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Anotace 

Cílem této práce je vytvoření systému evidence pohonných hmot a oprav  

s následným návrhem a realizací informačního systému pro oddělení údržby vybrané 

společnosti. V daném případě se jedná o společnost Alfréd Prus – Autodoprava, 

společnost zabývající se vnitrostátní i mezinárodní dopravou.  

Analýza nynějšího stavu je doplněna prostřednictvím DFD diagramů, zobrazujících 

jednotlivé procesy a informační toky. V návrhové části, která je vyhotovena pomocí ERD 

diagramů, práce zachycuje na entitách a jejich atributech, vzájemné vztahy v systému. 

Při samotné realizaci informačního systému byl použit relační databázový systém 

Microsoft Access 2007.  
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Summary 

The aim of this work is to create a system record of fuel and repairs and the 

subsequent design and implementation of an information system for the maintenance 

department of the selected company. In this case it is Alfred Prus – Trucking Company,  

a firm engaged in national and international transport. 

Analysis of the current situation is handled through DFD diagrams depicting  

the processes and information flows. In the design section, which is made by the ERD 

diagrams, it shows the entities and their attributes and also relationships in the system.  

In the actual implementation of the information system was used relational database 

system Microsoft Access 2007. 
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Seznam použitých zkratek 

Dač   -Datový typ datum a čas 

DFD   -Data flow diagram (diagram datových toků)  

ERD   -entitně-relační diagram 

FK   -Fiktivní klíč  

HGF   -Hornicko-geologická fakulta  

http   -Hypertext transfer protocol(internetový protokol určený pro výměnu 

  -hypertextových dokumentů) 

HW   -Hardware (technické vybavení PC) 

ID   -Identifikátor  

IS   -Information system (informační systém)  

ISBN   -International Standard Book Number (mezinárodní standardní číslo knihy) 

ISSN   -International Standard Seriál Number (mezinárodní standardní číslo seriálové 

 publikace) 

IT   -Information technology (informační technologie)  

Km   -Kilometr 

MS   -Microsoft  

Must  -Typ priority musí 

ND   -Náhradní díl  

NF   -Normální forma  

OK   -Znak souhlasu  

OS   -Operační systém 

PC   -Personal computer (Osobní počítač) 

PDF  -Portable Document Format (přenosný formát dokumentů) 

PHM   -Pohonné hmoty 

PK   -Primární klíč  

Pov  -Povinné pole  

RZ   -Registrační značka 

Shodnot  -Seznam hodnot 

Should  -Typ priority může 

SQL  -Standardizovaný dotazovací jazyk používaný v relačních databázích 

STK   -Stanice technické kontroly 

SW   -Software (programové vybavení PC) 

VIN   -Vehicle identification number (identifikační číslo vozidla)  

Win  -operační systém Windows 

www   -World Wide Web (webový prohlížeč) 

XLS  -přípona souboru vytvořeného v aplikaci MS Excel 
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1. Úvod 

Když v roce 1892 pan Daimler vyrobil první nákladní automobil, bylo všem 

jasné, že se díky své dostupnosti a manipulativnosti podstatná část dopravy přenese 

z železnice na silnice. Postupným zdokonalováním vozů a úpravami nákladového 

prostoru i vozidel bylo umožněno této dopravě ovládnout celý trh dopravy. Nelze jí 

upřít nesporné kvality, jakými jsou rychlost, spolehlivost, univerzálnost. Nákladní 

automobilová doprava je stále nejvíce využívanou dopravou, vzrůstá podíl menších 

přepravců, kteří tlačí ceny dolů a tím ubírají zakázky konkurenci, proto je zapotřebí 

k posílení konkurenceschopnosti na trhu využívat všechny nové způsoby a technologie 

používané v dopravě, mezi které patří i zpracování dat prostřednictvím moderních IS. 

Tato práce se zabývá zpracováním dat, kde hlavním cílem je návrh informačního 

systému pro kontrolu, vedení údržby a tankování pohonných hmot v malé dopravní 

firmě, zabývající se vnitrostátní i mezinárodní kamionovou dopravou, s vlastním 

dispečinkem dopravy i spediční službou. Pod pojmem informační systém si lze 

představit veškerá data, informace a znalosti, které jsou zpracovány prostřednictvím 

moderních přístupů a nástrojů. Téma vyvíjeného systému bylo zvoleno na základě 

požadavků malé dopravní firmy s vlastním úsekem údržby. Jednotlivé funkce systému 

se odvíjejí od požadavků zaměstnanců firmy a jsou založeny na jejich zkušenostech  

a informacích od nich získaných.  

