

 všechny atributy musejí mít hodnotu, 

 všechny hodnoty atributů musí být uzavřeny do uvozovek, 

 nesmí docházet ke křížení tagů, 

 interní javascript a styly se zapisují jiným způsobem, 

 dokument má mít XML prolog, 

 dokument požaduje správný doctype. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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Hlavními nedostatky XHTML jsou: 

 netolerance chyb – dokument se nezpracuje při jakékoliv syntaktické chybě, 

 v některých místech nefungovalo přidávání vlastních tagů díky specifikaci XHTML, 

 špatná podpora prohlížečů v začátcích. 

Protože i tento jazyk má spoustu těžko opravitelných chyb a tvůrci se v jeho dalším 

vyvíjení dostali do slepé uličky při vytváření poslední verze XHTML 2.0, která 

neprošla všemi stupni schvalování W3C standardizace, byl jeho další vývoj v roce 2010 

zastaven. Již v roce 2007 byl sestaven nový tým vývojářů, který se vrací zpátky k HTML a snaží 

se napravovat jeho 15 let staré problémy. Nová verze jazyka se nazývá HTML 5. (Kosek, 2011) 

2.1.1 HTML 5 

HTML 5 je nejnovější verzí jazyka HTML, ke kterému, jak už bylo řečeno výše, se 

vrátili vývojáři po ne zcela úspěšném několikaletém projektu s XHTML. Nová verze s sebou 

přináší spoustu nových funkcí, které mají nejen usnadnit programátorům webových 

stránek jejich kódování, ale hlavně zdokonalit vlastnosti prohlížečů, například podporu 

aplikací dostupných bez připojení k internetu nebo přímou podporu přehrávání multimédií 

v prohlížečích. 

Deklarace HTML 5 je opravdu velmi stručná oproti předchozím verzím jazyka. O práci 

s HTML 5, je počítač jednoduše informován prostřednictvím této prosté deklarace:  

<!DOCTYPE html> 

Místo použití elementu div, pro nadefinování vlastních částí stránky, je možné 

přímo použít již tyto předdefinované nové prvky, viz obrázek 2.1. 

 

Obrázek 2.1 - HTML 5 prvky pro rozložení stránky 
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2.2 CSS 

Jedním z prvních cílů jazyka HTML bylo oddělení layoutu (formátování) od samotné 

struktury jeho dokumentu (r. 1990). Už když Tim Berners-Lee navrhl svůj první prohlížeč 

NeXT, oddělil formátování dokumentu jednoduchým zabudovaným stylovým předpisem. 

Protože však spoléhal na autory prohlížečů a domníval se, že tuto koncepci dále rozvinou, 

tento jazyk nikdy nepublikoval. Avšak U prvního z komerčních prohlížečů NSCA Mozaic, 

který vyšel roku 1993, naopak došlo ještě k většímu okleštění uživatelského stylování HTML 

dokumentů. Autoři svých webů si však chtěli stále více své stránky upravovat podle sebe. 

Základ dnešních kaskádových stylů položil Hakon Wium Lie svým konceptem „Cascading 

HTML Style Sheets“ který publikoval v roce 1994. (Prokop, 2005) 

V prosinci roku 1995 vyšla první specifikace kaskádových stylů 1, kterou si 

vzala na starost společnost W3C jako nerozlučný element jazyka HTML. Postupem času 

došlo k rozvoji kaskádových stylů a poslední vydanou verzí je CSS 3. (Prokop, 2005) 

CSS přináší například tyto výhody: 

 širší formátovací možnosti, 

 snadná tvorba a údržba konzistentního stylu, 

 oddělení struktury od stylu, 

 vyšší přístupnost dokumentů, 

 dynamická práce se styly. (Prokop, 2005) 

“CSS (Cascading Style Sheet) na rozdíl od HTML není jazykem v pravém slova smyslu, 

v němž lze vytvořit klasický dokument, ale spíše sadou pravidel pro zápis vlastností k uspořádání 

a způsobu provedení WWW dokumentu v jazyce X(HTML), (kaskádovým stylopisem). Slouží 

k oddělení prezentační vrstvy WWW dokumentu od jejich vrstvy obsahové. CSS je vynikající 

nástroj pro popis formátování dokumentových struktur. Význam CSS je však širší. Kromě 

rozšířených formátovacích možností umožňuje oddělení struktury a stylu dokumentu dynamickou 

změnou stylu dokumentu (dynamickou práci se styly) a podstatné je, že je to prakticky jediný 

nástroj k formátování XML dokumentů.“ (Mikle, 2004) 

Styly se dají použít třemi způsoby: 

1. přímým zápisem U měněného elementu atributem style="...", vztahujícím se 

pouze k tomuto danému prvku, 

2. vnořeným stylem jako seznamem stylů zapsaným mezi atributy <style></style> 

v hlavičce dokumentu platných pro konkrétní stránku, 
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3. externím souborem CSS, který nastavuje celý web jednotně, to mohou být styly 

připojované (linked styles) a importované (imported styles).  

Největší výhodou CSS je však oddělení vzhledu stránky od jejího obsahu pomocí 

externího souboru. Díky tomu lze měnit vzhled celého dokumentu najednou. Při použití 

zbývajících dvou řešení by se při změně museli měnit všechny prvky zvlášť, tam kde byly 

nastaveny, čímž je ztracena hlavní výhoda CSS formátování. 

Příklad externího připojení kaskádových stylů pomocí odkazu link (viz obrázek č. 2.2): 

 

Obrázek 2.2 - Připojení kaskádových stylů 

Příklad stylů vložených externě pomocí odkazu link, stylů vztahujícímu se ke stránce 

pomocí <style></style> a stylu definovaného U jednoho prvku <p style=““></p> 

(viz obrázek č. 2.3) 

 

 

Obrázek 2.3 - styly v HTML dokumentu 
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Způsob zápisu v css kódu (viz obrázek č. 2.4): 

 pravidlo selektoru je složeno ze selektoru, který musí být neprázdným seznamem 

navzájem čárkou oddělených jednoduchých nebo zřetězených selektorů následovaný 

stylovým předpisem uzavřeném ve složených závorkách, 

 stylový předpis je seznam deklarací navzájem oddělených středníky, mezi nimi se 

může nacházet poznámka uzavřená do závorek značených lomítkem s hvězdičkou, 

 deklarace se skládá z vlastnosti a hodnoty, mezi nimiž se nachází dvojtečka, 

 vlastnosti jsou klíčovými slovy v CSS kódu, 

 hodnoty jsou klíčová slova nebo jeden z možných typů hodnot CSS. (Mikle, 2004) 

 

Obrázek 2.4 - Jak se zapisuje css (MIKLE, 2004) 

Na obrázku č. 2.5 je vidět příklad zápisu kaskádových stylů s vytvořením 

vlastního identifikátoru id, vytvořeného pomocí znaku mřížky (#) před vlastním názvem. 

 

2.5 - Definice identifikátoru id v CSS 

2.2.1 CSS 3 

Nové vlastnosti kaskádových stylů levelu 3, v mnoha případech výrazně usnadňují práci 

hlavně web designerům. Toho co se předtím pracně vytvářelo přes obrázky, lze nyní docílit 

jedním a více příkazy v závislosti na požadovaném výsledku. CSS 3 umí zakulatit rohy 

objektům, vyrobit přechodové pozadí, vytvářet stíny za objekty. Dokonce je možno vytvořit 

pomocí kaskádových stylů jednoduchou animaci.  

Na internetu je k dispozici mnoho návodů a rad jak dosáhnout kýžených výsledků. 

Jednou z takovýchto stránek je css3generator.com (viz obrázek 2.6), kde se dá požadovaný 
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kód jednoduše vygenerovat pouhým zadáním jednotlivých hodnot daných vlastností. 

(CSS3generator, 2014) 

 

 

Obrázek 2.6 - Generator CSS 3 (CSS3generator, 2014) 

 

Některé funkce  CSS3 generátoru:  

 Box Shadow neboli vrhání stínů U objektů může jednoduše vytvořit prostorový 

efekt na různých místech webové stránky. 

 Multiple Columns, česky více sloupců jednoduše rozdělí text do sloupečků, stačí 

zadat počet požadovaných sloupců a velikost mezery mezi nimi a generátor 

kaskádových stylů vygeneruje použitelný kód. 

 Border Radius (poloměr rámu) zase krásně zakulatí rohy objektu. Každý roh 

umí nastavit zvlášť a tak může být výsledný efekt velice zajímavý. Pomocí 

této vlastnosti je tedy možné růžně natvarovat požadovaný objekt, který může 

mít jak všechny rohy stejně zakulacené nebo jeden a více rohů špičatých 

a zbytek různě zaoblen. To se hodí především U horizontálního menu, které 

může nabývat zajímavých tvarů. (viz obrázek č. 2.7)  

 Transform (transformace) neboli též změna je zajímavá vlastnost, která umí 

různě natočit, zkosit a zároveň posunout objekt tak, že výsledný efekt je až 

překvapující. Tento výsledek v kombinaci se stínováním dává objektu 

vystupující charakter. (css3generator, 2014) 
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Obrázek 2.7- Zakulacené rohy pomocí CSS3 generátoru 

 

2.3 JavaScript 

Firma Netscape představila JavaScirpt jako nástroj k ovládání prohlížeče 

a jako možnost vytvoření nové dimenze webových stránek.   

Vývoj skriptovacího jazyka na straně klienta dostal za úkol Brendan Eich, ten pracoval 

na vývoji jazyka pojmenovaného LiveScript pro prohlížeč Netspace Navigátor. Z důvodů 

včasného dokončení jazyka, byla přizvána společnost Sun Microsystems (autor Javy). a tak byl 

před vydáním v prohlížeči Netspace Navigator 2 nakonec LiveScript z marketingových důvodů 

přejmenován na JavaScript. Společnost Microsoft v té době implementovala JavaScript do svého 

prohlížeče Internet Explorer 3 pod názvem JScript. V tu dobu tedy vedle sebe existovaly tři různé 

implementace jazyka (CEnvi, JavaScript, JScript), proto byly potřeba vytvořit jisté standardy. 

(Zakas, 2009) 

JavaScript byl standardizován v roce 1997 asociací ECMA (European Computer 

Manufacturers Association) a o rok později organizací ISO (International Organization 

for Standardizatio). (Zakas, 2009) 

JavaScript je obecný termín který zahrnuje tři odlišné části: 

 jádro (ECMAScript),  

 objektový model dokumentu (DOM),  

 objektový model prohlížeče (BOM).  
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JavaScript je multiplatformní objektově orientovaný skriptovací jazyk, který lze použít 

pro oživení webových stránek. Objekt je druh něčeho (označuje souhrn charakteristik 

podobných věcí). Objekt je například okno, formulář, tlačítka. Každý objekt má své 

specifické vlastnosti, které jej charakterizují např. okno má titulek, formulář tlačítko atd. 

To, co lze s jednotlivými objekty provádět, zajišťují metody (kliknutí na tlačítko click (), 

otevření okna open()). Vlastnost nebo metodu k objektu lze přiřadit pomocí tečky 

(window.status, document.write()). Akce, které provede návštěvník, například pohyb kurzoru 

před obrázkem na stránce způsobí nějakou událost (events). O takovéto události se stará tzv. 

obsluha události (event handler). Když tedy v JavaScriptu uživatel klikne na tlačítko, 

obsluha události onClick provede úkony, které ji byly přiřazeny. Výčet jednotlivých událostí 

je možné vidět v tabulce číslo 2.1. (Negrino, 2001) 
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Obsluha událostí 

UDÁLOST ČÍM JE VYVOLANÁ  

onAbort  Uživatel přerušil načítání stránky 

onBlur Uživatel opustil objekt 

onChange Uživatel změnil objekt 

onClick Uživatel klikl na objekt 

onError Došlo k chybě při načítání stránky nebo objektu 

onFocus Uživatel učinil objekt aktivním 

onLoad Objekt byl nahrán 

onMouseover Kurzor je nad objektem 

onMouseout  Kurzor opustil objekt 

onSelect  Uživatel vybral obsah objektu 

onSubmit Uživatel odeslal formulář 

onUnload Uživatel opustil okno 

Tabulka 2.1 - Obsluha událostí 

Hodnoty (values) jsou informace se kterými se v JavaScriptu pracuje. Takových 

to hodnot existuje celá řada, nejčastější je číslo (nerozlišuje celá a desetinná čísla) a řetězec.  

JavaScript je program obsažený přímo v HTML stránce. Tag <SCRIPT>, kterým 

je označen zajistí, že se text skriptu nezobrazí uživateli, ale je zpracován prohlížečem, jež 

vykoná kýženou akci. Tato značka může být umístěna buď v hlavičce dokumentu, 

nebo rovněž v těle stránky. Mezi přednosti JavaScriptu patří, poskytování velkého množství 

metod, pomocí kterých lze stránky zatraktivnit. Umožňuje například vytvořit aktivní 

prostředí, které reaguje na uživatelovu činnost. Další z funkcí tohoto skriptovacího jazyka je, 

že nabízí možnost vytvořit automatickou kontrolu zadávaných údajů ve formulářích. 

Tímto lze převést část práce serveru na klientův počítač. K jeho dalším vlastnostem patří 

automatické otevírání nových HTML stránek v prohlížeči, dále může zobrazovat jednoduché 
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dialogy a upozornění, či měnit obsah stavového pruhu. V javaScriptu můžou být vytvořeny 

kalendáře nebo hodiny díky jeho schopnosti pracovat s časem a daty. Pomocí JavaScriptu se 

rovněž dají vytvářet i animace. (Negrino, 2001) 

 

2.4 PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je serverový skriptovací jazyk, sloužící k vytváření 

dynamických webových aplikací. PHP je open source systém, to znamená, že je veřejně 

k dispozici i jeho zdrojový kód a tak si jej mohou šikovní programátoři upravovat a zlepšovat 

sami. 

„PHP interpretuje stránky HTML s vlastními příkazy před jejich odesláním ke klientovi 

(obvykle je jím webový prohlížeč). To znamená, že PHP umožňuje vkládat vlastní skripty 

(krátké úseky kódu, ale i celé programy) přímo do hypertextových stránek. To není nic 

neobvyklého, do hypertextových stránek lze vkládat také například kód JavaScriptu. Existuje 

zde však několik podstatných rozdílů. Především je PHP interpretováno na serveru, 

zatímco JavaScript je jazyk interpretovaný přímo klientem. Díky tomu se také liší možnosti 

obou technologií.“ (Brázda, 2002) 

 

2.4.1 Server versus klient  

Výhody provádění kódu na straně serveru (PHP): 

 Snadná komunikace s dalšími aplikacemi na serveru, data se nepřenáší po internetu, 

lepší zajištění bezpečnosti systému. 

 Nezatěžuje hardware a software klienta, výstup v podobě čistého HTML dokážou 

interpretovat i starší prohlížeče. Složité výpočty a skripty se provádějí na straně 

serveru. 

 Menší objem přenášených dat, serverové skripty jsou řešeny na straně serveru 

a ve výstupu se neobjeví. Skripty pro klienta ano. 

 Vyšší ochrana zdrojových textů programů, k převedení kódu dochází již na serveru, 

proto klient nevidí zdrojový text U klientských technologií, jsou mu zdrojové kódy 

přímo zaslány. (Brázda, 2002) 
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Výhody provádění kódu na straně klienta (JavaScript): 

 Menší zátěž serveru. Server pouze odešle požadovanou stránku, v případě serverových 

technologií musí ještě spouštět interpret jazyka, předat mu stránku a klientovi pošle 

až výsledek. PHP může také pracovat jako modul webového serveru a snížit 

tak reakční dobu a paměťové nároky a zvýšit tak rychlost odezvy serveru. 

 Hlavní důvod vzniku klientských technologií je však možnost interakce s objekty 

na webové stránce. Pouze U klienta je možné provádět akce jako reakce 

na stisk klávesy, pohybu či klepnutí myši. (Brázda, 2002) 

2.4.2 Interpretovaný versus kompilovaný kód 

PHP je Interpretovaný jazyk a to znamená, že je až do okamžiku svého spuštění 

uchován ve zdrojovém kódu.  Interpret jazyka přeloží kód do strojového, kterému rozumí 

počítač. Výhody, které z toho pramení, jsou především nezávislosti na operačním systému, 

na kterém stránka „běží“. Také při úpravě zdrojového kódu, může být program neustále 

k dispozici. U kompilovaného kódu se musí po provedení změny program znovu přeložit, než 

se změna projeví. Kompilovaný kód je na rozdíl od interpretovaného k dispozici již 

ve spustitelném kódu, což je sice rychlejší, protože pro své spuštění nevyžaduje 

„prostředníka“, ale tyto programy nejsou přenositelné mezi různými operačními systémy. 

(Brázda, 2002) 

Mezi těmito dvěma technologiemi se nachází takzvaný překompilovaný kód. 

Nejznámějším představitelem této technologie, je jazyk Java. Ta se snaží vzít to nejlepší 

z obou technologií a minimalizovat jejich nevýhody. Kód je do své strojové podoby 

kompilovaný pro jakýsi virtuální stroj, který není závislý na konkrétním operačním systému. 

Program je díky tomu přenositelný, ale jeho kód není připraven ke spuštění na žádném 

počítači. Pro jeho provedení je nutná určitá mezivrstva, která jej přeloží do spustitelné podoby 

konkrétního operačního systému. To je rychlejší než U interpretace příkazů 

do programovacího jazyka, nicméně časová prodleva zůstává. (Brázda, 2002) 

2.4.3 Historie PHP 

Když chtěl dánský programátor Rasmus Lerdorf sledovat návštěvnost na svých 

webových stránkách vytvořil si k tomu program, jenž se stal počátkem PHP. 

Tento jednoduchý program později, kvůli zvýšení výkonnosti přeprogramoval 
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v programovacím jazyce C, kde byla v roce 1994 napsaná jeho binární část Common 

Gateway Interface (CGI). (Brázda, 2002) 

Pod názvem PHP (Personal Home Page) byl do volného používání oficiálně uvolněn 

roku 1995. PHP/FI 2.0 (Form Interpretter), byla druhá verze obohacena především 

o manipulaci s daty z formulářů. Díky komunikaci s databází tak mohli vznikat první 

jednoduché dynamické webové aplikace. Tato verze byla oficiálně vydaná v listopadu 1997. 

