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Abstrakt

Tato  bakalářská  práce  rozebírá  současný  postup  hospodaření  s  nepotřebným 

majetkem  u  Policie  ČR.  V  první  části  se  zabývá  informačními  systémy  obecně  a 

možnými  způsoby  jeho  pořízení.  Popis  prostředí  a  provoz  ekonomických  systémů, 

analýza nedostatků, definice uživatelů a požadavky na jeho funkce jsou obsahem druhé 

části práce. Poslední část aplikuje zjištěné skutečnosti do datové analýzy navrhovaného 

systému a její výsledky promítá v návrhu databázové struktury. 

Abstract

This diploma thesis analyse current procedure for obsolete property management 

of Czech Republic Police. First part is concerning information systems in general and 

possible ways how to obtain it. Content of the second part of the thesis is description of 

an  enviroment  and  operation  of  the  economical  systems,  analysis  of  deficiencies, 

definition of a system users and definition of it‘s requirements. Last part apply gathered 

facts into data analysis of proposed system and is projecting it’s results into database 

structure proposal. 
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1. Úvod

Správa  majetku  ve  velkých  firmách  a  organizacích  může  být  finančně  i 

administrativně velmi nákladná. Tato náročnost je obzvláště patrná u velkých státních 

organizací nebo organizačních složek státu, jako je Policie České republiky. U instituce 

takové velikosti existuje obrovské množství majetku, které je nutno spravovat a to se 

neobejde bez řádné organizace. 

Nakládání s majetkem v praxi funguje tak, že na začátku se majetek do systému 

zavede,  pak se podle potřeb převádí  mezi  nákladovými  středisky do užívání,  dokud 

nedojde k jeho vyřazení. Svým rozsahem a různorodými činnostmi lze vnímat správu a 

evidenci majetku jako klíčovou součást podnikových procesů a je tudíž podporována 

všemi relevantními komplexními ekonomickými aplikacemi.

Ve státní správě se nakládání s majetkem řídí nejen obecně platnou legislativou, 

ale i interními předpisy. Státních organizací a organizačních složek státu se totiž týkají 

některá  specifika.  Jedním  z  nich  je  nařízení  Ministerstva  vnitra  ČR  k  zajištění 

jednotného  postupu  při  nakládání  s  nepotřebným  movitým  majetkem  státu  v 

organizačních složkách státu, které Ministerstvo vnitra zřizuje. Tato bakalářská práce si 

klade  za  cíl  analyzovat  právě  nakládání  s  nepotřebným  majetkem  u  Policie  České 

republiky,  jakožto významné organizační složky státu s rozsáhlou agendou evidence, 

správy  a  nakládání  s  majetkem.  Chci  ukázat  na  nedostatečné  vedení  správy 

nepotřebného majetku a navrhnout ucelené a jednotné řešení, které by správu a evidenci 

nepotřebného majetku zjednodušilo a zefektivnilo. V úvodní kapitole popíši postup při 

nakládání  s  nepotřebným movitým majetkem dle  výše  uvedeného nařízení.  Analýza 

možných  přístupů budování  informačních  systémů  a  dodávaných  hotových  business 

aplikací  bude  využita  k  návrhu konceptuálního  schématu  informačního  systému pro 

evidenci a správu nepotřebného majetku Policie ČR.
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2. Možné  přístupy  pro  vybudování  informačního  systému, 

přehled dostupných systémů pro business aplikace

2.1.Úvod do informačních systémů

2.1.1.Definice informačního systému a systému řízení

Informační  systém  je  uspořádaný  souhrn  prvků  a  činností  spolu  s  jejich 

vlastnostmi  a  vztahy,  který  transformací  dat  vytváří  informace  pro  uživatele. 

Představuje soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos, 

uchovávání  a  zpracování  dat  za  účelem tvorby  a  prezentace  informací  pro  potřeby 

uživatelů činných v systémech řízení. 

Systém  řízení  je  systém  sestávající  se  z  řídícího,  řízeného  a  informačního 

podsystému (systému), které jsou vybaveny lidmi, technickými prostředky apod. včetně 

předepsaného souboru pravidel a činností, jimiž řídící podsystém  usměrňuje chování 

řízeného podsystému v souladu s posláním (cílem) daného systému [5]. Popis systému 

řízení je znázorněn na obr. č. 1.

Obrázek č. 1 Struktura systému řízení
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2.1.1.Rozdělení informačních systémů

IS lze členit podle řady hledisek, podle různých kritérií. Je možné rozlišit IS podle 

informačního prostředí, tj. podle daného světa objektů. Existuje-li v reálném světě více 

podobných informačních prostředí, je možné, že bude existovat několik podobných IS. 

Tento  jev  vede  často  ke  vzniku  tzv.  typových  projektů,  které  jsou  na  úrovni  např. 

softwarového  řešení  prázdné,  avšak  je  možné  je  použít  pro  vznik  IS  ve  stejných 

informačních prostředích, třeba jen jednoho typu.

IS je možné rozlišit  podle organizační úrovně řízení.  Podle převládající  funkce 

rozlišujeme IS na dokumentografické,  faktografické,  měřící  a regulační.  Dále  lze  IS 

rozdělit podle režimu činností a to na individuální (lokální PC), dávkového zpracování 

dat (hlavní zpracovatelská stanice a podřízené stanice předávající dávky pro konečné 

sehrání  dat  ve  stanovených  intervalech),  zpracování  dat  v  reálném  čase  (aplikace 

Client/Server), integrované zpracování v centralizovaných databázích [6].

2.2 Možné způsoby pořízení informačního systému

Pro vybudování informačního systému si lze vybrat ze dvou základních alternativ. 

První možností je, že již od počátku budeme informační systém vyvíjet sami, přesně 

podle zadaných požadavků. Druhou cestou je zakoupení hotového, standardizovaného 

řešení,  které  je  třeba  přizpůsobit  tak,  aby  vyhovovalo  přesným  požadavkům  a 

provozním podmínkám.  Tento  způsob se nazývá  customizace a stejně jako všechno 

ostatní  má  nejen  své  klady,  ale  i  zápory  viz.  Příloha  č.1  Výhody  a  nevýhody 

customizovaného informačního systému. Uživatelé dnes IS obvykle nevyvíjejí. Vývoj 

informačního systému i customizace jsou prováděné většinou specializovanými firmami 

a nikoliv přímo uživateli. 

2.3 Komerční ERP (Enterprise Resource Planning) systémy

Na poli ERP systémů se nabízí možnost volby mezi business aplikacemi od firem 

navrhujících  vlastní  řešení  pro  malé,  střední  a  velké  podniky.  Jejich  výčet  je  třeba 

omezit  pouze  na  společnosti  nabízející  systémy  pro  velké  organizace.  Dále  byla 

zohledněna doba působení společností  na českém trhu,  renomé společnosti  a zda již 

mají  zkušenost  s  provozem  informačních  systémů  ve  státních  organizacích.  Za 

kandidáty byly vybrány tyto společnosti: 
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• SAP ČR, s.r.o.

• Oracle Czech s.r.o.

• Compekon s.r.o. 

• GORDIC spol. s.r.o. 

2.4 Popis vybraných společností a jejich produktů

2.4.1 SAP ČR spol. s.r.o. - produkt SAP Business Suite

Hlavním sídlem společnosti  SAP je německý Walldorf.  Je jedním z největších 

světových dodavatelů informačních systémů pro podniky a organizace všech velikostí. 

Zřízením pražské pobočky  v roce 1992  vstoupil SAP na český trh. Od této doby se 

jeho  zákazníky  stalo  téměř  540  firem.  Vychází  přitom  z  dlouhodobé  spolupráce  s 

kvalitními  domácími  i  globálními  partnery.  SAP  ČR  má  ve  své  nabídce  pět 

komplexních  řešení  podporujících  podniky v  různých  oborech  a  odvětvích.  Procesy 

zajišťující  správu  a  evidenci  majetku  jsou  obsaženy v  produktu  ERP SAP.  Systém 

podporuje hlavní činnosti,  které má většina středních a velkých organizací  ve všech 

odvětvích  a  sektorech.  Je  rozdělen  do  čtyř  samostatných  celků,  kde  každý  z  nich 

zastřešuje procesy, operace a reporty zaměřené na oblast činností. Schéma nabízených 

produktů společnosti SAP je uvedeno v příloze č. 2.

2.4.2 Oracle Czech s.r.o. - produkt Oracle E-Business Suite r12

Společnost Oracle se zabývá správou, využitím,  sdílením a ochranou dat.  Jako 

jediná nabízí kompletní řešení podnikové informační infrastruktury – databázové řešení, 

middleware  (řešení  pro  středně  velké  podniky  a  organizace),  business  aplikace, 

podnikové  aplikace  a  nástroje  pro  podnikovou  spolupráci.  V  roce  1994  založila 

ORACLE českou dceřinou společnost ORACLE Czech, s.r.o. s cílem přiblížit produkty 

a služby českým zákazníkům. Veškerá řešení jsou přizpůsobena platné legislativě České 

republiky a podmínkám českého trhu. 

Aplikace  Oracle  E-Business  Suite  je  plně  integrovaný  informační  systém. 

Aplikace  jsou  modulární,  snadno  rozšiřitelné  na  základě  požadavků  společností  na 

funkcionalitu, výkon a bezpečnost. Systém je rozdělen do sedmi samostatných modulů. 

Díky modularitě  a otevřenosti  řešení  lze  Oracle  E-Business  Suite  implementovat  po 

jednotlivých modulech,  jako celou sadu najednou či jako výběr specifických modulů 

pro určité odvětvové řešení.  Soubor poskytovaných produktů společnosti ORACLE je 
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uveden v Příloze č.3 - Schéma produktů společnosti ORACLE [11]. Správou majetku se 

zabývá produkt ORACLE Financials. Jeho struktura je znázorněna obr. č. 2

Obr.2 – Struktura aplikace ORACLE Financials

2.4.3 Compekon s.r.o. - produkt IS Compekon

Společnost Compekon s.r.o. je česká firma založená roce 1992. Při jejím vzniku 

byl  položen základ  stávající  orientace  společnosti  na  vývoj  a  realizaci  komplexních 

dodávek vlastního informačního systému v souladu s nejmodernějšími technologiemi. 

