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Anotace 
Cílem mé diplomové práce je vytvoření informačního systému pro evidenci 

objednávek v segmentu dopravy ve firmě Šrotkovy Ostrava s.r.o. Nejdříve jsem se 

zaměřila na teoretické vymezení obecných principů analýzy a návrhu informačního 

systému, které jsem následně aplikovala v praktické části. Poté jsem analyzovala 

současný stav zpracování všech firemních agend se zvláštním zaměřením na 

dopravu tak, aby bylo možno vyvinout vlastní systém pro evidenci objednávek. Na 

základě podrobně provedené analýzy, spolu s majiteli firmy, jsem specifikovala 

požadavky, které by měl systém splňovat.  Praktickou částí mé práce je analýza  

a návrh konceptuálního schématu systému, včetně vytvoření funkční databáze, 

což znamená, že jsem navrhla základní tabulky, celou řadu formulářů a dotazů. 

Na závěr jsem vyvodila celkové zhodnocení a návrh do budoucna. 

Klíčová slova:  IS, databáze, MS Access, objednávkový systém 

Summary 

 The thesis is focused on elaboration of an information system for the 

registration of orders in the segment of the transport company Šrotkovy Ostrava 

s.r.o. First I focused on the theoretical definition of general principles of analysis 

and design of information system which I subsequently applied in the practical 

part. Then I analyzed the current state of processing of all corporate agendas with 

a special focus on transport in order to develop its own system for recording 

orders. On the basis of detailed analysis together with the owner of the company  

I specified requirements which should be complied. The practical part of my work 

is the analysis and draft a conceptual diagram including the establishment of  

a functional database, that means I have designed basic tables a wide range of 

forms and queries. In the last chapter I deal with potentials for future editing and 

evolving recommendations.     

 

Key words: IS, database, MS Access, ordering system 
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 1 Úvod do problematiky, cíl práce 

V dnešní době, kdy se společnosti snaží dosáhnout maximálního zisku  

a uchytit se na trhu firem je jasné, že každá hledá mezeru na trhu, kterou by 

zaplnily. Základním cílem mé diplomové práce je analýza současného stavu 

společnosti Šrotkovy Ostrava s.r.o., kdy se seznámím s jejím chodem  

a jednotlivými segmenty. Hlavním segmentem, na který se chce společnost začít 

soustředit, je doprava. Mým úkolem je navrhnout logické schéma systému pro 

evidenci objednávek. Jedná se o pronájem nákladních automobilů, 

vysokozdvižných vozíků či jeřábu.  

Aktuální problémy recyklačního průmyslu souvisejí se světovou 

hospodářskou krizí. Velký dopad měla na recyklační společnosti a veškeré 

úpravny odpadu. Ovšem úprava a nakládání se železným šrotem a barevnými 

kovy je pro každou oblast, kde probíhá rozsáhlá restrukturalizace významná, 

neboť objemy využitelných odpadních surovin jsou při likvidaci podniků těžkého 

průmyslu značné. Právě nakládání dle platné legislativy zaručují specializované 

firmy disponující technikou a dopravními kapacitami. Nemalou roli hraje výběr 

vhodných prostor pro skladování a distribuci s minimalizací zásahu do průmyslové 

krajiny. Využití devastovaných ploch a částí likvidovaných podniků představuje 

minimální zásah do prostředí, nevyjímaje stávající sítě a přívod energie včetně 

odkanalizování.  

Praktickou částí mé diplomové práce je analýza a návrh konceptuálního 

schématu systému pro evidenci objednávek a to v segmentu dopravy, jak už jsem 

zmínila. Budu vycházet z požadavků společnosti a z mých nabytých zkušeností  

a dovedností pro realizaci systému. Jedná se o stěžejní část mé práce, která bude 

společností Šrotkovy Ostrava s.r.o. využívána v případě vhodné aplikace.  

V závěru se budu věnovat zhodnocení mé praktické části a navrhnu 

eventuální kroky do budoucna. Případně doporučím společnosti pro zviditelnění 

segmentu dopravy z hlediska propagace této nové služby.  
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2 Obecné principy analýzy a návrhu informačního 
systému 

Pojmem analýza rozumíme získávání a rozbor informací potřebných k vývoji 

požadovaného informačního systému (IS). Postup analýzy je založen na 

poznávání systému s cílem jeho vhodného návrhu. Znamená to, že se zaměříme 

na vytvářený systém, který by měl pracovat v budoucnu podle našich představ  

a snažíme se ho poznat a zdokumentovat dostatečně podrobně. Je zřejmé, že na 

začátku tvorby systému volíme strategické cíle a později, když systém 

analyzujeme, se cíle zpřesňují a konkretizují. Na začátku analýzy si stanovíme 

rozlišovací úroveň, k níž budeme systém prozkoumávat.  Nejdříve se zabýváme 

rozborem systému na nižší rozlišovací úrovni a až poznáme obecnou úroveň, pak 

přejdeme na vyšší rozlišovací úroveň a zabýváme se systémem podrobněji. 

V případě složitého systému je možno ho rozložit na jednotlivé dílčí subsystémy, 

což je relativně autonomní část systému, která je schopna samostatně vykonávat 

své funkce. Subsystém vznikne, když zvýšíme rozlišovací úroveň. Toto rozdělení 

se nazývá dekompozice systému, což je rozklad systému na danou rozlišovací 

úroveň – míru podrobnosti. Obecně postupujeme od hrubé analýzy k detailní.  

Záměr analýzy současného stavu je nabýt potřebných znalostí  

o dosavadním systému, zaměřit se na nedostatky systému a ty podrobně popsat. 

V případě, že se jedná o inovaci dosavadního systému, musíme vypozorovat  

a navrhnout nutné změny.  

2.1 Základní metody získávání informací o požadavcích na 

systém 

Nutnou součástí analýzy systému je získávání informací o požadavcích 

uživatelů na systém. Mezi základní metody získávání informací  
o požadavcích na systém řadíme [2]: 

a) Rozhovory s uživateli 

Tazatel musí být na tento rozhovor dobře připraven, aby byl schopný 

obsáhnout veškeré části navrhovaného systému. Nesmí opomenout všechny 

uživatele, aby byly splněny veškeré požadavky na systém. Důležitá je 



Bc. Petra Fuchsíková: Analýza a projektování systému 

Ostrava 2009  3 

dokumentace všech informací od budoucích uživatelů i těch, které v dané chvíli 

mohou připadat jasné a samozřejmé. Rozhovory se často opakují, aby se 

zpřesňovaly požadavky na systém, případně se odhalily nové, nevyřčené nápady. 

Záměrem jsou ucelené informace o požadavcích na systém, které jsou doplněné  

a zpřesněné.  

b) Studium dokumentací a předpisů z dané oblasti 

Samostatnou částí analytika je seznámení se s dokumentací a předpisy, 

které se ve společnosti využívají. Podchycení technologických postupů, které zde 

probíhají. Popis akcí a reakcí, které jsou spojeny s procesy ve společnosti. Jestliže 

je tazatel seznámen s těmito procesy, může zpřesnit dotazy na budoucí vyvíjený 

systém. 

c) Pozorování prostředí uživatele 

Jelikož většina uživatelů bere své pracovní procesy za automatické a na 

některé drobnosti zapomíná, je důležité, aby se analytik sám přesvědčil, jak daný 

proces probíhá. Jedná se o jakési doplnění předchozích dvou metod získávání 

informací o požadavcích na systém.  

d) Dotazník 

Je nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních informací. Obsahuje 

řadu otázek, na které respondenti odpovídají. Dotazníky musí být velice pečlivě 

sestaveny, vyzkoušeny a musí být zbaveny sebemenších nedostatků předtím, než 

jsou uplatněny v širokém měřítku. Při přípravě dotazníku musí marketingový 

výzkumník pečlivě volit otázky, jejich formu, stylizaci a jejich sled. 

e) Studium seznamu problémů, návrhu změn 

Jsou dvě možnosti pro analytika, buď navrhuje nový informační systém, nebo 

provádí změnu systému již dosavadního. Jestliže se jedná o druhou možnost, pak 

je důležitý seznam problémů s dosavadním systémem a návrh od koncových 

uživatelů na změny.  

f) Porovnání s obdobnými existujícími systémy 

Díky trhu informačních systémů má analytik možnost porovnat budoucí 

vyvíjený systém s těmi již existujícími. Výhodou této metody je porovnání 

funkčnosti dosavadních systémů, zjistit skutečnosti od koncových uživatelů, jaké 

se vyskytly problémy, či návrhy na zlepšení.  
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g) Setkání uživatelů, workshopy 

Takovým doplňkem bodu f) je setkání s uživateli, kde může dojít k diskuzi  

o případných problémech s podobným informačním systémem. Ke kritice 

přistupujeme pozitivně a bereme si z ní poznatky na případné chyby, kterých 

bychom se měli vyvarovat. Analytik se zaměří na zdroj problému, který může být 

např. nedostatečné proškolení uživatelů, špatné zachycení požadavků na systém, 

nezahrnutí všech požadavků na systém apod.  

 

Další analýzou systému je zpravidla možno rozložit základní funkce do 

nižších úrovní. Dekompozice funkcí pokračuje až do úrovně, kdy získáme tzv. 

elementární funkce (primitivní funkce). Jsou to takové funkce, které je ještě 

schopen rozlišit uživatel systému (pod úrovní elementárních funkcí jsou již pouze 

takové operace jako čtení a zápis dat, sumarizace apod.). 

V zásadě platí, že na každé úrovni dekompozice platí vlastní pravidla. 

Zabývá se popisem struktury a chování systému. Systém je chápán jako vnitřně 

členitý celek. Který je tvořen souborem na sebe vzájemně působících prvků.  

2.2 Přístupy k provádění analýzy systému 

Podle úhlu pohledu na získávání informací můžeme rozdělit přístupy 
k provádění analýzy systému na[1]: 

a) Průzkum po organizačních celcích 

Často se analytik ztrácí ve velmi rozsáhlých systémech a proto je vhodné 

postupovat průzkumem po organizačních celcích. Pozoruje informační toky, 

procesy v těchto útvarech, které bude zajišťovat nový informační systém.  

b) Sledování vazeb „příčina – následek“ 

Podnětem pro vznik nějaké činnosti je impuls. Pro podchycení činností 

v podniku je důležité zachycení příčiny a následku. Např. když přijde do 

společnosti nabídka, co se děje, jaký to má následek. Ovšem nesmíme se 

spoléhat pouze na tuto metodu, protože si nemůžeme být jistí, že jsme podchytily 

všechny vazby (třeba ty, které jsou ojedinělé).  
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c) Analýza informací o objektech 

Analytik kromě sledování činností musí také podchytit vše dokladově. Jedná 

se o veškeré doklady podchycující pohyb výrobků, od jejich nákupu či výroby až 

po následné zpracování, úpravu a prodej. Jaké doklady zahrnují poskytování 

služeb, služební cesty, účetnictví apod. Veškeré doklady nám mohou sloužit jako 

předloha pro obrazovky, vstupní formuláře sloužící uživatelům.  

d) Analýza výstupů 

Hlavním záměrem je zjištění potřeb uživatelů. Informační potřebu  

a toky uživatelů reflektují výstupní sestavy. Analýza těchto výstupů poté tvoří 

základ pro návrh datové platformy. Výsledkem z dat zaznamenaných v databázi  

a algoritmy jejich zpracování jsou požadované výstupy koncových uživatelů.  

e) Procesní analýza 

 Velké množství procesů, které ve společnosti probíhají, musíme vnímat jako 

celek, který spolu souvisí. Zaměříme se na určitou část procesu a zjistíme, které 

další procesy s ním souvisí. Například můžeme sledovat nabídku od společnosti, 

naše vyjádření k nabídce, následnou kupní smlouvu, přijatou fakturu a zaplacení 

faktury. Tímto si také zmapujeme vztahy mezi jednotlivými procesy, jejich 

návaznost a posloupnost. Přehledné podchycení informačních toků může analytik 

navrhnout lepší optimalizaci procesů.  

 

V další části se zaměříme na dvě základní fáze analýzy a návrhu systému  

a to: 

 Hrubá (globální) analýza a návrh, 

 Detailní (hloubková) analýza a návrh. 

2.3 Hrubá a detailní analýza a návrh systému 

Záměrem hrubé analýzy a návrhu je zhodnotit systém jako celek  

a nastínit si hrubý návrh řešení systému a zvážit, zda je systém vůbec dle 

požadavků vedení realizovatelný. Další částí je navrhnout ekonomické řešení  

a zhodnocení rizik, které se mohou vyskytnout.  