Jeden z požadavků byl, aby systém zajišťoval sledování všech činností 

spojených s údržbou a opravami vozového parku. Analýzou současného stavu se 

podchytily vzájemné vztahy mezi prvky systému a pojmenovaly se činnosti. Mezi tyto 

činnosti patří evidence ujetých km, výměny olejových náplní, taktéž výměny všech 

filtrů, neméně důležitá je i evidence technických kontrol na tahačích i návěsech. 

Databáze zahrnuje informace o veškerých vozidlech ve flotile, umožňuje následnou 

analýzu provozu vozidel. Slouží k informování o nutnosti vykonat na vozidlech 

administrativní úkony, jako jsou revize tachografu či tlakové zkoušky generátorů. 

Návrhem jsou pak přesně dány analyzované vztahy a ty jsou poté realizovány v podobě 

modelové fyzické databáze, vytvořené v prostředí MS Access 2007. Takto vytvořený IS 

prakticky realizuje potřebná zlepšení nutná k zefektivnění práce ve firmě.  
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2. Analýza současného stavu 

Prostřednictvím analýzy současného stavu ve firmě Alfréd Prus – Autodoprava 

je možno rozebrat aktuální stav a procesy probíhající ve firmě, podchycením 

problémové části lze vystihnout smysl navrhovaného informačního systému. 

Klíčovou fází projekčního systému je analýza. Ta předurčuje budoucí 

charakteristiku a účinnost projektovaného systému. Smyslem analýzy je poznat 

 a vyhodnotit struktury, včetně chování v dané oblasti. Výsledkem je specifikace 

problémových oblastí a jejich následné řešení. Po fázi analýzy přichází fáze návrhová,  

ve které se specifikuji již dané charakteristiky systému.[1] 

2.1. Popisná část 

Firma Alfréd Prus – Autodoprava vznikla v roce 1992, zakladatelem je pan 

Alfréd Prus. Společnost se zabývá vnitrostátní i mezinárodní dopravou a přepravou 

nákladů až do výše 27 tun. V současné době má k dispozici flotilu vozů MAN 

 a IVECO, v případě vozů MAN se jedná o tahače typu TG 410A, ke kterým lze připojit  

klasické návěsy za tahač s možností dorovnání až k rampě, chladícími návěsy se 

zařízením Carrier Ultima a cisternami pro převoz sypkých směsí, v případě vozů 

IVECO se jedná klasické 6 - ti tunové dodávky, určené k převozu drobnějších nákladů.  

Ve firmě, na oddělení údržby (obrázek 1), v současné době neexistuje žádný 

elektronický systém kontroly údržby, což bylo vyhodnoceno jako nevyhovující a vedlo 

k urychlenému řešení této situace. 

Kontrola spotřeby pohonných hmot je nyní vykonávána pouze ručně. Pracovník 

pověřený správou tankování PHM po dotankování vozidla, zapíše množství 

dotankovaných PHM do papírového formuláře, spolu s datem tankování, počtem 

ujetých kilometrů, dále se zapíše: RZ vozidla, z palubního počítače kilometrů  

se opíše počet ujetých kilometrů. Dočerpané pohonné hmoty spolu s počtem ujetých 

kilometrů slouží k provedení výpočtu spotřeby, viz obrázek 2. Ve firmě chybí databáze 

prováděné údržby, v současné době se ale ještě eviduje RZ vozidla, typ vozidla, řidič 

vozidla, výměny palivových filtrů, výměny olejů. Zásadní úkony oprav jsou zapsány  

do sešitu, který slouží jako informace pro mechanika. Zápis je v podobě data výměny,  
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opravy a vyměněných součástek pro každý tahač zvlášť. Neexistuje propojení mezi 

množstvím ujetých kilometrů, spotřebovaným palivem a servisními úkony. Také není 

vytvořeno propojení mezi provedeným servisem a náklady na něj (z hlediska ceny 

náhradních dílů i hodin práce). 