Vlajkovou lodí společnosti  je systém IS Compekon. Později bylo portfolio produktů 

rozšířeno o 

B2B COMPEKON (řešení pro elektronické obchodování)

DW COMPEKON (kompletní oblast správy a modelování datových skladů) 

CRM COMPEKON (řízení vztahů se zákazníky)

Aplikační  balík  IS COMPEKON představuje   ERP řešení  pokrývající  všechny 

důležité oblasti vzniku zpracování a vyhodnocení podnikových informací. Je určen pro 

lokální i otevřené systémy. Je vybudován důsledně modulárním způsobem a jednotlivé 

aplikační moduly jsou vzájemně plně integrované.  Byl navržen tak, aby si klient mohl 

stavebnicovým  způsobem  poskládat  celou  aplikaci.  Všechny  moduly  (podvojné 

účetnictví,  došlé  faktury,  pokladna,  banka,  daně,  odbyt,  majetek,  výroba,  generátor 

sestav,  exporty  a  importy,  lesní  výroba,  členská  evidence  a  dispečink,  mzdy  a 

personalistika, doprava, celní SW, korespondence a sestavy) jsou funkčně a datově plně 

integrované  a  využívají  společnou  datovou  základnu.  Údaje  a  výsledky  zpracování 
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pořízené  v  jednom  modulu  se  automaticky  dávkově  promítají  do  všech  ostatních 

modulů, ve kterých jsou potřebné. Obr. č.3 popisuje strukturu IS COMPEKON [13].

Obr. č.3 – Workflow IS COMPEKON

2.4.4 GORDIC spol. s.r.o. - produkt GINIS

GORDIC spol.  s.r.o. je česká společnost založená v roce 1990. Od té doby si 

vybudovala široké portfolio klientů od ministerstev až po nejmenší organizace veřejné 

správy.  Specializuje  se  na  tvorbu  flexibilního  software  a  poskytování  komplexní 

podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví.

Klade  velký  důraz  na  dodávku  IS  zároveň  s  metodikou  použití  v  souladu  s 

legislativními  předpisy pro jednotlivé  agendy.  Kvalita  nabízeného řešení je zajištěna 

silným  analytickým,  metodickým  a  technologickým  zázemím.  Pro  velké  a  střední 

organizace  je  určen Informační  systém GINIS.  Pro malé  a  střední  organizace  státní 

správy  je  nabízena  produktová  řada  GORDIC  WIN.  Dále  pak  nabízí  PERGAM  a 

PERGAM-SEC – komplexní systém pro vedení personální a mzdové agendy,  EIGER – 

systém pro správu platebních karet. 

Informační  systém  GORDIC  GINIS  je  tvořen  komplexními  aplikacemi  pro 

ekonomiku, spisovou službu, personalistiku, registry a pro správní agendy. Jednotlivé 

agendy ekonomických dějů jsou evidovány ve specializovaných modulech (Rozpočet, 

akviziční činnost, finanční závazky a pohledávky, bezhotovostní a hotovostní operace, 

zpracování majetku, účetnictví, účetní a rozpočtové výstupy a modul IPA – informační 
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paměť umožňující výstupy napříč agendami. Schéma struktury IS GORDIC GINIS [15] 

je v příloze č.4.

2.5 Volba komerčního řešení proti vlastnímu vývoji

Volba  business  aplikace  je  optimální  v  případě,  že  podnik  zvažuje  nasadit 

komplexní systém  pro všechny své procesy a to z důvodu, že žádný nevyužívala nebo 

stávající  systém  nevyhovuje.  Implementace  takového  systému  znamená  nemalé 

počáteční investice. MVČR, a tedy i Policie ČR již jsou uživateli IS ERP SAP, který je 

pro  práci  s  majetkem velmi  dobře  přizpůsoben.  Dne 1.  ledna  2001 nabyl  účinnosti 

zákon č.  219/2000 Sb.,  o  majetku  České  republiky  a  jejím vystupování  v  právních 

vztazích.  Modul  majetku  systému  SAP  byl  proto  upraven  tak,  aby  vyhovoval 

požadavkům  všech  organizací  státní  správy.  Omezuje  se  však  na  pouhé  označení 

majetku jako nepotřebný. Na další činnosti spojené s nakládáním NM podle NMV č. 

30/2002  o  nakládání  s  nepotřebným  movitým  majetkem,  tedy  vnitroresortní  a 

mimoresortní nabídkové řízení, zaměřen není.   

Ačkoliv  existuje  mnoho  společností  dodávajících  ERP  systémy  podnikům  a 

organizacím,  v  síti  Internet  nebyla  k  dispozici  jediná  alternativa  řešící  agendu 

nabídkových řízení NM. Důvodů se nabízí několik:

1. Povinnost  zabývat  se  nepotřebným  majetkem  mají  pouze  organizace  státní 

správy a nikoliv soukromé společnosti. 

2. Rozdílné podmínky u jednotlivých složek státu. Každá oblast státní správy má 

svá specifika, která ji odlišují od ostatních. Je nemožné, aby komplexní systém 

vyhovoval opravdu všem. 

3. Zejména u zahraničních dodavatelů ERP systémů představuje legislativa další 

problém. Ta se stát od státu může lišit. Připravit systém na všechny povinnosti 

dané platnými zákony ve všech zemích je velice obtížné. 

Podle mého názoru je potřeba navrhnout IS, který by zefektivnil a zautomatizoval 

nakládání s NM se všemi aspekty v souladu s  interními nařízeními MVČR. Dodavatelé 

IS poskytují,  kromě hotového řešení,  také možnost na zakázku nový modul vytvořit 

nebo upravit ty stávající. Tato služba však vyžaduje další, nemalé finanční náklady a 

časovou náročnost, a to s sebou přináší i problémy spojené s implementací a testováním 

nové aplikace.

Posoudit, zda se vyplatí využít služeb komerční společnosti nebo si IS navrhnout 

a implementovat sami, lze i z dalších hledisek:
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Rozsah úpravy stávajícího ekonomického systému. Je rozdíl,  jestli  je třeba přidat 

nebo upravit jen konkrétní část systému nebo jestli je změna tak rozsáhlá, že je třeba 

upravit další moduly či dokonce od základu přepracovat celý ekonomický systém. 

Míra  potřeby  navrhovaného  řešení. Je  třeba  si  ujasnit,  zda  nepřítomnost  nové 

aplikace ohrozí chod firmy,  nebo se jedná jen o zlepšení kvality systému, který sice 

funguje, ale neefektivně. 

Období  nutné  pro  vývoj,  implementaci  a  testování  nové  aplikace. Pro  správné 

rozhodnutí je potřeba vědět, jestli je nutné zajistit nasazení nové aplikace v co možná 

nejkratším možném čase, nebo jestli se procesy ve firmě bez nové aplikace nějaký čas 

obejdou.  Je  třeba  také  zvážit,  zda  je  možné  provozovat  po  určité  časové  období 

souběžně oba IS (starý i nový), než dojde k úplnému nasazení nové aplikace.

Investice  potřebné  pro  pořízení  nové  aplikace. Znát  rozpočet,  kterým  je  možné 

financovat pořízení nové aplikace, je zásadní informací.

Ať  už  ve  státní  sféře  nebo  v  soukromém  sektoru  je  ideální,  aby  náklady  na 

pořízení nové aplikace byly minimální. V rámci úspor v resortu MVČR byl rozpočet na 

nákup aplikací a výpočetní techniky maximálně zkrácen pouze na nejnutnější investice. 

Zavedení IS pro nepotřebný majetek není pro Policii ČR prvořadým úkolem. Systém 

nabízení nepotřebného majetku je plněn. Není sice efektivní, ale plní se. Pokud bychom 

zadali požadavek komerční společnosti, museli bychom do projektu investovat nemalé 

finanční prostředky. 

Základní  podmínkou  je  provoz navrhovaného  IS  na  stávající  VT bez  nutnosti 

dalších investic na HW a SW. Pro organizaci také není důležité, aby byl IS uveden v 

život  co  nejdříve.  Pro  vývoj,  implementaci  a  testování  aplikace  bude  k  dispozici 

dostatek času. 

Pro  Policii  ČR  je  tedy  jednoznačně  výhodnější,  aby  se  návrhu  informačního 

systému a na jeho implementaci podíleli pouze její vlastní zaměstnanci.
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3. Analýza  současného  stavu  a  výchozích  podmínek  pro 

řešení, formulace požadavků kladených na budoucí IS

Popis  technologického  prostředí  u  MVČR  je  nutný  pro  rozbor  současného 

fungování  nakládání  s  NM,  určení  nedostatků  v  systému  a  definování  základních 

požadavků  na  navrhovaný  systém.  Začátek  této  kapitoly  se  nejprve  zaměří  na 

zabezpečení počítačové sítě, její omezení a z tohoto omezení vyplývající důsledky pro 

provoz dvou informačních systémů evidence a správy majetku. Před analýzou současné 

praxe plnění NMV č. 30/2002 uvedu praktický postup správy majetku obecně tak, jak 

jeho  nabytí  a  nakládání  s  NM toto  nařízení  ukládá.  Závěr  kapitoly bude  obsahovat 

seznam zjištěných nedostatků a priorit jejich řešení, specifikace hlavních požadavků na 

funkce, data a provoz, na základě kterých lze vytvořit koncept navrhovaného systému. 

3.1 Technologická základna pro provoz informačních systémů MVČR

Podmínky provozu IS u MVČR nejsou srovnatelné s běžným provozem podniků a 

firem. Bezpečnost počítačových sítí  je zde velice důležitá pro povahu  informací,  se 

kterými  MVČR  disponuje.  Aby  se  předešlo  neoprávněnému  vstupu  do  datové 

infrastruktury a útokům počítačových virů, byly provozované počítačové sítě od sebe 

fyzicky  odděleny.  Toto  zabezpečení  je  realizováno  pomocí  technologie  VLAN  a 

protokolu IEEE 802.1Q. První síť je určena pro přístup do sítě Internet, na druhé je 

provozován  ekonomický  IS  SAP  R/3  tzv.  EKIS.  Třetí  síť  je  využívána  pro  běžné 

potřeby všech zaměstnanců MV po celé republice. Jedná se o tzv. intranetovou síť. 

Informační systém MVČR EKIS představuje komplexní integrovaný celek, jehož 

realizace byla rozdělena do dvou na sobě závislých etap pracovně nazvaných EKIS I a 

EKIS II.  Oblast  finančního a materiálového účetnictví  je označována v EKIS I jako 

SAP R/3 MV a obsahuje následující moduly: modul FI (finanční účetnictví), modul AM 

(movitý a nemovitý majetek), modul MM (materiál), modul DM (drobný dlouhodobý 

majetek),  modul  TR (řízení  rozpočtu),  modul  CO (controlling),  modul  PD (peněžní 

deník), modul SD (vydané faktury), modul PM (údržba a opravy), modul DOK (správa 

dokumentů)  a modul  PS (systém řízení projektů). Pro oblasti  personalistiky,  mezd a 

navazujících procesů označované jako EKIS II, slouží systém pro řízení lidských zdrojů 

SAP R/3 HR (Human Resources – Lidské zdroje). 
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Celý systém je koncipován jako pět propojených systémů R/3 SAP využívajících 

společné úložiště dat, zálohovací zařízení a zařízení pro archivaci dat. Servery SAP R/3 

jsou doplněny serverem pro přístup do SAP R/3 přes webové rozhraní a serverem pro 

SAP  Businnes  Workplace.  Bezpečnost  systému  je  podpořena  firewally.  Síťová 

komunikace se servery je kryptována, ochrana posílání dat je zabezpečena tak, aby v ní 

žádný pozorovatel nemohl číst.