Výsledkem hrubé analýzy a návrhu je záznam, který obsahuje podstatné 

prvky a mezi nimi vazby. Ať už se jedná o vnitřní vazby, které jsou uvnitř systému, 
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nebo vnější vazby, které popisují styk systému s podstatným okolím. Součástí 

hrubé analýzy a návrhu je dokumentace, kde se zohlední časový harmonogram 

vývoje systému a finanční stránka.  

Návrh řešení by měl obsahovat [2]: 

 popis účelu systému, 

 identifikace uživatelů a hranic systému, 

 záměry z analýzy katalogu požadavku na systému, 

 návrh hlavních funkčních celků systému, 

 seznam událostí, na které musí systém reagovat, 

 odhad velikosti datové základny systému, 

 představu o technickém řešení, 

 rozhodnutí o případném řešení prototypu. 

Detailní analýza a návrh systému 

 Detailní analýze a návrhu předchází hrubá analýza a návrh systému. 

Naopak následnou fází je implementace systému a jejím záměrem je zevrubný 

popis vztahů systému s podstatným okolím.  

V této fázi popisujeme navrhnuté schéma, charakter požadovaných funkcí 

systému a datových struktur. Znamená to popis činností systému, které má 

vykonávat a formulace podmínek pro jejich provádění. Pro znázornění funkčního 

pohledu na systém používáme – Data Flow Diagram (strukturovaný přístup) nebo 

Use Case Diagram (objektový přístup). Jestliže chceme znázornit schéma a popis 

datových struktur, lze použít – Entity Relationship Diagram (strukturovaný přístup) 

nebo Class Diagram (objektový přístup).  

Dále popisujeme vstupní a výstupní datové toky. Taktéž se musíme zaměřit 

na hardwarovou stránku, jaké vybavení je schopen podnik poskytnout. Součástí je 

návrh hardwarové architektury. V konečné části se také zabývá testováním, jehož 

součástí může být zátěžový test. Kdy se například testuje, zda daný systém 

zvládne zátěž vyvíjenou ze strany uživatele. Poslední fází je zavádění 

informačního systému do provozu firmy. Obsahem je návrh plánu zavedení  

a konfigurace systému, návrh plánu zkušebního provozu a přechodu na běžný 

provoz systému. A jako poslední popis dokumentace potřebné k systému, návrh 

procesu akceptace, předávací procedury a předávacího protokolu.  
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3 Analýza současného stavu zpracování firemních agend 

3.1 Úvod do firemní problematiky  

Dle výpisu z obchodního rejstříku má společnost čtyři předměty podnikání. 

Všechny byly zapsány 30. dubna 1996 kromě podnikání v oblasti nakládání 

s nebezpečnými odpady, který byl zapsán 9. července 1996.  

 

 Zařízení slouží pro sběr a výkup kovového odpadu od občanů a firem – 

právnických i fyzických osob. U kovového odpadu rozlišujeme, jestli je či není 

znečištěn ropnými produkty. Zda kovový odpad neobsahuje ani není znečištěn 

ropnými produkty a může být skladován na volném prostranství. Nebo kovový 

odpad obsahující náplně ropných produktů (např. převodovky či zaolejované 

součásti) se skladuje v zastřešené části objektu s plným zabezpečením proti 

úniku. Součástí zařízení je plocha pro ruční demontáž olovněných akumulátorů. 

Kapacita sběru, výkupu odpadu a demontáže za rok: 

 

Sběr a výkup kovového odpadu kategorie „O“...............................cca 2.500 t/rok 

Sběr a výkup odpadu kategorie „N“...............................................cca 3.300 t/rok 

Demontáž olovněných akumulátorů...............................................cca 3.000 t/rok 

 

Produkce a zpracování železného šrotu je v dané oblasti značná a souvisí 

s likvidací důlních podniků OKD a.s. a dalších průmyslových podniků v rámci 

města Ostravy a jeho blízkého okolí. Preferovat je nutno soulad s legislativními 

opatřeními v oblasti odpadového hospodářství ČR a EU, kdy je preferováno využití 

odpadů (jinak ukládaných neorganizovaně) po úpravě jako druhotných surovin. 

Nutnost nakládání s odpadními surovinami (železným šrotem  

a barevnými kovy, akumulátory) představuje určitá rizika pro životní prostředí  

a proto je kladen důraz na umístění ploch určených ke skladování a úpravu šrotu 

tak, aby vliv na okolní prostředí byl minimální.  

Jedná se především o střety zájmu v oblasti prašnosti, hluku a zvýšené 

dopravy v důsledku navážení materiálu a jeho další expedici po úpravě. 
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Firma podniká na základě požadavku ÚPD (Územně plánovací 

dokumentace), nachází se v areálu jako součást podnikatelské zóny, obce resp. 

Městského obvodu Moravská Ostrava - příslušný Stavební úřad.  

Plocha, kde probíhá sanace a rekultivace, představuje část poměrně 

rozsáhlého areálu a svojí polohou vyhovuje jednak dopravně, tak minimálně 

negativně působí na obytné zóny městské části. Plocha pro příjem  

a zpracování železného šrotu je v rámci městské aglomerace nutná.  

 

Společnost Šrotkovy s.r.o. se úzce specializuje na úpravu a zpracování 

těžkého hutního šrotu, barevných kovů, vyřazených elektrotechnických zařízení  

a autovraků bez provozních náplní. Část zařízení se specializuje na demontáž 

autobaterií a recyklaci olovněných desek i obalů.  

 Firma užívá v rámci svých procesů mechanizaci. Jedná se o užitné 

mechanizační prostředky umožňující manipulaci – vysokozdvižné vozíky 3 kusy 

(1x DW 35 A, 2x Desta), váhy 3 kusy, kontejnery natahovací 23 m3 po čtyřech 

kusech, kontejnery plastové 1m3 pro AKU baterie 700 ks atest 24/07, nákladní 

automobily 4 (1x AVIA 95 5 tun, 2x MAN 10,5 tun, 1x Tatra 815), ocelový zásobník 

typu HAKI 100 kusů. Údržba (vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily) je 

prováděna servisními firmami (SW TECHNIK s. r. o.). Provozovatel nenakládá  

s odpady vznikajícími údržbou. Společnost používá také stohovatelné kovové 

zásobníky 70, které mají rozměry 0,77 x 0,57 m, hloubku 0,4 metru, což znamená 

užitný objem 0,17 m3. 

  

 V objektu areálu je umístěna kancelář, kde vykonávají pracovníci veškeré 

administrativní práce, včetně vedení deníku. Dále je zařízení tvořeno přízemní 

otevřenou montovanou halou s betonovou podlahou, s dvojí záchytnou nerezovou 

vanou s odpadní jímkou, v níž se provádí demontáž a skladování baterií  

a akumulátorů. Demontáž autobaterií je realizována ve vaně dvěma pracovníky  

a je prováděna selekce na tři frakce: 

 

 akumulátorové olovo (Pb-AKU), 

 elektrolyt (cca 10% H2SO4), 

 plastový obal (polypropylen resp. Ebonit). 

 



Bc. Petra Fuchsíková: Analýza a projektování systému 

Ostrava 2009  9 

 Celá plocha je vyspádována do středu půdorysné plochy, kde se nachází 

sběrná jímka pro zachycení elektrolytu. Elektrolyt je přečerpán do převozních 

nádob a transportován na likvidaci, kterou provádí firma PRECHEZA a.s. Přerov. 

Akumulátorové olovo je ukládáno do plastových kontejnerů obdobně jako zbytky 

obalů baterií a je expedováno do Kovohutí Příbram k dalšímu zpracování. Hala ve 

vedlejších prostorech slouží ke skladování odpadu, na který by měly vliv 

povětrnostní podmínky.  

 

Ostatní kovový šrot je skladován na manipulační ploše před halou. Podklad 

manipulačních ploch je tvořen betonovým povrchem a doprava je provozována 

vysokozdvižnými vozíky a kontejnery a přístupovou asfaltovou komunikací. 

Nakládka a vykládka probíhá pomocí pojízdného vozíku či pomocí pojízdných 

nakladačů.  

 

Údaje o vstupech zpracovatelské firmy 

Vstupními surovinami do této zpracovatelské firmy řadíme tři velké skupiny 

odpadů - kovový odpad, barevné kovy a komunální odpad. Každý prvek 

skupiny má své katalogové číslo a název odpadu. Dále suroviny rozdělujeme 

podle kategorie odpadu na „O“ a „N“, podle toho, zda odpad neobsahuje ani není 

znečištěn ropnými produkty a může být skladován na volném prostranství či 

naopak. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, je v kategorii odpadu 

napsáno písmeno „N“ označující nebezpečný odpad. V druhém případě, kdy se 

nejedná o odpad znečištěný nebo obsahující ropné produkty, může být zařazen do 

kategorie odpadu pod písmenem „O“, což znamená ostatní odpad. Dle zařazení 

se dále postupuje, jak s tímto odpadem nakládat a jaké jsou podmínky skladování 

tohoto odpadu. V případě nebezpečného odpadu je nutné jej ukládát do 

speciálních, zákonem předepsaných plastových kontejnerů, které zabezpečují 

případný únik nebezpečných látek do okolí.  

 

Vstupní suroviny (odpady) využívané při provozu zařazené dle katalogu 

odpadů, viz tabulka 1 naleznete na následující straně: 
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Katalogové 

číslo 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 

 Kovový odpad  

170405 Železo a ocel O 

170409 Kovový odpad znečištěných nebezp. látkami N 

150104 Kovové obaly O 

160214 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 
160213 

O 

 Barevné kovy  

170401 Měď, bronz, mosaz O 

170402 Hliník O 

170403 Olovo O 

170406 Cín O 

170404 Zinek O 

170307 Směsné kovy O 

160601 Olověné akumulátory N 

160602 Ni-Cd baterie a akumulátory  N 

200133 
Baterie a akumulátory, nezařazené pod čísly 160601, 
160602 nebo 160603 a netříděné baterie  
a akumulátory 

 

160606 Odděleně soustřeďované elektrody z baterií a akumulátorů N 

160119 Plasty (nárazníky barevné) O 

170203 Plasty (kabelové lišty) O 

170410 Kabely obsahující neb. látky N 

170411 Kabely neobsahující neb. látky O 

200139 Plasty (jiné)  

 Komunální odpad – správní budova  

160119 Plasty O 

160120 Sklo O 

200300 Tuhý komunální odpad O 

200203 Uliční smetky O 

Tab. 1 Vstupní suroviny (odpady) dle katalogu odpadů 
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Údaje o výstupech zpracovatelské firmy 

Hlavními výstupy zpracovatelské firmy jsou jednotlivé části z kovových 
odpadů, barevných kovů, komunálních odpadů atd. Tato oblast je podrobně 

popsána v kapitole předmětů podnikání společnosti. Ovšem vzhledem k tomu, že 

se jedná o firmu zpracovávající nebezpečné odpady, je třeba sledovat  

i následující výstupy - množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod 

a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem 

k použití látek a technologií.  

Emise  

 Vznikají pouze v důsledku provozování automobilové dopravy k přepravě 

šrotu. V celkovém podílu je provoz šrotiště vzhledem k poměrně vysokým 

pozaďovým hodnotám emisí možno hodnotit jako málo významný. Pravidelně je 

prováděno měření emisí a výparů z elektrolytu Státním zdravotním ústavem  

a to jak ve vztahu k okolí tak ve vztahu k hygieně práce, kde příslušní pracovníci 

jsou pod lékařským dohledem. Emise z provozování šrotoviště je možno hodnotit 

jako málo významné.  

Odpadní vody 

 Jsou představovány vodou užitou ke skrápění při eliminaci prašnosti  

a chlazení při navážení železného šrotu a jejich úpravě. V rámci plochy šrotiště je 

budován systém požárního rozvodu, který je dostatečný pro technologické účely 

šrotiště. Odvod je zajištěn kanalizační soustavou s odvodem na centrální ČOV. 

Prašnost 

Relativně vysoké pozaďové hodnoty jsou v dané lokalitě ne v důsledku 

provozování dané technologie, ale v důsledku celkové prašnosti v celém areálu. 

Eliminace probíhá skrápěním. Většina vod odchází z plochy odparem. Pro případ 

lokálního znečištění plochy jsou k dispozici sorbety, které po použití jsou 

likvidovány smluvně jako „N“ odpad. Prašnost z provozu šrotiště je v porovnání 

s pozaďovými hodnotami (prašnost odvalu) nízká.  
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Hluk a vibrace 

 Hluk z úpravy kovových komponent vyžaduje u pracovníků užití osobních 

ochranných prostředků. Prováděno je kontrolní měření hlučnosti. Vzhledem 

k obytné zóně a širšímu okolí je hluková zátěž nízká. 