(Ponkrác, 2007) 

Při vytváření verze 3.0 se tým vývojářů rozrostl. Dva izraelští vývojáři, pánové Andi 

Gutmans a Zeev Suraski přepsali celý základ jazyka a změnili zkratku PHP na PHP: Hypertext 

Preprocessor. Tato verze byla k dispozici od roku 1998 a oproti předchozím byla rychlejší 

a doplněná o spoustu nových funkcí, především podporou mnoha databázových systémů, 

objekty, cookies a mnoho dalších. To už však PHP bylo nasazováno na tisících velkých 

serverů s rozsáhlými daty. (Brázda, 2002) 

22. května 2000 vychází PHP verze 4.0, která používá nové jádro Zend, to má vyšší 

výkon a další funkce s co možná největším důrazem na zachování zpětné kompatibility. PHP 

ve verzi 5.0 bylo představeno o čtyři roky později 13. června 2004 a stojí na vylepšené verzi 

jádra Zend, Zend  Engine II. Tato verze je obohacena o podporu objektově orientovaného 

programování a mnoho dalších novinek. V současné době je PHP ve verzi 5.6 

od 28. Srpna 2014. (Ponkrác, 2007) 

Jak už bylo řečeno výše, PHP je technologie běžící na serveru. PHP skript typicky obsahuje 

kusy HTML kódu proložené programovacím kódem. Ten je od něj oddělen pomocí 

značek pro začátek skriptu <?PHP a konec skriptu ?>, nebo jen <? ?> (viz obrázek č. 2.8). 

Při zpracování takovéhoto kódu vezme webový server kusy HTML kódu, tak jak jsou, vykoná 

PHP kód a výsledek odešle prohlížeči, který jej zobrazí. (Zajíc, 2004) 

 

Obrázek 2.8 - PHP v HTML 

Na obrázku 2.8 je vidět, že se PHP do HTML kódu vkládá pomocí značek <? a ?>. Mezi 

těmito značkami se tedy nachází PHP kód, konkrétně zde je příkaz echo pro výpis textu a Date() 

pro vrácení aktuálního data a času, vypisujícího se podle formátu v závorkách. Na stránce je tedy 

vypsán aktuální čas v době jejich generace. Protože se příkaz v závorkách PHP kódu na serveru 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://cs.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://cs.wikipedia.org/wiki/CGI
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nejdříve vykoná, do prohlížeče dorazí již sestavená věta s aktuálním časem (viz obrázek č. 2.9). 

(Zajíc, 2004) 

 

Obrázek 2.9 -  výsledek 

 

Obrázek 2.10 - Komunikace server klient (Jak psát web, 2014) 

Postup zpracování PHP souboru (viz. Obrázek č. 2.10) je možno detailně rozpracovat 

v jedenácti krocích (viz. Obrázek č. 2.11). Tímto postup značí, jak probíhá zpracování 

dynamického webu od volání až po zobrazení stránky: (Nixon, 2012) 

1. uživatel zadá požadovanou URL (Uniform Resource Locator) adresu (např. 

http://www.server.com) do adresního řádku webového prohlížeče,  

2. webový prohlížeč zjistí IP (Internet Protocol) adresu požadovaného serveru,  

3. webový prohlížeč pošle na tuto adresu žádost o domovskou stránku daného serveru,  

4. vyslaný požadavek zprostředkuje pomocí internetu k cílovému webovému serveru,  

5. webový server přijal požadavek a načetl domovskou stránku ze svého pevného disku,  

6. webový server zjistí, že daný soubor obsahuje PHP skript a odevzdá jej PHP 

interpreteru,  

7. PHP interpreter vykonává daný skript,  

8. pokud část PHP kódu má MySQL příkazy, pošlou se databázovému jádru,  

9. MySQL databáze vrátí výsledky nazpátek PHP interpreteru,  

10. PHP interpreter vrátí výsledky vykonaného PHP skriptu webovému serveru,  

11. Webový server vrací stránku klientovi, ten ji zobrazí.  
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2.11 Proces zpracování požadavků zdroj: (NIXON, 2012) 

2.5 MySQL 

MySQL (My Structured Query Language = systém pro řízení databází) je rychlá, malá 

relační databáze typu DBMS (database management systém) vycházející z deklarovaného 

programovacího jazyka SQL (Scructured Qurey Language). Její vysoká rychlost je ovšem 

kompenzována jistými omezeními oproti jiným robustním databázovým systémům, jakým 

je například Oracle. Na principu relačních databází dnes stojí prakticky každý dynamický 

web. Pomocí DBMS takzvaného systému pro řízení báze dat jsou prováděny veškeré operace 

spojené se získáváním, zpracováním a ukládáním dat do databází. (Ponkrác, 2007) 

MySQL byl vytvořený švédskou soukromou firmou MySQL AB, kterou později 

pohltila společnost Oracle. Je to otevřený systém (Open source), který je volně dostupný 

pro každého. MySQL je nejčastěji spojována s jazykem PHP, který byl popsán výše. PHP 

v sobě tedy může obsahovat příkazy napsané v jazyce SQL a pomocí nichž je možné 

přistupovat k dané databázi.  

Postup při navázání spojení s databází až po ukončení je následující. Nejprve dojde 

k navázání spojení s databázovým systémem, poté se zašlou příkazy k práci s danými daty, 

přijmou se výsledná data a ukončí se spojení s databází. 

K databázi se lze připojit pomocí příkazu mysql_connect. Místo localhost se zadává 

adresa serveru, na kterém se nachází databáze. Na malých free serverech je většinou 

jméno databáze (proměnná $databaze) shodné s přihlašovacím jménem do databáze 
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(proměnná $user). Příkazem mysql_select_db se vybere příslušná databáze. do proměnných 

se vloží příslušné hodnoty a nakonec se otestuje, zda připojení a výběr databáze proběhl 

v pořádku. (viz obrázek č. 2.12) 

 

Obrázek 2.12 - připojení k databázi 

Do jednotlivých tabulek se pak přistupuje pomocí příkazů určených pro výpis hodnot 

z tabulky (SELECT), aktualizace dat v tabulce (UPDATE), a (DELETE) pro odstranění dat 

z tabulky. Nejpoužívanější příkazy pro práci s databází jsou popsány v tabulce níže. 

(viz tabulka č. 2.2) 

Nejpoužívanější příkazy pro práci s databází 

Příkaz Popis 

CREATE DATABASE vytvoří  novou databázi 

ALTER DATABASE změní databázi 

CREATE TABLE vytvoří novou tabulku 

ALTER TABLE upraví tabulku 

DROP TABLE odstraní tabulku 

CREATE INDEX vytvoří index (vyhledávací klíč) 

DROP INDEX odstraní index 

INSERT  INTO vloží data do tabulky 

UPDATE aktualizuje data 

DELETE zruší data 

SELECT vypíše data 

Tabulka 2.2 - Nejpoužívanější příkazy v SQL jazyce 
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Databáze je souhrn navzájem propojených tabulek (relací) přes identifikační značky, 

jenž, představují primární a cizí klíče v tabulkách. Každá databázová tabulka dává dohromady 

data určitého druhu. Tabulka má řádky a sloupce. Každý atribut neboli sloupec je definován 

unikátním názvem (name), typem (type) a rozsahem (value). Každá tabulka má mít právě 

jeden primární klíč, který může být definován polem nebo kombinací několika polí. Primární 

klíč (PK) musí jednoznačně určovat daný řádek v tabulce. PK má dvě základní vlastnosti, 

jedinečnost a nenulovou hodnotu. Může ho definovat, jak pořadové číslo generované 

automaticky tabulkou při přidání nového řádku (auto increment) což je tak zvané ID tabulky 

nebo například kombinace čísel a písmen, jenž, jsou jedinečné v rámci tabulky. Typickým 

představitelem takových to primárních klíčů je například rodné číslo, katalogové číslo, osobní 

číslo, atd. Cizí klíč slouží jako prostředník mezi dvěma relacemi, aby bylo možné navzájem 

identifikovat ty záznamy v tabulkách, které spolu souvisejí. Vztahy mezi tabulkami mohou 

být trojího typu: (Databáze, 2010): 

 1:1 – kdy právě jedné hodnotě jedné tabulky odpovídá jedna hodnota jiné tabulky, 

 1:N – jednomu záznamu přiřadí více záznamů z jiné tabulky, nejpoužívanější relace, 

 N:M – více záznamům jedné tabulky přiřadí více záznamů z další tabulky.  

Data uložená v databázi musí být konzistentní vůči definovaným pravidlům. do tabulky 

lze tedy zadávat pouze data vyhovující předem zadaným kritériím. Pak je 

zajištěna integrita databáze. Pomocí integritního omezení lze zabránit vložení nesprávných 

dat, ztrátě nebo poškození záznamů při práci s databází. Pokud je například z jedné tabulky 

smazán konkrétní uživatel, z ostatních tabulek se automaticky odstraní vše, co souviselo právě 

s tímto uživatelem. (Databáze, 2010) 

Druhy integritních omezení: 

 Entitní integritní omezení – povinné integritní omezení, které se stará o úplnost 

primárního klíče tabulky (zabrání uložení dat, jež by v těchto polích byla stejná 

jako v nějakém jiném řádku tabulky). 

 Doménová integritní omezení – obstarávají neporušení datových typů/domén 

vymezených U sloupců databázové tabulky. 

 Referenční integritní omezení – věnují se vztahům dvou tabulek, kde jejich relace 

je vymezena spojením primárního a cizího klíče. 

 Aktivní referenční integrita – definuje funkce, které databázový systém vykoná, pokud 

nejsou dodržena některá pravidla (Databáze, 2010) 
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2.6 Framework 

„Frameworky jsou knihovny, které mají ulehčit práci při programování aplikace. 

To znamená méně psaní, přehlednější kód a rychlejší vývoj. V případě webových frameworků 

se často zmiňuje MVC, což je architektura rozdělující aplikaci na nezávislé vrstvy.“(Gruld, 

2009) 

2.6.1 Nette 

Nette Framework je open source framework pro vytváření webových aplikací v PHP 5. 

Soustředí se na eliminaci bezpečnostních rizik, podporuje AJAX, DRY, KISS, MVC 

a znuvupoužitelnost kódu. Používá událostmi řízené programování a je především založen 

na použití komponent. Jeho autorem je David Grudl, a jeho další vývoj má na starost 

organizace Nette Foundation. Nette Framework je svobodný software nabízený pod licencemi 

GNU GPL a licencí Nette. (Nette, 2014) 

„Nette Framework je stavěný tak, aby byl co nejpoužitelnější a nejvstřícnější. 

Jde o framework, s nímž je nejen snadné, ale i zábavné pracovat. Dává Vám srozumitelnou 

a úspornou syntaxi, vychází Vám vstříc při programování a debugování, nechává 

Vás soustředit se na kreativní stránku vývoje a nepřidělává Vám vrásky. Eliminuje 

bezpečnostní rizika. Můžete v něm tvořit e-shopy, wiki, blogy, CMS, co jen vymyslíte.“ 

(Nette, 2014) 

„Nette Framework používají významné společnosti jako třeba T-Systems, GE Money, 

Mladá fronta, VLTAVA-LABE-PRESS, Internet Info, DHL, Logio, ESET, Actum, Slevomat, 

Socialbakers, SUPRAPHON, poháněl i stránky bývalého prezidenta republiky Václava 

Klause. V anketě serveru Zdroják byl zvolen jako nepopulárnější a nejpoužívanější 

framework v České republice. Nette nabízí: 

 excelentní šablonovací systém, 

 bezkonkurenční ladící nástroje, 

 neobyčejně efektivní databázovou vrstvu, 

 důmyslné zabezpečení před zranitelnostmi, 

 moderní framework s podporou HTML5, AJAX nebo SEO, 

 s kvalitní dokumentací a nejaktivnější komunitou v ČR, 

 s vyzrálým a čistým objektovým návrhem, 

 vedoucím k dobrým návykům a dávajícím dostatek volnosti.“ (Nette, 2014) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Framework
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_aplikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://cs.wikipedia.org/wiki/DRY
http://cs.wikipedia.org/wiki/KISS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ud%C3%A1lostmi_%C5%99%C3%ADzen%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponenta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Grudl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%BD_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Poslední sobota, tak se jmenuje neformální setkání příznivců Nette, které se pravidelně 

pořádá každý měsíc v nejrůznějších městech České republiky zdarma, může se zúčastnit 

kdokoli. (Nette, 2014) 

2.7 Zabezpečení dat 

S využíváním internetu přichází i velká zodpovědnost. Internet je místem veřejným 

a proto je potřeba chránit si své a cizí osobní či firemní data. Jedná se především o ochranu 

citlivých dat ukládaných do databází. Jde však o víc.  

Největším narušitelem soukromí je dnes Facebook spolu s dalšími sociálními sítěmi. 

Tyto sítě jsou totiž vynikajícími sledovacími agenty moderní doby. Stačí se jednou 

na takovou to sociální stránku přihlásit a další aktivity webového prohlížeče už pro ni 

nebudou soukromé. Dokonce ani po odhlášení díky všudypřítomným „to se mi líbí“ 

tlačítkům. Za všechno můžou cookies. Bohužel vypnutí nic neřeší, protože mnoho serverů, 

na kterých je nutná autorizace, je přímo vyžaduje ke svému fungování, příkladem může být 

např. emailová schránka. Nejúčinnější ochranu představuje otevírání takových 

to stránek v anonymním režimu prohlížečů, které po sobě nezanechávají v počítači žádné 

stopy (historie, cookies, atd.) vše je po zavření smazáno. Rovněž takzvané Ghostery, které se 

dají do prohlížeče jednoduše stáhnout, jsou perfektním pomocníkem, jenž chrání před více 

než 1400 trackery (sledovacími systémy) a jinými aplikacemi třetích stran. Základní možnosti 

ochrany dat jsou vypsány v tabulce č. 2.3  (dsl.cz, 2014).  

Možnosti ochrany dat 

Autentizace Ověření uživatele pomocí jména 

Autorizace Ověření uživatele pomocí hesla 

Zálohování Duplikování dat 

Šifrování dat Nástroje pro on-line transformaci elektronických dat 

Data Loss Prevention (DLP) Prevence úniku (zcizení) dat 

Elektronický podpis Pomocí privátního a veřejného klíče (certifikace) 

Šifrovaná komunikace Například pomocí šifrovaných portů HTTPS 

Přístup k zařízením Software pro řízení přístupu (např. přes USB)  

Ochrana databáze Správcovským heslem 

Tabulka 2.3 - Ochrana dat 
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Autentizace a autorizace 

Je ověření identity přihlašujícího se uživatele. Ověřuje se zde, zda uživatel skutečně 

existuje a následně, zda je daný uživatel oprávněn k přístupu. Autentizace jde ruku v ruce 

s autorizací. Autorizací uživatel prokázal, že příslušná identita skutečně patří jemu a jsou mu 

přidělena určitá práva přístupu.  

Autentizační přístupy se dají rozdělit do tří kategorií podle toho, „co daný uživatel zná“, 

to je založeno na určitém tajemství vlastníka jde například o pin či heslo. Dalším je, 

„to co daný uživatel má“, co fyzicky vlastní to může být například platební karta. A poslední 

nejbezpečnější způsob prokazuje „čím daný uživatel je“ pomocí například otisku prstu či 

skenu rohovky. Každá z uvedených metod má své pro i proti. Výhodou „toho co zná“ je, 

že tato možnost je nejsnáze naprogramovatelná a uživatel U sebe nemusí mít žádné fyzické 

médium. Nevýhoda pramení z poměrně snadno zjistitelného tajemství a špatné paměti lidí 

obecně. U druhé varianty „toho co má“, jde o fyzický objekt označovaný jako token. 

Výhoda spočívá v jeho bezpečnosti. Je velmi těžké jej zkopírovat a jeho ztrátu lze 

snadno zjistit. Nevýhod je zde však celá řada. Vždy jsou potřeba čtecí zařízení, která můžou 

být hodně nákladná, jednotlivá zařízení nemusí být vzájemně kompatibilní, a jsou dosti složitá 

na výrobu (otázka bezpečnosti). Dále pak je prakticky nemožné před potřebou autentizace 

zjistit, zda je zařízení funkční a jeho náhrada může trvat nepříjemně dlouho. Poslední 

varianta „to čím uživatel je“ spočívá v takzvaných biometrikách. Jsou to v podstatě jedinečné 

části lidského těla, které se dají analyzovat. Jednou z nejpoužívanějších a nejméně nákladných 

technik je otisk lidského prstu. Tato metoda se používá převážně ve firmách s velkým počtem 

zaměstnanců. U měření ostatních biometrik jako je například sken rohovky, hlasová syntéza, 

sken lidského obličeje nebo těla atd. bude technologie už značně nákladná. Neboť 

U levnějších variant toto měření nemusí být vůbec přesné, čímž dochází k jeho neefektivnosti. 

Hlavní výhodou tohoto typu je, že uživatel si nepotřebuje ani nic pamatovat ani U sebe 

nemusí nic mít. Častá je pro minimalizaci nevýhod jednotlivých řešení, také jejich vzájemná 

kombinace. Podle množství použitých metod je dělena na dvoufaktorouvou a třífaktorovou 

kombinaci. Nejčastěji používaným tipem je dvoufaktorová kombinace při ověřování 

autentizace přístupu pomocí mobilní SIM karty (fyzická metoda) a zadání PINu 

(metoda založená na tajemství). (Khrovjak, 2011) (Matyáš, 2011) 

Autentizace bez autorizace by byla ve většině případů zbytečná. Autorizací se rozumí 

přidělení oprávnění identifikované osobě. Jde o vyčlenění dat, ke kterým má daná 

osoba přístup pro čtení a dat, které může sama spravovat (přidávat je, upravovat a mazat).  



 

 

27 

 

Známe dvě metody povinné řízení přístupu a nepovinné řízení přístupu. 

U přímého přístupu existují různé stupně oprávnění uživatelů a různé skupiny důvěrnosti dat. 

O přiřazení skupin dat k uživatelům rozhoduje pouze správce. Nepovinné řízení přístupu 

pracuje s nastavenými přístupovými právy uživatelů. Nastavení práv provádí buď správce, 

nebo samotní uživatelé. Například po vytvoření souboru mu může jeho majitel přiřadit 

přístupová práva ostatním uživatelům. (Doseděl, 2004) 

 

Hesla 

Hesla jsou jedním z nejvíce používaných způsobu ověřování identity autentizačních 

přístupů na internetu. Používají se U emailových serverů, na sociálních sítích i obyčejných 

webových stránek s přihlašovacími údaji. Hesla se v zašifrované podobě ukládají v databázi 

v tabulce registrovaných uživatelů. Je proto velmi důležité volit hesla správně sestavená 

takzvaná silná až velmi silná hesla. Za slabé heslo je považováno jakékoli krátké slovo, které 

je možno najít ve slovníku. V silnějších heslech se pak musí vyskytovat alespoň jedno číslo. 