Centrální úložiště dat je uživatele umístěno v Praze. Práce s tímto systémem je 

přímo  závislá  na  počtu  on-line  připojených  uživatelů,  kvalitě  datové  linky  a  její 

propustnosti.  Optimální  podmínky  pro  nasazení  takového  systému  na  okresních 

ředitelstvích  a  správách  jednotlivých  krajů  představují  kvalitní  síťové  spojení  s 

ostatními  kraji  a  nejen  to.  Právě  takto  probíhá  většina  činností  spojená  se  správou 

organizace. Optimální počet umístění účetního systému EKIS do všech objektů PČR se 

však nejen kvůli spojení, ale také pro drahé přístupové licence organizaci  nevyplatí. 

Proto je program využíván ve zdvojených licencích (na jedno oprávnění se přihlašují 

dva účastníci: např. jeden dopoledne a druhý odpoledne), a to pouze u správy kraje a na 

ekonomickém oddělení okresního ředitelství.

Taková  situace  však  neřeší  podmínky  hospodářů  a  skladníků  na  nižších 

organizačních  stupních,  kteří  operativně  vydávají  nebo  přijímají  materiál  na  sklad. 

Právě oni by měli mít přístup do účetního systému a skladové zásoby odepisovat. Touto 

problematikou se zabývá až NMV č.59/2006 o operativní evidenci majetku a vyzývá 

všechny  útvary  jednotlivých  správ  krajů  k  využívání  vedlejší  evidence  majetku  v 

náhradním systému na intranetové  síti.  Program s názvem Evidence  SQL vychází  z 

principů IS SAP R/3 a jeho datové struktury. Je zaměřena zejména na evidenci a správu 

majetku na všech organizačních úrovních a je přizpůsobena jak pro lokální,  tak pro 

síťové prostředí.  U PČR správy severočeského kraje  je  operativní  evidence  majetku 

provozována síťově v rámci celého kraje. 

Souběh  obou  systémů  v  oddělených  sítích  není  jednoduchý  a  základním 

problémem je  udržení  obou databází  ve stejném stavu.  Aby se předešlo rozdílům v 

databázích  čerpá  druhotný  evidenční  systém  z  exportovaných  dat  systému  EKIS. 

Číselníky jsou v pravidelných intervalech exportovány a přenášeny ze sítě pro EKIS do 

sítě  intranet.  Dle potřeby lze  z  EKIS exportovat  i  data  a  do operativní  evidence  je 

přihrát. Import dat do druhotné evidence je důležitý zejména při zakládání databáze, aby 

se velké množství majetku nemuselo ručně pořizovat a systém se mohl brzy používat. 

Vedení dvou evidencí však s sebou nese organizační problémy a narůstá administrativa. 
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Základem pro správné fungování je kvalitní  spolupráce a komunikace mezi uživateli 

obou systémů. Doklady vytvořené v systému  EKIS jsou předávány ke zpracování v 

operativní evidenci a naopak. 

Ačkoliv  je  EKIS  jediným  závazným  informačním  systémem,  ne  vždy  je  tím 

prvotním.  Zejména  pak  při  práci  s  majetkem  na  útvarech  a  ve  skladech.  Systém 

operativní  evidence  majetku  slouží  především  ke  tvorbě  tzv.  rezervací  při  výdeji 

majetku do spotřeby a k evidenci majetku na jednotlivých kancelářích nebo majetku 

svěřeného na písemné potvrzení do osobního užívání.  Zpětnou vazbu systému EKIS 

pak tvoří doklady pořízené v operativní evidenci a řádně prováděné inventury.  

3.2 Nabývání a správa movitého majetku u MVČR

Jak již bylo v úvodu řečeno, správa majetku je velmi důležitou oblastí. U velkých 

organizací patří mezi základní operace s majetkem příjem nového majetku,  výdej do 

spotřeby, jeho převod mezi nákladovými středisky a vyřazování. Životní cyklus majetku 

u Policie začíná jeho nabytím. Podle zákona 219/2000 Sb. lze majetek u Policie ČR 

získat  nejčastěji  buď  nákupem  od  smluvních  dodavatelů,  darovací  smlouvou  nebo 

převodem státního majetku jehož hospodaření a nakládání přísluší ministerstvu vnitra 

pro svou zvláštní povahu.

Zaúčtování nového majetku realizovaného nákupem, převodem z jiné správy kraje 

či útvaru nebo darem do EKIS se od majetku zvláštní povahy liší a to mírou informací, 

které lze v danou chvíli o majetku získat. Zatímco v prvním případě jsou o majetku k 

dispozici všechna dostupná data pro zpracování, u majetku zvláštní povahy jsou údaje 

kusé. Z informací o takto nabytých věcech lze vyčíst většinou název, výrobní číslo a 

typ. Dříve než je možné věc zařadit do evidence majetku, je nutné ji převzít a zjistit 

maximum  dostupných  informací  nutných  pro  další  zpracování.  Mezi  potřebné 

informace pro zavedení majetku patří stáří nebo přibližný rok pořízení věci, reálná cena, 

materiálová třída -viz. Příloha č.5 a příslušnost věci do podskupin, přesný typ nabývané 

věci a stav z hlediska použitelnosti.

Aby  bylo  možné  s  majetkem  efektivně  pracovat,  označuje  se  v  organizaci 

nomenklaturou a je veden na nákladových střediscích (NS). Veškerý nabývaný majetek, 

který  ještě  v  systémech  evidence  majetku  nebyl  veden,  musí  dostat  přidělenou 

nomenklaturu. Je dvanáctimístné číslo a vychází z materiálových tříd. První dvě čísla 

zařazují majetek do příslušné komodity. Dalších 6 čísel zařazuje majetek do skupin a 

podskupin.  Zbylá  čísla  umožňují  třídění  podle  jednotlivých  typů.  Toto  číslo  je 



18

nejdůležitějším  údajem majetku  a  pokud  není  přiděleno,  majetek  účetně  neexistuje. 

Strukturu nomenklatury s příkladem znázorňuje obrázek v příloze č.6.

U Policie  ČR je  nastaven  šestistupňový systém správy,  seznam je  uveden v 

Tabulce č. 1, důležitost stupně klesá s vyšším číslem. Nejvyšším stupněm je MVČR, 

nejnižším kanceláře či přímo zaměstnanci jednotlivých útvarů. Na úrovni správy kraje 

je majetek pořizován, evidován v EKIS , převáděn mezi NS. Umožňuje to jeho rychlé a 

účelné evidování a správu za jednotlivé útvary, odbory a sklady Policie ČR. Na nižších 

stupních je majetek zpracováván v operativní evidenci majetku. Materiálový kompetent 

materiálové  třídy  na  úrovni  správy  kraje  majetek  pro  OŘ  převádí  na  příslušný 

převodový sklad, kde si jej ekonomický pracovník v systému EKIS i (pokud není pro 

operativní evidenci určen jiný zaměstnanec) Evidence SQL převezme a převede na svá 

NS. Při vracení majetku správě kraje ekonomický hospodář převede z NS majetek na 

svůj převodový sklad, odkud si jej materiálový kompetent převezme zpět. 

Číslo stupně Organizační jednotka 
1. stupeň MVČR
2. stupeň Policejní presidium v Praze
3. stupeň PČR, správa kraje
4. stupeň PČR, okresní ředitelství
5. stupeň Útvary, odbory a obvodní oddělení, objekt 
6. stupeň policista, občanský zaměstnanec, kancelář

Tabulka č. 1 Organizační stupně MVČR

Každá  státní  organizace  je  povinna  svěřený  majetek  maximálně  využít,  svým 

jednáním  nezkracovat  jeho  životnost,  dbát  o  jeho  zachování,  chránit  jej  před 

poškozením,  zničením,  ztrátou  a  před  odcizením  nebo  zneužitím.  Při  pravidelných 

inventurách  majetku  se  zjišťuje  stav  a  množství  majetku.  Byl-li  shledán  z  hlediska 

využitelnosti přebytečným nebo je poškozen tak, že jej nelze opravit nebo by se oprava 

nevyplatila, lze jej označit za nepotřebný a změnu zaznamenat i v systémech EKIS a 

Evidence SQL. Teprve shledáním majetku nepotřebným je možné zahájit kroky k jeho 

vyřazení. Vyřazením majetku z evidence podle splněných pravidel uložených zákonem 

219/2000 Sb. a NMV č.30/2002 končí poslední etapa životního cyklu majetku. 

3.3 Rozdělení nepotřebného majetku a nakládání s nepotřebným 

majetkem dle NMV č.30

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích rozděluje nepotřebný majetek na: 
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přebytečný, který  přesahuje  potřeby,  pro  ztrátu  nebo  zastarání  svých  technických 

vlastností  nemůže  sloužit  svému  účelu  anebo  na  jehož  ponechání  státu  přestal  být 

veřejný zájem,

neupotřebitelný, který je opotřebovaný,  poškozený,  nebo poruchový do té  míry,  že 

náklady na jeho další používání nebo opravu by byly nerentabilní.

O potřebnosti majetku rozhoduje vedoucí zaměstnanec pro územní pracoviště. Pro 

posouzení  každého  druhu  majetku  potřebuje  tříčlennou  komisi.  Při  hodnocení 

potřebnosti  majetku  komise  vychází  ze  stanovisek  odborných  pracovníků.  Komise 

zpracuje  návrh  na  rozhodnutí  o  nepotřebnosti  majetku,  jehož  součástí  jsou  odborná 

stanoviska vydaná při posuzování potřebnosti majetku.

Kromě  vyhrazeného  majetku  rozhoduje  vedoucí  zaměstnanec  o  vyřazení  a  o 

způsobu naložení s nepotřebným majetkem. Vyřazený majetek se pak buď vytěží  na 

náhradní  díly,  použije  k  jiným  účelům v  rámci  územního  pracoviště,  odprodá  jako 

druhotná surovina nebo se s ním naloží podle zvláštního právního předpisu.