3.2 Přístupy a metody užité při analýze firmy 

Teoretické postupy z předchozí kapitoly jsem se snažila využít k analýze 

společnosti, jejímž výsledkem by měl být návrh konceptuálního schématu systému 

pro evidenci objednávek v agendě dopravy.  

 

Hlavní a stěžejní byl rozhovor s jednateli firmy. Mým úkolem bylo ptát se na 

všechny potřebné dotazy na systém a zaznamenávat si přehledně odpovědi. Pro 

postupnou dekompozici systému musíme rozhovor opakovat a upřesňovat si 

požadavky na systém.  

Konkrétní dotazy z mé strany se týkaly dvou oblastí – funkční a vizuální 

stránky vyvíjeného informačního systému. Formulovala jsem celkovou architekturu 

a design systému.  

 

Odpovědi budoucího uživatele z oblasti funkčnosti vyvíjeného systému 

- vyhledávání zákazníka podle názvu firmy (příjmení), vyhledávání 

objednávek podle čísla 

- zaznamenávání dat o zákazníkovi a aktualizace těchto informací 

- automatický výpočet předběžné ceny pronájmu dle zadaných kilometrů  

a aktuální ceny za kilometr u nákladních automobilů, případně dle ceny 

pronájmu na hodinu a množství předpokládaných hodin  

u vysokozdvižných vozíků 

- zobrazování dat o zákazníkovi pro případné vypočítání slevy 

 

Odpovědi budoucího uživatele z oblasti designu vyvíjeného systému 

- vzhled obrazovky laděn do barev loga společnosti (modrá bílá) 

- zápis dat, aby byl přehledný a strukturovaný tak, aby vhodně na sebe 

navazoval  
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Jako druhou metodu jsem využila Studium dokumentací a předpisů 

z dané oblasti. Musela jsem pochopit dosavadní systém, jak segmentu dopravy, 

tak ostatních předmětů podnikání. Proniknout do technologických procesů 

probíhající ve firmě.  

Pro společnost jsou důležité tyto následující zákony a předpisy: 

381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu  

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).  

§ 1 Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů 

 Katalog odpadů je v tabulce 1 uvedená v dřívější kapitole. Druhou tabulkou je 

seznam nebezpečných údajů, kterou uvádím na další straně – Tabulka 2 Seznam 

nebezpečných odpadů.  

§ 2 Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 

Odstavec 1 Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod 

šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž 

první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí 

dvojčíslí druh odpadu. 

 

Katalog odpadů se používá při nákupu, skladování, zpracování, třídění  

a prodej odpadů.  

383/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady. Tímto zákonem se mění zákon č. 185/2001, č. 283/1991.  

478/2008 Sb. – Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů.  

281/2007 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění prováděcí 

vyhláška k zákonu o silniční dopravě č.478/2000 Sb. 

56/2001 Sb. – Vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Touto vyhláškou se mění vyhláška 478/2008 ze dne 23. 9. 2008 

zákon o silniční dopravě.  



Bc. Petra Fuchsíková: Analýza a projektování systému 

Ostrava 2009  14 

Tab. 2  Seznam nebezpečných odpadů [4] 

Číslo Popis odpadu 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování 
nerostů a kamene 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství  
a z výroby a zpracování potravin 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru  
a lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického 
zpracování uhlí 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 
(barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10  Odpady z tepelných procesů 

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů  
a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě 
odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály  
a ochranné oděvy jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst) 

18 
Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi 
souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích 
zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu,  
z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku  
a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
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Další metoda je pozorování. Je zřejmé, že pokud chce člověk proniknout do 

chodu systému, musí se stát jeho součástí. Pochopit jak systém v běhu pracuje  

a pozorovat co by se dalo vylepšit. Doposud není ve společnosti navrhovaný 

systém, proto jsem se nezabývala opravou a vylepšením dosavadního 

evidenčního systému objednávek. Ovšem pozorovala jsem chod firmy, aniž bych 

nějak zasahovala do průběhu a psala jsem si podklady na zlepšení, případně jsem 

si představovala podchycení budoucí evidence jednotlivých částí.  

Jelikož společnost segment dopravy využívá pro vlastní potřebu, bylo vhodné 

tuto činnost analyzovat. Hlavním rozdílem bylo, zda se jedná o dopravu 

nebezpečného odpadu, či nikoli. Pokud ano, musely se využít speciální kontejnery 

na přepravu nebezpečného odpadu, pokud ne, mohl být odpad odvezen přímo 

v nákladním prostoru automobilu. Pro přepravu odpadu byly nutné vypsat 

formuláře – např. Evidenční list pro přepravu nebezpečného odpadu pro území 

ČR, Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními 

motorovými vozidly, apod.  

Využila jsem přístupu k provádění analýzy průzkum po organizačních 
celcích. Zaměřuji se na činnosti prováděné v daném útvaru, což znamenalo 

soustředění se na segment dopravy, protože bude předmětem řešení mé 

diplomové práce. Zajímalo mě, jak je tento segment propojen s jinými, např. 

doprava v závislosti s nebezpečnými odpady, jaké normy musí navíc splňovat, 

oproti přepravě běžných materiálů. Dále jaké formuláře musí firma navíc vyplnit  

a přiložit řidiči pro přepravu kvůli případné kontrole.  

Posléze jsem se zaměřila na sledování vazeb příčiny a následku, akci  

a reakci v podniku. Jestliže společnosti přijde faktura, objednávka, nabídka - co 

nastává poté. Tím můžeme ve společnosti popsat informační toky. Jedná se  

o závislosti vstupů na výstupech. V praxi to znamenalo, že jsem pozorovala 

jednotlivé impulsy, které byly spouštěcími mechanismy pro dané činnosti. Např. 

když na provozovnu přišel drobný prodejce, musel se vypsat doklad o příjmu, 

jehož náležitosti byly: Jméno, adresa, datum, číslo občanského průkazu, materiál 

na odkup, kilogramy, částka za materiál v Korunách podpis dodavatele. Poté se 

také musel vypsat výdajový pokladní doklad na celkovou částku.  

Velmi důležitou částí je analýza informací o objektech, kde jsem se 

seznámila s druhy barevných kovů, které společnost vykupuje, složení olovněných 

akumulátorů, které odkupují a jednotlivé části dále prodávají, parametry všech 
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Stav odpadu na skladě 

Dostatek množství 

 Vytvoření nabídky 

 Zaslání nabídky 

Potvrzení nabídky 

 Objednávka 

Potvrzení objednávky 

 Dodávka odpadu 

 Vystavená faktura 

Ano 

Konec 

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 

Ne 

nákladních automobilů, které chce společnost nabízet k pronájmu, tachografy, 

které se evidují u každého nákladního automobilu, ccs karty důležité pro řidiče, 

apod. Velké množství objektů a vztahů mezi nimi nám nastiňuje návrh vstupů – 

obrazovky pro evidenci objednávek, výstupů a algoritmů pro jejich zpracování.  

Procesní analýza se zaměřuje, jak už je z názvu patrné, na procesy 

probíhající ve společnosti jako celky. Jak například probíhá proces objednávky 

olova. Nejdříve přijmeme objednávku od společnosti Kovohutě Příbram na určité 

množství olova. Společnost musí rozbít x kusů akumulátorů, aby měla dostatečné 

množství olova na objednávku. Pak objednané zboží dopraví objednateli, přičemž 

musí vystavit evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR, 

nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými 

vozidly, záznam o provozu vozidla nákladní dopravy, návěští a vydanou fakturu.  
Obecný postup vytvoření nabídky se dá vyjádřit následujícím zástupným 

schématem pro jakékoliv zboží -obecný algoritmus viz obrázek 1.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 1 Algoritmus činností 
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 Algoritmus začíná zjištěním stavu surovin, jestliže mají dostatečné množství 

zásob, např. kyseliny z olověných akumulátorů, vytvoří nabídku odběratelům, 

zašle ji a v případě kladného přijetí dorazí objednávka. V případě, že je 

objednávka vyhovující, potvrdí ji společnost a přichází na řadu dodávka odpadu. 

Jestliže se nejedná o nebezpečný odpad, většinou mají odběratelé prostředky na 

odvezení, ovšem v tomto případě se musí kyselina převážet ve speciálních 

kontejnerech a ty už běžně odběratelé nemají. Proto je nabídka segmentu dopravy 

společností Šrotkovy Ostrava s.r.o. opravdu důležitá.   

3.3 Analýza vnějšího prostředí společnosti 

 Jelikož má společnost zájem nabízet dopravní služby, je nutné zanalyzovat, 

co je podstatným okolím firmy. Vzhledem k  předmětům svého podnikání 

společnost spolupracuje s různými dodavateli a odběrateli, různými organizacemi 

a společnostmi. Podstatné okolí působí na systém společnost ŠROTKOVY  

a taktéž opačně a skládá se dle mé analýzy z těchto prvků: 

 

 Banka 

 Finanční úřad 
 Dodavatelé 

 Odběratelé 
 Lékař 
 Školící společnost 
 Životní prostředí 

 Servis 
 
 

Jednotlivé části okolí popisuji dále pod obrázkem 2 Podstatné okolí 

společnosti. Rozhodla jsem se popsat podrobněji ty prvky, které nejsou zřejmé na 

první pohled. Například se jedná o významné dodavatele, odběratele apod. oproti 

finančnímu úřadu a bance, kde jsou vztahy s těmito institucemi patrné. Právě 

z hlediska dopravy je jasně vidět na množství dodavatelů a odběratelů význam 

poskytování dopravních služeb společnostem.  
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Obr. 2 Podstatné okolí společnosti 

 

Banka 

 Z charakteru této instituce je vše zřejmé, proto se jí podrobněji nebudu 

zabývat. Společnost posílá bance příkazy k zaplacení daně, faktur, apod. Naopak 

banka posílá výpisy s podnikatelského účtu.  

Finanční úřad 

 Finanční úřad zasílá společnosti výměr daně a firma opačně zasílá daňové 

přiznání za příslušný rok.  

Dodavatelé 

 Významné dodavatele společnosti uvádím níže, drobné dodavatele nebo 

fyzické osoby vynechávám. Haná metal Prostějov se zabývá výkupem  

a zpracováním kovových odpadů a dodává společnosti potřebný šrot. J.Smýkal – 

Valašská Polanka se zabývá podnikáním v oblasti nakládání s odpady, které firmě 
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dodává. J. Hýbl – Olomouc, je taktéž dodavatelem odpadů. KOVOs Tovačov, 

v.o.s., Troubky – Kout, se zaměřují na výkup akumulátorů, železa  

a barevných kovů, které nám podle potřeby dodávají. Marius Pedersen a.s. 

provádí komplexní nakládání s odpady a spolupracuje s firmou Šrotkovy. Další 

významným dodavatelem je firma ASA a.s., zabývajících se nakládáním  

s odpady a poskytováním komunálních služeb.  

 Komunikace mezi společností a dodavateli probíhá obvykle nabídkou 

dodavatele, na ni většinou v případě kladného přijetí navazuje objednávka 

společnosti a následná vystavená faktura od dodavatele za objednané suroviny.  

Odběratelé 

 Odběratelem, který zajišťuje likvidaci elektrolytu je firma PRECHEZA a.s. 
Přerov. Dalším z odběratelů jsou Kovohutě Příbram, odebírají akumulátorové 

olovo. To je ukládáno do plastových kontejnerů a je expedováno k dalšímu 

zpracování. Společnost SAKER spol. s r.o., Kroměříž patří mezi významné 

zpracovatele barevných kovů a kovového odpadu, která od společnosti Šrotkovy 

odebírá potřebné zboží. SICHER-KOVY spol. s r.o. spravuje ekologické šrotiště a 

vykupuje suroviny. Odběratel TROJEK, s.r.o. je významná tuzemská společnost, 

která se zabývá nakládáním s ocelovými odpady  

a barevnými kovy, které od nás odebírá. Dalšími odběrateli jsou např. Mimetal 

Tursko nebo Centrummat Ostrava s.r.o.  

 Vazby mezi společností a odběrateli jsou totožné, pouze obrácené. 

Společnost nabídne odběratelům své suroviny a ta v případě souhlasu s nabídkou 

zašle objednávku. Posléze společnost zhodnotí skladové zásoby  

a v případě dostatečného množství surovin potvrdí objednávku a následně vystaví 

fakturu odběrateli na danou částku.  