Autoři mnohých webových stránek díky kontrole formulářových prvků (validačním kritériím) 

dokonce vyžadují, aby mělo heslo například alespoň 6 znaků a jednu číslici. Ideálním 

případem vytvoření hesla je do něj zakombinovat různé povolené znaky, velká a malá 

písmena a čísla tak aby výsledný řetězec nedával smysl. Tyto hesla jsou však špatně 

zapamatovatelná a mnozí lidé si je někde poznačí, čímž zase klesá jejich síla. Nejlepším 

způsobem jak si vytvořit silné heslo, které se bude snadno pamatovat je proto vzít si nějakou 

dětskou říkanku nebo básničku či dobře známou větu a vytáhnout z každého slova první 

nebo poslední písmeno. S tím, že první bude třeba velké a poslední malé. Významná 

čísla (rok narození, svatba) a mezi všechny tyto znaky přidat ještě vhodně umístit 

třeba podtržítko. Pak s říkanky: „Skákal pes přes oves, přes zelenou louku“ a data narození 

rodičů 1968 a 1964 může vzniknout velmi silné, těžko prolomitelné 

a snadno zapamatovatelné heslo 68lPsO_p6Z4u, které si nezapamatuje bez mimo technické 

pomůcky nikdo cizí, kdo by heslo náhodou zaslechl nebo viděl, jak je zadáváno. 

Autentizační protokol využije získané autentizační informace k prokázání uživatelovy 

totožnosti. Po nasazení na něj můžou být podnikány nejrůznější útoky, kterým musí všem 

odolat.  
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Příklady útoků mohou být:  

 útok opakováním – útočník odposlouchává komunikaci, kterou poté zopakuje 

(jméno a heslo), 

 útok ze středu – útočník odposlouchává komunikaci, tak že jednou předstírá, 

že je strana a podruhé zase strana B (úplný přehled o komunikaci),  

 útok na hesla – útočník útočí na počítač, na kterém je uložena centrální tabulka 

uživatelů s hesly, 

 útok na integritu zpráv – útočník se nepředvídatelnými vstupními daty 

(zprávami) snaží program dostat nestabilního stavu. (Doseděl, 2004) 

Proto, aby nebylo tak snadné hesla číst, musí být autentizací protokoly minimálně 

chráněny šifrováním. To ovšem moc nepomůže, pokud útočník hesla odposlouchává 

a následně opakuje. K tomu se používají hesla s omezenou dobou platnosti, která jsou 

vygenerovaná, poslaná uživateli a platná pouze krátkou dobu. Nebo metoda výzva-odpověď 

pro vygenerování náhodného čísla serverem, jenž musí klient například zašifrovat náhodným 

klíčem a poslat zpět. Tyto metody generování náhodných číselných kódů nejčastěji používají 

banky. (Doseděl, 2004) 

 

Kryptologie 

Je vědecká disciplína zabývající se ochranou dat před jejich neoprávněným čtením. Dělí 

se na kryptografii a kryptoanalýzu. Kryptografie se zabývá šifrováním a kódováním dat 

a kryptoanalýza zase analýzou algoritmů a zašifrovaných dat. 

Na začátku jsou běžná čitelná data, takzvaný otevřený text, proces vedoucí k nečitelným 

zašifrovaným datům je šifrování či kryptování. Dešifrování nebo též rozšifrování 

či dekryptování je opačný proces díky, kterého je data možné opět číst. O tyto procesy se stará 

šifrovací algoritmus. (Doseděl, 2004) 
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Postup při šifrování dat znázorňuje obrázek č. 2.13. 

 

2.13 Kryptografie a kryptologie (DOSEDĚL, 2004) 

 

Symetrické a asymetrické šifrování 

Existují dva způsoby šifrování symetrické a asymetrické. Při symetrické kryptografii 

mají osoby A a B k dispozici jeden soukromý klíč, který se používá pro šifrování i dešifrování 

oběma směry zároveň. Asi nejznámějším algoritmem tohoto typu, je šifra DES, kterou 

postupem času, nahradila šifra NES, jenž byla přijata, za nový standard. 

U symetrického šifrování se kombinují metody substituční (záměna jednotlivých znaku 

otevřeného textu) a transpoziční (záměna pořadí znaků otevřeného textu). V DESu jsou 

například substituční tabulky, které přesně definují, které znaky se mají za jaké nahradit tzv. 

S-boxy. a pro transpoziční zase P-boxy, určující záměnu pořadí. Klíč se použije tak, že se 

kombinuje s právě zadanými daty v určitých krocích šifrování. (Doseděl, 2004) 

U asymetrického šifrování má každá osoba k dispozici dva klíče jeden soukromý 

k dešifrování přijatých zpráv a další veřejný, který je k dispozici všem a slouží k šifrování.  

Tyto klíče jsou označovány jako klíčový pár. Jeden z nejznámějších algoritmů asymetrické 

kryptografie je RSA. Tyto algoritmy bývají postaveny na několika výpočetně obtížných 

problémech. Strana, která má znalosti různých pomocných informací, dokáže problém vyřešit 

za kratší čas, než strana která tyto znalosti nemá. RSA je založen na faktorizaci součinu 

velkých prvočísel, kromě něj existují ještě další dva výpočetně složité problémy a to problém 

výpočtu diskrečního logaritmu a problematika eliptických křivek. (Doseděl, 2004) 
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Digitální (elektronický) podpis 

Využívá metod asymetrické kryptografie. Aby byla zajištěna pravost podpisu, musí být 

splněna jedna podmínka. Podpis může vytvořit pouze jediný člověk, kdokoli však může 

zkontrolovat jeho pravost. Pro tyto účely existují dva klíče, soukromý (privátní) patřící 

jednomu uživateli, který na něj má certifikaci (záruka pravosti) a veřejný, který je volně 

k dispozici veřejnosti. Využívání asymetrické kryptografie na velkých dokumentech by 

bylo časově náročné, proto je před odesláním zprávy nejprve odesilatelem vytvořen takzvaný 

digitální otisk (hash) pomocí kontrolního součtu. Z velkého množství dat se tak vytvoří krátký 

řetězec znaků, který je poté zašifrován soukromým klíčem odesilatele a přiložen ke zprávě. 

Příjemce si z přijaté zprávy vytvoří stejný digitální otisk stejným algoritmem a poté pomocí 

veřejného klíče rozšifruje digitální otisk odesilatele. Porovná je, a pokud se neshodují, 

došlo buď ke změně zprávy při přenosu, nebo je podpis nepravý (neplatný soukromý klíč, 

změna zprávy po podpisu). (Doseděl, 2004) 

Aby nedocházelo k podvrženým veřejným klíčům a dalo se jednoznačně určit pravost 

vlastníka, vstupuje do hry takzvaná certifikační autorita. Ta vydává certifikát k veřejnému 

klíči, který kromě samotného klíče obsahuje identifikační údaje jeho vlastníka a autority, 

která jej vydala. Aby byl certifikát vydán, musí byt splněna politika certifikační autority 

a zákony dané země. Při obdržení zprávy podepsané digitálním podpisem je tedy 

nejprve nutné zkontrolovat seznam odvolaných certifikátů a ověřit pravost certifikátu. V něm 

se pak nachází veřejný klíč. (Doseděl, 2004). 

Blokové schéma ověřování digitálního podpisu znázorňuje obrázek č. 2.14 

 

 

2.14 Blokové schéma ověření digitálního podpisu (DOSEDĚL, 2004) 

 

2.8   Projektování informačních systémů 

Encyclopædia Britannica definovat informační systém jako: „Integrovanou množinu 

komponent pro sběr ukládání zpracování a předávání informací znalostí a digitálních 

produktů“.[Encyclopædia Britannica] S érou informačních technologií jsou dnes pevně 



 

 

31 

 

spojeny informační systémy. Bez použití různých informačních technologií si lze jen 

těžko představit kterýkoliv informační systém. (Kaluža, 2010) 

U jednodušších systémů je možné jejich projektování zvládnout v rámci jednoho projektu. 

U složitějších a obsáhlejších systémů je již většinou nutné rozložit jejich vytváření do více 

menších projektů. Těmi mohou například být části systému nebo jednotlivé etapy vývoje 

systému případně jejich kombinace. (Kaluža, 2010) 

Jednotlivé etapy vývoje informačního systému jsou: 

1. identifikace a výběr projektů,  

2. zahájení a plánování projektů,  

3. analýza současného stavu,  

4. návrh (projektování) nového řešení,  

5. zavedení (implementace) nového řešení,  

6. údržba systému.  

 

2.8.1 Identifikace a výběr projektů 

Úplně první fází ve vývoji informačního sytému je jeho identifikace a výběr, aby mohl 

být nějaký projekt realizován je nejprve potřeba zjistit, co se od nového informačního systému 

bude očekávat, v čem má být lepší než ten předchozí a jestli bude pro firmu přínosem. Vše 

se odehrává ve třech krocích, prvním je vyhledávání možných projektu IS, dalším 

pak posuzování těchto projektů a následný výběr nejvhodnějšího projektu k realizaci. Náměty 

na racionalizaci projektu je možné získat buď takzvaným postupem shora dolů, 

nebo postupem zdola nahoru. U prvního se začínají získávat informace od vedení a pokračuje 

se, až k nižším organizačním strukturám U toho druhého je to přesně naopak. Různé 

alternativy projektů se dále hodnotí podle získaných informací, například podle potřeb 

konkrétního podniku, dostupnosti zdrojů a dalších. Nakonec je vybrán konkrétní projekt 

k realizaci, například s pomocí rozhodovací analýzy. Vše je završeno rozhodnutím, zda je 

projekt připraven pro druhou etapu plánování nebo je zde nutnost provedení případných 

úprav, nebo bude projekt zamítnut a nebude realizován. (Kaluža, 2010) 
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2.8.2 Zahájení a plánování projektů 

Podmínkou realistického ohodnocení projektu je v této etapě jasně specifikovat 

obsahové vymezení projektů, pokud tak nebylo učiněno dříve. V jednom z prvních kroků 

této fáze je pak ustavení týmů vývojářů s jasně definovanou personální hierarchií. Tento tým 

se následně začíná zabývat plánováním projektu. V této fázi je založena systémová 

dokumentace. 

V rámci fáze plánování je pro budoucí uživatele systému možné také stanovit 

seznamující materiál, který je založený na plánu projektu. Plán projektu má jasně danou 

specifickou stavbu. Tato fáze se rovněž věnuje proveditelnosti samotného projektu, která 

je ovlivněna spoustou ojedinělých faktorů. Především jde o ty, které ovlivňují způsobilost 

firmy implementovat daný systém. Existují jistá rizika jako nedosažení očekávaných přínosů, 

překroční rozpočtu, překročení časového plánu nebo nedosažení požadované funkčnosti, 

na které je nutno při projektování dávat velký pozor. Je potřeba vymezit očekávanou 

výslednou efektivnost projektu, která je výsledkem přínosů a nákladů projektu. Přičemž 

přínosy pro firmu mohou být dvojího druhu měřitelné přímé přínosy (zvýšení zisku) 

a pak takzvané nepřímé přínosy (zlepšení jména firmy). Rovněž náklady mohou být přímé 

(mzdové náklady) a nepřímé (ztráta dobré pověsti). Zavádí se zde metody pro lepší výpočet 

současné hodnoty PV (Present Value) nebo návratnosti investic ROI (Return on Investment), 

pro zjišťování současné efektivnosti projektu. Všechny tyto faktory hrají zásadní roli 

pro schválení realizace projektu. V závěru této etapy bývá provedena prezentace projektů. 

Pokud je vše schváleno může se přikročit k další fázi projektování, kterou je 

analýza současného stavu společnosti, pro kterou daný systém vzniká. Případně mohou být 

prováděny další úpravy. (Kaluža, 2010) 

2.8.3 Analýza současného stavu 

Analýza současného stavu spolu s návrhem nového řešení tvoří základ stavby 

životního cyklu vývoje informačního systému. V této etapě se posuzuje současný informační 

systém podniku, jeho chyby a nedostatky, tak aby bylo možné navrhnout případná 

zdokonalení. Tato etapa se dále dělí na určení požadavků zadavatele, modelování procesů, 

algoritmů a dat a následný výběr nejlepší varianty.  

V první fázi kdy se určují požadavky se shromaždují fakta o starém systému a stanovují 

se nároky na nový. Tyto informace se dají získávat prostřednictvím rozhovorů, dotazníků, 
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pozorováním, analýzou písemností a dalšími způsoby pro shromažďování dat a jejich 

následné analýzy.  

K modelování procesů, algoritmů a dat je pak možné použít různých nástrojů určených 

pro tyto účely. Patří k nim takzvané CASE (Computer-aided Software Engineering) nástroje, 

pomocí kterých se dá modelovat buď systém stávající, nebo budoucí. Procesy mohou být 

znázorněny pomocí diagramu hierarchické struktury, kontextovým diagramem, diagramem 

datových toků nebo diagramem případů užití.  Algoritmy lze pak modelovat pomocí nástrojů, 

jakými jsou diagram aktivit, sekvenční diagram, stavový diagram nebo diagram přehledu 

interakcí. Vytvoření datového modelu lze znázornit pomocí E-R modelu, diagramu tříd, 

nebo diagramu objektů.  

Celá fáze analýzy současného stavu je pak zakončena výběrem nejlepší varianty. Obvykle 

bývá formováno možných řešení hned několik. Z pravidla však bývají tři, konzervativní 

založena na vylepšení současného řešení, progresivní, jenž znamená radikální změnu 

celého systému a jejich kombinace. Správný výběr pak závisí na výsledcích rozhodovací analýzy 

a může být před zahájením návrhu nového řešení ještě upraven. (Kaluža, 2010) 

2.8.4 Návrh (projektování) nového řešení 

Po analýze přichází návrh nového řešení. To probíhá v těchto šesti krocích: 

 Logické datové modelování – vychází z konceptuálního datového modelu, který 

je reprezentován buď ve tvaru E-R diagramu nebo diagramu tříd. Je zde používán 

přístup relačního datového modelování. V rámci toho je pak model použitelný 

na relační databázi. Tento relační model může být prezentován pomocí grafické 

nebo textové formy. Každému atributu v tabulce je pak přiřazen datový typ, omezení, 

a počáteční hodnoty. (Kaluža, 2010) 

 Návrh formulářů a sestav – je velmi důležitým krokem při vývoji 

nového informačního systému neboť právě s těmito formuláři a sestavami budou 

uživatelé systému nejvíce pracovat. Formuláře proto musí být co nejlépe ošetřeny, 

musí zde být testována validita vstupních dat. Špatně zadaná data by mohla mít 

vliv na funkčnost celého systému. Dále je potřeba, aby uživatel jasně pochopil, jak má 

dané pole správně vyplnit, proto jsou důležité jasné a stručné popisky polí a chybové 

hlášky upozorňující na chybu ve vyplňování. U výstupních sestav je nejdůležitější 

přehlednost a jejich grafická podoba. Tyto sestavy mohou být prezentovány např. 



 

 

34 

 

formou tabulky, příspěvku, nástěnky atd. Vše je modelováno na základě diagramů 

datových toků, z předchozí etapy. 

 Návrh dialogů - je určen k zprostředkovávání vzájemné interakce mezi uživatelem 

a informačním systémem. Komunikace se systémem je zprostředkovaná pomocí 

formulářů, nabídek nebo objektů. 

 Návrh systémové a programové struktury – popisuje celý informační systém jeho účel, 

omezení, předpoklady dále popisuje uživatelské rozhraní, bezpečnost dat, jednotlivé 

programy a další. Je zde uveden způsob testování programů, počítačový software 

a jednotlivé parametry. 

 Návrh architektury distribuce systému – řeší strukturu systému ve sféře počítačových 

sítí. Podle rozmístěných komponent mezi klientem a serverem lze rozlišit styly 

kooperativního zpracování (např. distribuovaná a vzdálená prezentace, distribuované 

a vzdálené řízení dat, distribuovaná aplikace a zpracování). (Kaluža, 2010) 

2.8.5 Zavedení (implementace) nového řešení  

Tato etapa může být dále rozdělena do těchto jednotlivých fází: 

 Kódování - programátoři převádí navrhovaný projekt do kódu pomocí 

programovacích a značkovacích jazyků.  

 Testování – testuje se vytvořený systém, provádí se opravy chyb vzniklých 

při kódování, na kvalitě testování obvykle závisí zdárné provozování systému. 

Testování se většinou provádí na testovacích datech takzvané alfa testování. 

Beta testování se pak provádí na reálných datech. Účelem je prověření funkčnosti 

systému, ověření jeho výkonnosti a zabezpečení. 

 Instalace – náhrada stávajícího systému novým s následnou konverzí dat. 

Je několik možností jak instalaci provést, přímou instalací se nahrazuje starý systém 

novým najednou (nejvíce rizikový), paralelní instalací spolu nějakou dobu fungují 

oba systémy najednou (bezpečné ale nákladné), lokální instalace je kompromisem 

předchozích. Nový systém se nasadí lokálně na jednom oddělení a postupně 

se rozšiřuje po celé organizaci. Poslední fázová instalace se provádí napříč podnikem, 

začíná se s osekaným systémem, na který se postupně nabalují programové bloky, 

dokud není systém celý. 
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 Finalizace dokumentace – dokumentace probíhá celým životním cyklem, z pohledu 

uživatele dokumentace systémová (určena pro vývojáře) a uživatelská (např. 

uživatelská příručka). 

 Školení a konzultace – poslední fáze, školí se budoucí uživatelé systému a konzultují 

se specifické problémy. (Kaluža, 2010)  

2.8.6 Údržba systému 

Poslední fází životního cyklu vývoje projektu je údržba systému. Tato fáze prakticky 

nikdy nekončí, neboť dokud je systém v provozu vždy bude potřeba jej čas od času poupravit, 

ať už proto, že něco přestane fungovat nebo pro úpravu některé z funkcí. Provozem systému 

mohou vznikat další chyby, které je potřeba opravit, další změny mohou být prováděny 

na požadavek uživatelů a další. Jednotlivé typy údržby se dají formulovat jako opravná 

(odstraňovány chyby vzniklé při vývoji systému), aplikační (modifikace na základě 

uživatelských požadavků, změny legislativy, atd.), zdokonalující (zlepšování výkonu) 

a preventivní (předcházení budoucím problémům). (Kaluža, 2010) 
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3 Identifikace a analýza požadavků na informační podporu 

řízení bytového družstva 

3.1 Bytové družstvo 

Zhruba před 170 lety založil Samuel Jurkovič Gazdovský spolok, jenž byl prvním 

úvěrním družstvem nacházejícím se na území dnešní Slovenské republiky. O dva roky později 

bylo první spotřební a úvěrové družstvo založeno v Praze. Ve světě existuje celá 

řada nejrůznějších druhů družstev. Známe například družstva výrobní, pracovní, zdravotní, 

úvěrová, telefonní či bytová, která se nacházejí téměř po celé Evropě. První družstevní zákon 

napsal český právník Antonín Randa, byl přijat v roce 1873 a platil do roku 1954. Koncem 

roku 1948 se U nás vyskytovalo již 942 bytových stavebních družstev. Po vydání zákona 

o družstevní bytové výstavbě č. 27/1959 Sb., vznikala družstva při podnicích, řešící bytovou 

zástavbu pro své zaměstnance, tak i družstva občanská. (Sbdsever, 2014) 

Bytové družstevnictví U nás dosahovalo největšího rozkvětu v období mezi válkami. 