Zvláštní skupinu nepotřebného majetku v organizaci tvoří služební psi a koně. Ti 

jsou shledáni nepotřebnými, jestliže jsou nevhodní k využití ke služebním účelům ze 

zdravotních důvodů, pro stáří, značné exteriérové vady, nevhodné povahové vlastnosti 

anebo dojde-li k jejich úhynu. O nepotřebnosti rozhoduje ředitel hospodářské správy 

Policejního prezidia České republiky na základě návrhu a protokolu komise jmenované 

vedoucím odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia České republiky. 

V ostatních případech rozhoduje o nepotřebnosti vedoucí zaměstnanec, který k tomuto 

účelu rovněž jmenuje komisi čítající nejméně tři členy. Jedním ze členů musí vždy být 

služební  veterinární  lékař.  Komise  zpracuje  protokol  o  ukončení  služby  a  vyřazení 

služebního koně nebo psa a jeho součástí je ji posudek o zdravotním stavu. 

3.3.1 Vnitroresortní nabídkové řízení

Nejprve  se  nepotřebný  majetek  a  služební  dopravní  prostředky  zařazují  do 

vnitroresortního  nabídkového  řízení.  Vedoucí  zaměstnanec  zašle  v  písemné  nebo 

elektronické  podobě  nabídku  dalším  územním  pracovištím  a  organizacím  řízených 

Ministerstvem vnitra. Nepotřebný majetek se v seznamech člení na dlouhodobý hmotný 

majetek,  drobný dlouhodobý majetek a zásoby ve hmotném a finančním vyjádření a 

podle  jednotlivých  druhů majetku.  V nabídce  se  rovněž  uvede  důvod nepotřebnosti 

majetku.  Případný  zájemce  o  nabízený  nepotřebný  majetek  zašle  vedoucímu 

zaměstnanci odpověď do čtrnácti kalendářních dnů od obdržení nabídky.  Pokud projeví 
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zájem o jeden druh nabízeného nepotřebného majetku více zájemců, rozdělí  vedoucí 

zaměstnanec  tento  majetek  podle  svého  vlastního  uvážení  nebo  po  dohodě  s  nimi. 

Nabízený  majetek  se  přednostně  rozděluje  jiným  územním  pracovištím  organizace. 

Nepotřebný majetek, o který byl projeven zájem, se označí v informačním systému v 

položce „určeno pro“ textem „vnitroresortní nabídkové řízení“.

3.3.2 Mimoresortní nabídkové řízení

Nepotřebný majetek, o který nebyl ve vnitroresortním nabídkovém řízení zájem  a 

vyhrazený  majetek   se  zařazuje  do  mimoresortního  nabídkového  řízení.  V takovém 

případě vedoucí zaměstnanec zašle odbornému útvaru pro správu majetku Ministerstva 

vnitra  (dále  jen  „odborný  útvar“)  seznamy  nepotřebného  majetku  určeného  pro 

mimoresortní  nabídkové  řízení.  Tyto  seznamy  odborný  útvar  porovná  s  údaji  v 

ekonomickém informačním systému a zpracuje jeho souhrnné seznamy.  Ty jsou pak 

předloženy ministrovi vnitra nebo pověřenému vedoucímu zaměstnanci k rozhodnutí o 

jeho  nepotřebnosti.  Na základě  předložených  seznamů a  rozhodnutí  o  nepotřebnosti 

majetku provádí odborný útvar mimoresortní nabídkové řízení, kde se majetek nabídne 

podle  jeho  charakteru  na  internetových  stránkách  Ministerstva  vnitra,  inzercí  v 

celostátním tisku, výzvou určitým organizačním složkám státu nebo na centrální adrese. 

Po skončení mimoresortního nabídkového řízení odborný útvar vedoucí zaměstnance o 

výsledku informuje a organizuje předání nepotřebného majetku zájemcům.   

3.3.3 Nakládání s nepotřebným majetkem pro stát

V případě, že se mimo resort nenajdou zájemci, lze nepotřebný majetek převést úplatně 

nebo bezúplatně do vlastnictví právnické nebo fyzické osoby, podle zvláštního právního 

předpisu. Při zjišťování zájemce o koupi nepotřebného majetku se postupuje způsobem 

stanoveným  zvláštním  právním  předpisem.  Odprodej  se  realizuje  podle  povahy 

nepotřebného majetku na základě výzvy konkrétním zájemcům. Jinak se výběr zájemců 

realizuje  vyhlášením  výběrového  řízení  na  základě  veřejné  obchodní  soutěže, 

vyhlášením  užšího  výběrového  řízení  nebo  formou  veřejného  návrhu  na  uzavření 

smlouvy.

3.4 Realizované nakládání s NM dle NMV č.30

Majetek  uznaný  inventarizační  komisí  jako  nepotřebný  je  fyzicky  předán 

kompetentnímu referentovi odpovídajícímu za konkrétní komoditu a umístěn do skladu. 
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V systémech evidence majetku jsou provedeny náležité  operace spojené s převodem 

majetku.  Postup  přípravy  nepotřebného  majetku  pro  vnitroresortní  nabídkové  řízení 

není jednotný a záleží na materiálovém kompetentovi jaký postup nabídky NM zvolí. 

Kompetent buď svůj NM eviduje na svém běžném skladě s ostatním majetkem nebo si 

za tímto účelem nechá založit  vlastní  účetní  sklad,  na který pak tento majetek bude 

převáděn. Jednoduchým způsobem pak lze ověřit, zda nějaký NM je na skladě, a pokud 

ano, je třeba provést nabídkové řízení. Povinnost nakládání s NM končí tehdy, kdy je 

sklad NM v systémech evidence prázdný a majetek fyzicky předán na jiný útvar nebo 

zlikvidován.

Podklady pro nabídkové řízení lze vytvořit  jak v EKIS, tak v Evidenci SQL. 

Před pořízením tiskových sestav je třeba majetek doplnit o textové poznámky týkající se 

stavu  NM.  Sestavy  lze  poté  pořídit  v  tištěné  podobě.  EKIS  umožňuje  exportovat 

zobrazenou sestavu jen do textového souboru ve formátu TXT. V aplikaci Evidence 

SQL je na výběr  ještě  export  sestavy do tabulky ve formátu  Microsoft  Excel.  Data 

exportovaná  do  formátu  XLS  pak  umožňují  materiálovému  kompetentovi  snadno 

doplnit  údaje  o  stavu  NM,  které  v  systémech  EKIS  ani  Evidenci  SQL  nejsou  k 

dispozici.  Seznam nabízeného  NM také  někteří  odpovědní  referenti  vytváří  ručně  v 

tabulkových  procesorech  podle  sestav  získaných  z  EKIS  nebo  Evidence  SQL.  Ne 

všichni  zaměstnanci  totiž  dokáží  využít  všech  možností  obou  systémů  evidence 

majetku. Tento způsob je však nejméně vhodným a skrývá v sobě mnoho nedostatků a 

problémů.

Realizace  nabídek  se  děje  prostřednictvím  elektronické  pošty  buď  přímo  v 

systému SAP nebo elektronickou poštou provozovanou v síti intranet anebo rozesíláním 

nabídek  v  papírové  podobě přímo  kompetentním osobám ostatních  útvarů.  Součástí 

nabídky je i přiložený průvodní list který stručně informuje o stavu nabízeného majetku. 

Materiáloví  kompetenti  pak  hlídají  čtrnáctidenní  lhůtu  stanovenou  NMV č.30/2002. 

Najde-li se zájemce o nabízený NM v rámci stejného účetního okruhu, převod majetku 

může být schválen ředitelem správy kraje PČR, jinak o převodu rozhoduje OSM. Pokud 

nikdo  na  nabídku  nereaguje,  je  postoupena  Odboru  správy  majetku  MVČR  pro 

mimoresortní nabídkové řízení. Jedná-li se o neupotřebitelný majetek mohou se zahájit 

procesy spojené s ekologickou likvidací majetku a vyřazením majetku z evidence.

Schéma v příloze č.7 znázorňuje několik možných cest, jak NM získat a jakým 

způsobem jej odeslat uživateli. Materiálový kompetent převezme seznam NM z EKIS 
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nebo  z Evidence  SQL,  zpracuje  nabídku  a  odešle  ji  minimálně  jedním  způsobem 

zájemcům. Není-li odezva, odešle NM Odboru správy majetku MVČR.

3.5 Nedostatky a problémy v systému nakládání s NM

Při  nakládání  s  NM se  kompetentní  zaměstnanci  řídí  pokyny dané  zákony a 

nařízeními. Hlavní příčinou současného neefektivního systému správy a evidence NM 

je skutečnost, že tyto postupy byly vypracovány velice obecně a nechávají v podstatě na 

libovůli každého, jak budou stanovené postupy dodržovat a realizovat. Tato kapitola je 

zaměřena  na problémy a nedostatky,  které  doprovází  současný stav plnění  NMV č.

30/2002.

Zásadními nedostatky jsou:

Nedostatečná informovanost kompetentních osob o nových nabídkách vychází 

především  ze  situace  oddělených  počítačových  sítí  a  obecných  pokynů  k  realizaci 

vnitroresortního nabídkového řízení. Rozdělení distribučních cest nabídek nepřispívá k 

tomu,  aby zájemce kontroloval existenci  nabídek šířených jiným,  než jemu známým 

způsobem.  Nabídky  pak  mohou  uniknout  pozornosti.  V  šíření  nabídek  elektronicky 

systémem EKIS lze najít  naprosto opačný problém. EKIS je pro rozesílání  el.  pošty 

přizpůsoben tak, že umožňuje tvořit a udržovat tzv. rozdělovníky. Tak jsou označeny 

distribuční seznamy adresátů podle jejich působnosti. Chybou lidského faktoru se stává, 

že při označení adresátů, omylem nevybere ten správný rozdělovník a odešle nabídku 

všem uživatelům EKIS, tedy i těm, kteří s majetkem vůbec nehospodaří a jejich náplň 

práce  je  z  jiné  oblasti,  jako  jsou  např.  personalisté,  mzdové  účetní,  metodici  nebo 

analytici. Tato nevyžádaná pošta uživatele spíše obtěžuje, neboť zabírá kapacitu již tak 

omezených schránek el. pošty.

Závažnou  chybou  je  nejednotná  forma  nabídky.  Pro  účely  nabídkového 

řízení je třeba podklady pořízené systémy evidence majetku doplnit o další údaje, které 

v  systémech  nejsou  vedeny.  Je-li  seznam  majetku  odeslán  bez  úpravy  pouze  s 

průvodním  dopisem,  nemůže  adresát  využitelnost  majetku  správně  vyhodnotit  a 

případně  nabídky využít.  Proto  před  odesláním nabídky dochází  k  ručním úpravám 

seznamu  NM.  Lidská  tvořivost  je  však  nejčastějším  zdrojem  chyb  a  nedostatků. 