Lékař 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení společnosti a plnění dalších úkolů státní 

správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. 

 Příkladnou vazbou mezi těmito prvky je zaslaný seznam zaměstnanců 

společností a krajská hygienická stanice vystaví za vyšetření zaměstnanců 

fakturu.  
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Školící společnost 

AUTOŠKOLA MILOTOVÁ - Školení řidičů-referentů a řidičů do 7,5t zákon  

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

 Jelikož je společnost povinna ze zákona posílat své zaměstnance na 

pravidelné prohlídky, zasílá školící společnosti objednávku na školení a seznam 

zaměstnanců, kteří jej podstoupí. Následně školitel zasílá fakturu za provedené 

služby.  

Životní prostředí 

 Společnost je povinna se řídit zákony, normami a vyhláškou vzhledem 

k životnímu prostředí. Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona  

č. 93/2004 Sb. a ve znění zákona č.163/2006 Sb. podléhají legislativou vymezené 

investiční záměry povinnosti posoudit vliv zamýšleného projektu na životní 

prostředí. Společnost musí splňovat dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb, kterou 

provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb o ochraně přírody  

a krajiny, absenci veškerých rostlinných a živočišných druhů, jenž jsou předmětem 

ochrany. A taktéž zákon č. 244/1992 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 Jelikož společnost musí splňovat dané zákony či vyhlášky, jsou povinni si 

tyto dokumenty zajistit.  

Servis 

 Veškerý servis vysokozdvižných vozíků zajišťuje společnost SW TECHNIK  
s. r. o., která také zajišťuje dodávku náhradních dílů manipulační techniky, 

provádění revizí LPG, provádění pravidelných ročních kontrol. Záruční a pozáruční 

opravy a údržba vozidel MAN zajišťuje společnost AXA truck a.s. 

 Společnost na servisní středisko zasílá seznam požadavků, které chtějí na 

nákladních automobilech, či vysokozdvižných vozících opravit. Opačnou vazbou je 

faktura vystavená společnosti.  
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3.4 Analýza vlastních činností společnosti 

Jak již bylo dříve řečeno, společnost Šrotkovy Ostrava s.r.o. se zabývá 

podnikáním v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, viz obrázek 3.   

Obr. 3 Schéma předmětů podnikání společnosti 

Rozdělení předmětů podnikání: 
 Výkup, úprava a prodej odpadů mimo přílohy zákona č. 455/91 Sb. 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, prací a služeb 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Výkup, úprava a prodej odpadů mimo přílohy zákona č. 455/91 Sb. 

 Společnost provozuje činnost, která je pro český trh firem jedinečná hlavně 

v době, kdy je vše zaměřeno na ekologii. Jedná se o předmět podnikání v oblasti  

s nebezpečnými odpady. Byla jsem seznámena, jak vše probíhalo na začátku, 

olovněné akumulátory se podle zákona musí zlikvidovat za danou finanční částku, 

což se některým firmám nelíbilo. Proto často olovněné baterie končily na dnech 

roklí zasypané hlínou a únik olova do podzemní vody byl zřejmý. Nejen proto se 

společnost Šrotkovy rozhodla tyto baterie vykupovat, oddělovat jednotlivé části a 

ty dále prodávat. Tím se postup zbavování baterií změnil na ekologickou likvidaci 

nebezpečného odpadu - firmy je dováží na odkup do sběren a dostávají za ně 

peníze. 

Tento předmět podnikání zahrnuje dodržování norem a podmínky pro 

ochranu životního prostředí, jelikož se zde pracuje s kyselinou.  

 
 

ŠROTKOVY 
Ostrava s.r.o. 

Výkup, úprava a 

prodej odpadů 

mimo přílohy 

zákona  

Koupě zboží za 

účelem jeho 

dalšího prodeje  

a prodej 

Zprostředkovatelsk

á činnost v oblasti 

obchodu, prací  

a služeb 

 



Bc. Petra Fuchsíková: Analýza a projektování systému 

Ostrava 2009  22 

Činnost je spojena se zpracováním olovněných akumulátorů. Nebezpečným 

odpadem je kyselina obsažená v bateriích. Baterie jsou nakupovány od sběrných 

surovin, drobných prodejců a firem. Dále jsou upraveny – odebrání olova, plastu  

a kyseliny.  

Pro přepravu olovněných akumulátorů je potřeba tří formulářů. Prvním 

formulářem je Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, 

následně pak Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR 

silničními motorovými vozidly, jako třetí formulář Návěští. Všechny tři pro 

nahlédnutí jsou k dispozici v příloze č. 1.  

 

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
Společnost vykupuje od firem i drobných prodejců v místě provozovny železo 

a barevné kovy, které není již nutno dále upravovat. Materiál se nezpracovává, ale 

třídí se na barevné kovy a železo o různé kvalitě a ceně.  

Do prodeje spadají jednotlivé části ze zpracování např. baterií, kabelů atd.  

U baterií se jedná o prodej olova a plastu.  

 

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, prací a služeb 

 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu: 

Jedná se o odkup kabelů, spotřební zboží, stroje (těžní stroje, motory)  

a věci, které obsahují barevné kovy. Dále následuje jejich zpracování - párání 

kabelů, demontáž motorů, odstranění všech částí, které neobsahují barevný kov, 

rozebrání a následné třídění jednotlivých dílů. Poslední částí je prodej koncovým 

zákazníkům – spotřebitelům, kteří tyto suroviny dále využívají.  

 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb:  

Firma se rozhodla nabízet a maximálně využívat předmětu podnikání - 

zprostředkovatelské činnosti v oblasti služeb. Bude se jednat o pronájem 

nákladních automobilů a vysokozdvižných vozíků široké veřejnosti. Je zde 

možnost poskytovat zákazníkům a firmám dopravu těmito automobily. Společnost 

je schopna nabídnout jak menší nákladní vozy, tak větší. Jedná se o Avii sklápěč, 

2x MAN valník s hydraulickou rukou, Tatra 815 sklápěč, vysokozdvižné vozíky 

Desta a Komatsu. Zákazník by pouze podal informace o materiálu, který chce 
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převézt a podle nich by mu firma nabídla vhodné nákladní vozidlo vyhovující pro 

přepravu zvolené suroviny. Od toho by se odvíjela nabídka Šrotkovů odběrateli  

a případná objednávka.  

Popsaný segment podnikání je předmětem zájmu mé diplomové práce, kde 

mám navrhnout evidenci objednávek v segmentu dopravy. 

 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
Aby mohla společnost provozovat první předmět podnikání - Výkup, úprava  

a prodej odpadů, musí být její podmínkou splnění požadavků z hlediska nakládání 

s tímto nebezpečným odpadem.  

Pod nebezpečnými odpady si představme olovněné akumulátory, které 

obsahují kyselinu. Společnost se zabývá rozbíjením těchto baterií. V důsledku to 

znamená, že zaměstnanci musí používat ochranné pomůcky a speciální oblečení 

při této práci. Taktéž je nutný pro činnost speciálně upravený prostor. Místo 

určené k rozbíjení baterií musí splňovat podmínky pro ochranu životního prostředí. 

Kyselina je odlévána do speciálních nádob, které musí dodržovat normu.  

I v oblasti dopravy těchto nebezpečných odpadů se přísně dohlíží na přepravu. 

Tento předmět podnikání se musí každé tři roky obnovovat a je velmi těžké splnit 

všechny požadované podmínky dané ze zákona pro tuto činnost.  

 

Popis materiálových vazeb mezi jednotlivými segmenty podnikání  

 Jelikož složitost problematiky činnostního zaměření firmy je velmi značná, 

z tohoto důvodu je vhodné považovat jednotlivé předměty podnikání za relativně 

autonomní subsystémy a zkoumat jejich vzájemné vazby vzhledem k zamýšlené 

zprostředkovatelské činnosti v oblasti dopravy. Na obrázku 4 vidíme schéma 

materiálního vztahu mezi jednotlivými předměty podnikání.  

 Pozn. Předmět podnikání – označení PP. 
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Obr. 4 Materiální vztah předmětů podnikání 

Popis vztahu 3PP a 1PP 

Nebezpečný odpad (olověné akumulátory) společnost vykupuje, zpracovává 

a následně jednotlivé části prodávají. Pokud je některá část prodána (olovo, plast, 

kyselina), společnost zajišťuje i odvoz nebezpečného odpadu. Pro přepravu jsou 

nutné speciální nádoby, aby např. kyselina neunikala na komunikaci.   

Popis vztahu 3PP a 2PP 

Nakoupené zboží - železo, barevné kovy, kabely za účelem dalšího prodeje 

se následně prodávají zákazníkovi. V mnoha případech se jedná  

o větší množství, které je potřeba k zákazníkovi dopravit. Proto společnost nabízí  

i dopravu zboží do místa určeného zákazníkem svými vlastními nákladními 

automobily.  

Popis vztahu 3PP a 4PP 

 Poslední předmět podnikání, který má společnost zapsán v obchodním 

rejstříku umožňuje podnikat v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Jedná se 

 
1.PP 

Výkup, úprava a 
prodej odpadů 
mimo přílohy 

zákona  
č. 455/91 Sb. 

 
2.PP 

Koupě zboží za 
účelem jeho dalšího 

prodeje  
a prodej 

3.PP 
DOPRAVA 

Zprostředkovatelská 
činnost v oblasti 
obchodu, prací  

a služeb 

 
4.PP 

Podnikání v oblasti 
nakládání  

s nebezpečnými 
odpady 

Olověné akumulátory 
Olovo 
Plast 
Kyselina 

Železo 
Barevné kovy 
Kabely 

Speciální  
nádoby na přepravu nebezpečného 
odpadu 
Ochranné pomůcky pro nakládání  
s nebezpečným odpadem 
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o nejvíce protěžovanou část podnikání, která je ojedinělá mezi podnikateli. Tento 

nebezpečný odpad, jak už jsem zmínila, klade důraz jak na pracovní prostředí, 

pomůcky, odlévá se do speciálních nádob, které musí dodržovat normu. Důležitá 

je v této chvíli doprava – v uvedených nádobách se přepravují na místo určení 

zákazníka.  

3.5 Datová analýza agendy doprava 

 V současné době pro všechny předměty podnikání se používají stejné 

formuláře dokladů, ovšem vypisují se patřičná data. Veškeré doklady se evidují 

v papírové podobě. Jednotlivé formuláře týkající se dopravy, která je předmětem 

mého zájmu jsou k dispozici v příloze 1 až 7.  

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů pro území ČR 

 Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit 

evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence 

přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě 

zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál 

provozovny. Společnost využívá dvě formy tohoto dokladu, podle předtisku na 

daném formuláři – viz příloha 1,2. Firma má předtištěnou verzi formuláře, kde má 

již vyplněny údaje o příjemci, místu nakládky a dopravci, nebo evidenční list 

vypisují celý.  

 Doklad obsahuje jak odesílatele a příjemce, kde jsou uvedeny informace  

o názvu společnosti, adresy sídla firmy, místo nakládky a vykládky určené opět 

názvem společnosti, adresou, kontaktem, IČ a IČZÚJ. Dalším údajem jsou 

připojené doklady k evidenčnímu listu, jako je identifikační list a Návěští. 

Informace o dopravci obsahují stejné data jako u odesílatele a příjemce a navíc 

podrobnosti o nákladním automobilu, případně i návěsu. Další náležitostí 

formuláře je název nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů, kód odpadu  

a množství. Poslední částí jsou kolonky pro datum – náklad předán dopravci, 

náklad předám příjemci, náklad přijal a původce.  
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Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními 
motorovými vozidly 

 Jedná se o listinu o dopravní smlouvě mezi dopravcem a odesilatelem. 

Nemá povahu cenného papíru, považuje se za pouhé potvrzení obsahu dopravní 

smlouvy. Formulář je k dispozici v příloze 2. 

 Obsahem je název, adresa, kontakt a IČ odesílatele, příjemce a dopravce. 

Tytéž údaje zahrnuje místo nakládky a vykládky. V případě nehody je kolonka pro 

připojené doklady k formuláři. Dále tiskopis poskytuje data o UN číslu odpadu, 

oficiální pojmenování dle ADR, třídě, obalové skupině, ADR  

a množství, počet, kusy. Následují tři políčka pro datum – náklad předán dopravci, 

příjemci a náklad přijal.  

Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy 

 Řidič musí mít tento záznam během provozu vozidla při sobě a předložit jej 

na vyzvání k tomu oprávněným orgánům. Ve formuláři jsou vypsána veškerá data 

o nákladním automobilu.  

 Vyplněné údaje jsou o SPZ nákladního automobilu, tovární značka, typ, druh 

a zařízení, už. hmotnost v tunách, druh pohonu, osádka vozidla a pracovní 

zařazení. Dále informace o dopravci, místo nakládky, vykládky, druh nakladu, čas 

přistavení. Taktéž se musí vyplňovat čas odjezdu a příjezdu ze stanoviště, stav 

počítadla po příjezdu a před odjezdem v kilometrech a rozdíl těchto položek.  

Evidence o výdeji a vrácení tiskopisu „Záznam o provozu vozidla nákladní 
dopravy“ 

 V případě, že řidič obdrží tiskopis pro přepravu - Záznam o provozu vozidla 

nákladní dopravy, který musí při přepravě nakládky mít, je za něj zodpovědný a je 

vedena evidence o tomto držení. Tiskopis je v příloze 3.  

 Základními údaji jsou - evidenční číslo záznamu, SPZ vozidla, které tento 

tiskopis přepravuje, jméno a příjmení řidiče vozidla, datum výdeje  

a vrácení, případné další doplňující údaje.  

Návěští  

 Jedná se o písemnost, kterou dodavatel oznamuje odběrateli, že zboží je 

připraveno k přepravě (používá se při dodávkách většího množství zboží). 

Smyslem této zprávy je, aby byl odběratel informován, že zboží je na cestě, mohl 
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si včas připravit místo ve skladu, zajistit vyložení zboží apod. Podrobný formulář 

v příloze 4.  

 Obsahuje údaje o dodavateli, odběrateli, datum odeslání, informace  

o dopravním prostředku, stanice odesílací a určení udána pouze městem. 

V popisu dále nalezneme třídu odpadu, druh materiálu, množství a prodejní cenu. 

Kontakt na dodavatele ve formě telefonu/faxu, DIČ a IČ.  

3.6 Parametry nákladních automobilů a vysokozdvižných vozíků 

 V současnosti společnost disponuje s čtyřmi nákladní automobily – Tatra,  

2x Man a Avia. Dále třemi vysokozdvižnými vozíky – Komatsu a 2x Desta. 

Všechny jsou připravené k pronájmu zákazníky, jelikož mají splněny veškeré 

servisní prohlídky. V případě, že bude výnosné podnikání v oblasti poskytování 

služeb (dopravy), je společnost připravena nakoupit další nákladní automobily  

a vysokozdvižné vozíky podle zájmu ze strany zákazníků. 

TATRA 815 T2 KONTEJNER 

 Státní poznávací značka OVC 7158, Typ 815 NK, rok výroby 1992. Pohot. 

hmotnost 14280 tun včetně kontejnerů, užit. hmotnost 9200 tun (snížená  

o přepravní kontejner). Délka 7,06 metrů, šířka 2,1 metrů a výška 2,4 metrů. 

Spotřeba 28 až 32 litrů na 100 kilometrů.  

 

Údaje pro zákazníka: 

 nosnost 9,2 tun,  

 spotřeba 31,5l/100km, 

 rozměr nákladového prostoru 

7060x2100x2400mm 

              Obr. 5 TATRA 815 Kontejner 

MAN LE18280 HR VALNÍK 

 Státní poznávací značka 3T5 2783, Typ LE 18280, D0826 LFL 01. Třída 

škodlivin Euro 2. Turbo přeplňování a chlazení plnícího vzduchu, počet válců 6 řad 

na stojato. Vrtání 108 mm, zdvih 125, objem v litrech 6,871. Kompresní poměr 

16,5:1, výkon dle ISO 206KW/280HP při otáčkách 2400 jedna minuta, pořadí 

zapalování 1-5-3-6-2-4. Spotřeba na 100 kilometrů 23 litrů.  
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Údaje pro zákazníka: 

 nosnost 11tun,  

 spotřeba 23l/100km, 

 rozměr nákl. prostoru 

6200x2400x950mm, 

 hydraulická ruka max.7tun, při 

maximálním vysunutí 6,5m max. 0,9tun. 

         Obr. 6 MAN LE18280 HR Valník 

 

MAN LE18280 HR VALNÍK 

 Státní poznávací značka 2T9 1579, Typ LE 18280, D0826 LFL 01. Třída 

škodlivin Euro 2. Turbo přeplňování a chlazení plnícího vzduchu, počet válců 6 řad 

na stojato. Vrtání 108 mm, zdvih 125, objem v litrech 6,871. Kompresní poměr 

16,5:1, výkon dle ISO 206KW/280HP při otáčkách 2400 jedna minuta, pořadí 

zapalování 1-5-3-6-2-4. Spotřeba na 100 kilometrů 23 litrů.  

 

Údaje pro zákazníka: 

 nosnost 11tun,  

 spotřeba 23l/100km, 

 rozměr nákl. prostoru 

6200x2400x950mm, 

 hydraulická ruka max.7tun, při 

maximálním vysunutí 6,5m max. 0,9tun. 

              Obr. 7 MAN LE18280 HR Valník 

AVIA D85 KONTEJNER 

 Státní poznávací značka 4T4 6091, Typ D90 D432 – kontejner CTS 5038. 

Motor D432, počet válců 4/16, vrtání válců 102 mm, zdvih pístů 120 mm, celkový 

objem válců 3922 cm3. Maximální čistý výkon dle EHK 85 100KW/ 

2400 m-1. Vstřikovací systém mech. rotační čerp. Bosch. Užit. hmotnost 4900 kg, 

nosnost na přední nápravu maximálně 3200 kg. Vozidla s přívěsem plus 15%. 

Průměrná provozní spotřeba je 16 až 17 litrů na 100 kilometrů.  
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Údaje pro zákazníka: 

 nosnost 5tun,  

 spotřeba 17l/100km, 

 rozměr nákladového prostoru 

3800x2000x1100mm. 

        Obr. 8 AVIA D85 Kontejner 

VZV DESTA DV 35 A 

 Rok výroby 1997, motor Zetor 7701, čtyřdobý chlazený vodou, vrtání  

ø 102 mm, zdvih 120 mm. Výkon 52KW při 2200 otáčkách, spotřeba 4 litry MH. 

Pořadí vstřiků 1-3-4-2, nosnost 3500 kg.  

 

Údaje pro zákazníka: 

 nosnost 3500kg,  

 výška zdvihu 120mm. 

          Obr. 9 VZD DESTA DV 35 A 

DESTA DV 35 C 

 Rok výroby 2000, Typ motoru Zetor Z7701, čtyřválcový – nafta. Vrtání  

ø 102 mm, zdvih 120 mm, nosnost 3500 kg.  

 

Údaje pro zákazníka: 

 nosnost 3500kg,  

 výška zdvihu 120mm. 

 

          Obr. 10 DESTA DV 35 C 

KOMATSU FD 35 AT 16R 

 Rok výroby 2007, Typ motoru – naftový Komatsu 4D98E, výkon 53KW, 

otáčky 2400, čtyřtakt. Posun do stran 10cm, otočení 360°, nosnost 3500 kg. 

 

Údaje pro zákazníka: 

 nosnost 3500kg,  

 posun do stran 10cm, 

 otočné 360°. 

         Obr. 11 KOMATSU FD 35 AT 16R 
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 Na základě zjištěných skutečností ve společnosti - vzhledem k vozovému 

parku a k současným dokladům vytváříme nový evidenční systém objednávek.  

3.7 Specifikace požadavků na systém 

 Vyvíjený systém je určen pro uživatele – zaměstnance společnosti, který 

bude sloužit pro evidenci objednávek v segmentu dopravy. Záměrem je snadná  

a rychlá evidence objednávek vypůjčených nákladních automobilů  

a vysokozdvižných vozíků. Vyvíjený systém by měl také obsahovat seznam 

nabízených nákladních automobilů a vysokozdvižných vozíků i se svými 

parametry. Fyzické prostředí musí splňovat podmínky pro práci s počítačem, kde 

bude systém spuštěn. Vnější rozhraní systému tvoří zákazníkovy požadavky na 

objednávky, které bude zaznamenávat zaměstnanec společnosti. Výstupem 

z informačního systému je pak vybrání vhodného typu dopravního prostředku, 

který vyžaduje zákazník a sepsání objednávky na daný termín. Vyvíjený systém 

budou používat zaměstnanci a zákazníkům bude k dispozici soupis parametrů 

nákladních automobilů a vysokozdvižných vozíků a jejich cenové ohodnocení na 

kilometr či hodinu.  

3.7.1 Vyhledávání potřebných dat 

 vyhledávání v databázi dle názvu firmy nebo u fyzických osob příjmení, 

značky nákladního automobilu, typu vozíku, čísla objednávky 

 třídění dat podle názvu firmy (příjmení), značky nákladního auta, typu 

vysokozdvižného vozíku a čísla objednávky 

3.7.2 Požadavky na systém 

Systém bude evidovat objednávky 

 V segmentu objednávek dopravy je potřeba vkládat nové objednávky  

a jejich následná aktualizace. Pro potřebu je dostupné vyhledávání objednávek 

podle čísla objednávky a následná změna daných údajů. U jednotlivých zákazníků 

bude mít možnost zaměstnanec si zobrazovat údaje o předchozích objednávkách, 

pro sestavení eventuální slevy apod.  

Systém bude evidovat zákazníky 
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 Zákazníka můžeme v navrhovaném informačním systému vyhledávat podle 

názvu firmy, nebo v případě fyzické osoby podle příjmení, dále vytvářet nového 

zákazníka, poté zákazníkovy údaje měnit a aktualizovat dle potřeby společnosti.  

Systém bude evidovat nákladní automobily 

 U nákladních automobilů pověřený zaměstnanec může měnit údaje, mazat 

jednotlivé nákladní prostředky, v případě nákupu nových automobilů je přidávat do 

databáze. Zaměstnanec má možnost vyhledávat nákladní automobil podle značky. 

Systém bude evidovat vysokozdvižné vozíky 

 U vysokozdvižných vozíků máme podobné možnosti jako u nákladních aut. 

Můžeme přidávat a následně aktualizovat informace o vysokozdvižných vozících  

a vyhledávání bude dostupné pod typem vozíku.  

Spolupráce v tabulkách databáze  

 Systém umožňuje vyhledávat potřebná data podle zadaného kritéria. 

3.7.3 Požadavky na bezpečnost  

 Do systému bude mít možnost zapisovat pouze zaměstnanec nebo vedení 

společnosti, taktéž provádět případné změny v systému (úprava parametrů 

nákladních automobilů, vozíků, zablokování daného automobilu pro vlastní 

potřebu, apod.).  

3.7.4 Specifikace požadavků na vstupy systému 

 Získání dat o zákazníkovi se realizují při první objednávce. Veškerá data jsou 

zapsána do počítače zmocněným zaměstnancem. Údaje jsou naváděny do firemní 

databáze pro případné vyhledávání, třídění, práci s těmito daty. Jsou také 

možným podkladem pro vytváření formulářů. Systém by měl být kompatibilní s OS 

Windows XP, Windows Vista 2007.  

 Aktivním vstupem do systému jsou údaje o zákazníkovi a jeho identifikaci, 

poté objednávka zákazníka. Následují údaje o nákladních automobilech  

a vysokozdvižných vozících.  

3.7.5 Specifikace požadavků na výstupy systému 

 Systém, do něhož si od zákazníka zaznamenáme potřebná data, slouží pro 

zrychlení objednávání a pro eventuální slevu, kterou hodlá zadavatel poskytovat 

v případě častého objednávání dopravy přes naši společnost.  
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3.7.6 Formuláře pro vyvíjený evidenční systém 

Pro evidenci objednávek 

 Ve formuláři objednávky, budeme zobrazovat data o zákazníkovi, který 

objednávku zadává, předmět objednávky, což bude u objednávky nákladních 

automobilů údaje k typu nákladního automobilu, informace o množství 

předběžných kilometrů a ceny za kilometr. Další částí bude předběžná cena za 

poskytované služby, datum vypůjčení a vrácení, trasa cesty, aby se mohl řidič na 

daný termín připravit. Následně místo a datum vyplnění a samozřejmě podpis 

objednatele. Obdobně bude formulář vypadat pro vysokozdvižné vozíky.  

Pro evidenci zákazníka 

 Obsahem formuláře bude podrobné zachycení zákazníkových údajů. Kromě 

názvu firmy musí být vyplněna kontaktní osoba, pro případné spojení společnosti 

Šrotkovy s objednatelem. Dále údaje o adrese a kontaktních údajích. Taktéž bude 

formulář obsahovat údaje o případné slevě zákazníka podle množství objednávek.  