 

obrázek 1: Prostředí firmy 

 

obrázek 2: Původní záznam spotřeby paliva 

Každé vozidlo musí v přesně stanovených intervalech vykonávat prohlídky 

technické způsobilosti, jak je patrné z obrázku (obrázek 3). Pokud tato prohlídka není  
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provedena včas, může to znamenat ekonomické ztráty přímé (pokuty) i nepřímé 

(odřeknuté zakázky, atd.). [2] 

V současné době neexistuje prvek, který by mechaniky s předstihem varoval, že 

se na některém z vozů flotily blíží termín prohlídek. Data prohlídek jsou zapsána na 

nástěnce v kanceláři mechaniků, což ovšem nemusí přinést kýžený efekt – mechanici  

si nemusí všimnout blížícího se data.  

 

obrázek 3: Tabulka STK 

2.2. Vymezení problémových oblastí 

V této části jsou popsány problémové oblasti, které vycházejí z předchozí 

kapitoly a dále řeší jejich absenci či případnou nefunkčnost. 

Neexistující informační systém údržby 

V současné době neexistuje žádný komplexní systém a vše je zpracováno 

nesystémovým přístupem, což v dnešní době informačních technologií není dobrou 

vizitkou firmy s evropskými parametry. Neexistující systém znamená rovněž nemožnost 

dohledání historických dat, se kterou souvisí i nepromítnutí změny dat  

mezi excelovskými soubory.  



Pavel Kolačanský: IS pro oddělení údržby vybrané společnosti 

 

2012      5 
 

Dokumentace údržby a oprav 

Jako velký problém dále vidím papírovou evidenci spotřeby a následné 

zpracování těchto dat do excelovského souboru. Vzhledem k množství zpracovávaných 

dat je tento způsob zpracování nevhodný a je jedním z hlavních důvodů tvorby nového 

informačního systému.  

Objednávání náhradních dílů  

S absencí moderního informačního systému souvisí i nemožnost objednávat 

nové náhradní díly. Mechanik musí samostatně v internetovém prohlížeči nalézt vhodný 

elektronický obchod a v něm objednat požadované díly. Nikde pak není zaznamenáno, 

kdy a kolik dílů mechanik objednal, což je opět nevyhovující. 

Kontrola spotřeby PHM 

Kontrola spotřeby pohonných hmot je již částečně zpracována v Excelu,  

ale nejsou v ní zahrnuty veškeré požadované údaje, které je potřeba evidovat. Tyto 

chybějící údaje nalezené v analýze jsou doplněny v návrhu IS. 

Vzájemné propojení částí systému 

Jako další problém vycházející z dosavadní neexistence IS je to, že jednotlivé 

moduly systému spolu vzájemně nekomunikují. Tím může docházet k vzájemné 

nekonzistenci dat a vzniku nežádoucích problémů. 

Smysl navrhovaného systému 

Požadován je návrh systému, který by umožňoval dokumentaci bodů viz 3.1., jenž by 

byly vzájemně propojeny (např. z dat modulu Spotřeba bude zjevné, že se blíží počet 

ujetých kilometrů od poslední výměny motorového oleje a je tedy potřeba naplánovat 

jeho další výměnu) a následně systém umožní tisk vybraných sestav. 

2.3. Návrh řešení problémových oblastí 

V této části jsem navrhnul možnosti řešení problémových úseků, které jsem 

následně ještě podrobněji popsal při samotném návrhu systému. Tyto problémové 

oblasti jsou popsány ve stejném sledu jako předcházející podkapitola. 

Neexistující informační systém údržby 

Tento základní problém je vyřešen již v počátku samotným zapracováním 

systému do databáze. Data jsou uložena na jednom místě, samotná existence této 
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databáze řeší problém historických dat a jejich dohledávání, či případný tisk. Použitá 

referenční integrita zajišťuje promítnutí změn do souvisejících tabulek. 

Dokumentace údržby a oprav 

Jako jednomu ze dvou hlavních modulů systému je zdokumentování povinné 

údržby a následných oprav věnována velká pozornost. Systém navíc umožňuje 

dohledávání provedených oprav na vozidle, také umožňuje dohledávání použitých dílů 

dle jednoho nebo i více dílů. Systém je navržen tak, že rovněž neumožňuje nasazení 

vozidla, či návěsu do jízdy pokud je označeno jako neschopné provozu. Také je u každé 

opravy zřejmé, který mechanik ji prováděl a tím je jednoznačně dána zodpovědnost  

za danou opravu. 