Počítačová gramotnost je u každého uživatele jiná a zkušenosti  s kancelářskými  SW 

také.  Každá nabídka  ručně upravená   nese s  sebou i  identitu  autora,  který ji  tvořil. 

Nabídky pak jsou rozesílány v různých podobách a souborových formátech.
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Nejednotnost formy nabídky doprovází i rozdíly v obsahu nabídek. Nejedná 

se jen o typy informací, které jsou do nabídky NM zařazeny, ale také o odlišný popis 

majetku.  V  jedné  nabídce  jsou  informace  omezeny  pouze  na  název  materiálu,  rok 

pořízení,  pořizovací  cenu a  stav majetku.  V jiné jsou informace  podrobnější.  S  tím 

souvisí odlišná interpretace popisu majetku. Každý autor nabídky může jednotlivé stavy 

i vlastnosti stejného majetku popsat jinak. Z nabídek pak lze vyčíst zajímavé variace 

určující stav NM nebo jeho vlastnosti. Ztráta orientace v nabídkách je pak jen logickým 

důsledkem.

Využití pracovního času zaměstnanců také není efektivní. Nabídce se věnuje 

buď  příliš  málo  nebo  naopak  mnoho  času  než  je  nezbytně  nutné.  Pro  vypracování 

nabídky  je  třeba  získat  data  ze  systému  evidence  majetku.  Rozumným  způsobem 

seznam majetku  upravit  pro účely nabídky a  pak ještě  zkontrolovat,  zda se uživatel 

nedopustil  chyb,  které  by nabídku NM nezkreslily.  Pak  musí  zajistit  její  distribuci, 

hlídat  lhůtu po kterou je třeba majetek nabídnout a nakonec zajistit  jeho vyřazení  z 

evidence. Doba, která uplynula od uznání majetku nepotřebným až po jeho zahrnutí do 

vnitroresortního  nabídkového  řízení  je  značná.  Jedním  z  cílů  navrhovaného  IS  je 

zkrácení tohoto časového intervalu na minimum.

Realizace nabídek není centralizovaná a nelze si snadno udělat přehled o všech 

právě  probíhajících  nabídkách.  Takto  nastavený  systém  není  transparentní  a 

znemožňuje provádět statistické a kontrolní činnosti.

Pro návrh IS správy a evidence NM je klíčové se nejdříve zaměřit na sjednocení 

podoby nabídek.  Definovat  základní,  společné  a  nezbytné  charakteristické  vlastnosti 

NM, které by zvýšily vypovídací hodnotu o NM. Charakteristické vlastnosti je třeba 

volit  opatrně.  Pokud  jich  je  příliš  mnoho,  zakladatel  nabídky  stráví  mnoho  času 

doplňováním vlastností majetku.  Pokud jich je naopak málo,  sníží se tak vypovídací 

hodnota nabídky NM.

Soustředit se je třeba také na automatizované importy dat z dostupné operativní 

evidence majetku v takovém rozsahu, aby zásah uživatele byl minimální. Souběžně s 

importy dat je třeba vyřešit správu NM v novém IS zakládání nabídek, jejich úprava a 

vyřazování. Funkce pro vyhodnocování nabídek není pro běh systému tak důležitá a lze 

se jí zabývat později.
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3.6 Uživatelské požadavky na systém

Tato podkapitola  uvádí seznam uživatelských požadavků, kladených na IS. Jejich 

soubor má zásadní vliv na podobu a vlastnosti systému jako takového. Má-li systém 

správně  fungovat  a  přinést  zlepšení,  je  základním  předpokladem  správné  navržení 

funkcí a vlastností systému. Požadavky na IS jsou velmi důležité, protože mají vliv na 

strukturu databáze, a proto je třeba jí věnovat velkou pozornost.

Základní požadavky na provoz systému a údržbu

Zvolit takové uživatelské rozhraní, které nebude náročné na HW a bez nutnosti 

instalace klientských aplikací. Přístup k systému by měl být možný z jakéhokoliv PC 

běžného v intranetové síti PČR.

Zabezpečit  aplikaci  proti  neoprávněnému  vstupu  a  vymezit  jeho  uživatele. 

Navrhnout  podpůrné  podsystémy  spravující  uživatelské  přístupy  a  sledující  činnost 

uživatelů.

Umožnit ruční údržbu číselníků nutných pro provoz systému.

Sjednocení obsahu nabídek

Určit maximum informací dostupných z operativní evidence majetku a číselníku 

majetku exportovaného ze systému SAP. Definovat možné stavy NM (pozn. poškozený, 

zastaralý apod.),  možné stavy NM v závislosti  na režimu nabídky (Aktivní,  Storno, 

Dokončeno atd.) a navrhnout doplňující informace, které ze systémů evidence majetku 

nelze získat. Součástí nabídky je i počet kusů určených k nabídce. Systém musí hlídat 

počet nabízených věcí položek v rámci jedné nomenklatury a nepovolit více rezervací, 

než je  počet kusů.

Vkládání NM do IS správy a evidence majetku

Navrhnout automatický import  dat  ze systémů evidence majetku,  které lze pro 

nabízení  NM  využít.  Dále  je  třeba  zautomatizovat  aktualizaci  Číselníku  majetku 

exportovaného ze systému SAP. 

Umožnit ruční pořizování NM do systému.

Manipulace s NM

Doplňovat  informace  a  stavy  jednotlivých  položek  NM může  jen  materiálový 

kompetent.

Úprava a editace NM má být jednoduchá.

Základním principem pro  práci  s  NM je  jeho  označování.  Akce  prováděné  v 

systému se pak budou aplikovat na označené položky NM.
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Správa nabídek

Zakládat,  editovat,  uzavírat  a  publikovat  nabídky  smí  pouze  materiálový 

kompetent, a to pouze v rozsahu svých materiálových tříd.

Systém musí poskytovat přehled o všech nabídkách vedených v systému.

Prezentace nabídek

Systém má nabízet NM na podobných principech na jakých fungují internetové 

obchody.

Navrhovaný IS hlídá a sleduje dobu nabízení majetku a nabídky stahuje z režimu 

nabízení byl-li NM beze zbytku převeden zájemcům nebo nebyl-li o NM ve stanovené 

lhůtě projeven zájem.

Rezervace NM 

Musí být  přizpůsoben pro rezervaci NM zájemcem a tyto rezervace evidovat a 

spravovat. Seznam rezervací musí být přístupný materiálovému kompetentovi k dalšímu 

zpracování.

Navrhnout informace potřebné pro zakládání rezervací NM zájemcem a podklady 

pro úspěšné řízení převodu NM materiálovým kompetentem.

Výkazy, reporty a zprávy

Musí poskytovat přehledy, výkazy a reporty o nabídkách, rezervacích, jejich stavu 

a průběhu, NM a o jeho převodech.

Musí  generovat  zprávy  informativního  charakteru  a  odesílat  je  zainteresovaným 

účastníkům IS.
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4. Návrh  řešení  informačního  systému  pro  správu 

nepotřebného majetku Policie ČR

Tato  část  práce se  zabývá  návrhem IS a  aplikuje  závěry předchozí  kapitoly  v 

datové analýze  nového systému.  Než však bude možné k ní  přikročit,  je třeba určit 

hlavní  aktory  systému  a  navrhnout  hrubé  schéma  nového  systému,  které  bude  v 

následné analýze dat rozebíráno do hloubky. Výsledky zjištěné v této fázi, budou dále 

použity  pro  návrh  databázové  struktury.  V  závěru  této  kapitoly  pak  budou  shrnuty 

všechny  funkce  navrhovaného  systému  v  souladu  s  provedenou  analýzou  dat  a 

strukturou databáze.

4.1 Vymezení oprávněných uživatelů a jejich kompetence

Určení  oprávněných  uživatelů  je  důležitou  fází  v  návrhu IS.  Aby bylo  možné 

projektovat IS, je třeba mít jasnou představu o jeho uživatelích a o procesech, které tito 

uživatelé (Terminátoři IS) potřebují pro plnění svěřených úkolů. Jednotliví terminátoři 

systému  vychází  z  analýzy  současného  stavu  systému  nakládání  s NM a  pro  účely 

návrhu IS se rozlišuje:

Materiálový  kompetent –  Spravuje  a  eviduje  NM  v  rámci  vnitroresortního 

nabídkového  řízení.  Soubor  činností  lze  shrnout  takto:  přidávání  nového,  úprava 

evidovaného a odebírání NM. Zakládá, upravuje a stahuje nabídky z vnitroresortního 

řízení.  Vyřizuje  rezervace  a  převod  majetku.  Pořizuje  výkazy  pro  účely  evidence 

nabídek. 

Uživatel     –  Každý  pracovník  přihlašující  se  do  systému  vystupuje  z  počátku  jako 

uživatel  do  té  doby,  než  mu  systém  přidělí  příslušná  oprávnění  materiálového 

kompetenta, zájemce nebo administrátora.

Zájemce –  Uživateli  je  k  dispozici  seznam  nabídek  a  detailní  informace  o  každé 

nabízené položce. Zamlouvá si NM o který má zájem a je mu umožněno své rezervace 

spravovat a sledovat jejich stav.

OSM     (odbor správy majetku)   – Informace o NM, o který ve stanovené lhůtě nebyl 

zájem.  Výstupy  potřebné  pro  realizaci  převodu  majetku  na  OSM  za  účelem 

mimoresortního nabídkového řízení.

Administrátor – Má k dispozici všechny funkce navrhovaného systému.
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4.2 Hrubý návrh systému

Konceptuální schéma představuje datový tok probíhající v navrhovaném systému. 

Vymezuje vazby mezi terminátory a informačním systémem včetně výměny dat. Hrubý 

návrh IS zobrazuje příloha č.8.

Základní linie, kterou sleduje je pohyb nepotřebného majetku a způsob nakládání 

s ním.  IS  zachycuje  NM  od  jeho  importu  z databáze  operativní  evidence  majetku. 

Jednotlivé položky musí materiálový kompetent před vyvěšením nabídky zpracovat a 

doplnit o další informace. Aby bylo možné zpracovaný NM nabídnout, je třeba založit 

novou  nabídku.  Jednotlivé  položky  NM doplněné  o  číslo  nabídky  pak  automaticky 

systém nabízí  a poskytuje  zájemcům aktualizovaný seznam aktivně nabízeného NM. 