Pro evidenci nákladních automobilů 

 Podobně jako u formuláře zákazníka budou ve formuláři nákladních 

automobilů podrobně zachyceny údaje sloužící k identifikaci, jako např. státní 

poznávací značka, typ a značka nákladního automobilu. Dále údaje sloužící i pro 

zákazníka – nosnost, spotřeba automobilu, rozměr nákladového prostoru apod.  

Pro evidenci vysokozdvižných vozíků 

 Formulář bude sloužit pro přesnou identifikaci vysokozdvižného vozíku, kde 

bude nutné zadat typ vozíku, jako u automobilu nosnost, výšku zdvihu, otočení  

o 360 stupňů atd.  

3.6.7 Poplatky spojené s pronájmem 

1. v případě zrušení objednávky 

- částka potřebná na výdaje spojené s dopravou (doplacení hodinové mzdy 

řidiči, stání nákladního automobilu) 

2. v případě omezení objednávky 

- částka, která je adekvátní při nevyužití předběžných smluvených kilometrů či 

hodin pronájmu u vysokozdvižných vozíků 
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3. v případě čekací doby  

- nejedná se o kilometry (hodiny) provozu, ale o čekací dobu u nákladních 

automobilů či vysokozdvižných vozíků 

4. v případě využití hydraulické ruky 

- u některých nákladních automobilů je možnost využít hydraulické ruky, za 

kterou bude účtován předem dohodnutý poplatek 

3.6.8 Archivace uložených dat 

 zálohování uložených dat na pevné disky 

 zálohování dat na CD-R 

 možnost tisku objednávek 

 

 Dle specifikace požadavků na vstupy a výstupy na vyvíjený systém jsem 

pokračovala analýzou a návrhem konceptuálního schématu systému pro evidenci 

objednávek v agendě dopravy. 
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4 Analýza a návrh konceptuálního schématu systému pro 
evidenci objednávek v agendě dopravy 

 V předchozích částech práce jsem provedla analýzu současného stavu 

zpracování firemních agend, kde jsem popsala současnou firemní problematiku  

a údaje o vstupech této zpracovatelské firmy. Dále jsem dle rozhovoru  

s jednatelem společnosti podchytila odpovědi budoucího uživatele na funkčnost  

a vizuální stránku vyvíjeného systému. Analýzou vnějšího prostředí společnosti 

jsem popsala podstatné okolí, které společnost ovlivňuje. V další části jsem se 

zaměřila na analýzu vlastních činností společnosti, abych popsala vzájemnou 

provázanost jednotlivých předmětů podnikání a orientovala jsem se hlavně na 

segment dopravy, který chce společnost zavést. Jelikož společnost měla doposud 

pouze papírovou formu všech dokladů, popsala jsem datovou analýzu agendy 

doprava, abych mohla následně dle specifikace požadavků na systém vytvářet 

požadovaný evidenční systém objednávek. 

4.1 Teoretický základ konceptuálního schématu 

 Pojem konceptuální schéma znamená formalizovaný popis obsahu 

informačního systému. Popisujeme zde entity a vztahy mezi nimi. Pro znázornění 

konceptuálního schématu používáme konceptuální modely. Nejčastěji používaný 

je entitně relační model (E-R model). Typové zobrazení objektů a vztahů můžete 

vidět v E-R diagramu [3].  

Popis datové struktury 

Entita je objekt reálného světa, který je schopen nezávislé existence a je 

jednoznačně odlišitelný (jedinečný) od ostatních objektů. Příkladem entity je 

student, předmět, kniha, autor apod.  

Vztah (relace) je vazba mezi dvěma entitami. Například vztahu – studuje, pracuje, 

objednává, rezervuje. Vztahy se dělí na 3 druhy: 

 1:1 – je typ relace, kdy jednomu záznamu z tabulky první odpovídá vždy 

 jeden záznam z tabulky druhé a opačně. 
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 1:N – je typ relace, kdy jednomu záznamu z tabulky první může odpovídat 

 více záznamů z tabulky druhé a kdy jednomu záznamu z tabulky druhé 

 odpovídá vždy jen jeden záznam z tabulky první. 

 M:N – je typ relace, kdy každému ze záznamů jedné tabulky může odpovídat 

 více záznamů z tabulky druhé a naopak. 

Atribut je funkce přiřazující entitám či vztahům hodnotu popisného typu, určující 

některou podstatnou vlastnost entity nebo vztahu. Např. jméno, příjmení, ulice, 

věk. 

Parcialita naznačuje povinnost účasti ve vztahu.  

 Na obrázku 12 je vidět výše uvedený popis entity, vztahu a atributu v grafické 

podobě, kterou dále budu používat v entitně relačních diagramech. 

 

Obr.12 Grafické vyjádření 

Primární klíč označuje jedno nebo více polí, jejichž hodnota nebo kombinace 

hodnot jedinečně identifikují každý záznam v tabulce. Většinou se označuje jako 

ID. Například ID zákazník, ID knihy atd. 

Cizí klíč je jedno nebo více polí tabulky, odkazující na jedno nebo více polí 

primárního klíče jiné tabulky. 

Datové typy 

 Při návrhu databáze a tvorbě databázového modelu musí mít každý sloupec 

(pole) jedinečný název a určitý datový typ podle dat, která chceme ukládat. Datový 

typ je tedy primární vlastnost, která musí být definována pro každý sloupec (pole) 

v tabulce databáze. 

Text  - jedná se o textový řetězec - do maximální délky 255 znaků, kterou lze 

omezit nastavením vlastnosti Velikost pole. Je vhodný pro text nebo kombinaci 

textu a čísel, např. při zápisu adresy, nebo pro zápis čísla, která se nepoužívají 

v matematických výpočtech, jako jsou například telefonní čísla, identifikační čísla 

nebo poštovní směrovací čísla. 
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Číslo - datový typ určený pro uložení celých a reálných čísel s pevnou i plovoucí 

desetinnou tečkou. Je vhodný pro uložení číselných hodnot, používaných 

v matematických výpočtech, mimo výpočtů s peněžními částkami nebo výpočtů 

vyžadujících vysokou přesnost.  

Druh a velikost číselných hodnot uložených v poli typu Číslo lze ovlivnit 

nastavením vlastnosti Velikost pole. Právě určením velikosti pole lze následně 

určit, kolik místa na disku zabere toto pole. Umožňuje uložení 1, 2, 4 nebo 8 bajtů 

a dělíme tedy datový typ číslo na další podtypy: 

 Bajt (Byte) – datový typ o velikosti jednoho bajtu (8 bitů), uchovává 

celá čísla v rozsahu 0-255. 

 Celé číslo – datový typ o velikosti 2 bajty (16 bitů), uchovává čísla 

v rozsahu od -32768 do 32767. 

 Dlouhé celé číslo – datový typ pro uchování čísel o velikosti 4 bajty 

(32 bitů) a rozsahu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647. 

 Desetinné číslo – číselný datový typ, lze volit přesnost jako 

maximální celkový počet ukládaných číslic a měřítko, jako maximální 

počet ukládaných číslic za desetinnou čárkou. 

 Automatické číslo – pole tohoto datového typu obsahují jedinečná 

čísla generovaná buďto jako pořadová, tedy po sobě jdoucí čísla 

(s přírůstkem 1) nebo náhodná. Čísla jsou vkládána automaticky při 

přidání záznamu. Velikost je 4 bajty. 

Datum a čas – slouží k uložení informací o datu a čase a velikost pole je 8 bajtů. 

Ano/Ne – datový typ je určen pro data, která mohou nabývat pouze jedné ze dvou 

možných hodnot, jako je Ano/Ne, Pravda/Nepravda, Zapnuto/Vypnuto. Velikost 

pole je pak 1 bit. 

Měna – datový typ slouží k ukládání peněžních hodnot a zabraňuje 

zaokrouhlování v průběhu výpočtů. Tento datový typ je vhodný pro výpočet 

s měnovými jednotkami anebo pro výpočty s pevnou desetinnou čárkou, u kterých 

je velmi důležitá přesnost. Velikost pole je pak 8 bajtů. 

Memo – je datový typ určený pro delší texty a čísla, jako jsou například poznámky 

a popisy. Umožňuje uložení až 65 535 znaků.  
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4.2 Návrh konceptuálního schématu  

Entitně relační diagramy 
 Na základě teoretického rozboru v analytické části jsem podchytila tyto 

konkrétní entity. Výběr zvolených entit zákazník, nákladní auto a vysokozdvižný 

vozík vychází z analýzy současného stavu zpracování firemních agend, jelikož se 

jedná o podstatné náležitosti pro podnikání v oblasti dopravy. Z této analýzy 

vyplynulo mnou vytvořené schéma na obrázku 13.  

 

 

Obr. 13 Entitně relační model 

 Každá z entit má své atributy. U zákazníka je atributem Název firmy, který 

slouží k identifikaci společnosti, Jméno a příjmení kontaktní osoby, kterou 

potřebujeme evidovat z důvodu případného kontaktování zákazníka společností, 

adresa zákazníka, pro eventuální korespondenci, taktéž je důležitý mail, telefon, 

IČO společnosti. U Nákladního auta jsou atributy zpřesňující identifikaci vozidla – 

státní poznávací značka, dále údaje o vozidle jako je nosnost, spotřeba apod.  

U vysokozdvižného vozíku evidujeme taktéž značku vozíku pro identifikaci, 

nosnost a výšku zdvihu.  

 Vztah mezi entitami Zákazník a Nákladní auto nebo Vysokozdvižný vozík je 

Objednává, z čehož typ relace je M:N, kdy každému ze záznamů jedné tabulky 

může odpovídat více záznamů z tabulky druhé a naopak. To tedy znamená, že 

objednávka jednoho nákladního auta může být provedena více zákazníky a také 

jeden zákazník si může objednat více nákladních aut. Obdobný vztah platí  

i u vysokozdvižných vozíků.  
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Parcialita I. 
 Jedná se o vztah mezi entitami, který může a nemusí nastat. Nyní pokračuji 

s tímto schématem na tvorbě databázového schématu – to znamená rozložení 

vztahů M:N pro určení parcialit. 

 Analyzujeme dvě relace a to vztah mezi zákazníkem a nákladním autem  

a poté vztah mezi zákazníkem a vysokozdvižným vozíkem. Shrnutí uvedených 

pravidel je uvedeno v obrázku 14 pro nákladní auta a v obrázku 15 pro 

vysokozdvižné vozíky.  

Zákazník – Nákladní auto 

Relace:  Zákazník,  

   Nákladní auto 

Atributy relací: ID zákazníka, Název firmy, Jméno, Příjmení  

   ID nákl.auta, Státní pozn.značka, Nosnost, Spotřeba, Zákazník  

 

Obr. 14 Parcialita zákazník - nákladní auto 

 
Zákazník – Vysokozdvižný vozík 

Relace:   Zákazník, 

   Vysokozdvižný vozík 

Atributy relací: ID zákazníka, Název firmy, Jméno, Příjmení  

   ID vozíku, Značka vys. vozíku, Nosnost, Výška zdvihu, Zákazník  

 

Obr. 15 Parcialita zákazník - vysokozdvižný vozík 
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 Abychom dekomponovali vztah M:N, je nutné použít ještě další tabulku jako 

spojovací při tvorbě relace. Mezi entity zákazník a nákladní auto (vysokozdvižný 

vozík) vložíme objednávku automobilu (vozíku). Viz obrázek 16 – Upravený 

entitně relační model. 

Rozepsáním vazeb získáme tento podrobnější entitně relační model: 

 

Obr. 16 Upravený entitně relační model 

 
 Původní vztah mezi entitami Zákazník a Nákladní auto (vysokozdvižný vozík) 

byl M:N a vlivem vložení entity Objednávka automobilu (vozíku) byl změněn na 

1:N. Ovšem opět nám vzniká vztah M:N a to mezi entitami Objednávka automobilů 

a entitou Nákladní auto, kterou budeme řešit v následující části.  

 

Parcialita II. 
 Opět se jedná o vztah mezi entitami, který může a nemusí nastat. Zde máme 

dvě relace a vztah mezi nimi - Zákazník a Objednávka nákladního auta. Obdobné 

je to pro objednávku vysokozdvižného vozíku. Jednotlivé vztahy popisuji na 

obrázku 17 a 18.   
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Zákazník – Objednávka NA 

Relace:  Zákazník, 

   Objednávka NA  

Atributy relace: ID zákazníka, Název firmy, Jméno, Příjmení  

   ID objednávky NA, Datum vypůjčení NA, Datum vrácení NA,  

   Předběžná cena, Zákazník.  