Tehdy bylo dokonce pokládáno za jedno z nejvyzrálejších v Evropě.  Za druhé světové války 

činnost družstev ochabla. Zejména v 60. letech 20. století bylo družstevní bydlení velkým 

hitem. Mezi lety 1966 a 1970 vzniklo přes 157 tisíc bytových družstev, což představuje kolem 

56% všech dokončených bytů za dané období. Toto rozšiřování vedlo až k vytvoření 

Českého svazu bytových družstev v roce 1969, kdy byla malá družstva slučována 

a včleňována do velkých. Rozšiřování trvalo až do roku 1989, kdy se bytové družstevnictví 

vyrovnávalo s politickým a hospodářským převratem. (Hodoňan, 2008) 

V roce 1991 zrušil český obchodní zákoník speciální družstevní zákony a začlenil 

družstva mezi subjekty podnikatelské mezi tzv. ostatní obchodní společnosti. V roce 1992 byl 

přijat zákon o transformaci družstev, který měl řešit především majetkové vypořádání 

v zemědělských družstvech. Zároveň však tento zákon poprvé povoloval U bytových 

družstev převody bytů do vlastnictví členů. Toto právo se však pro jeho nedokonalost muselo 

ještě mnohokrát upravovat. Díky zákona o vlastnictví bytů v roce 2005 existovalo kolem 

desetitisíců společenství vlastníků. Privatizace obecního bytového fondu nabízela 

nájemníkům těchto bytů výhodné odkoupení celého domu po založení bytového družstva 

nebo společenství vlastníků. Tento způsob se stal velmi oblíbeným a do roku 2005 

vzniklo téměř 15 000 takovýchto malých bytových družstev tvořených jedním domem 

nebo dokonce pouze vchodem panelového domu. (Sbdsever, 2014) 
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Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 dokončeno zhruba šest a půl tisíce 

bytů, z toho družstevních bylo okolo 3%. V loňském roce došlo ke změnám v legislativě 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o obchodních korporacích (dále 

jen ZOK) č. 90/2012 Sb. upravující fungování bytových družstev, který podstatně mění 

fungování těchto organizací. Je zde speciální úprava pro bytová družstva §727 až §757 

ZOK doplněným o paragrafy věnované družstvům obecně (§552 až §726) popřípadě obecné 

úpravy obchodních korporací. (Obchodní zákoník, 2014) 

Nejvíce se změny dotkly stanov bytových družstev. Ta musela být změněna nejpozději 

do 30. 6. 2014 a doručena do sbírky listin rejstříkového soudu. Neplatnými se přitom nestaly 

stanovy obecně pouze části, které jsou v rozporu s donucujícími normami ZOK. Některá malá 

družstva než aby se musela dohledávat potřebných změn ve stanovách starých, raději zvolila 

snadnější cestu. Tou bylo zrušení a znovu založení bytového družstva s přijetím nových 

stanov vycházejících s ZOK. 

3.1.1 Změny po přijetí nové právní normy o bytových družstvech 

Speciální úprava bytových družstev především zahrnuje: 

 dodatečná základní ustanovení, jako je např. účel a předmět činnosti §727 - §728, 

 §729 pojem družstevní byt je takový byt nebo nebytový prostor ve spoluvlastnictví 

bytového družstva, který poskytlo do nájmu členovi družstva podílejícího se 

na jeho pořízení členským vkladem, 

 §731 další povinné náležitosti stanov např. kdy může člen uzavřít smlouvu o nájmu 

družstevního bytu, práva a povinnosti členů bytového družstva (tyto změny 

stanov musí odsouhlasit všichni členové s nájemní smlouvou nebo právem na její 

uzavření, 

 §732 možnost zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena, 

 §733 - §735 o členství v bytovém družstvu, 

 §736 o převodu družstevního podílu nově se s družstevním podílem převádí i nájem, 

právo na nájemní smlouvu se všemi dalšími právy a povinnostmi nevyjímaje dluhů, 

 §737 přechod družstevního podílu kdy nově převod družstevního podílu manželů 

přechází na pozůstalého manžela, 

 §738 rozdělení družstevního podílu nelze stanovami omezit ani vyloučit v případě 

nájmu dvou a více družstevních bytů, 
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 §739 - §740 podíl na společné členství manželů zakládá právo na společný nájem 

manželů, v případě přeměny na výlučné členství jednoho z manželů nemá 

vliv na společné nájemní právo, 

 §741 - §747 nájem družstevního bytu obecně v novém občanském zákoníku 

a právo na nájem na dobu neurčitou pro člena bytového družstva a stanovení 

nájemného ve výši účelně vynaložených nákladů, 

 §748 - §749 vypořádací podíl člena bytového družstva, pokud byl nájemcem 

nevyklizen byt, splatnost vypořádacího podílu se posouvá do 3 měsíců po vyklizení, 

 §750 - §752 omezení hospodaření bytového družstva zisk nesmí být rozdělen mezi 

členy družstva, omezení převoditelnosti vlastnického práva bytového družstva 

výjimka je převod bytů do osobního vlastnictví,  

 §753 - §754 samospráva bytového družstva, 

 §755 členská schůze bytového družstva jeden hlas rovná se jeden člen pokud stanovy 

neřeknou jinak, 

 §756 - §757 zrušení a zánik bytového družstva. (Vašedomy, 2015) 

 

Nově U družstev obecně tyto změny: 

 §562 povinnost mít informační desku, 

 §564 vkladová povinnost splatnost ve stanovách nejdéle do 3 let od vzniku členství, 

 §580 seznam členů nově se požadují údaje o doručovací adrese, vzniku a zániku 

členství, výši členského vkladu a plnění vkladové povinnosti – oznamovací povinnost 

členů družstvu, 

 §608 finanční asistence např. při transformaci družstva na společenství vlastníků 

povinné uložení listiny o finanční asistenci do sbírky listin, 

 §632 orgány družstva nově musí funkční období všem členům končit stejně, 

 §636 datum konání členské schůze musí být znám nejméně 15 dní před jejím 

konáním, tato pozvánka musí být uveřejněna na webových stránkách,  

 §647 - §648 náhradní členská schůze je usnášeníschopná nehledě na počet přítomných 

členů, 

 §652 §655 rozhodování per rollam pokud ho dovolují stanovy, členům je zaslán návrh 

rozhodnutí a jeho odůvodnění s dalšími podklady a lhůtou pro odpověď 
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od člena dle stanov, jinak do 15 dnů od doručení, pokud se nevyjádří, znamená 

to jeho nesouhlas, 

 §665 - §668 dílčí členská schůze je možné uspořádat více schůzí se stejným 

programem mezi první a poslední však nesmí být delší doba než 40 dní, 

 §669 - §671 shromáždění delegátů pro družstva s více než 200 členy (Vašedomy, 

2015) 

 

Obecná úprava obchodních korporací 

 §59 - §62 smlouva o výkonu funkce má písemnou formu je schválená nejvyšším 

orgánem a je v ní stanovena dohodnutá odměna s přesným vymezením všech složek 

odměn, výše a způsobu výpočtu, jinak je tento výkon považován za bezplatný 

(Vašedomy, 2015) 

 

Zásadní rozdíly mezi bytovým družstvem a společenstvím vlastníků 

Bytové družstvo si lze představit jako firmu, která vlastní bytový dům. Jednotliví 

členové takového družstva jsou vlastně spolumajiteli tohoto domu. Každému z členů 

pak vzniká právo na pronájem jednoho z bytů v tomto domě. Rovněž má každý člen jeden 

hlas pro hlasování na členské schůzi a možnost ovlivňovat tak činnosti družstva. Byty tudíž 

nevlastní členové, ale družstvo, které je členům pouze pronajímá. V případě prodeje tak nelze 

prodat konkrétní byt, pouze družstevní podíl, se kterým se zároveň prodává 

i právo na pronájem bytu, hlasovací právo a rovněž všechny závazky vůči družstvu. Kupující 

se tedy nestává vlastníkem bytu. Díky toho jsou družstevní byty levnější oproti bytům 

v osobním vlastnictví. Je ovšem obtížné je financovat formou hypotéčního úvěru. 

Většina bank sice dnes tuto možnost nabízí, nicméně jsou s ní spojeny různé podmínky, díky 

čeho se stává takovéto financování podstatně rizikovějším. U hypotéčního úvěru je ve své 

podstatě nutno ručit nemovitostí, kterou kupujeme. To ovšem U družstevního bytu není 

možné. Většinou banky vyžadují následný převod bytu do osobního vlastnictví. Což může být 

v konečném důsledku problém, protože hodně záleží na ostatních členech družstva, 

zda takovýto převod odsouhlasí. Dalším úskalím je pronájem družstevního bytu jiné osobě. 

Ten v podstatě není možný. Člen, který má byt v pronájmu od družstva (družstevní podíl), 

může na takovýto byt sepsat pouze podnájemní smlouvu, se kterou musí družstvo souhlasit. 

(Callido, 2014) 
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Naopak U společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) se člověk stává vlastníkem 

daného bytu. Může s ním tedy volně disponovat, pronajímat nebo ho prodat. Při rekonstrukci 

si vlastník může byt zařídit dle svých představ a omezují jej jen stavební normy. 

U družstevních bytů by mělo větší změny povolit družstvo jakožto vlastník bytu. Každý 

vlastník je však povinen při nakládání se svým bytem respektovat práva uživatelů ostatních 

bytů v domě. Při koupi takového bytu je snadné na něj získat hypotéční úvěr, neboť se bytem 

dá bez problému ručit. Tyto byty jsou ovšem dražší než byty družstevní. Další výhodou bytu 

v osobním vlastnictví je, že odpadá povinnost platit nájemné. Vlastník platí pouze 

dohodnutou částku do fondu oprav a dále služby, které využívá (voda, plyn, elektřina). 

O společných prostorách domu rozhoduje společenství vlastníků, které se svolává minimálně 

jednou ročně. Toto společenství je ovšem mnohem hůře usnášení schopné, než družstevní 

členská schůze. Vlastník odpovídá za škody způsobené jeho vlastnictvím. A je povinen platit 

daň z nemovitosti. (Callido, 2014) 

 Nový obchodní zákoník platný od 1. ledna 2014 rovněž mění i úpravu společenství 

vlastníků jednotek týkající se převážně stanov, které nyní mají mnohem více povinných 

náležitostí, než tomu bylo dřív. Lhůta na přizpůsobení se novému obchodnímu zákoníku 

je však pro SVJ mnohem delší, než jakou dostalo družstvo. Zatímco družstvo se muselo 

novému zákonu přizpůsobit do půl roku do jeho nabytí platnosti SVJ na to má celé tři roky. 

(Mirovská, 2013) 

Z výše uvedeného vyplývá, že obě varianty mají své pro a proti. Proto je vždy 

potřeba dobře zvážit rizika spojená s pořizováním nového bytu. U družstevních bytů je velmi 

důležité poznat jeho členy, neboť se můžou stát velmi silným soupeřem, pokud se postaví 

proti jedinci, může to dojít až tak daleko, že si družstvo najde důvod k vyloučení 

člena z družstva, jenž pak ztratí veškerá práva a může přijít o svůj majetek. 

3.2 Představení organizace 

Bytové družstvo V. Vlasákové XY je zapsáno v obchodním rejstříku od roku 2005. 

Jeho předmět činností je ve zkratce: Provoz a správa bytového domu a pozemků ve vlastnictví 

družstva, včetně zajišťování oprav, údržby, modernizace či rekonstrukce a hospodaření 

s majetkem družstva. Poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytu 

a nebytových prostor. A uzavírání smluv o nájmu bytu nebo nebytových prostor. (Obchodní 

rejstřík, 2014) 
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 Bytové družstvo bylo založeno za účelem odkoupení obecního panelového domu 

při velké privatizaci obecních bytů, za účelem obhospodařování a rekonstrukci nebytových 

prostor domu. Celková prodejní hodnota daného vchodu byla rozpočítána na jednotlivé 

bytové jednotky dle velikosti v metrech čtverečních. Jelikož se v domě nacházejí tři typy bytů 

vždy o stejné rozloze, byly ceny rozčleněny do tří skupin. Byty o největší rozloze měly 

stanovenou hodnotu sto dvacet tisíc korun, prostřední devadesát šest tisíc korun a nejmenší 

sedmdesát šest tisíc korun. K této částce každý ze zakladatelů družstevní organizace vložil 

základní kapitál pět tisíc korun. Dům je sedmipatrový, na každém patře se nacházejí tři bytové 

jednotky, v přízemí pak pouze dvě. Celkový základní kapitál družstva tedy činil dva miliony 

tři sta sedmdesát pět tisíc korun. (Zakladatelská listina, 2005) 

Celkový počet členů družstva je stejně jako počet bytů v domě dvacet tři. Jeden byt 

rovná se jeden člen družstva. Jako jeden člen družstva jsou považováni rovněž manželé, kteří 

spolu dohromady mají jeden hlas pro hlasování na členské schůzi. (Stanovy družstva, 2014) 

V loňském roce (2014) došlo ke změnám v legislativě občanského zákoníku (zákon 

č. 89/2012 Sb.) a zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) č. 90/2012 Sb. upravující 

fungování bytových družstev, který podstatně mění fungování těchto organizací. Je zde 

speciální úprava pro bytová družstva, §727 až §757 ZOK doplněný o paragrafy věnované 

družstvům obecně (§552 až §726) popřípadě obecné úpravy obchodních korporací. (ZOK, 

2014) 

Nejvíce se změny dotkly stanov bytových družstev, která jak již bylo v úvodí kapitole 

řečeno, se musela změnit do 30. 6. 2014. Neplatnými se přitom staly jen určité části stanov, 

které bylo potřeba do tohoto termínu určeného zákonem, změnit. Aby družstvo nemuselo 

najímat a platit právníka, který by staré stanovy upravil dle nově platných zákonů, 

bylo rozhodnuto, že bude ke dni 26. 5. 2014 za přítomnosti všech členů a státního notáře nově 

založeno celé bytové družstvo s přijetím platných stanov. 

Orgány družstva jsou: 

 Členská schůze - se skládá s členů družstva, kteří mají právo účastnit 

se této schůze, každý člen má při hlasování jeden hlas. Aby byla členská schůze 

schopna se usnášet, musí být přítomny dvě třetiny jejich členů. Členská schůze 

je nejvyšší orgán družstva. 

 Představenstvo – je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší obchodní 

vedení družstva. Představenstvo se stará zejména o řádné vedení účetnictví, 
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předkládá členské schůzi na konci účetního období ke schválení účetní závěrku. 

Představenstvo se skládá ze tří členů, volených na 5 let s možností opětovného 

zvolení. V čele je předseda družstva. Člena představenstva volí a odvolává 

členská schůze. 

 Kontrolní komise - je kolektivní orgán družstva, který kontroluje veškerou 

činnost družstva a může požadovat jakékoli doklady o hospodaření družstva. 

Kontrolní komise je při svém výkonu nezávislá na ostatních orgánech družstva, 

dává písemné stanovisko k účetní závěrce a návrhu k rozdělení zisku 

nebo vypořádání ztráty. Kontrolní komise má tři členy, ti jsou voleni na 5 let 

s možností opětovného zvolení. (Stanovy družstva, 2014) 

V domě v posledních pár letech, co bylo družstvo založeno, dochází k postupným 

rekonstrukcím, od vnější fasády přes okna, až po střechu. Na tyto rekonstrukce 

si družstvo dokáže samo našetřit z fondu oprav, nebo je nuceno půjčit si peníze pomocí úvěru. 

3.3 Analýza současného stavu 

Bytové družstvo V. Vlasákové XY musí jako každá jiná společnost družstevního 

charakteru, podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK, 

2014), pořádat členské schůze minimálně jednou za účetní období. Na těchto schůzích mohou 

jednotliví členové podávat návrhy na to, co by se mělo prioritně řešit, co je potřeba opravit, 

zrekonstruovat, vyměnit a podobně. Pak je o těchto návrzích nutno hlasovat.  

Pokud mají členové družstva návrhy na předmět jednání členské schůze, je potřeba, 

aby jej sdělili předsedovi ještě před konáním schůze tak, aby bylo možné zajistit potřebné 

informace a o návrhu se mohlo hlasovat na bezprostřední schůzi družstva. Návrh je možné 

podat i na členské schůzi, kde je k tomu vymezen prostor. Takovéto návrhy však nemusí být 

okamžitě odhlasovány pro nedostatek informací. Proto se většinou přesouvají k dořešení 

na příští schůzi družstva. Z tohoto důvodu předseda před schůzí obchází byt od bytu a žádá 

nájemníky, o případné náměty k projednání tak, aby je mohl předem zařadit do seznamu. 

15 dní před konáním schůze, musí být všichni členové písemně seznámeni s jednotlivými 

body k projednání, místem, datem a časem konání. Tyto informace jsou pak vyvěšeny 

na nástěnce domu. 

Aby byl návrh schválen, je potřeba, aby ho alespoň dvě třetiny přítomných členů přijali.  
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Dále se na schůzích družstva mohou projednávat stížnosti na nájemníky, neplatiči 

a další choulostivé situace. Z každé takto konané členské schůze je potřeba zhotovit do 15 dnů 

od jejího konání zápis, který musí být k dispozici všem členům družstva. Ten 

je pak potřeba vyvěsit na informační desku ve veřejných prostorech obytného domu. 

Družstvo každým rokem vykáže nemalé množství dokumentů, které obsahují 

nejrůznější informace o tom, co se za poslední rok událo. Tyto dokumenty jsou uloženy 

ve dvou kopiích, z nichž jednu musí U sebe doma uchovávat předseda družstva a na vyžádání 

ji musí zapůjčit kterémukoliv členovi. Neexistuje jiný způsob, jak by se členové 

družstva mohli podívat na něco konkrétního, co je zrovna na jejich majetnickém podílu 

zajímá. 