Zájemce si po vybrání položky ze seznamu může zobrazit její detailní informace nebo si 

ji rezervovat.  Systém nabízí NM po dobu 14 dní. Po uplynutí této lhůty systém nabídku 

stáhne  a  NM,  o  který  nebyl  zájem  odešle  Odboru  správy  majetku  MVČR  pro 

mimoresortní nabídkové řízení. Materiálový kompetent obdrží seznam rezervovaných 

NM pro realizaci převodu NM zájemci a seznam NM odeslaného na OSM pro další 

zpracování.

4.3 Popis navrhovaného systému

Pro  návrh  IS  je  velmi  důležitá  analýza  datových  toků.  Zjistí  se  při  ní  další 

požadavky na IS, které při definování uživatelských požadavků nebyly patrny. Lze z ní 

také určit i požadavky na strukturu databáze. Výsledky této analýzy jsou základem pro 

další etapy vývoje IS. Principy navrhovaného systému zachycují sled operací s NM od 

jeho  importu  do  navrhovaného  IS,  přípravou  pro  nabídku,  publikací,  rezervací  a 

stažením z nabídky. Příloha č.9 znázorňuje základní pracovní principy systému a vazby 

mezi jeho moduly. 

4.3.1 Zabezpečení IS a rozlišení uživatelů systémem

Zabezpečení  IS  je  standardním  a  nejběžnějším  požadavkem  pro  navrhovaný 

systém.  Má zabránit  vstupu neoprávněných uživatelů  do systému a zároveň nastavit 

požadovaná oprávnění uživatelům systému. Všichni v počátku vystupují jako uživatelé. 

Po odeslání uživatelského jména a přístupového hesla je systém ověří a najde-li shodu, 

načte si do operační paměti údaje o ověřeném uživateli. S přihlášením uživatel dostane 

přidělenu roli (TypUzivatele), která je po celou dobu užívání IS platná. Role v systému 

jsou čtyři:
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A – Administrátor

M – Materiálový kompetent (MK)

O – Odbor správy majetku MVČR (OSM)

Z – Zájemce

V diagramech uvedený koncový prvek systému „Evidence SQL“ není považován 

za uživatele. Jedná se o externí systém, který má vazby na systém navrhovaný. 

Role  určují  typ  činností,  které  má  uživatel  k  dispozici.  Administrátor  zakládá 

uživatelské účty a nastavení přístupových práv. Materiálový kompetent má na starosti 

všechny činnosti  spojené s  nakládáním nepotřebného majetku.   Systém zasílá  OSM 

seznamy převedeného NM, o který nebyl ve vnitroresortním nabídkovém řízení zájem. 

Záznam  uživatele  OSM  je  zde  pouze  proto,  aby  systém  mohl  zjistit,  na  kterou 

elektronickou adresu a komu, má seznam poslat. Nabízení NM je v mnohém podobné 

internetovému obchodu, zájemci se nabídne seznam nabídek i jednotlivých položek NM 

a může si  po vybrání  konkrétní  nabídky či  položky zobrazit  její  detailní  informace. 

Vybranou položku si pak zájemce může rezervovat.

4.3.2 Princip podsystému „Systémových automatizovaných činností“

Tato  podkapitola  vysvětluje  princip  práce  systémových  a  automatizovaných 

činností,  kterou  zobrazuje  příloha  č.10.  Ta  se  soustředí  na  procesy,které  jsou  na 

uživateli buď nezávislé anebo se týkají správy systému jako takového. Vysvětlí správu 

uživatelů,  způsob  jakým  lze  automatizovaně  importovat  data  z  operativní  evidence 

majetku a jakým způsobem pracuje generátor zpráv.

Správa uživatelů

Po  přihlášení  Administrátora  do  systému  se  mu  zobrazí  seznam  uživatelů 

evidovaných  v  IS.  Po  vybrání  konkrétního  z nich,  si  může  zobrazit  podrobnější 

informace,  upravit  jeho  informace  a  nebo  jej  odstranit.  Nevybere-li  si  žádného 

evidovaného uživatele, může jej založit. Údaje o uživateli i jeho právech Administrátor 

předá systému a ten je uloží.  Správný průběh akce se  pozná podle aktualizovaného 

seznamu evidovaných uživatelů s promítnutými změnami.

Import nepotřebného majetku ze systému Evidence SQL

Základním  požadavkem  na  systém  je,  aby  MK  nemusel  pořizovat  všechny 

položky NM za účelem nabízení ručně. Systém pro získání dat využívá dvě cesty. První 

a nejdůležitější je importování veškerého nepotřebného majetku z operativní evidence 

majetku. Ta již existuje a zajistí pohodlné pořízení položek NM do systému. Druhou 
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cestou je ruční pořízení NM do systému a to jen v nestandardních případech. Systém se 

v  pravidelných  intervalech  připojuje  k  datovému  zdroji  aplikace  Evidence  SQL  a 

zjišťuje,  zda se tam nenachází  majetek  označený jako nepotřebný.  Pokud ne,  nic  se 

nestane. Pokud ano, systém připraví data s NM pro nahrání dat do IS správy a evidence 

NM. Po dokončení importu dat ještě systém ověří správnost zapsaných položek NM. 

Pokud zjistí, že došlo k chybě, vyvolá opět import dat.

Generování zpráv uživatelům

Generátor  zpráv  slouží  ke  zpracování  podkladů  pro  zprávy  k  odeslání.  Tyto 

podklady přijme a zjistí která část systému ji předává. Je přizpůsobena k vyhledávání 

informací v databázi uživatelů, a tak získá informace o adresátovi. Podklady pro zprávu 

spolu s adresou jsou zpracovány do e-mailové zprávy a odeslány adresátovi. 

4.3.3 Úprava nepotřebného majetku

Systém materiálového kompetenta e-mailem upozorní, že došlo k doplnění IS o 

nový NM, který je třeba nejprve zpracovat,  než jej  bude možné vyvěsit  na webové 

stránky intranetového obchodu. Princip práce modulu správy NM znázorňuje diagram 

přílohy č.11.

Po přihlášení do systému a načtení do paměti  jeho nastavení a role, se zobrazí 

uživateli seznam NM v rozsahu materiálových tříd, za které je kompetent zodpovědný. 

To  je  velice  důležité,  protože  se  nesmí  stát,  aby  MK mohl  nabízet  NM, který  mu 

nepatří. Před odeslaným seznamem NM systém zjistí, do kterých materiálových tříd má 

uživatel přístup a celý seznam uživateli zkrátí až na ty, které smí zpracovat. 

Užitečnou  funkcí  je  v  tomto  modulu  označování  a  odznačování  položek NM. 

Jedním kliknutím položku MK označí,  a druhým odznačí.  Výhodou tohoto řešení je 

možnost hromadně upravovat vlastnosti označených položek NM a také jejich zahrnutí 

do  nabídek.  Změny,  které  MK  provede  u  jedné  položky  NM,  se  uplatní  u  všech 

ostatních označených. Po úspěšném provedení změn se položky NM odznačí a MK se 

poskytne aktualizovaný seznam NM. 

Vezme-li se v úvahu síťový provoz tohoto systému, musí se počítat s tím, že může 

nastat situace, kdy více MK budou chtít zpracovávat své položky NM. Aby bylo možné 

označení zpracovávání rozlišovat, nestačí pro označení typ Ano/Ne, protože systém by 

pak  nebyl  schopen  zjistit,  které  položky  patří  jednomu,  a  které  druhému  MK. 

Východiskem je označení zpracování osobním evidenčním číslem. Každý NM, který 

jeden MK označí, musí mít příznak jeho osobního evidenčního  čísla. Systém pak při 
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zpracování  označených  položek  zpracuje  pouze  ty  položky,  které  jsou  označeny 

správným osobním evidenčním číslem.

4.3.4 Zakládání nabídek a jejich správa

Úprava NM je pouze prvním krokem k nabízení NM zájemcům. Aby toto bylo 

možné, je třeba založit nabídku a číslo nabídky pak přidat ke každé položce NM, která 

je do nabídky zahrnuta. Činnost modulu správy nabídek je znázorněna v příloze č. 12. 

MK po vstupu do modulu správy nabídek má k dispozici seznam všech svých nabídek. 

Má  možnost  založit  novou,  editovat  či  zobrazit  si  detaily  vybrané  nabídky. 

Aktualizovaný seznam nabídek MK zobrazí provedené změny. Nabídku lze stahovat a 

zase aktivovat do režimu nabízení,  dokud není uzavřená. K uzavření dojde, když od 

data  vystavení  nabídky  zájemcům  uplyne  lhůta  14ti  dnů.  Do  té  doby  lze  do 

neuzavřených nabídek vkládat  položky NM. Během nabízení  NM systém hlídá stáří 

nabídky. Aktivovat nabídku může MK jednak „okamžitou aktivací“ a nebo kdykoliv 

jindy vybráním nabídky a  nastavením jejího  stavu jako aktivním.  Proces  „Aktivace 

nabídky“ pak označenému NM přiřadí číslo aktuální, zpracovávané nabídky a odznačí 

ji. Poté pošle podklady pro generátor zpráv, aby upozornil všechny zájemce na novou 

nabídku. Jakmile doba nabízení uplyne, systém provede uzávěrku nabídky. Vyhodnotí 

rezervace  zájemců  u  každé  položky,  přepočítá  zbylé  množství  a  vytvoří  záznam  v 

tabulce NM, kde převádí zbytek položek NM na OSM. Každou, zpracovanou položku 

pak označí datem stažení nabídky a tím ji vyjme z režimu nabízení. V tabulce nabídek 

pak systém tuto nabídku Uzavře. Zpracovaná data pro převod NM zájemcům a na OSM 

jsou poté odeslány generátoru zpráv, které informují MK.

4.3.5 Zveřejnění nabídek a přijímání rezervací

Nabízení  NM je rozděleno na „Nabízení  NM“ a na „Činnosti  rezervace NM“. 

Tato  činnost  je  popsána  v  příloze  č.13.  Pro  vytváření  seznamu  nabízeného  NM se 

využívají jen ty položky z tabulky NM, které jsou aktivované a nesou informaci o čísle 

nabídky  ke  které  přináleží.  Před  zobrazením  systém  provede  výpočet  dostupného 

množství nabízených položek NM a hotový seznam pak zájemci zpřístupní. Na výběr 

má k dispozici  možné detaily  o  aktivních  nabídkách i  o  položkách NM. Zobrazený 

detail položky NM poslouží zájemci pro rezervaci vybraného majetku. Stačí jen vyplnit 

požadované  množství  rezervované  položky a  odeslat  ji  k  rezervaci.  Systém nejprve 

zjistí,  zda  uživatel  již  nemá  založenou  aktivní  rezervaci.  Jestliže  ano,  rezervované 
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položce přiřadí číslo rezervace a uloží ji do NM. V opačném případě systém uživatele 

vyzve k novému založení rezervace.