 
 

Obr. 17 Parcialita zákazník - objednávka NA 

 
Zákazník – Objednávka VV 

Relace:  Zákazník, 

   Objednávka VV 

Atributy relace: ID zákazníka, Název firmy, Jméno, Příjmení  

   ID objednávky VV, Datum vypůjčení VV, Datum vrácení VV,  

   Čas vypůjčení, Zákazník.  

 

Obr. 18 Parcialita zákazník - objednávka VV 

  

 Vztah mezi entitami Objednávka NA a Nákladní auto nebo Vysokozdvižný 

vozík popisuje typ relace M:N, kdy každému ze záznamů jedné tabulky může 

odpovídat více záznamů z tabulky druhé a naopak. To tedy znamená, že 

objednávka může obsahovat více nákladních aut a také jedno nákladní auto může 

být na více objednávkách. Obdobný vztah platí i u vysokozdvižných vozíků – 

obrázek 19, 20. . 
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Objednávka NA – Nákladní auto 

Relace:  Objednávka NA 

   Nákladní auto 

Atributy relace: ID objednávky NA, Datum vypůjčení NA, Datum vrácení NA,  

   Předběžná cena, Zákazník 

   ID auta, Státní pozn.značka, Nosnost, Spotřeba, ID objednávky  

   NA    

 

 

Obr. 19 Parcialita objednávka NA - nákladní auto 

 
Objednávka VV – Vysokozdvižný vozík 

Relace:  Objednávka VV 

   Vysokozdvižný vozík 

Atributy relace: ID objednávky VV, Datum vypůjčení VV, Datum vrácení VV,  

   Čas vypůjčení, Zákazník 

   ID vozíku, Značka vys.vozíku, Nosnost, Výška zdvihu, ID   

   objednávky VV 

 

Obr. 20 Parcialita objednávka VV - vysokozdvižný vozík 

 V diagramu zobrazeném na obrázku č. 16 máme opět násobnost M:N mezi 

entitami Objednávka automobilu - Nákladní auto a jak již bylo řečeno, násobnost 

M:N v relačních databázích se nedá přímo realizovat, ale musí se rozepisovat do 

dvou vztahů typu 1:N a N:1, je tedy nutné diagram překreslit. V konečném 
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důsledku to znamená, že mezi entitu Objednávka automobilu a Nákladní auto 

vložíme další entitu, která nám tento vztah M:N změní na požadovaný. Vložila 

jsem tedy Položky auta a vnikl nám vztah 1:N a N:1. Obdobně to je  

u vysokozdvižného vozíku.  

 

 Tímto jsem dospěla do závěrečné fáze úpravy entitně relačního modelu a na 

obrázku 21 je zobrazen konečný výsledný diagram.  

 

 

Obr. 21 Konečný entitně relační model 

 

Parcialita III. 
 I zde platí volitelnost vztahů, kterou dále popisuji. Máme zde relaci 

Objednávka NA a Položky auta, na druhé straně Objednávka VV a Položky 

vozíky. Vztahy mezi entitami popisuji na obrázku 22 pro nákladní auta a 23 pro 

vysokozdvižné vozíky.   
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Objednávka NA – Položky auta 

Relace:  Objednávka NA 

   Položky nákladní auta 

Atributy relace: ID objednávky NA, Datum vypůjčení NA, Datum vrácení NA,  

   Předběžná cena, Zákazník 

   ID položky auta, ID auta, Množství před.kilometrů, Cena za km, ID 

   objednávky NA 

 

Obr. 22 Parcialita objednávka NA - položky auta 

 
Objednávka VV – Položky vysokozdvižné vozíky 

Relace:  Objednávka VV 

   Položky vysokozdvižné vozíky 

Atributy relace: ID objednávky VV, Datum vypůjčení VV, Datum vrácení VV,  

   Čas vrácení, Zákazník 

   ID položky vozíky, ID vozíku, Množství před.hod, Cena za hodinu, 

   ID objednávky VV 

 

Obr. 23 Parcialita objednávka VV - položky vozíky 

  

 Vytvořený vztah 1:N mezi entitami Objednávka automobilu a Položky auta je 

v pořádku. Znamená to, že jedné objednávce nákladního auta odpovídá několik 

položek nákladních automobilů a jedna položka automobilu odpovídá jedné 

objednávce.  
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Nákladní auto – Položky auta 

Relace:  Nákladní auto 

   Položky auta 

Atributy relace: ID auta, Státní pozn.značka, Nosnost, Spotřeba, ID objednávky  

   NA  

   ID položky auta, Množství před.kilometrů, Cena za km, ID   

   objednávky NA, ID auta 

 

Obr. 24 Parcialita nákladní auto - položky auta 

 
Vysokozdvižný vozík – Položky vozíky 

Relace:  Vysokozdvižný vozík 

   Položky vozíky 

Atributy relace: ID vozíku, Značka vysokozdvižného vozíku, Nosnost, Výška  

   zdvihu, ID  objednávky VV 

   ID položky vozíky, Množství před.hod, Cena za hodinu,   

   ID objednávky VV, ID vozíku, 

 

Obr. 25 Parcialita vysokozdvižné vozíky - položky vozíky 

Taktéž mezi entitami Nákladní auto a Položky auta vznikl vztah 1:N, který 

nám reprezentuje, že jednomu záznamu z tabulky Nákladní auta může odpovídat 

více záznamů z tabulky Položky auta a zároveň jednomu záznamu z tabulky 

Položky auta odpovídá vždy jen jeden záznam z tabulky Nákladní auto. Opět 

obdoba je u vysokozdvižného vozíku.  
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Od původního entitně relačního diagramu, kde se zobrazovaly vztahy M:N, 

které jsou nepřípustné pro tvorbu databázi, jsem postupovala další rozkreslením 

vazeb, až k získání výsledného entitně relačního diagramu, kde jsou veškeré 

vazby reprezentovány vztahem 1:N.  

4.3 Základní databázové struktury 

4.3.1 Tabulky pro vyvíjený informační systém  

 Ve všech tabulkách – Nákladní auto, Vysokozdvižný vozík, Objednávka NA, 

Objednávka VV, Položky nákladní auta, Položky vysokozdvižné vozíky, Zákazník, 

musí být u každého atributu napsán název pole, datový ty a popis datového typu.  

Nákladní auto 

 Primárním klíčem tabulky je ID auta, kdy datový typ je automatické číslo. 

Následuje identifikace automobilu pomocí státní poznávací značky, datovým 

typem je text, který má velikost pole 8 – zadání značky i s mezerou (3T5 9966). 

Nosnost a spotřeba mají zadaný datový typ Text. Rozměr nákladového prostoru je 

Text s velikostí pole 30 a vstupní maskou 9999\x9999\x9999;;_ pro zápis 3 čísel 

označujících rozměr nákladového prostoru automobilu v milimetrech 

(3500x2800x3000). V atributu Ostatní si může zaměstnanec zadat doplňující 

údaje v maximální délce pole 30 (např. rok výroby automobilu). Datovým typem 

ano/ne je pole Hydraulika pro označení možnosti. Typ nákladního automobilu má 

datový typ Text o velikosti pole 25, jedná se např. o typ skříňový, valník, kontejner 

atd. Značka vozu je taktéž reprezentována Textem o velikosti pole 20. Tabulku 

nákladní auto můžete vidět na obrázku 26 na následující straně.  

 

Obr. 26 Nákladní auto 
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Vysokozdvižný vozík  

 U vysokozdvižného vozíku – obrázek 27, je primární klíč ID vozíku, opět 

datový typ Automatické číslo. Dále značka vys.vozíku s datovým typem Text  

o velikosti pole 30. Nosnost vozíku má datové pole číslo – celé číslo. Výška zdvihu 

v milimetrech je udána jako text o velikosti pole 25. Jako u nákladních automobilů 

máme možnost označení ano/ne pro atribut otočení o 360 stupňů vozíku a opět 

atribut ostatní, pro zápis poznámek k vysokozdvižném vozíku o velikosti pole 30.  

 

Obr. 27 Vysokozdvižný vozík 

 

Objednávka nákladního auta 

 ID objednávky NA (nákladní automobil) je primárním klíčem, cizím klíčem je 

ID zákazník. Datový typ Datum (krátké) je pro datum vypůjčení a vrácení. 

Předběžná cena NA má datový typ Měna, která nám zobrazuje zadané číselné 

hodnoty v Korunách. Totožná je záloha na služby NA. V poslední části je pole 

Trasa cesty, kde máme možnost vypsat, kde se bude vypůjčené vozidlo nacházet 

v době vypůjčení. Tento zápis je i důležitý pro řidiče, aby se na danou trasu mohl 

připravit. Viz obrázek 28.  

 

Obr. 28 Objednávka NA 
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Objednávka vysokozdvižného vozíku 

 Objednávka vysokozdvižného vozíku je totožná s objednávkou nákladního 

automobilu. ID objednávky je primární klíč, ID zákazník je cizí klíč. Datum 

vypůjčení a vrácení jsou s datovým typem Datum a čas. Zde se tabulka rozšiřuje  

o Čas vypůjčení a vrácení, protože jsou důležité hodiny vypůjčení, je zde vstupní 

maska pro vyplnění dat 00:00;0;_ pro správný zápis času. Opět pole předběžná 

cena a záloha na služby datového typu Měna. Viz obrázek 29.  

 

Obr. 29 Objednávka VV 

 

Položky nákladní auta 

 Tabulka Položky nákladní auta má jako první položku ID položky auta, která 

je primárním klíčem s automatickým číslem. Následují dva cizí klíče – ID 

objednávky NA a ID auta jako datový typ číslo – Dlouhé celé číslo. Množství 

předběžných km je číslo, ve formátu celé číslo. Cena za km musí být opět měna, 

pro zobrazení zadaných čísel v Korunách a taktéž předběžná cena. Viz obrázek 

30. 

 

Obr. 30 Položky nákladní auta 

 

 



Bc. Petra Fuchsíková: Analýza a projektování systému 

Ostrava 2009  48 

Položky vysokozdvižné vozíky 

 Totožné je to u položek vysokozdvižných vozíků, ID položky vozíky značí 

primární klíč. Následují opět dva klíče cizí a to ID objednávky VV a ID vozíku 

datového typu číslo. Množství předběžných hodin je číslo a Cena za hodinu 

s Předběžnou cenou je opět měna pro zobrazení čísla v Korunách. Viz obrázek 

31. 

 

Obr. 31 Položky vysokozdvižné vozíky 

Zákazník 

 U zákazníka je primárním klíčem ID zákazník, následují nutné atributy pro 

zaznamenání zákazníkových údajů – Název firmy s datovým typem text o velikosti 

pole 25, jméno, příjmení a ulice jsou datové typy text o různé velikosti pole. Jelikož 

u čísla popisného se většinou jedná pouze o čísla, je zde zvolen datový typ číslo. 

Naopak pro číslo orientační musíme zohlednit i zadávání písmen, proto volíme 

datový typ text o velikosti pole 5. Město, email, telefon, IČO, PSČ jsou všechno 

datové typy text o růžné velikosti pole. Sleva je datový typ číslo o velikosti bajtu. 

Viz obrázek 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Zákazník 
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4.3.2 Formuláře pro vyvíjený informační systém 

Při otevření databáze v Accesu se otevře úvodní okno s hlavním menu pro 

práci s formuláři, tabulky a dotazy – viz obrázek 33. Celkový design stránek je 

laděn do loga společnosti – modrých barev a bílých bare a také motivu nákladní 

dopravy, kterou společnost chce rozšířit díky tomuto novému evidenčnímu 

systému, který by měl ulehčit práci zaměstnancům a zpřehlednit jednotlivé 

operace s formuláři a podformuláři.  