Úklid domu si členové bytového družstva provádějí sami a hodlají v tom pokračovat i nadále. 

V současné době po domě koluje úklidový sešit, který slouží jako záznamník o vykonaných 

úklidech společných prostor domu. Každý nájemník zde stvrzuje podpisem, k jakému datu 

provedl úklid domu. Za tento sešit má zodpovědnost rovněž předseda družstva, a aby se 

zajistilo, že bude v patřičných intervalech jednoho týdne kolovat mezi členy, je potřeba, aby 

ho vždy od jednoho nájemníka vyzvedl a druhému ho zanesl.   
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3.4 Požadavky zadavatele 

Při sběru informací o požadavcích zadavatele bylo využito metody přímé komunikace 

s jednotlivými členy družstva. 

Požadavky na webové stránky 

Úkol Požadavek Výstup 

Předávání informací 

Pokládání dotazů, 

připomínek návrhů na schůzi 

pomocí webu 

V sekci dotazy po přihlášení lze 

položit dotaz (automaticky odeslán 

email předsedovi) 

Informační nástěnka 

Nástěnka na vyvěšování oznámení 

o schůzích a dalších důležitých 

oznámení 

Po spuštění stránek sekce aktuality 

na vkládání veškerých informací 

Seznam členů 
Úplný seznam členů 

družstva s funkcí, kterou zastávají 
V sekci členové seznam všech členů  

Práva členů 

Práva na zápis, úpravu a mazání 

veškerých dat pouze 

předseda družstva, členové mohou 

vkládat pouze dotazy 

Administrátorská práva připadají 

předsedovi, členové mají 

právo na čtení celého obsahu 

webových stránek a vkládání dotazů 

Úložiště dokumentů 

Veškeré dokumenty k dispozici 

na stránkách k nahlédnutí všem 

členům 

V sekci dokumenty může správce 

stránek přidávat dokumenty a členové 

je mohou číst 

Úklid domu 

Do budoucna plně nahradí úklidový 

sešit. Nyní pouze tabulka bytů 

s termíny úklidů 

Zprvu informační tabulka o úklidu, 

plánuje se plně automatizovat 

do budoucna 

Finance 
Přehled veškerých plateb s jejich 

zdroji čerpání. 

V budoucnu bude počítání veškerých 

financí automatizováno. 

Tabulka 3.1 - Požadavky zadavatele projektu 

Všechny výše zmíněné úkoly družstva (viz tabulka č. 3.1) se prostřednictvím 

internetového portálu dají výrazně usnadnit, tak aby se tyto problémy jako je např. 

informovanost členů o zápisech nebo úklid domu mohli nadále řešit prostřednictvím 

webových stránek. 

Seznam požadavků na design: 

 uživatelsky intuitivně rozmístěné ovládací prvky, 

 jednoduchý design v oranžové barvě (barva domu). 
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Seznam požadavků na funkčnost: 

 pro nepřihlášeného uživatele k vidění pouze základní informace o družstvu, 

 přihlašovací systém členů družstva chráněný heslem, 

 sekce informační deska, 

 sekce dokumenty, 

 sekce finance, 

 sekce úklid domu, 

 sekce dotazy, 

 sekce kontakty. 

Seznam požadavků pro autorizaci: 

 nového člena může přidat/odebrat pouze předseda (správce) stránek, 

 přidávat, mazat a upravovat nové informace může pouze předseda (správce), 

 nový dokument může přidat/smazat pouze předseda družstva, 

 přidat/upravit/odebrat finanční výdaje může pouze předseda družstva, 

 přidávat dotazy může po přihlášení každý člen družstva, 

 úklid domu bude každý člen potvrzovat za sebe. 

 

Bytové družstvo si přeje vytvořit webový portál s informační nástěnkou, na které budou 

k vidění veškeré aktuální informace o družstvu. Dále zde bude možno umístit veškeré 

dokumenty spojené s činností družstva. Pro tyto dva požadavky budou zhotoveny samostatné 

záložky nazvané „aktuality“ a „dokumenty“. 

 V další sekci stránek nazvané „úklid domu“, která bude plně nahrazovat úklidový 

sešit, bude vyřešen přidělovací systém úklidu, kde každý člen, který bude právě na řadě 

s úklidem, dostane o této skutečnosti automaticky odesílaný e-mail. Na stránkách o úklidu se 

dozví, co vše je pro dané roční období potřeba dát do pořádku. Po vykonání úklidu 

pak toto nájemník potvrdí tlačítkem „uklizeno“ U čísla svého bytu, které automaticky uloží 

záznam do tabulky s aktuálním datem a odešle tuto kratičkou zprávu: „Dne dd.mm.yyyy byl 

proveden úklid nebytových prostor bytem číslo xy.“ předsedovi družstva. Informace o tom, 

jaké číslo bytu má aktuálně úklid, budou rovněž k vidění i v nepřihlášeném stavu 

na informační nástěnce stránek družstva.  
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Na stránkách bude sekce „dotazy“, kde si po přihlášení členové budou moci podávat 

návrhy o tom, co je třeba řešit na členské schůzi. 

V záložce „finance“ budou mít členové podrobný přehled o tom v jaké výši je základní 

kapitál, rezervní fond, fond oprav a jiné fondy. Kolik úvěrů a v jaké výši 

družstvo má s možností vidět, kolik již bylo splaceno. 

Každý nájemník bude mít automaticky vytvořenou emailovou adresu ve tvaru 

prijmeni@gmail.com, která bude veřejně dostupná na stránkách družstva a na kterou budou 

odesílány aktuální informace. 

Co se autorizace týče, budou zde vytvořeny tři hlaví skupiny pro přiřazení přístupových 

práv. do první budou spadat všichni členové družstva. Ti po přihlášení do systému budou 

moci prohlížet veškerý obsah stránek. Dále pak budou mít právo zápisu v sekci „dotazy“, kam 

každý přihlášený člen bude moci přidat svůj příspěvek či dotaz na družstvo. Dále pak bude 

každý člen moci potvrdit ve svém úklidovém týdnu informaci o úklidu společných prostor. 

Rovněž si členové budou moci změnit svá přístupová hesla ke svému účtu, neboť v prvotním 

nastavení tyto hesla byly generovány správcem systému. Další skupinou uživatelů, která zde 

byla vytvořena, je kontrolní rada. K této skupině však zatím nebyly zadavatelem 

specifikovány žádná zvláštní přístupová práva, pouze bylo požadováno vytvoření 

této kategorie do budoucna. Poslední skupinu tvoří pouze jeden člen a tím 

je předseda družstva, na něhož připadá úloha správce systému. Předseda bude mít veškerá 

práva spojená s čtením, zápisem a mazáním veškerých dat informačního systému. Při změně 

funkce bude nutné, aby odstupující předseda nejprve přiřadil do správcovské skupiny 

nastupujícího předsedu, až poté bude moci být degradován na člena družstva, tak aby 

bylo zajištěno, že systém bude mít vždy alespoň jednoho správce. Pro nepřihlášené uživatele, 

takzvané hosty pak bude k vidění několik základních informací o bytovém družstvu, 

výpis tabulky úklidového sešitu pro jednotlivé týdny a kontakty na jednotlivé členy družstva. 

Veškeré podmínky a připomínky byly konzultovány s členy a předsedou 

družstva na pravidelných schůzkách, které probíhaly zhruba jednou za měsíc. 

3.4.1 Use Case 

Na základě předložených požadavků v kapitole 3.4 Požadavky zadavatele byl sestaven 

USE CASE viz obrázek 3.1. Na základě něj byla sestavena tabulka 3.2 Uživatelské 

požadavky. Dále pak na základě této tabulky byly rozpracovány jednotlivé scénáře případů 

užití (viz příloha 1). Tím byl získán, první pohled na rozsah systému. 
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Obrázek 3.1 - Uce Case diagram 

Id Uživatelský požadavek 

UC1  Přihlášení do systému 

UC2 Odhlášení ze systému 

UC3 Editace uživatelských údajů přihlášeného člena 

UC4 Přidávání návrhů na předmět hlasování členské schůze 

UC5 Potvrzení o úklidu nebytových prostor domu 

UC6 Správa příspěvků, dokumentů  

UC7 Přidání/upravení člena družstva  

UC8 Odebrání člena družstva 

Tabulka 3.2 - Uživatelské požadavky 
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Sestavení případů užití pomáhá řešit jednotlivé uživatelské kroky, které budou 

na informační systém kladeny. Díky jejich podrobnému rozpracování lze získat komplexní 

představu o chování uživatele při řešení jednotlivých požadavků. Například popisem případu 

užití Use Casu 4 Přidávání návrhů na předmět hlasování členské schůze (viz tabulka č. 3.3) 

je podrobně rozpracováno, za jakých okolností je možné přidávat uživatelské dotazy 

a příspěvky do informačního systému. Ve vstupních podmínkách je vždy uvedeno, co musí 

být splněno v předchozích částech systému, aby uživatel mohl řešit daný problém. U UC4 je 

tedy v prvé řadě nezbytné, aby konkrétní uživatel měl provozuschopné internetové připojení 

do sítě. Dále je nutné, aby byl funkční server, na kterém daný informační systém běží. 

Tyto dva případy uživatel není schopen nijak zásadně ovlivnit. Pouze může kontaktovat 

poskytovatele internetu nebo správce systému, aby daný problém vyřešil. Další podmínkou, 

která musí být pro přidávání dotazů splněna, je, že uživatel musí být do systému řádně 

přihlášen. V této fázi jsou tedy splněny veškeré náležitosti pro konkrétní use case. Nyní záleží 

pouze na uživateli, zda má zájem přidat příspěvek do diskuze. Pokud ano, musí se přepnout 

do záložky „dotazy“ a vyplnit daný formulář pro vložení příspěvku. Pokud budou všechny 

zadané údaje validní, odesláním formuláře systém vloží příspěvek s aktuálním datem 

do databáze a zobrazí  jej horní části stránek. Dále informuje předsedu 

družstva prostřednictvím krátké emailové zprávy o novém příspěvku. Pokud uživatel údaje 

nevyplnil korektně, systém ho dále nepustí, pouze zobrazí chybové hlášení o nesprávném 

vyplnění formuláře. V takovém případě nebude generován ani informační email. A uživatel 

musí opravit nebo doplnit formulář tak, aby byl dodržen správný formát jednotlivých polí.  

Podobným způsobem je možné interpretovat i další z výše uvedených případů užití. 

Jednotlivé scénáře případů užití jsou obsaženy v příloze číslo 1. 
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Případ užití: Přidávání návrhů na předmět hlasování členské schůze 

ID: CU4 

Účastníci: 

        Uživatelé 

        Správce 

Vstupní podmínky: 

1. Člen (předseda) družstva má přístup k internetu 

2. Systém je funkční 

3. Člen (předseda) družstva je přihlášen v systému 

Tok událostí: 

1. Člen (předseda) družstva chce přidat příspěvek do diskuze 

2. Už Člen (předseda) družstva je v sekci plány do budoucna 

3. Člen (předseda) družstva vyplnil příslušný formulář k vložení příspěvku 

4. KDYŽ (údaje správně zadány) 

4.1. Systém vložil příspěvek do databáze 

4.2. Systém odeslal informační e-mail s textem příspěvku předsedovi družstva 

5. JINAK 

5.1. Příspěvek nebyl vložen chybová hláška „špatně vyplněný formulář, vyplňte znovu“ 

5.2. Systém neodeslal informační e-mail 

Následné podmínky: 

       Člen (předseda) družstva přidal příspěvek 

Tabulka 3.3 - Případ užití: Přidávání návrhů na předmět hlasování členské schůze 

Tok událostí byl graficky vyjádřen pomocí aktivity diagramu (viz obrázek 3.2). 

Tento diagram byl sestaven pro člena družstva. 
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Obrázek 3.2- Diagram aktivit z pohledu člena družstva 
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4 Návrh řešení informační podpory 

V této kapitole budou podrobně popsány fáze návrhu informačního systému 

a jeho následná implementace. Těmito fázemi se v životním cyklu vývoje 

informačního sytému podrobně zabývají čtvrtá a pátá fáze. Budou zde graficky znázorněny 

relace mezi databázovými tabulkami. Dále bude ustálen grafický návrh rozložení 

informačního sytému a jeho následná grafická podoba. Budou vymezeny jednotlivé záložky 

na stránkách s přesně specifikovaným obsahem a následnou úpravou jednotlivých formulářů. 

V neposlední řadě bude provedeno samotné kódování navrženého systému. 

4.1 Návrh řešení 

Nejprve zde budou interpretovány jednotlivé tabulky a jejich vzájemné vztahy. 

Výsledkem tohoto modelu je textové a grafické zobrazení tabulek s jejich atributy, kterým byl 

přidělen datový typ a počáteční hodnota. U textových atributů je standardně přidělen datový 

typ varchar s proměnlivou délkou, která je většinou omezena nějakou stropní hranicí. Číselné 

datové typy jsou deklarovány jako integer. Dále jsou v tabulkách obsaženy hodnoty tinyint 

jenž nabývá hodnot 0 nebo 1 a jenž nahrazuje datový typ boolean (true, false), který databáze 

MySQL nepodporuje. Date a timestamp pro datum a časovou značku, a hodnoty výběru 

deklarované jako enum. (viz obr. 4.1.1) Všem hodnotám kromě id_cislo_bytu (pouze 23 bytů) 

označeným jako primární klíč je přidělena vlastnost AUTO INCREMENT, díky které se 

toto pole samo inkrementuje. Je patrné, že pro každou ze záložek, které se budou v systému 

zobrazovat, bude potřeba vytvořit minimálně jednu tabulku. V některých případech bude 

tabulek potřeba více. Každá tabulka musí mít svůj primární klíč (PK), který určuje 

jedinečnost záznamů. Některé tabulky mezi sebou mají vzájemné vztahy, čímž se jistým 

způsobem doplňují nebo rozšiřují. Tyto tabulky pak obsahují i takzvané cizí klíče. Cizí klíč 

(FK) v tabulce se odkazuje na primární klíč jiné tabulky.  

Textové schéma tabulek (index PK primární klíč, FK cizí klíč): 

Clenove (id_clenovePK,titul, jmeno, prijmeni, funkce, id_cislo_bytuFK, telefon, id_vkladFK, email, 

heslo, prava, clenOD, členDO), 

Byty (id_cislo_bytuPK), 

Uklid (id_uklidPK, info, datum_uklidu, id_cislo_bytuFK, uklid), 

Dotazy (id_dotazyPK, dotaz, datum, id_clenoveFK), 

VkladClena (id_vkladPK, vyseVkladu, splaceno), 
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Inforamce (id_informacePK, datum, nadpis, Inko, pdf), 

Finance (id_financePK, velikost_uveru, zaplaceno, zbyva_zaplatit, rezervni_fond, uspory, 

mesicni_najem_druzstva, id_vydajeFK), 

Vydaje (id_vydajePK, nazev, info, datum, castka, mesicni_splatky, urok, zbyva_zaplatit, 

cerpani), 

Dokumenty (id_dokumentyPK, datum, nazev, dokunemt, pdf). 

 Jak je vidět na obrázku č. 4.1, kde je zobrazeno grafické schéma tabulek, 

v této databázi je hned několik relací vytvořených pomocí primárních a cizích klíčů. 

Většina z nich souvisí s tabulkou členové, anebo byty. První relace propojuje členy s dotazy 

přes cizí klíč id_clenove, tak, aby bylo možno zobrazit, při zadání dotazu přihlášeným 

členem, toho kdo tento dotaz položil. Přes tabulku byty a id_cislo_bytu jsou navzájem 

propojeny hned tři tabulky. Díky tomu, že jsou přes tuto tabulku spolu navzájem propojeny 

tabulky členové a úklid, je možné pracovat s úklidovým sešitem a zobrazovat potvrzení 

o úklidu na základě konkrétního přihlášeného člena. Poslední tabulky, které spolu navzájem 

souvisejí, jsou finance a výdaje. Tato relace je zde vytvořena, kvůli budoucímu vývoji 

systému, týkajícího se finanční stránky věci. do budoucna má být totiž řešeno automatické 

odečítání jednotlivých úvěrů a přičítání položek v rezervním fondu, zatím mají tyto tabulky 

pouze informativní charakter. S tabulkou vklad člena je přes cizí klíč id_vklad 

spojena tabulka členové. Toto spojení zde existuje k podrobnějším informacím o členech 

a výši jejich splaceného členského vkladu.  

 

Obrázek 4.1 - Relační datový model 

Následným krokem po vytvoření relačního datového modelu bylo vytvoření grafické 

podoby systému, který bude interpretován pomocí webových stránek. Zde byl především 

kladen důraz na přehledné rozložení jednotlivých prvků v systému tak, aby bylo co nejsnazší 
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se v něm orientovat v rámci webového rozhraní. Bylo načrtnuto několik návrhů 

a po konzultacích s členy družstva bylo odhlasováno následující řešení, jež získalo největší 

počet hlasů. (viz. obrázek č. 4.2)  

 

Obrázek 4.2 - Grafický návrh rozložení webové aplikace 

Rozvržení stánek je klasickým dvousloupcovým layoutem s hlavičkou v podobě 

fotografie domu a názvem stránek umístěném klasicky do levého horního rohu. Dále 

se v pravém horním rohu nachází odkaz pro přihlášení. Po přihlášení se tento odkaz změní 

na informativní text „Jste přihlášen jako $jmeno $prijmeni“ s odkazem na nastavení 

uživatelského účtu a odkazem pro odhlášení. Přímo pod hlavičkou stránek je 

umístěno vyhledávací okno a horizontální menu, které je rozděleno na sedm záložek. 

Horizontální menu je jednoduché a přehledné a má vyvolávat dojem jednotlivých záložek. 

Jak už bylo řečeno, stránka má dvousloupcový layout v prvním sloupci jsou po přihlášení 

vidět obecné informace o družstvu. Jsou zde také umístěny odkazy pro přidávání nových 

příspěvků sloužící především předsedovi družstva. Druhý sloupec layoutu tvoří hlavní část 

stránek, ve kterém se budou zobrazovat veškeré informace o družstvu. Stránky uzavírá 

patička, do které je vložen copyright družstva. 

Poté přišla řada na grafickou podobu stránek vhodně navržených podle schváleného 

návrhu rozmístění jednotlivých komponent. 

S využitím nových kaskádových stylů (CSS3) byl vytvořen příjemný vzhled stránek. 