4.4 Možné zdroje ze systémů evidence majetku pro import dat do IS

Podoba struktury databáze vychází především z dat, které lze o NM získat z EKIS 

a Evidence SQL. Jedná se o centrální číselník majetku z EKIS a  databázovou tabulku 

„majetek“ z operativní evidence majetku. Centrální číselník majetku je pro informační 

systémy v resortu MV závaznou normou. Zajišťuje jednotnou identifikaci movitého i 

nemovitého majetku  včetně  zásob a  vybraných  služeb.  Správu a  údržbu centrálního 

číselníku majetku provádí  odborný zaměstnanec pověřený útvarem pro účetnictví.  K 

aktualizaci  centrálního  číselníku  majetku  v  Evidenci  SQL  dochází  pravidelně  a 

informace se ukládají do databázové tabulky „ciselnik“ operativní evidence. Aby byl 

import dat zcela automatizovaný a přenos byl snadný, využijí se pro import dat pouze 

databázové  tabulky  „ciselnik“  a  „majetek“  programu  Evidence  SQL.  Údaje  o  NM 

získané  z  těchto  tabulek  jsou  základními  charakteristikami  NM.  Pro  účely 

vnitroresortního  nabídkového  řízení  je  třeba  tyto  informace  rozšířit  o  doplňující 

informace. Datová analýza systému provedená v kapitole 4.1 ukázala další požadavky 

na  specifikaci  NM.  Tato  kapitola  shrne  dostupné  informace  o  NM  a  specifikuje 

požadavky zjištěné  analýzou  dat  a  výsledky promítne  do návrhu struktury databáze 

navrženého IS správy a evidence NM. 

4.4.1 Rozbor tabulky „ciselnik“ a „majetek“

Nejdůležitějšími  údaji  v  této  tabulce  jsou  nomenklatura,  název  majetku  a  typ 

majetku. Pro všechny IS používané v organizaci slouží tyto tři vlastnosti pro překlad 

nomenklatury  NM  za  název  a  typ  majetku.  Popis  struktury  číselníku  majetku  je  v 

příloze č. 14. Z pohledu jeho využití pro import dat do navrhovaného IS lze efektivně 

vytěžit pouze atributy Cislo,  Mj,  Nazev,  Typ a  SW. Ostatní položky jsou pro systém 

nevyužitelné z důvodu nepřesnosti, informace zde uvedené jsou obsaženy i v tabulce 

„majetek“ nebo jsou pro systém nepotřebné. 

Za nepřesné vlastnosti lze považovat informace o ceně majetku a datu založení 

dokladu do systému. Cena majetku se v EKIS průměruje. Uvedená cena jediné položky 

se pak od skutečné může lišit o tisíce korun. Cena majetku v Evidenci SQL je v tomto 

ohledu přesnější. Na datum založení materiálu se také nelze spoléhat. V nabídkách NM 

je důležité  uvádět  rok pořízení.  Datum založení  dokladu totiž  neznamená,  že  v den 
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pořízení  dokladu  byl  majetek  pořízen.  (Někdy z  něj  nelze  odvodit  ani  rok  pořízení 

materiálu). Rok pořízení majetku bude muset MK doplnit ručně. 

Mezi vlastnosti, které jsou již v hlavní databázové tabulce „majetek“ obsaženy, 

lze uvést druh materiálu. Jedná se o způsob evidence majetku. Používané druhy majetku 

uvádí Příloha č.15

Vlastnosti pro navrhovaný IS nevyužitelné jsou Kat_Cislo, Hierarchie a Blok. 

Většinu údajů o NM bude systém čerpat  z  tabulky „majetek“.  Popis  struktury 

číselníku je v příloze č.16. Pro účely nabízení NM jsou nevyužitelné údaje  Uzivatel, 

Datum, Oec, Mistnost, Oprava a Obrazek.

4.4.2 Údaje o NM zjištěné analýzou

Charakteristické  vlastnosti  NM  jsou  nyní  známy.  Je  třeba  je  pro  účely 

vnitroresortního nabídkového řízení rozšířit. Především pak o vlastnosti popisující stav 

opotřebení,  rok  pořízení  a  možnost  dalšího  popisu  fyzického  stavu  NM.  Stavů 

opotřebení je definováno tabulkou č. 2

Číslo Název stupně opotřebení

1 morálně zastaralé

2 mírně poškozené

3 středně poškozené

4 nekompletní

5 nerentabilní oprava

6 neopravitelné

Tabulka č.2 – Stavy opotřebení majetku

Systém používá pro nabízení NM přímo transakční tabulku „NM“. Pro rozlišení 

aktivních  a  nabízených  položek  NM  od  těch  ostatních  sleduje,  zda  položka  NM 

obsahuje číslo nabídky a zda je aktivní a není stažena z nabízení. Efektivní je použití 

vlastnosti  entity  pro více  účelů.  Proto  stav,  kdy je  nabídka stažena  z  evidence  je  v 

datovém formátu. Systém při stažení přidělí této vlastnosti datum stažení NM. Není-li 

tento  materiál  vyplněn  znamená  to,  že  majetek  je  pořád  aktivní  nebo  nenabízen. 

Informace o OEČ reprezentuje identifikační číslo uživatele,  který záznam vytvořil  či 

upravil. Pro snadnější zjištění o jaký záznam se jedná, se definuje druh pohybu. Příznak 

„P“ je u položky, která byla do systému přidána. Příznak „R“ informuje o tom, že tento 

záznam pořídil zájemce a tento majetek si rezervoval. Stav „O“ řeší převod majetku, o 

který nebyl zájem na OSM. Pro možné hromadné zpracování položek je třeba vytvořit 
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atribut  „Oznacen“.  Dále  pak  jsou  třeba  časové  údaje  o  datu  importu  do  IS,  datum 

aktivace NM pro nabízení a datum stažení nabídky. 

Entita NM bude tedy obsahovat tyto atributy:  AutId (primární klíč),  UcOkruh, 

Onakl,  NaklStr,  Cislo (Nomenklatura),  DruhMat,  SerCis,  Sarze,  Mnozstvi,  Cena, 

TridaIM,  CisloIM,  InvSk,  Ktg,  UrcPro,  RokPorizeni,  Poznamka,  Popis, 

Opotrebeni,  DatumImportu,  DatumAktivace,  DatumStazeni,  OEC,  DruhPohybu, 

Oznacen, CisloNabidky a CisloRezervace.

Entita Ciselnik bude obsahovat tyto atributy:  Cislo (Nomenklatura), Nazev, Typ, 

MJ a SW.

4.5 Popis struktury databáze

Nejdůležitější  databázovou  tabulkou  v  systému  je  bezpochyby  tabulka  NM. 

Udržují  se  v  ní  nejen  informace  o  NM,  ale  také  transakce  rezervovaného  majetku 

zájemce, převodu NM na OSM. Práce s tabulkou je navržena tak, že každý pohyb na 

evidovaném NM je  zachycen  záznamem datové  věty  s  příslušným druhem pohybu. 

Každá položka v systému představuje jeden doklad (záznam).   Systém doplní každé 

importované položce NM druh pohybu a vznikne příjmový doklad a ten po celou dobu 

své  existence  v  systému  zůstává  nezměněn.  Rovněž  rozlišuje  příslušnost  dokladu k 

pořizovateli. Rezervuje-li si zájemce konkrétní věc, převezme systém údaje o vybraném 

NM a použije je pro vložení nové věty do tabulky NM, ale s tím rozdílem, že druh 

pohybu  nastaví  na  „R“  (rezervován).  Vlastnost  „Oec“  se  vztahuje  na  zájemce  a 

množství  kusů  je  zde  uvedeno  záporně.  Po  provedení  uzávěrky  vyhodnotí  systém 

rezervace  a  počty  kusů  odečte  od  nabízených.  Při  případném rozdílu  vytvoří  další 

doklad, v němž pod druhem pohybu „O“ označí NM k převedení na OSM. V konečné 

etapě nabízení NM musí být rezervace a převáděný NM na OSM v rovnováze ke stavu 

nabídky (roven nule). Pak je nakládání s NM ukončeno korektně. 

Tento způsob využití databáze je náročný na diskový prostor a velikost databáze, 

protože záznam o jedné věci se v tabulce může vyskytnout v mnoha kopiích změněných 

jen  v  několika  málo  vlastnostech.  Uvedená  nevýhoda  je  však  vykompenzována 

snadným a efektivním vyhodnocováním nabídek, rezervací a převodů NM. Můžeme tak 

rychle  aktualizovat  množství  dostupného  NM.  Všechny  informace  jsou  na  jednom 

místě. Struktura databáze není tak složitá a orientace v ní je snadná.

Tabulky  UzivatelMT  a  TypUzivatele  nastavují  uživatelská  práva.  UzivatelMT 

udržuje informace o materiálových třídách, se kterými MK disponuje. Na základě této 
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tabulky je systém schopen zobrazit MK seznam NM, za který je zodpovědný. Tabulka 

MK slouží pro překlad čísla materiálové třídy za název. Tabulka TypUzivatele rozlišuje 

roli uživatele v systému.

Data udržovaná v této databázi jsou určena také pro vyhodnocovací a statistické 

úkony. Proto nelze žádný majetek ze systému odstranit. To platí také pro uživatele, byl-

li v tabulce nalezen nějaký záznam pořízený vybraným uživatelem. 

Tabulka  NM  je  přímo  závislá  na  tabulkách  CiselnikMajetku,  Opotrebeni, 

DruhPohybu,  UrcenoPro,  Kategorie,  Uzivatele,  Nabidky  a  Rezervace.  Prvních  šest 

slouží k překladu číselných a jiných údajů na jména. Záznamy nesmí být odstraněny, 

jestliže  některá  z položek obsahuje nějaké údaje z těchto tabulek.  Zbylé  pak udržují 

informace o nabídkách a rezervacích.  Pro zajištění celistvosti  databáze je nutné, aby 

nebylo  možné  odstranit  ze  systému  uživatele,  který  figuruje  v tabulce  Nabidky, 

Rezervace nebo NM. 

4.6 Souhrn navrhovaného systému

Navrhovaný  systém  automatizovaným  importem  dat  NM  z  Evidence  SQL  a 

generátorem  zpráv  odstraňuje  problém  zkreslení  údajů  o  NM  při  tvoření  nabídek. 