 
Obr. 33 Hlavní menu 

  

 Skládá se ze čtyř hlavních tlačítek – operace s objednávkami, operace se 

zákazníkem, operace s nákladními auty a operace s vysokozdvižnými vozíky, 

podle navrhovaného entitně relačního schématu v předchozí analýze. Po kliknutí 

na požadované tlačítko se nám otevře další podformulář pro operace s danou 

oblastí.  
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 Pro přehlednost jsem vytvořila přehled všech formulářů a podformulářů, které 

se využívají při označení daného tlačítka. Seznam vidíme na obrázku 34. Jedná 

se o 18 formulářů, z nichž 5 formulářů se týká ovládacího menu pro zaměstnance, 

dále 5 formulářů pro zadávání nových údajů do databáze – nové nákladní auto, 

nový vysokozdvižný vozík, nový zákazník, nová objednávka NA a nová 

objednávka VV. Dále jsem vytvořila dva podformuláře pro nákladní auta  

a vysokozdvižné vozíky, která jsou součástí formuláře objednávky NA a VV. Pro 

práci s daty potřebujeme vyhledávání dle různých kritérií, proto jsem vytvořila 6 

formulářů na vyhledávání a taktéž případnou změnu dat. Pro vyhledávání 

zákazníka jsou zde dva formuláře – Vyhledávání a změna firmy – pro zadání 

názvu firmy a následné vyhledání dat. Taktéž můžeme zákazníka vyhledávat 

podle kontaktní osoby, tedy Vyhledávání a změna zákazníka dle příjmení. Pro 

vyhledávání vozíku máme formulář, kde vyhledáváme podle Značky 

vysokozdvižného vozíku. K nákladnímu automobilu náleží formulář Vyhledávání 

značky auta. Pro vyhledání objednávky nákladního auta či vozíku nám slouží dva 

poslední formuláře – Vyhledání a změna objednávky NA a VV. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Seznam formulářů 
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1. Operace s objednávkami  

 Nejdříve si popíšeme první tlačítko na hlavním menu (Obr. č. 33) – Operace 

s objednávkami, kdy se nám otevře podformulář zobrazený na obrázku 35, kde je 

patrné, že se jedná opět o tlačítka pro jednotlivé volby – Vyhledání a změna 

objednávky NA, Nová objednávka nákladního auta, Vyhledání a změna 

objednávky VV a Nová objednávka vysokozdvižného vozíku. Tlačítkem zpět se 

dostaneme zpět na formulář hlavního menu.  

 

Obr. 35 Operace s objednávkami 

  Pro názornost jsem pokračovala výběrem tlačítka Vyhledání a změna 

objednávky NA a následně i tlačítko Nová objednávka nákladního auta. Pro 

vysokozdvižný vozík jsou formuláře obdobné.  

 Ve formuláři Nová objednávka NA, na obrázku 36 v návrhovém zobrazení 

jsou pole - ID objednávky, které se automaticky naplní, dále ID zákazníka, které je 



Bc. Petra Fuchsíková: Analýza a projektování systému 

Ostrava 2009  52 

přiděleno podle prvního záznamu zákazníka do databáze. Datum vypůjčení  

a vrácení má formát kalendáře, kde si zvolíme den v měsíci. Pole předběžná cena 

se naplní součtem všech předběžných cen u položek nákladních aut. Zálohu na 

služby vyplní zaměstnanec. Podformulář nákladní auta se skládá z ID nákladního 

auta, které nám otevře nabídku nákladních automobilů v jednom sloupci a pro 

orientaci i se státní poznávací značkou. Další částí je množství předběžných 

kilometrů, Cena za km a tyto dvě pole se nám automaticky vynásobí a vyplní pole 

předběžné ceny u každé položky. V dolní části jsou tlačítka na uložení 

objednávky, Přidání nového záznamu a Přepočet pro naplnění hodnoty celkové 

Předběžné ceny sumou předběžných cen položek. Tlačítkem Tisková sestava 

můžeme objednávku vytisknout pro zákazníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Návrhové zobrazení nové objednávky NA 
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 Výsledný formulář objednávky je zobrazen na obrázku 37, kde vidíme ukázku 

vyplnění nové objednávky nákladního automobilu.  

 

Obr. 37 Formulář objednávky 
 
 Záznam můžeme uložit v případě, že jsou vyplněna povinná data. Jedná se  

o ID zákazník, datum vypůjčení a vrácení, trasa cesty a samozřejmě veškerá pole 

u podformuláře položky nákladní auta. Po vyplnění předběžných cen položek se 

nám po zvolení tlačítka Přepočet ceny naplní i povinné pole Předběžná cena. 

Údajem nepovinným je např. záloha, která nemusí být vyplněna (automaticky se 

do pole vkládá nulová částka v případě nevyplnění).  

 Pro vyhledání objednávky NA je v hlavním menu tlačítko Vyhledání  

a změna objednávky – viz obrázek 35. Otevře se nám okno, viz obrázek 38, kde 

musíme zadat hodnotu parametru. Po zadání čísla objednávky se nám zobrazí 
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veškeré údaje, které můžeme měnit, ukládat a následně vyhledávat další 

objednávky nebo vytvářet novou objednávku.  

 

Obr. 38 Vyhledání a změna objednávky 

 
2. Operace se zákazníkem  

 Druhou částí hlavního menu je podformulář Operace se zákazníkem, který 

podrobněji popíši jako předchozí kapitolu. Při zakliknutí tohoto tlačítka se nám 

otevře další menu – viz obrázek 39, kde můžeme volit mezi tlačítky Nový 

zákazník, Vyhledání a změna firmy nebo Vyhledání a změna zákazníka dle 

příjmení. Tlačítkem zpět se opět dostaneme na hlavní menu.  

 

 

Obr. 39 Operace se zákazníkem 
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 Pro názornost si zvolíme nového zákazníka, kde se nám zobrazí další 

podformulář. V tomto podformuláři můžeme vyplňovat údaje o novém zákazníkovi, 

poté tyto data ukládat a následně i vytvářet nový záznam. Nejdříve vkládám 

formulář v návrhové podobě – obrázek 40.  Pole formuláře jsou – Název firmy, 

Jméno a příjemní kontaktní osoby, Ulice, doplněná následně o pole s číslem 

popisným a orientačním. Dále město, email zákazníka, telefon se vstupní maskou, 

která umožňuje zadávat i zahraniční telefonní čísla. A v poslední řadě IČO  

o velikosti pole 8 dle délce identifikačního čísla a PSČ o velikosti šesti polí  

(poštovní směrovací číslo i s mezerou). Ve spodní části jsou vloženy tlačítka uložit 

záznam a přidat nový záznam.  

 

Obr. 40 Návrhové zobrazení nového zákazníka 
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Takto vytvořený formulář v návrhovém zobrazení přikládám také ve 

formulářovém zobrazení pro představu – obrázek 41.  

 

Obr. 41 Formulář nového zákazníka 

 
 V případě vyplnění povinných údajů – Název firmy, Jméno a příjmení 

kontaktní osoby, ulice zákazníka, čísla popisné, města, telefon a PSČ můžeme 

data uložit. Nepovinnými údaji jsou – číslo orientační, email zákazníka a IČO. 

Například IČO je nepovinným údajem, protože se může jednat o zákazníka, který 

je fyzickou osobou a proto tedy IČO nemusí mít.  

 Pro vyhledání zákazníka je v hlavním menu tlačítko Vyhledání  

a změna firmy, nebo Vyhledávání a změna zákazníka dle příjmení. Jedná se  

o obdobné okno – viz obrázek 42, kde zadáváme podle tlačítka buď název firmy, 

nebo příjmení pro fyzické osoby. Pokud parametr odpovídá uloženým údajům, 

zobrazí se formulář s požadovanými daty.  V tomto formuláři máme opět možnost 

data měnit, ukládat a vyhledávat nového zákazníka.  
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Obr. 42 Vyhledávání zákazníka dle příjmení 

 

3. Operace s nákladními auty 

 Třetím tlačítkem v hlavním menu jsou Operace s nákladními auty. V případě, 

že si toto tlačítko zvolíme, zobrazí se nám další podokno – viz obrázek 43, ve 

kterém máme na výběr ze dvou tlačítek – Nové nákladní auto a Vyhledání značky 

auta. Tlačítkem zpět se nám otevře formulář s hlavním menu.  

 

 

Obr. 43 Operace s nákladními auty 

 
V případě zvolení tlačítka prvního, se nám zobrazí formulář s novým 

nákladním autem, kde můžeme vypsat veškeré údaje o automobilu. Opět nejdříve 
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uvádím formulář v návrhovém zobrazení – obrázek 44. V tělu formuláře jsou tyto 

pole – Značka nákladního automobilu nutná pro identifikaci, dále Typ nákladního 

automobilu, kde máme možnost z výběru skříňový, valník a kontejner. Důležitým 

polem je Státní poznávací značka o velikosti pole 8, dále nosnost v tunách, 

spotřebu v litrech, rozměr nákladového prostoru se vstupní maskou. Pole 

hydraulická ruka je s možností ano/ne – označení políčka. A pole pro poznámky 

k nákladnímu automobilu. Opět máme možnost jako v jiných formulářích záznam 

uložit a taktéž přidat nový záznam.  

 

Obr. 44 Návrhové zobrazení nového nákladního auta 

 
 
 Takto vytvořený formulář si můžeme zobrazit v podobě, která bude viditelná 

pro zaměstnance společnosti – formulářovém zobrazení, viz obrázek 45. Mezi 

povinné údaje se řadí Značka a typ nákladního auta, samozřejmě státní poznávací 

značka, nosnost v tunách, spotřeba litrů na 100 kilometrů a rozměr nákladního 

prostoru. Po zadání těchto údajů může být nový záznam uložen do databáze.  
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Obr. 45 Formulář nového nákladního auta 

 Na hlavním menu operací s nákladním autem je mimo popsaného tlačítka 

Nového nákladního auta také možnost vyhledání značky auta. Po zadání 

parametru, který je v databázi uložen se nám zobrazí veškeré údaje o nákladním 

automobilu zadané značky. Okno pro zadání parametru vidíme na obrázku 46.  

 

Obr. 46 Vyhledávání podle značky auta 

  Po otevření požadované značky auta máme možnost data měnit, 

ukládat a vyhledávat další záznamy. V případě, že se v databázi nalézají dvě  

a více aut např. značky Man, má zaměstnanec možnost pomocí přepínáním 

tlačítek v dolní části formuláře přepínat v jednotlivých formulářích s nákladními 

automobily.  

 

 Pro Operace s vysokozdvižnými vozíky není nutné popisovat veškeré 

formuláře, jelikož je vše totožné s nákladními automobily.   
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5 Závěrečné zhodnocení a návrh do budoucna 

 Zadání mé diplomové práce bylo vytvoření informačního systému pro 

evidenci objednávek v segmentu dopravy. Základem byla analýza současného 

stavu zpracování firemních agend. Úvodem jsem popsala firemní problematiku  

a analyzovala předmět podnikání firmy spolu s analýzou jejího vnějšího prostředí, 

čili významných zákazníků společnosti. Následovala rozsáhlá časově náročná 

analýza současného stavu zpracování firemních agend, kdy jsem zkoumala 

procesní a datovou stránku. Dle datové analýzy se zaměřením na dopravu jsem 

nastudovala veškeré současné formuláře dokladů, které jsou pouze v papírové 

podobě pro vytváření formulářů nových.  

 Z výše provedených podrobných analýz vyplynula specifikace požadavků na 

systém ze strany zadavatele a to jak z oblasti bezpečnosti systému, funkčnosti 

systému, požadavky na vizuální stránku vytvářené databáze, laděné do barev loga 

společnosti. Dále specifikace požadavků na vstupy a výstupy systému, požadavky 

na formuláře vyvíjeného systému, tiskové sestavy, specifikace vyhledávání 

v databázi zadáním potřebných parametrů. 

 Praktickou částí byla analýza a návrh konceptuálního schématu systému  

a dále vytvoření vlastní databáze. Pro vysvětlení užívaných symbolů jsem v této 

kapitole uvedla také teoretický náhled do problematiky a poté jsem se již věnovala 

samotné aplikaci. V první fázi jsem vytvořila entitně relační diagram, který jsem 

navrhla na základě teoretického rozboru v analytické části. Ovšem tento diagram 

jsem musela ještě několikrát transformovat, jelikož složité vztahy mezi jednotlivými 

entitami neumožňovaly realizaci v relačních databázích. U každého entitně 

relačního diagramu jsem podrobně popsala parcialitu. Předchozími činnosti jsem 

dospěla k základním databázovým strukturám, na podkladě kterých jsem 

definovala veškeré tabulky a následně vytvářela formuláře. 

 Na závěr jsem společnosti navrhla další možnosti zlepšení funkčnosti 

databáze, které nebyly v požadavcích na systém ze strany zadavatele. Taktéž 

jsem nabídla případnou další spolupráci mé osoby s vytvořeným systémem 

evidence objednávek. Na základě výše uvedeného konstatuji, že zadaného cíle 

práce bylo dosaženo.  
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Příloha 3 Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy (strana 1, 2) 
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