Z nové verze stylů zde lze pozorovat zakulacené rohy, barevné přechody nebo stínování 

nadpisů a další. Dle zadavatele byly stránky lazeny do oranžových barev s co možná 
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největším kontrastem pro dobrou čitelnost textu. Do pozadí stránky byly voleny spíše jemné 

pastelové barvy, které při čtení tolik neunavují oči s jemným vzorkováním. Pro text 

byla nakonec zvolena klasická černá barva, i když bylo dlouhou dobu diskutováno o béžové, 

která ovšem z mé strany nebyla doporučována, z důvodu zachování co největšího kontrastu 

mezi pozadím a textem. Úvodní stránku tvoří jakási nástěnka, do které je vždy nahoru přidán 

nejnovější příspěvek. Tyto příspěvky bude možné prohlížet i zpětně pomocí přepínače mezi 

jednotlivými stránkami, který se nachází vlevo dole. Na každé stránce bude zobrazeno deset 

příspěvků seřazených sestupně od nejnovějších k nejstarším. Tato stránka bude jako jedna 

z mála k dispozici i nepřihlášeným uživatelům avšak s poněkud omezeným obsahem. 

Tento konečný vzhled byl předán ke schválení zadavateli (viz obrázek 4.3).  

 

Obrázek 4.3 - Návrh vzhledu úvodní stránky systému pro správce 

 Zadavatel výsledný webový design schválil, a tudíž mohlo být přikročeno k vývoji 

formulářů a zobrazovacích tabulek. Na stránkách se vyskytuje několik formulářů. Jde 

především o formulář na registraci nového člena nebo úpravu stávajícího, dále 

pak o přihlašovací formulář, formuláře na přidávání dat a dotazový formulář. Tyto formuláře 

jsou z velké většiny vstupní. Údaje z nich jsou následně zpracovávány systémem a posílány 

do databáze, kde se vykonají příslušné akce. Poté jsou zobrazeny webovou aplikací buď 

ve formě tabulky, nebo příspěvků. 
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Formulář pro registraci nového člena družstva obsahuje veškeré důležité informace, 

které potřebuje družstvo znát. (viz obrázek č. 4.4) Pole, U jejichž názvu je hvězdička, jsou 

povinná a musí být vždy korektně vyplněna. Pokud je povinné pole prázdné nebo je špatně 

vyplněno uživateli se objeví chybové hlášení s vysvětlením problému. Rovněž pokud se 

zadaná hesla neshodují, je o tom uživatel informován a musí hesla zadat znovu. Heslo musí 

mít minimální počet znaků šest a musí obsahovat alespoň jedno číslo. Uživatel si pak své 

heslo může sám změnit v nastavení svého účtu po přihlášení. Veškerá textová pole jsou 

nastavena jako varchar, tedy znaky s proměnlivou délkou. Maximální délka vstupních polí je 

omezena na potřebný počet znaků pro konkrétní záznamy. do pole „Telefon“ smí být zadány 

pouze numerické hodnoty s omezením na devět číslic. Pole „Číslo bytu“ je selektovaným 

výběrem pole čísel bytů vypsaných přímo z databáze. Pole „Email“ je nastaveno, tak aby 

zadavatel musel zadat přesně daný tvar emailové adresy neco@neco.cz. V předposledním 

kroku správce určí skupinu práv, do které bude daný člen patřit.  Je důležité, aby po uplynutí 

svého funkčního období správce označil nejprve nového člena správcem a poté se sám 

degradoval na člena. V systému vždy musí existovat alespoň jeden správce, jinak nebude 

povolena změna. Nakonec je vyplněno datum, od kterého je uživatel považován za člena 

družstva. Formulář obsahuje ještě jedno časové pole „členem do, které zůstává většinou 

prázdné. Toto pole je vyplněno v okamžiku kdy člen prodal svůj členský podíl a již není 

členem družstva. Po dovršení data, které bylo do tohoto pole zadáno, je teď již bývalému 

členovi zrušeno heslo a jsou mu odebrána veškerá práva člena družstva. Od této chvíle se již 

do systému nebude moci přihlásit. Na stránkách se objevuje formulářů hned několik, všechny 

mají podobným způsobem ošetřenou validitu vstupních dat. 

 

Obrázek 4.4 - Formulář registrace 
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Výstupní sestavy na stránkách jsou určeny především členům družstva, nepřihlášenému 

uživateli se zobrazí pouze obecné informace o družstvu, výpis úklidu a kontakt na předsedu 

družstva. Tyto sestavy budou vykreslovány především prostředevším informačních tabulek 

a článků. Tabulka zobrazující úklidový sešit bude interaktivní sestavou. S družstvem 

probíhala jednání o tom, jak bude vypadat její přesná funkčnost. Byly navrhovány dvě 

možnosti, první byla, aby aktuální úklidový týden byl zvýrazněn jiným odstínem a pole barvy 

uklizeno pro zbývající týdny bylo neaktivní. Druhá varianta, která byla odhlasována 

a postoupena k řešení, připadá na postupné mizení jednotlivých týdnů po potvrzení o úklidu. 

(viz obrázek č. 4.5) To znamená, že aktuální úklidový týden bude vždy nahoře tabulky. Pole 

pro potvrzení úklidu bude zároveň aktivní pouze pro přihlášeného úživatele, který má 

v daném týdnu úklid. O tom, kdo má v daném týdnu úklízet bude zobrazena zpráva také 

na úvodní stránce s informační nástěnkou. Společně s touto zprávou bude systém generovat 

email, který pošle danému členovi a správci zároveň.  Tento email bude obsahovat 

tuto krátkou informaci: „Dobrý den $Jméno $Příjmení, v týdnu od $DM do $DM máte 

na starost úklid společných prostor domu. Pro více informací a pro potvrzení o vykonaném 

úklidu prosím navštivte stránky družstva. S pozdravem bytové družstvo V. Vlasákové XY.“ 

Další email bude vygenerován po potvrzení úklidu členem a bude poslán správci, který 

tak bude vědět, že úklid již proběl a bude si ho moci případně zkontrolovat. 

 

Obrázek 4.5 - Úklidový sešit 

Další informativní tabulka zobrazuje seznam všech členů družstva s jejich funkcí, kterou 

zastávají a kontakty. Tato tabulka bude mít možnost filtrace podle jednotlivých sloupečků 

(viz obrázek č. 4.6). 
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Obrázek 4.6 - Seznam členů 

V záložce finance se budou nacházet jednotlivé výdaje bytového družstva. Tyto výdaje 

budou rozděleny podle roku, ve kterém došlo k jejich čerpání. S touto tabulkou se bude 

v budoucnu ještě pracovat. V současné době má tabulka pouze informativní charakter 

s možností filtrace. (viz obrázek č. 4.7) do budoucna je plánováno její rozšíření o funkce 

automatického počítání výše majetku družstva podle jeho hospodaření. 

 

 

Obrázek 4.7 – Finance 
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Příspěvky ve formě dotazů, a námětů k řešení na schůzi, bude moci na stránky přidávat, 

jakýkoliv přihlášený uživatel. Ke každému vloženému příspěvku se automaticky vygeneruje 

čas jeho vložení. Příspěvky se pak budou na stránce řadit od nejnovějšího po nejstarší. 

Na jedné stránce je zobrazeno maximálně deset dotazů, poté se vytvoří nová stránka, 

na kterou se přesouvají nejstarší příspěvky. Ty je zpětně možno přečíst přepínáním mezi 

jednotlivými stránkami. O každém nově přidaném dotazu se odešle krátká informativní 

emailová zpráva předsedovi družstva. Zpráva bude ve tvaru: „Dobrý den, na stránkách 

vašeho družstva byl přidán nový příspěvek, navštivte prosím v nejbližší době tyto stránky. 

S pozdravem bytové družstvo V. Vlasákové XY. Díky toho bude předseda o každé příspěvku 

včas informován, aby jej mohl zařadit do programu členské schůze nebo na něj mohl 

v krátkém čase adekvátně reagovat. Návrh tohoto mini fóra je zobrazen na obrázku č. 4.8. 

 

Obrázek 4.8 - Diskuze družstva 

Poté co byly tyto veškeré návrhy dokončeny, byly předány ke schválení družstvu. 

V této fázi družstvo odsouhlasilo většinu návrhů okamžitě (informační nástěnku, sekci 

s dotazy, výpisy členů družstva, dokumenty a úklid), finance stále čekají na projednání 

a schválení. Z tohoto důvodu byly přednostně řešeny již schválené bloky.  

Celý informační systém jak již bylo řečeno, bude prezentován prostřednictvím 

internetových stránek. Z toho důvodu byl k jeho vývoji použit k tomu určený značkovací 

jazyk HTML, který byl deklarován pro verzi 5. Společně s kaskádovými styly pro dosažení 

kýženého grafického vzhledu (CSS verze 3) a programovacím jazykem PHP verze 5. Vše 

bylo zasazeno do prostřední Nette Frameworku jež je v České republice velmi oblíbeným 



 

 

59 

 

a používaným pomocníkem při tvorbě webových stránek. Nette je open source 

framework jehož autorem je David Grudl o jeho vývoj se dále stará společnost Nette 

Foundation. Nette je licencován GNU GOL a licencí Nette a je zaměřen na eliminaci 

bezpečnostních rizik, s podporou AJAX, DRY, KISS, MVC a na znuvupoužitelnosti kódu 

a využívá událostmi řízené programování. Je založen na principu Model-View-Controller, což 

je softwarová architektura oddělující U aplikace s grafickým rozhraním kód pro obsluhu 

(Controller) od datového kódu pro komunikaci s databází (Model) a kódu pro zobrazení dat 

(View). Díky toho se kód stává daleko přehlednějším a je možné testování jednotlivých částí 

zvlášť. (Nette, 2014)  

Pro vývoj a pozdější správu databáze byl využit relační databázový systém MySQL 

prostřednictvím PhpMyAdmin. Mezi základní komponenty budoucího informačního systému 

tedy patří: dokumenty v HTML, dokumenty v CSS, serverové skripty v PHP, klientské 

skripty v JavaScriptu a relační databáze v MySQL. 

4.2 Implementace řešení 

Další etapou životního cyklu vývoje informačního systému je implementace jeho řešení. 

V tomto kroku se již přistupuje k samotnému vytváření zdrojového kódu jednotlivých 

komponent, přičemž se bude navazovat na dřívější etapy vývoje IS a postupovat podle 

projektových analýz a návrhu implementace. V této kapitole bude naznačen primární vývoj 

tvorby informačního systému bytového družstva a budou zde prezentovány ukázky hlavních 

zdrojových kódů. Kompletní soubory IS s vyexportovanou databází budou k nahlédnutí 

v příloze č. 2. 

V první fázi byla vytvořena základní kostra systému. Jelikož byl při implementaci 

použit framework Nette je jím tvořen celý skeleton. Framework je volně ke stažení 

na stránkách nette.org/cs/download. Nette ve své nejnovější verzi 2.3.1 byl instalován pomocí 

composteru v cmd příkazem: 

composer create-project nette/web-project 
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Tabulka č. 4.1  je tabulkou požadavků pro Nette framework (Nette, 2014):  

Požadavek Vysvětlení 

PHP version Minimálně PHP 5.3.1 

.htaccess file protection 
Kontroluje, zda lze pomocí .htaccess zakázat přístup 

do chráněných složek 

.htaccess mod_rewrite 
Kontroluje, zda je k dispozici mod_rewrite 

pro routování 

Function ini_set() 
Přítomnost této funkce je důležitá 

z bezpečnostních důvodů 

Function error_reporting() 
Přítomnost této funkce je důležitá 

z bezpečnostních důvodů 

Function flock() Vyžaduje cache 

Register_globals 
Nebezpečná konfigurační direktiva PHP, která musí být 

vypnutá 

Zend.ze1_compatibility_mode Kompatibilita s PHP 4, musí být vypnutá 

Session auto-start Z bezpečnostních důvodů je doporučeno nepoužívat 

Reflection extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem 

SPL extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem 

PCRE extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem 

ICONV extension Extenze PHP vyžadovaná frameworkem 

PHP tokenizer Extenze PHP vyžadovaná frameworkem 

PDO extension Extenze PHP vyžadovaná Nette\Database 

Multibyte String extension 
Extenze PHP vyžadovaná funkcemi Strings::lower() 

a upper() 

Multibyte String function 

overloading 

Nebezpečná konfigurační direktiva PHP, musí být 

vypnutá 

http://doc.nette.org/cs/2.3/routing
http://doc.nette.org/cs/2.3/caching
http://doc.nette.org/cs/2.3/database
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Požadavek Vysvětlení 

Memcache extension Extenze PHP podporovaná úložištěm cache 

GD extension Extenze PHP vyžadovaná Nette\Utils\Image 

Bundled GD extension 
Extenze PHP vyžadovaná      

metodamiNette\Utils\Image::filter() a rotate() 

Fileinfo extension or 

mime_content_type() 

Funkce používané k MIME-type detekci 

uploadovaných souborů 

Tabulka 4.1- Tabulka požadavků pro Nette (Nette, 2014) 

Framework potřebuje ke svému fungování PHP 5.3.1 nebo vyšší. V rámci této aplikace 

bylo použito PHP ve verzi 5.3.7. Nette tvoří samostatné a znovupoužitelné komponenty, které 

se přidávají do balíčků pomocí composteru. Po instalaci Nette je k dispozici 

jeho doporučovaná adresářová struktura Sandbox (viz obrázek 4.9), která 

byla použita jako základ celého projektu. Jak je z obrázku patrné adresářová struktura Nette je 

rozdělena do několika částí. Hlavní část projektu se tvoří v první části nazvané app/ zde se 

nacházejí konfigurační soubory, které obsahují napevno nastavené hodnoty, jako například 

připojení k databázi. Jelikož je v Nette použita softwarová architektura MVC (Model-View-

Controller) nechybí zde ani jednotlivé složky tohoto návrhu. Model určený pro komunikaci 

s databází, presenter (controller) obsahující třídy presenteru, vykonávající uživatelské 

požadavky a templates (view) k vytváření šablon. Dále jsou zde obsaženy další adresáře 

jako je log/ (logy, errory), temp/ (dočasné soubory, cache), vendor/ (knihovny) a poslední 

složkou je veřejný adresář www/ ve kterém se nachází spouštěcí stránka index.php a další 

adresáře třeba pro obrázky, styly, dokumenty atd.  

http://doc.nette.org/cs/2.3/caching
http://doc.nette.org/cs/2.3/images
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Obrázek 4.9 - Základní adresářová struktura Nette 

Veškeré požadavky jsou posílány z prohlížeče přes index.php. V těle tohoto souboru 

je pouze předání řízení do aplikace (tj. do z prohlížeče nedostupného adresáře app/) 

zaváděcímu souboru bootstrap.php. Tento soubor nejprve načítá Nette Framework a všechny 

potřebné knihovny. Pomocí třídy configurator vytvoří systémový DI kontejner a inicializuje 

aplikaci. Dále se zde aktivuje debbuger a logger, nastaví se složka pro zápis dočasných 

souborů, aktivuje autoloading pro zajištění automatického načítání všech souborů s třídami. 

Pomocí return je vrácen DI kontejner. Při zavolání app/bootstrap.php, uloženého v lokální 

proměnné index.php se celý soubor načte a nakonec je celá aplikace spuštěna pomocí příkazu 

run() (viz obrázky č. 4.10 a 4.11). 
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Obrázek 4.10 – Zaváděcí soubor (bootstrap.php) 

 

Obrázek 4.11 – Spouštěcí soubor (index.php) 

V rámci předchozí kapitoly byl navrhnut vzhled celé aplikace, v této části byl 

pak tento návrh nejprve převeden pomocí HTML kódu a kaskádových stylů (CSS). Hlavní 

stránku celé aplikace tvoří soubor @layout.latte. Zde je nadefinovaná základní 

struktura rozložení stránky, zapsaná klasicky pomocí HTML jazyka. Na začátku stránky je 

deklarován jazyk odpovídající specifikaci HTML 5 pomocí DOCTYPE. V hlavičce stránky 

jsou pomocí linku připojeny kaskádové styly a je zde obsažen titulek stránky. V samotném 

těle stránky je pak pomocí divů napozicováno několik elementů, které se na stánkách 

vyskytují. Tyto divy jsou pomocí id nadefinovány v css souboru. Veškeré divy jsou 

napozicovány pomocí obtékání (float) a  jednotlivé objekty mají nastavenu velikost 

v procentech, tak aby byly stránky zobrazitelné na všech zařízeních. Tato stránka je v podstatě 

rodičem všech latte stránek a její výhoda spočívá především v jednorázovém zápisu 

opakujícího se kódu, který by se jinak musel vepisovat do ve všech latte stránek.  
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8" /> 

 

        <title>{ifset #title}{include title|striptags} | 

{/ifset}Družstvo V.Vlasákové XY</title> 

 

        <link rel="stylesheet" media="screen,projection,tv" 

href="{$basePath}/css/screen.css" /> 

        <link rel="stylesheet" media="print" 

href="{$basePath}/css/print.css" /> 

        <link rel="stylesheet" media="screen" 

href="{$basePath}/css/styl.css" /> 

        <link rel="shortcut icon" href="{$basePath}/favicon.ico" /> 

        {block head}{/block} 

 

        {block scripts} 

        <script src="{$basePath}/js/jquery.js"></script> 

        <script src="{$basePath}/jquery-ui/jquery-

ui.min.js"></script> 

        <script src="{$basePath}/js/netteForms.js"></script> 

        <script src="{$basePath}/js/main.js"></script> 

        {/block} 

 

        {block styles} 

        <link rel="stylesheet" media="screen,projection,tv" 

href="{$basePath}/jquery-ui/jquery-ui.min.css" /> 

        {/block} 

    </head> 

 

    <body> 

        <script> document.documentElement.className += ' 

js'</script> 

        <div n:foreach="$flashes as $flash" class="flash {$flash-

>type}">{$flash->message}</div> 

        <div id="border"> 

            <div id="body"> 

                <div id="logo"> 

                    <h1>Správa družstva - V. Vlasákové XY</h1> 

                    <div id="prihlaseni"> 

                        {if $user->loggedIn}<p>Jste přihlášen jako  

                                

<a n:href="upravClena">{$userInfo['jmeno']} 

{$userInfo['prijmeni']}</a> 

                                <a n:href="Sign:out">Odhlásit</a>  

                                <a n:if="$user-

>isAllowed('register','uprav')" 

href="{plink Register:register}">Registrovat</a></p> 

                        {else} 

<a href="{plink Sign:in}">Přihlásit</a> 

                        {/if} 

                    </div> 

 

                </div> 

                <div id="hledej"> 
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                    <form action="index.php"  method="get"> 

                        <table> 

                            <tr> 

                                <td> <input type="text"  size="20px"  

value="Hledej" onBlur="if (this.value == ' ') this.value = 

'Hledej';"  

onfocus="if (this.value == 'Hledej') this.value = ' ';"></td> 

                                <td><input type="submit"  

name="hledej" value="ok" size="5px"></td> 

                            </tr> 

                        </table> 

                    </form> 

                </div> 

                <div id="navigation"> 

                    <ul> 

                        

<li><a n:href="Homepage:default"><span>Aktuality</span></a></li> 

                        <li n:if="$user-

>isAllowed('clenove','wiew')"><a n:href="Clenove:clenove"> 

<span>Členové</span></a></li> 

                        <li n:if="$user-

>isAllowed('dokumenty','wiew')"><a n:href="Dokumenty:dokumenty"> 

<span>Dokumenty</span></a></li> 

                        <li n:if="$user-

>isAllowed('finance','wiew')"><a n:href="Finance:finance"> 

<span>Finance</span></a></li> 

                        <li><a n:href="Uklid:uklid"><span>Úklid 

domu</span></a></li> 

                        <li n:if="$user-

>isAllowed('dotazy','wiew')"><a n:href="Dotazy:dotazy"> 

<span>Dotazy</span></a></li> 

                        

<li><a n:href="Kontakty:kontakty"><span>Kontakty</span></a></li> 

                    </ul><br style="clear: left" /> 

                </div> 

                <div id="menuV"> 

                    <ul>{include menu}</ul> 

                    {control calendar}  

                </div> 

                <div id="hlavni">{include content} 

                </div> 

                <div id="paticka"><span class="p">Copyright © 2015 

Bytové družstvo V. Vlasákové XY</span> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

Veškeré změny, ke kterým bude docházet při přepínání mezi jednotlivými stránkami, 

zabezpečují bloky {include nazevBloku}. Tyto bloky jsou definovány v rámci jednotlivých 

latte souborů pomocí {block nazevBloku} (viz obrázek č. 4.12). Na obrázku je možné vidět, 

jak se pomocí makra n:foreach a proměnné $post v cyklu vypisují veškeré informace 
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z databáze určené této stránce. Dále je pomocí proměnné $user volána funkci isAllowed 

s parametry přístupu, které jsou nadefinovány v modelu autorizator.php (viz obrázek 4.21). 