Objednávání náhradních dílů  

V tomto systému je vyřešeno objednávání náhradních dílů formou poptávkového 

listu, který obsahuje požadované díly, jejich počet a ten se následně odešle známým 

dodavatelům. Získá se tím aktuální cena dílů a možnost dodání. 

Kontrola spotřeby PHM 

Jako druhý hlavní modul systému je také modulu PHM věnována značná 

pozornost. Nový systém zpracovává veškeré potřebné údaje pro možné analýzy 

a umožňuje tisk vybraných sestav. Zobrazuje 3 druhy průměrných spotřeb a aktuální 

stav nádrže Bencalor. 

Vzájemné propojení částí systému 

Tento problém je vyřešen již v prvopočátku existence samotného systému 

referenční integritou a vzájemnou návazností modulů tak, že změna v jedné tabulce  

se nutně promítne do spřízněných tabulek. 

Smysl a strategie řešení navrhovaného systému 

Ze samotného návrhu řešení vyplývá, že tyto změny přináší mnoho výhod, které 

jsou již v jiných firmách chápany jako standart. Databáze je zálohovaná nestrukturovaně 

na konci každého měsíce na CD disk, a dále dle stávajícího řešení jsou data chráněna 

průběžnou ochranou zrcadlením disku typu RAID 1. 

Rozsah databáze je v současné době malý, ale technické vybavení je dostatečně 

dimenzováno pro přibývající informace v systému. Databáze je optimalizována  

pro rozlišení 1280x1024 pixelů. Systém byl postaven tak, že standardně běží 

v uživatelském módu, který neumožňuje editace a jiné změny v návrhu, ale umožňuje 

změnou omezení vstoupit do servisního módu systému.  
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2.4. Základní model systému 

Pro modelování systému prostřednictvím strukturované analýzy byly použity 

DFD diagramy, prostřednictvím nichž jsou popsány základní funkce systému. DFD 

diagram se skládá z procesů, toků, skladů a terminátorů. V mém případě jsou DFD 

rozebrané v obrázcích (obrázek 4, obrázek 5). Dále je v minispecifikacích zpracována 

Správa PHM a vozidel. Tyto diagramy byly zpracovány v programu Case studio. 

Kontextový diagram 

 

obrázek 4: Kontextový diagram 

Legenda pro Kontextový diagram  

Datové toky:  

1. Záznam o nové opravě  

2. Záznam o opravě pro vedoucího  

3. Záznam o provedení STK  

4. Záznam o provedení STK pro vedoucího 

5. Editace vozu v systému 

6. Záznam o výměně oleje 

7. Záznam o výměně oleje pro vedoucího 

8. Záznam o nové tlakové zkoušce generátoru  
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9. Záznam o nové tlakové zkoušce generátoru pro vedoucího 

10. Záznam o revizi tachografu 

11. Záznam o revizi tachografu pro vedoucího 

12. Záznam o doplnění PHM 

13. Záznam o doplnění PHM pro vedoucího 

 

DFD diagram 0. Úrovně 

 

obrázek 5: DFD 0. úrovně 

Legenda pro DFD nulté úrovně 

Správa vozidel - Datové toky:  

1.1. Záznam o nové opravě  

1.2. Záznam o opravě pro vedoucího  

1.3. Záznam o provedení STK  

1.4. Záznam o provedení STK pro vedoucího 

1.5. Editace vozu v systému 

1.6. Záznam o výměně oleje 

1.7. Záznam o výměně oleje pro vedoucího 

1.8. Záznam o nové tlakové zkoušce generátoru 

1.9. Záznam o nové tlakové zkoušce generátoru pro vedoucího 

1.10. Záznam o revizi tachografu  
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1.11. Záznam o revizi tachografu pro vedoucího 

Správa PHM - Datové toky:  

2.1. Záznam o doplnění PHM 

2.2. Záznam o doplnění PHM pro vedoucího 

Minispecifikace 

Správa vozidel – pro každý požadavek na správu vozidel vykonat 

1. Jestli je požadavek typu oprava, vykonej: 

 a) zapiš podrobnost o nové opravě, 

 b) zobraz zápis o nové opravě, 

2. Jestli je požadavek typu STK, vykonej: 

 a) zapiš podrobnost o provedení STK,  

 b) zobraz zápis o provedení STK,  

3. Jestli je požadavek typu editace vozu, vykonej: 

 a) zapiš podrobnost o editace vozu v systému, 

4. Jestli je požadavek typu výměna oleje, vykonej: 

 a) zapiš podrobnost o provedení výměny oleje, 

 b) zobraz zápis o provedení výměny oleje, 

5. Jestli je požadavek typu tlaková zkouška, vykonej: 

 a) zapiš podrobnost o provedení nové tlakové zkoušky generátoru, 

 b) zobraz zápis o provedení nové tlakové zkoušky generátoru, 

6. Jestli je požadavek typu revize tachografu, vykonej: 

 a) zapiš podrobnosti,  

 b) zobraz zápis o nové revizi tachografu, 

Správa PHM - pro každý požadavek na správu PHM vykonat: 