Navrhovaný způsob hromadné práce s NM umožňuje snadno upravovat více položek 

NM  se  stejnými  vlastnostmi  a  hromadně  je  přiřazovat  k  vytvořeným  aktivním 

nabídkám.  MK  tak  není  nucen  stejné  vlastnosti  upravovat  záznam  po  záznamu  a 

dovoluje  s  označeným  majetkem  libovolně  operovat.  Majetek  zahrnutý  do  aktivní 

nabídky se automaticky promítne v seznamech nabízeného NM přístupného zájemcům, 

a to i s aktuálním počtem dostupných kusů NM. Navrhovaný systém umožňuje MK 

využít  lépe  pracovní  dobu,  protože  systém  hlídá  přijaté  rezervace,  stahuje  nabídky 

vystavené po určenou dobu a vypracuje podklady pro fyzický převod majetku jak na 

odbor  správy  majetku  MVČR a  zájemcům.  Nabízí  jednotný  a  transparentní  způsob 

nakládání s NM dostupný v celé organizaci. V neposlední řadě také sjednocuje obsah 

nabídek a zvyšuje jejich vypovídací hodnotu.
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5. Závěrečné zhodnocení a návrh na budoucí vývoj

Tato práce se zabývá správou nepotřebného majetku u Policie ČR. Ekonomické 

systémy zde používané umožňují majetek za nepotřebný pouze označit. IS zabývající se 

nakládáním s nepotřebným majetkem u organizace používán není. 

Nejprve  jsem  hledal  možné  způsoby  pořízení  systému  správy  a  evidence 

nepotřebného majetku. Po analýze dostupných IS od dodavatelů působících na našem 

trhu, jsem dospěl k závěru, že nikdo takový produkt nenabízí. Z toho vyplynulo, že je 

třeba systém navrhnout. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit, bylo zadání zakázky 

jednomu z dodavatelů. Policie ČR již dlouhou dobu využívá informační systém ERP 

SAP a jako jediný dodavatel zná všechna její specifika. Řešil jsem tedy, zda je výhodné, 

aby tato společnost tento systém vyvíjela nebo zda má Policie ČR vyvíjet tento systém 

vlastními silami. Z uvedeného rozboru obou variant je projektování nového systému bez 

účasti externí společnosti vhodnější. 

Během  tvorby  práce  jsem  na  základě  nespočtu  konzultací  s  kompetentními 

zaměstnanci  a  vedením  provedl  analýzu  současného  stavu  systému  nakládání 

s nepotřebným majetkem a definoval jeho nedostatky.  Zjištěné požadavky na funkce 

systému  a  vymezení  jeho  uživatelů  jsem aplikoval  do  provedené  datové  analýzy  a 

výsledky byly použity pro návrh databázové struktury systému.

Navržené řešení je podle mého názoru realizovatelné a mělo by nahradit zažité 

postupy nakládání s nepotřebným majetkem u Policie ČR. 

Do budoucna může být  systém rozšířen o sofistikované funkce třídění majetku 

podle  nomenklatur  a  navázání  systému  na  činnosti  spojené  s  ekologickou  likvidací 

majetku.  Systém  by  měl  vytvářet  podklady  pro  podnikového  ekologa  a  zajistit  tak 

hladký průběh v poslední etapě životního cyklu majetku v organizaci.
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Seznam použitých zkratek

IS – informační systém

PC – Personal Computer, osobní počítač

VT – Výpočetní technika

HW – hardware

SW – software

OŘ – okresní ředitelství Policie ČR

PČR – Policie ČR

MVČR – Ministerstvo vnitra ČR

ERP – Enterprise Resource Planning – IS pro využití podnikových zdrojů

EKIS – závazný ekonomický informační systém pro MVČR od společnosti SAP

NM – nepotřebný majetek

MT – materiálová třída

NS – nákladové středisko

NMV – nařízení ministra vnitra

TXT – souborový formát textový

XLS – souborový formát aplikace Microsoft Excel

OSM – Odbor správy majetku MVČR

MK – materiálový kompetent

VČ – výrobní číslo

IČ – inventární číslo
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Příloha č.1: Výhody a nevýhody customizovaného IS

VÝHODY

• menší  nebezpečí,  že  dodavatel  opustí  trh,  neboť  IS  bývá  podporován  větší 

firmou

• obsahuje  know-how  mnoha  instalací  (dodavatel  většinou  poskytuje  přesné 

postupy  pro  zjišťování  požadavků,  instalaci,  školení  a  oživení  systému  na 

místě)

• ověření na více instalacích (klient je ušetřen chyb prvotin)

• úspora nákladů na vývoj a především na údržbu

NEVÝHODY

• neodpovídá přesným potřebám organizace (menší účinnost a vyšší náklady na 

reorganizace, které by jinak nemusely být nutné)

• stejný  IS  může  být  provozován  i  konkurenčními  společnostmi  klienta 

(konkurence má k dispozici stejné funkce i výstupy, klient může být připraven 

o možnou konkurenční výhodu)

• vývoj IS se nepřizpůsobuje dostatečně rychle novým technologiím

• u cizích IS je nedostatečná lokalizace a jsou i problémy s integrací produktů 

třetích stran a existujících aplikací

SPOLEČNÉ 

Za  výhodné  a  současně  nevýhodné  by  se  dal  považovat  i  fakt,  že  customizovaný  IS 

poskytuje  mnohem více funkcí,  které  však na druhé straně nemusí  být  potřebné a pak 

zbytečně zvyšují nároky na obsluhu IS a také na HW.
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Příloha č.2: Schéma produktů společnosti SAP
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Příloha č.3: Schéma produktů společnosti ORACLE 
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Příloha č.4: Schéma struktury GORDIC GINIS
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Příloha č.5: Tabulka materiálových tříd

Č. Název materiálové třídy
01 Výzbrojní materiál
03 Letecký materiál
04 Ženijní materiál
06 Spojovací materiál
07 Chemický materiál
08 Automobilní materiál
10 Kulturně výchovný materiál
11 Speciální technika
12 Výstrojní materiál
13 Proviantní materiál
15 Pohonné hmoty
16 Zdravotnický materiál
17 Veterinární materiál
18 Stavebně ubytovací materiál
20 FOTO-KINO a kriminalistická technika
21 Výpočetní technika
22 Nástrahová a zabezpečovací technika
25 Paliva, energie, technické plyny, voda
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Příloha č.6: Skladba nomenklatury majetku u MVČR
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Příloha č. 7: Schéma současného stavu systému
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Příloha č. 8: Hrubý návrh IS
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Příloha č. 9: pracovní principy systému a vazby mezi jeho moduly
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Příloha č. 10: pracovní principy Systémových a automatizovaných 
funkcí
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Příloha č.11: Princip práce modulu správy NM
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Příloha č.12: Princip práce modulu správy nabídek
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Příloha č.13: Princip práce modulu nabízení NM
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Příloha č.14: Struktura tabulky „ciselnik“ aplikace Evidence SQL

Název Popis Datový typ
Počet 

znaků

cislo Číselný údaj o nomenklatuře. char 12

druhmat Druh materiálu (ZOEC, ZOEI, ZSPM, ZOEK). char 4

mj Měrná jednotka (ks, kg, l, SPR, bal). char 3

sarze Příznak, který určuje, zda je či není nutné vyplnit šarži.  char 1

nazev Název materiálu. char 40

typ Typ materiálu. char 32

kat_cislo
Katalogové číslo materiálu (číselné označení produktu 

dodavatelem).
char 22

cena
Cena majetku (průměrovaná – SAP nepracuje se skutečnou 

pořizovací cenou materiálu, ale průměruje ji).
NUMERIC 9(14,2)

hierarchie Příslušnost materiálu do skupin podle nomenklatury char 18

oec
Osobní evidenční číslo pracovníka, který majetek do systému EKIS 

založil
char 12

datum Datum pořízení dokladu s EKIS. datetime 8

blok

Atribut, který umožní označit nomenklaturu za již nepoužívanou a 

tudíž blokovanou. S majetkem blokované nomenklatury již nelze 

nakládat.

char 1

sw

Slouží k zařazení software do hlavních skupin (E – evidenční SW; 

E2 – evidenční SW 2x inst.; F - Freeware; Multilicence SW a 

software vlastní výroby)

char 2
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Příloha č.15 Používané druhy majetku

DruhMaj Popis

ZOEC
dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek evidovaný pod VČ, služební 

psi a koně

ZOEI
dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek evidovaný pod inventárním 

číslem a majetek označený za soupravu
ZDMV drobný majetek s VČ do 3000Kč
ZDMO drobný majetek s IČ do 3000Kč
ZSPM spotřební materiál
ZOEK drobný majetek bez čísla do 3000Kč
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Příloha č.16: Struktura tabulky „majetek“ aplikace Evidence SQL

Název Popis
datový 

typ

počet 

znaků

Rejstrik Primární klíč NM. int

UcOkr Číslo účetního okruhu organizační jednotky MVČR. char 4

NaklStr Číslo nákladového střediska, na kterém je majetek evidován. char 10

Cislo Nomenklatura majetku. char 12

InvSk Třída materiálové skupiny. char 5

DruhMat Druh materiálu (ZOEC, ZOEI, ZOEK, ZSPM atd.). char 4

SerCis Jednoznačné sériové číslo evidovaného majetku. char 18

CisloIm Číslo investice majetku. Může být nulové. char 12

TridaIm  Skupina investičního majetku. Může být nulové. char 8

Mnozstvi Množství evidovaného majetku v udané v platných MJ. Num.

Cena Skutečná pořizovací cena majetku. Nume

Ktg Kategorie majetku. (Například hodnota NM = neupotřebitelný majetek, 

PM = přebytečný majetek).

char 2

UrcPro Identifikátor projektu nebo grantu. char 30

Sarze Šarže – slouží k rozlišení materiálu jedné nomenklatury na další 

podskupiny.

char 10

Uzivatel Osobní evidenční číslo pracovníka, který založil doklad v systému 

Evidence SQL (nemusí být stejné s EKIS).

char 12

Datum Datum pořízení dokladu příjmu majetku do Evidence SQL. date 8

Oec Osobní evidenční číslo pracovníka zodpovědného za zapůjčený majetek. 

Může být nulové.

char 12

ONakl Odpovědné nákladové středisko nadřazené Nákladovému středisku, na 

kterém je majetek evidován.

char 10

Mistnost Číslo místnosti, ve které je majetek umístěn. Může být nulové. int 4

Oprava Identifikační číslo opravy a dodavatele provádějícího opravu majetku. char 12

Poznamka Doplňující poznámka o majetku. Může být nulové. text 16

Obrazek Místo pro odkaz na umístění obrázku. Může být nulové. text 16
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Příloha č. 17: Navrhovaná struktura databáze systému
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