Je zde použita funkce čítače stránek (paginatoru), který byl do programu přidán jako 

komponenta pomocí composteru a jehož továrnička je deklarována v presenteru 

HompagePresenter.php (viz obrázek 4.17). Rovněž menu je pomocí {block menu} pro danou 

stránku jasně definováno. 

Pro každou stránku, která je na webu vykreslena je vytvořena vlastní latte šablona. 

Jednotlivé šablony se ukládají do složek podle názvu presenteru, ve kterém jsou tyto šablony 

programovány pomocí jazyka PHP.  Ke každému presenteru je rovněž přiřazen jeden a více 

modelů. Model je určen pro komunikaci s databází a pro každou tabulku v databázi existuje 

vždy jeden model. 

 

 Obrázek 4.12 – Úvodní šablona (default.latte)  

 

Z modelu na obrázku č. 4.13 je patrné že třída HomepageManager je podtřídou třídy 

BaseManager jenž je rodičem všech použitých modelů. Třída HompageManager obsahuje 

funkce getInfo(), addInfo(), updateInfo() a findById(). Funkce getInfo() za pomoci Paginatoru 

najde všechny atributy tabulky informace, která je do stránky asociována pomocí anotace 

@tableName(‘‘informace“). Tato anotace je definována v konstruktoru třídy 
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BaseManager.php. Pomocí proměnné $this je prováděn přístup k databázi, jak je rovněž 

patrné z obrázku 4.14. 

 

Obrázek 4.13 - Model pro práci s databází k defaultní stránce (HomepageManager.php) 

 

 

Obrázek 4.14 -  construktor BaseManageru 
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V souboru config.local.neon je definované připojení k lokální databázi jak je vidět 

na obrázku č. 4.15.  

 

Obrázek 4.15 - připojení k databázi 

V konfiguračním souboru config.neon (viz obrázek 4.16) v sekci services jsou pak asociovány 

jednotlivé modely pro jednotlivé tabulky databáze, aby bylo možné je v presenteru pomocí 

importu (use) volat. 

 

Obrázek 4.16 – definovaní karty services  pro volání funkcí modleu (config.neon) 

Presenter pak slouží k definování uživatelských požadavků. Presenter je řadič, který 

předává informace získané z modelu šabloně, která je následně vykreslí. Dochází zde 

k samotnému programování pomocí jazyka PHP. Namespace udává umístění daného souboru 

v adresářové struktuře. Pomocí příkazů use jsou importovány veškeré potřebné třídy 

a komponenty, se kterými se bude v daném presenteru pracovat. Třída HomepatePresenter 

je  podtřídou třídy BasePresenter, která je rodičovskou třídou všech presenterů. Pomocí 

anotace @var HomepageManager je volán model komunikující s tabulkou „informace“, která 

je použita pro aktuální stránku. V konstruktoru jsou pak definovány parametry pro práci 

s daným modelem. Ve funkci renderDefault() je do šablony default uložen, pomocí volání 

modelu a funkce najdiVse(), veškerý obsah tabulky „informace“. Stránkování pak zajišťuje 

Paginator(), který rozděluje jednotlivé příspěvky na stránky po 10 záznamech. 

(viz obrázek č. 4.17) 
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Obrázek 4.17 - Homepage Presenter část 1. 

V druhé části presenteru je pak vytvořen formulář pro přidávání nových příspěvků 

na stránku. Formulář je vytvořen pomocí takzvané továrničky nazvané 

createComponentHomepageForm(). Do proměnné $form je uložena instance třídy Form. 

Pak jsou postupně přidávány metody addText() pro vložení textové hodnoty. AddTextArea() 

pro vložení textového pole s metodou setRequired() zajišťujcí povinnost zadávaného atributu. 

Pomocí metody addUpload() je ukládán pdf soubor.  AddHidden() přiřadí skrytý parametr 

id jednotlivým příspěvků. AddSubmit pak vytvoří tlačítko pro odeslání formuláře. 

OnSuccess[] pak zavolá funkci homepageFormSucceeded(). Funkce upravForm() zajištuje 

úpravu daného příspěvku. Ve funkci je testována existence daného příspěvku pomocí jeho id. 

HomepageFormSucceeded() pak provede konkrétní zápis nebo úpravu příspěvku do databáze 

podle toho, zda byl příspěvek pouze upravován nebo vložen nový a vrátí defaultní stránku, 

na které jsou všechny informace zobrazeny. (viz obrázek 4.18) 
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Obrázek 4.18 - Homepage Presenter část 2. 

 

Po dokončení hlavní struktury projektovaného systému pro bytové družstvo bylo 

přistoupeno k vytvoření relační databáze pomocí databázového systému MySQL v prostřední 

phpMyAdmin. Tato databáze byla vytvořena podle návrhu relačního datového modelu 

vytvořeného v předchozí kapitole. Je zde vytvořeno osm databázových tabulek. Do každé 
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tabulky je ukládán obsah jedné stránky. Na obrázku 4.19 je možno vidět strukturu tabulky 

členové, ve které jsou uloženy informace o jednotlivých členech družstva. U každé tabulky 

byly definovány její atributy, kterým byly přiřazeny konkrétní datové typy a vlastnosti 

dle předchozího návrhu.  

 

 

Obrázek 4.19 - Struktura tabulky členové v prostředí phpMyAdmin 

 

Po dokončení databáze bylo možné začít s vytvářením samotné funkcionality systému 

pro bytové družstvo pomocí PHP skriptů. Tyto skripty budou zabezpečovat např. přihlašování 

členů do databáze, generaci tabulek, registraci nových členů, jejich úpravu, vkládání 

dokumentů do databáze a další. Veškeré uživatelské požadavky budou tedy obsluhovány 

na straně serveru, pomocí jazyka PHP. Příklady některých těchto skriptů zde budou popsány.  

V modelu autentificator.php (viz obrázek 4.20) je řešena autentifikace uživatelů a jejich 

přihlašování do systému. Testuje se zde jejich existence a korektní zadání přístupového hesla. 

Pokud uživatel neexistuje, systém vyhodí hlášku: „Uživatel s touto emailovou adresou 

neexistuje“, pokud je zadáno špatně přístupové heslo systém vypíše: „Špatné heslo“.  Dále se 

testuje, zda je vyplněna hodnota atributu „clenDo“ pokud ano, uživatel se stal, teď již 

bývalým členem družstva a je mu znemožněno přihlášení. Pokud se takovýto bývalý člen 

pokusí přihlásit, systém vypíše hlášení: „Účet již není platný.“. 
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Obrázek 4.20 – Autentificator 

Autorizace uživatelů a práva, přiřazená daným skupinám spravce (admin), člen (user), 

rada (kontrolní komise) a guest, jsou pak k jednotlivým tabulkám přiřazeny v modelu 

Autorizace.php, který je možno vidět na obrázku 4.21. Pomocí metody addRole() jsou 

nadefinovány role spravce, rada, člen, a guest pro hosta. Hiearchie práv je následující: člen 

a rada dědí oprávnění hosta, správce zase dědí oprávnění člena. Pomocí metody 

addResources() jsou pak definovány zdrojové tabulky. Pomocí $this->allow() je pak skupině 

přiřazen zdroj a práva dané skupiny k tomuto zdroji. Z obrázku 4.21 je patrné že správce 

může všechno. Člen může veškerý obsah stránek prohlížet a zapisovat do tabulek dotazy 

a úklid. Příkazem $this->dany je nakonec vše zakázáno. V databázi je uveden ještě jeden druh 

skupiny členů a to rada. Rada je skupina určená pro kontrolní komisy družstva a v současné 

době jsou jí nastaveny stejná práva jako členům družstva. S dalším rozvojem systému 

jí budou, přiřazeny některá speciální oprávnění. 
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Obrázek 4.21 – Autorizator 

Na obrázku 4.22 je vidět, jak je pomocí makra n:if testováno, kdo má oprávnění 

přidávat příspěvky. Pomocí $user->isAllowed(), je možné klást dotazy, tato pravidla se 

jednoduše připojí danému odkazu. Z obrázku 4.22 je vidět, že příspěvky může přidávat pouze 

člen s oprávněním správce, kterým je předseda družstva. 

 

Obrázek 4.22 – Použití práva přidávání U přidávání příspěvků 

Jednou z hlavních funkcionalit informačního systému pro bytové družstvo je úklidový 

sešit, který bude přidělovat úklidové služby po týdnech jednotlivým bytům. K tomuto účelu 

byl navržen elektronický úklidový sešit. V modelu je pracováno s tabulkami „byty“ a „uklid“. 

Tabulka „uklid“ je do modelu připojena pomocí anotace @TableName s tabulkou „byty“ 

je pracováno pomocí připojení modelu BytManager. V modelu je odesílán formulář 

pro potvrzení úklidu. Při potvrzení úklidu, je pomocí getIdentity() zjištěna identita uživatele 

a tím je dovoleno potvrdit úklid, pouze přihlášené osobě. Po potvrzení úklidu, je 

vygenerována zpráva: „Byt číslo xy uklidil společné prostory, děkujme“. Tato zpráva je 

rovněž zaslána správci a konkrétnímu uživateli na emailovou adresu. Pokud nebude úklid 
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proveden do konce týdne, bude o tomto rovněž informován předseda družstva, pomocí 

emailové zprávy.  

V souboru config.neon (viz obrázek č. 4.23) jsou definovány konstanty pro úklid 

v podobě počátečního data, od kterého se bude generovat úklidový sešit (date) a počet týdnů, 

které budou v sešitě zobrazovány (weeks).  

 

Obrázek 4.23 - config.neon 

 

V modelu je pomocí funkce getLastDate(), zjištěn datum posledního úklidu z databáze, 

pokud již byla tabulka úklidů naplněna, pokud je tabulka úklidů prázdná, vrátí aktuální datum.  

Ve funkci getLastDate() se do proměnné $lastUklid vypíše poslední úklid. Pomocí 

metody fatchAll() se najde celý obsah tabulky, která je seřazena sestupně tak, aby 

bylo nejvyšší datum nahoře, a z ní je pak vybrán pomocí limit(1)->fetch(), pouze první řádek, 

který je uložen do proměnné $lastUklid. Pak je tato proměnná testována, zda byla naplněna, 

pokud ano, je do proměnné $date uloženo toto poslední datum úklidu. Pokud ne, je 

do proměnné $date uložen aktuální datum. Nakonec funkce vrátí jako datum neděli daného 

týdne. (viz obrázek č. 4.24) 

 Ve funkci generateForDate() je nejprve zjištěn počet bytů pomocí funkce 

getPocetBytu(), ten je pak uložen do proměnné $početBytu.  Do proměnné $rozdil je uložen 

rozdil mezi počátečním datem, od kterého se začíná generovat, uloženého pomocí konstanty 

v konfiguračním souboru config.neon (viz obrázky č. 4.16 a č. 4.23). A vygenerovaným 

datem funkce. Tento rozdíl je poté v proměnné $rozdilVTydnech vydělen sedmi 

a zaokrouhlen směrem dolů (floor). Do proměnné $byt je pak přiděleno k danému týdnu 

číslo bytu, které má úklid. Kvůli indexaci je zde přičítaná jednička. Vše je uloženo 

do databáze. (viz obrázek č. 4.24) 

Funkce generateUklidy() pak vezme poslední den úklidu, který ji vrátila funkce 

getLastDate() a uloží ho do proměnné $poslední. Do proměnné $do uloží aktuální datum. 

Do proměné $do->modify nastaví počet vygenerovaných týdnů, vrací pondělí. Celkový počet 

vygenerovaných týdnů je 20, toto číslo, je rovněž nastaveno jako konstanta v souboru 

config.neon (viz obrázky č. 4.16 a č. 4.23). Pomocí diff() se zjistí, jestli je rozdíl mezi 
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proměnnými $poslední a $do záporný, pokud ano, vygeneruje další týden. do proměnné $dny 

uloží rozdíl ve dnech. Cyklus while pak prochází, dokud je proměnná $dny větší než nula. 

K poslednímu datu přičítá další týden a proměnou $dny inkrementuje o sedm. (viz obrázek č. 

4.24) 

 

Obrázek 4.24 - Úklid model 

 

V presenteru je pak s tímto modelem pracováno, dochází zde ke kladným 

nebo záporným generacím emailů při potvrzení, či nepotvrzení úklidů. Dále zde dochází 

k předání vygenerované tabulky úklidů z modelu do šablony, která ji následně vykresluje. 

(viz obrázek č. 4.25) 

 



 

 

76 

 

 

Obrázek 4.25 - Generace záporného emailu a předání tabulky šabloně (úklid presenter) 

Vše je vypsáno do tabulky pomocí šablony. Pomocí cyklu jsou zjištěny veškeré hodnoty 

tabulky úklidy. Funkce isAllowed() přidělí přihlášenému členovi oprávnění zapisovat 

do této tabulky, pokud má v daném týdnu úklid. (viz obrázek č. 4.26) 

 

Obrázek 4.26 - Úklid template 

Pomocí jazyka PHP byl tedy zprovozněn prakticky celý informační systém. JavaScript 

byl implementován spolu s komponentou Grido o5. Ta byla do projektu přidána pomocí 

composteru a je určena pro vykreslování a filtrování obsahu tabulek. Toho bylo využito při 

vytváření tabulek členové a finance, viz obrázky č. 4.6 a č. 4.7. Na konci implementace 

jednotlivých funkcionalit byl do projektu začleněn kalendář pro plánování akcí 

(viz obrázek č.  4.28). Tato funkce sice nebyla požadována zadavatelem, nicméně vzhledem 

k rostoucí popularitě synchronizace plánovacích kalendářů například pomocí mobilních 

zařízení, bylo toto budoucím uživatelům systému umožněno. Byl zvolen Google kalendář, 



 

 

77 

 

kvůli jeho snadné implementaci a možnosti jednoduché obsluhy.  Pomocí tohoto kalendáře je 

možné nastavit upozornění na různé akce či úklid. Lze ho jednoduchým způsobem 

synchronizovat s kalendářem na mobilním zařízení, pokud o to bude mít nějaký z uživatelů 

zájem. V kalendáři správce jednoduchým způsobem může měnit seznam členů. Pomocí 

emailových adres, jednoduše nastaví sdílení a oprávnění danému uživateli. (viz obrázek č. 

4.27) Po zadání emailové adresy uživateli přijde informační email o přidání kalendáře. 

Tento kalendář se pak přidá uživateli do jeho kalendářů na Googlu. Kalendář bude tedy 

zobrazitelný na všech mobilních zařízeních používajících operační systém Android. 

 

Obrázek 4.27 - Google kalendář akcí 

 

Obrázek 4.28 - Google kalendář akcí 
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Tímto bodem byla dokončena práce na implementaci informačního systému pro bytové 

družstvo. Veškeré požadavky zadavatele na funkcionality a vzhled tohoto systému byly 

splněny. 
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5 Zhodnocení řešení 

Od provedení různých analýz, přes vytvoření konkrétního návrhu, až po samotnou 

implementaci, byl vytvářen informační systém pro bytové družstvo, k usnadnění 

správcovských povinností předsedy družstva, ale především pro řádné plnění povinností 

družstva o informovanosti svých členů prostřednictvím webových stránek. Pro dosažení, 

co možná neefektnějšího výsledku, bylo při jeho implementaci použito, co možná 

nejmodernějších technologií a postupů, které jsou uvedeny v odborné literatuře. Nový 

informační systém bude přínosem nejen celému družstvu jako organizaci, ale také 

jeho jednotlivým členům, především však velmi usnadní práci aktuálnímu předsedovi 

družstva. V této předposlední kapitole bude již samotný systém posuzován, jednak podle 

jeho celkových přínosů pro bytové družstvo, dále pak pro jednotlivé členy a nakonec 

pro samotného předsedu družstva. Dále zde budou uvedeny a posuzovány ekonomické 

aspekty pojící se se zaváděním informačního systému a jeho další údržbou (viz tabulka č. 

5.1).  

 

Tabulka přínosů a nákladů vzniku Informačního systému 

Přínosy Náklady 

Informovanost  Vznik IS 

Komunikace Zaškolení uživatelů 

Elektronický úklidový sešit Provoz IS 

Veškeré dokumenty Údržba IS 

 Budoucí vývoj IS 

Tabulka 5.1- Přínosy a náklady 

Z pohledu bytového družstva jako celku, je především přínosem zautomatizování 

celého procesu informovanosti svých členů. Jak již bylo řečeno dříve, od minulého roku se 

družstevní organizace řídí novým zákonem o obchodních korporacích, jež ukládá 

za povinnost těmto organizacím ohlašovat konání členské schůze minimálně 15 dní dopředu 

prostřednictvím internetového portálu (§636 zákona č. 90/2012 Sb.) Jelikož bytové 
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družstvo žádnými stránkami dosud nedisponovalo, vznikla mu potřeba vlastního 

internetového portálu. Kromě informovanosti, však tento systém bude nabízet i řadu jiných 

výhod, jakou je například úklidový sešit, který v budoucnu plně nahradí stávající systém 

předávání papírového sešitu mezi jednotlivými členy družstva. Díky přehledným tabulkám 

o výši úvěru, rezervního fondu, fondu oprav a dalším se rovněž zvýší informovanost 

družstva po finanční stránce. Kde bude v přehledné tabulce k vidění vše, co se splácí 

a současný majetek družstva, který je zatím aktualizován předsedou vždy jednou ročně, 

po vydání účetní závěrky o hospodaření. Informační systém bude na jednom místě obsahovat 

i veškeré dokumenty týkající se družstva. Z tohoto pohledu se výrazně zlepší informovanost 

členů a odpadne nešťastné předávání papírového sešitu. 

Připomeňme, že v současné době musí předseda družstva pokaždé na konci týdne, 

vyzvednou úklidový sešit od jednoho člena a předat ho druhému. Dále před každou schůzí 

obchází všechny byty, aby prodiskutoval s členy jednotlivé body v programu, které se budou 

projednávat při příští schůzi družstva. Zavedením navrhovaného informačního systému 

tato činnost předsedovi družstva odpadá a nahradí ji minimální administrativa webu, 

jakožto správci tohoto systému. Místo, aby tedy obcházel byt po bytu a s každou rodinou 

komunikoval zvlášť, pouze vloží příspěvek na informační nástěnku stránek, ke kterému se 

pak kdokoli bude moci vyjádřit.  A systém o tom předsedu informuje vygenerováním 

emailové zprávy. Díky plně zautomatizovanému úklidovému sešitu pak tato jeho činnost 

odpadne úplně. Případná kontrola úklidu již bude na předsedovi a může jí provést 

kdykoliv, třeba namátkově cestou z práce.   

Z pohledu běžných uživatelů systému neboli členů družstva, tento informační systém 

přinese především možnost, jak komunikovat s předsedou a mezi sebou navzájem. Dále 

pak tento systém zlepší jejich obecnou informovanost o činnostech družstva, stavu aktuálních 

financí a zpřístupní každému členovi veškeré dokumenty, které družstvo vykáže. Členům 

s novým systémem vyvstane jednaná povinnost a to v rámci úklidového sešitu. Místo podpisu 

do papírové knížky, budou muset potvrdit svůj úklid prostřednictvím webového rozhraní. 

Výše byly tedy uvedeny veškeré přínosy informační podpory pro bytové družstvo, 

jeho předsedu i jednotlivé členy. Po rekapitulaci má nový informační systém tedy všem, kteří 

jej budou využívat, především zlepšit informovanost s možností komunikace, dostupnost 

dokumentace, a plně nahradit dosavadní úklidový sešit.  
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Náklady na vznik tohoto systému, jeho provoz a případnou údržbu jsou velmi přívětivé, 

jak je možno vidět v tabulce č. 5.3. Vzhledem k použitým technologiím (PHP, MySQL) je 

možné nasazení a spravování systému téměř na jakémkoli serveru. Za poskytnutí domény 

druhého řádu pod doménou .cz, se za jeden rok užívání platí od 125 Kč za web. PHP hosting 

je v optimálním balíčku k dispozici za cenu 204 Kč za měsíc. Další výdaje jsou spojeny 

s realizací tohoto informačního systému a jeho následnou implementací, a údržbou. Rovněž 

tyto náklady nejsou nikterak závratné, neboť byl systém vytvářen v rámci této diplomové 

práce, bylo se zadavatelem dohodnuto, že případná odměna bude čistě na jeho uvážení a bude 

spíše symbolická. Za zaškolení předsedy jakožto administrátora stránek a prezentace 

IS ostatním členům družstva družstvo zaplatí jeden tisíc korun. Na ceně případné údržby 

ze strany správce systému se podle okolností obě strany dohodnou individuálně dle situace. 

Toto řešení je tedy pro bytové družstvo velmi levnou ekonomicky přijatelnou cestou. Nový 

informační systém si nevyžádá žádné zvyšování nájmů, veškeré náklady s ním spojené budou 

hrazeny z úspor družstva. Přičemž je možné, že postupem času se budou náklady 

na provoz zvyšovat, pokud by docházelo k zavádění nových technologií, na kterých by 

se mohlo družstvo v budoucnu dohodnout. Další jednání o případných změnách 

a požadavcích na IS, budou probíhat vždy na členských schůzích, jakožto nový bod 

programu.  

Porovnání cen nejpoužívanějších domén druhého řádu v tabulce č. 5.2. 

 

Doména druhého řádu Částka v Kč/rok 

.cz 125 Kč 

.eu 135 Kč 

.com 239 Kč 

.info 249 Kč 

Tabulka 5.2 -  Ceny domén na rok 
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Jednotlivé náklady na vznik a provoz IS 

Vznik IS Symbolická odměna 

Zaškolení předsedy 500 Kč 

Prezentace IS 500 Kč 

Provoz systému (doména) 125 Kč/rok 

Provoz systému (PHP hosting) 2448 Kč/rok 

Běžná údržba systému 1 000 Kč/rok 

Větší zásahy do systému -  nové funkce Po domluvě, dle rozsahu a náročnosti 

Náklady celkem 3573 Kč/rok (+ 1 000 Kč jednorázově) 

Tabulka 5.3 - Náklady na vznik a vývoj IS 
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6 Závěr 

V této diplomové práci bylo splněno všech stanovených požadavků a cílů. Závěrem 

je potřeba shrnout o čem tato práce pojednává. V této práci bylo především řešeno, 

jak členům bytového družstva ulehčit vzájemnou komunikaci a zlepšit jejich informovanost. 

Za tímto účelem byly dle požadavků zadavatele vytvořeny jednoduché internetové stránky, 

díky kterým jsou všechny informace o družstvu na jednom, heslem chráněném místě. 

K vývoji tohoto informačního systému bylo použito moderních technologií zabývajících se 

touto problematikou.  

V úvodní kapitole byla stručně popsána historie družstevnictví obzvláště 

pak družstev bytových, jak šla s časem. Byly zavedeny pojmy jako bytové družstvo, členská 

schůze, společenství vlastníků jednotek, a další. Dále byla stručně shrnuta funkce internetu 

dnes.  Na závěr této kapitoly byl stanoven primární cíl této diplomové práce a popsány 

klíčové funkce nově vzniklého systému. 

V druhé kapitole o teoretických přístupech byly objasněny veškeré pojmy týkající 

se tvorby webových aplikací. Počínaje samotným internetem přes značkovací jazyky, kterými 

jsou HTML a XHTML, nebo kaskádové styly sloužící k vytváření grafické podoby webových 

stránek. Programovacího jazyka PHP a JavaScrirpt, díky kterému je možné web oživit 

a rozpohybovat. Či databáze, konkrétně malé relační databáze, jakou je MySQL. Ta slouží 

k ukládání veškerých dat dynamického webu. Až po Nette Framework, jakožto knihovny 

k usnadnění tvorby webových aplikací. Dále byla stručně vysvětlena bezpečnost dat, jakou 

představuje například šifrování hesel ukládaných do databáze. V neposlední řadě byl popsán 

způsob vývoje informačního systému, jak probíhá od identifikace a výběru projektu, 

přes zahájení a plánování projektu, analýzu současného stavu, návrh řešení, až po zavádění 

do užívání a následnou údržbu.  

Na začátku třetí kapitoly bylo rozebráno bytové družstvo od jeho minulosti 

až po současnost. Se zaměřením na od loňského roku nově platný zákon o obchodních 

korporacích, do kterého nově družstevní organizace spadají. Dále byla představena organizace 

bytového družstva V. Vlasákové XY. Byla provedena podrobná analýza současného stavu 

bytového družstva, kdy bylo diskutováno o tom, že do současné doby v této organizaci 

neexistovala žádná systémová podpora. Následně byly detailně vysvětleny orgány 

bytového družstva, kterými jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. 

V neposlední řadě byly v této kapitole sepsány požadavky zadavatele. Následně byl 
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použit diagram aktivit při znázornění modelové situace s použitím budoucího systému. 

Nakonec byly vytvořeny jednotlivé scénáře případů užití informačního systému.  

Ve čtvrté kapitole bylo přikročeno k samotnému návrhu informačního systému, který 

bude prezentován prostřednictvím webového rozhraní. Na začátku byl vytvořen návrh 

rozložení jednotlivých prvků, který byl po odsouhlasení zadavatelem, pomocí kaskád, 

„nastylován“ do grafické podoby. Paleta barev byla dle zadavatele „lazena“ převážně 

do oranžových barev. Po dokončení grafické podoby, byl vytvořen návrh relační databáze. 

Poté jednotlivé vstupní formuláře a výstupní sestavy v podobě tabulek a příspěvků. 

Po dokončení těchto návrhů a jejich odsouhlasení zadavatelem bylo přikročeno k samotnému 

kódování.  

V páté kapitole byly popsány přínosy nově zaváděného informačního systému. 

Na ty bylo nahlíženo, jak z pohledu celého bytového družstva, tak jeho jednotlivých členů 

a v neposlední řade také předsedy družstva. Dále byla popsána ekonomická stránka věci. 

Nakonec zde byly uvedeny především náklady spojené se zaváděním, provozem a údržbou 

systému.  

Do budoucna je plánováno především rozšíření a zautomatizování sekce pro finance 

tak, aby se veškeré částky počítaly samy, bez zásahu administrátora. Dále je potřeba dořešit 

tabulku se vkladem členů a jeho upisováním. Je možné další rozšíření stránek pomocí 

napojení na sociální sítě či případná úprava aplikace úklidového sešitu pro mobilní telefony. 

Vše bude záviset na dalších požadavcích uživatelů na tento informační systém. 

Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce zabývala převážně tím, jakým způsobem 

usnadnit bytovému družstvu jeho činnost, byla zde řešena především jeho analytická, 

návrhová a implementační fáze projektování IS. Nebylo přistoupeno k dostatečnému testování 

a zavádění systému do užívání. Veškeré testování probíhalo pouze na zkušebních datech. 

Z tohoto důvodu by bylo možné na tuto práci dále navázat a pokračovat ve zbylých fázích 

životního cyklu vývoje IS, kterými jsou například komplexní testování informačního systému, 

instalace systému, finalizace dokumentace, školení a další fáze spojené s jeho údržbou. 
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Příloha 1  

Případ užití: Přihlášení do systému 

ID: UC1 

Účastnící:  

        Člen družstva 

        Předseda družstva 

Vstupní podmínky: 

1. Člen (předseda) družstva má přístup k internetu 

2. Systém je funkční 

3. Člen (předseda) družstva je v databázi členů družstva 

Tok událostí: 

1. Člen (předseda) družstva se chce přihlásit do systému 

2. Člen (předseda) družstva klikne na odkaz přihlásit se 

3. Systém přesměruje uživatele na zadávací formulář 

4. Člen (předseda) družstva vyplní přihlašovací údaje 

5. Systém ověří přihlašovací údaje 

6. KDYŽ (údaje správně zadány) 

6.1. Člen (předseda) družstva přihlášen 

6.2. Systém přesměruje uživatele zpět na hlavní stranu 

7. JINAK 

7.1. Systém vypíše chybovou hlášku: „zadal jsi špatný e-mail nebo heslo“ 

Následné podmínky: 

        Člen (předseda) družstva přihlášen 

Tabulka 1 - Případ užití: Přihlášení do systému 
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Případ užití: Odhlášení ze systému 

ID: UC2 

Účastníci: 

        Uživatel 

        Správce 

Vstupní podmínky: 

1. Člen (předseda) družstva má přístup k internetu 

2. Systém je funkční 

3. Člen (předseda) družstva je přihlášen v systému 

Tok událostí: 

1. Člen (předseda) družstva ukončil práci se systémem 

2. Člen (předseda) družstva chce být odhlášen 

3. Člen (předseda) družstva klikne na odkaz odhlásit se 

4. Systém člena (předsedu) družstva odhlásí 

5. Systém přesměruje uživatele na hlavní stránku pro veřejnost 

Následné podmínky:  

        Člen (předseda) družstva byl odhlášen 

Tabulka 2 - Případ užití: Odhlášení ze systému 
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Případ užití: Editace uživatelských údajů přihlášeného člena 

ID: UC3 

Účastníci: 

        Uživatel 

        Správce 

Vstupní podmínky: 

1. Člen (předseda) družstva má přístup k internetu 

2. Systém je funkční 

3. Člen (předseda) družstva je přihlášen v systému 

Tok událostí: 

1. Člen (předseda) družstva chce změnit uživatelské údaje 

2. Člen (předseda) družstva zobrazí uživatelské údaje 

3. Člen (předseda) družstva zadal uživatelské údaje 

4. KDYŽ (údaje správně zadány) 

4.1. Systém uložil provedené změny do databáze 

5. JINAK 

5.1. Změny nebyly provedeny chybová hláška „zadal jsi nesprávné údaje“ 

Následné podmínky: 

       Uživatelské údaje změněny 

Tabulka 3 - Editace uživatelských údajů přihlášeného člena 
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Případ užití: Přidávání návrhů na předmět hlasování členské schůze 

ID: CU4 

Účastníci: 

        Uživatelé 

        Správce 

Vstupní podmínky: 

4. Člen (předseda) družstva má přístup k internetu 

5. Systém je funkční 

6. Člen (předseda) družstva je přihlášen v systému 

Tok událostí: 

6. Člen (předseda) družstva chce přidat příspěvek do diskuze 

7. Už Člen (předseda) družstva je v sekci plány do budoucna 

8. Člen (předseda) družstva vyplnil příslušný formulář k vložení příspěvku 

9. KDYŽ (údaje správně zadány) 

9.1. Systém vložil příspěvek do databáze 

9.2. Systém odeslal informační e-mail s textem příspěvku předsedovi družstva 

10. JINAK 

10.1. Příspěvek nebyl vložen chybová hláška „špatně vyplněný formulář, vyplňte znovu“ 

10.2. Systém neodeslal informační e-mail 

Následné podmínky: 

       Člen (předseda) družstva přidal příspěvek 

Tabulka 4 - Případ užití: Přidávání návrhů na předmět hlasování členské schůze 
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Případ užití: Potvrzení o úklidu nebytových prostor domu 

ID: UC5 

Účastníci: 

        Uživatelé 

        Správce 

Vstupní podmínky: 

1. Člen (předseda) družstva má přístup k internetu 

2. Systém je funkční 

3. Člen (předseda) družstva je přihlášen v systému 

Tok událostí: 

1. Člen (předseda) družstva chce odeslat potvrzení o úklidu nebytových prostor 

2. Člen (předseda) družstva je v sekci úklid domu 

3. KDYŽ (Uživatel má úklid) 

3.1. Člen (předseda) družstva kliknul na aktivní tlačítko Uklizeno U svého čísla bytu 

3.2. Systém odeslal informační e-mail o provedeném úklidu předsedovi družstva 

3.3. Systém odeslal informační e-mail dalšímu členovi v pořadí o službě na úklid  

4. JINAK 

4.1. Člen (předseda) družstva kliknul na neaktivní tlačítko Uklizeno U svého čísla bytu 

4.2. Systém neprovedl žádnou akci 

Následné podmínky: 

       Člen družstva uklidil nebytové prostory a předal službu dalšímu 

Tabulka 5 - Případ užití: Potvrzení o úklidu nebytových prostor domu 
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Případ užití: Správa příspěvků, dokumentů  

ID: UC6 

Účastníci: 

        Správce 

Vstupní podmínky: 

1. Správce má přístup k internetu 

2. Systém je funkční 

3. Uživatel je přihlášen v systému jako správce 

Tok událostí: 

1. Správce chce přidat/upravit příspěvek, dokument do systému 

2. Správce se nachází v dané sekci, pro přidání/upravení příspěvku 

3. Správce klikne na odkaz přidat/upravit příspěvek 

4. Systém přesměruje správce do sekce s formulářem pro přidání/upravení příspěvku 

5. Správce vyplní formulář 

6. Správce klikne na tlačítko odeslat 

7. Systém uloží údaje do databáze  

8. Systém vypíše údaje z databáze na stránky 

Následné podmínky: 

        Byl přidán/upraven příspěvek, dokument 

Tabulka 6 - Případ užití: Správa příspěvků, dokumentů 
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Případ užití: Přidání/upravení člena družstva  

ID: UC7 

Účastníci: 

        Předseda družstva 

        Správce 

Vstupní podmínky: 

1. Správce má přístup k internetu 

2. Systém je funkční 

3. Uživatel je přihlášen v systému jako správce 

Tok událostí: 

1. Správce chce přidat/upravit člena družstva 

2. Správce se nachází v sekci členové družstva 

3. Správce klikne na odkaz přidat/upravit člena družstva 

4. Systém přesměruje správce do sekce s formulářem pro přidání/upravení člena družstva 

5. Správce vyplní /upraví formulář 

6. Správce klikne na tlačítko odeslat 

7. Systém uloží údaje do databáze  

8. Systém vypíše údaje z databáze na stránky 

Následné Podmínky: 

        Byl přidán/upraven člen družstva 

Tabulka 7 - Případ užití: Přidání/upravení čelena družstva 
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Případ užití: Odebrání člena družstva  

ID: UC8 

Účastníci: 

        Správce 

        Předseda družstva 

Vstupní podmínky: 

4. Správce má přístup k internetu 

5. Systém je funkční 

6. Uživatel je přihlášen v systému jako správce 

Tok událostí: 

9. Správce chce odebrat člena družstva 

10. Správce se nachází v sekci členové družstva 

11. Správce klikne na odkaz odebrat člena družstva 

12. Systém se správce zeptá „Opravdu si přejete daného člena odstranit ze seznamů členů družstva“ 

13. KDYŽ (Správce zadá ANO) 

14. Systém člena družstva odstraní  

15. JINAK (Správce zadá NE) 

16. Systém se vrátí na stránku členové družstva 

17. Systém neprovede žádnou změnu v databázi seznamu členů družstva 

Následné Podmínky: 

        Člen družstva byl odebrán z databáze 

Tabulka 8 - Případ užití: Odebrání člena družstva 

 

 

 

 