1. Zapiš písemně podrobnosti o odběru PHM 

2. Zobraz zápis v odběru PHM  
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3. Návrh informačního systému 

Proces návrhu databáze od analýzy nelze oddělit, proto je potřeba z analýzy 

plynule přejít k samotnému návrhu.  Ten se obvykle skládá ze specifikace požadavků, 

definic parametrů, procesů, sestavení myšlenkového modelu, přípravy databázového 

schématu a samotného návrhu uživatelského rozhraní. Velmi důležité je u tohoto návrhu 

uvědomit si šíři záběru systému. [3] 

V této části zpracovávám samotný návrh IS, který vychází z předchozí kapitoly  

a plynule navazuje v samotnou realizaci IS. Tuto kapitolu jsem rozdělil do 3 částí: 

první je nutná specifikace požadavků na IS, druhou je návrh datového modelu, jehož 

výsledkem je část třetí, úplný relační databázový model. 

3.1. Specifikace požadavků na informační systém 

Tato specifikace slouží ke stanovení požadavků na funkci nově vznikající 

systému z uživatelského pohledu. Neřeší vztahy mezi řešitelem a zadavatelem. Tyto 

požadavky lze rozdělit na funkční, které popisují co a jak má systém vykonávat 

a nefunkční, které popisují, pro koho se mají vykonávat. 

3.1.1. Zachycení hranic a prostředí systému 

Systém, zpracovaný v této práci je IS autodopravce. Měl by být chápán jako 

popis všech klíčových procesů, které v systému probíhají. 

Typy uživatelů 

Vedoucí údržby, administrátor. 

Role uživatelů 

Vedoucí údržby je zaměstnancem autodopravy, jako jediný zaměstnanec má 

možnost obsluhovat IS, měnit v něm údaje a zapisovat nové, případně se může 

i spolupodílet na opravách, které jinak spadají do kompetence jeho podřízených. 

Administrátor provádí jen potřebné dílčí úpravy v systému. 

Kdo systém instaluje? 

Administrátor – Systém bude spuštěn jednorázově a od tohoto okamžiku 

budeme předpokládat, že systém je v provozu.  
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Kdo systém spouští? 

Přístup k systému má ze zaměstnanců pouze Vedoucí údržby a tudíž ho 

i spouští. 

Kdo systém vypíná? 

Vedoucí údržby – Systém vypíná Vedoucí údržby. 

Kdo se stará o údržbu systému? 

Celkovou údržbu systému má na starosti Vedoucí údržby. Vyplňuje, edituje 

a organizuje údaje. V případě větších úprav kontaktuje administrátora. 

Kdo do systému zadává vstupní toky? 

Vedoucí údržby. 

Kdo tyto informace používá? 

Vedoucí údržby. 

Kdo odebírá informace ze systému? 

Vedoucí údržby. 

Existují nějaké události v systému (nebo se systémem) v určitou dobu? 

Systém je udržován a kontrolován průběžně. V podstatě jiné časově závislé 

funkce systém nemá. 

3.1.2. Požadavky na informační systém 

Požadavky popisují, co vše musí systém umožňovat, evidovat a zobrazovat. 

Veškeré požadavky jsou poté souhrnně zobrazeny v tabulce (tabulka 1). 

Požadavek 1. – V IS se evidují vozidla 

Jednou z náplní systému je celková evidence oprav, které probíhají 

v autodopravě. 

Požadavek 2. - IS umožňuje vyhledávání požadovaných oprav pomocí klíčového 

slova 

Při vkládání jednotlivých záznamů se také uvádí pro jednotlivý úkon i klíčové 

slovo, které slouží pro pozdější snadné vyhledávání. Například při slově náprava 

se zobrazí všechny záznamy, kde došlo k práci na nápravě. 

Požadavek 3. - Evidence seznamu ND použitých při opravách 

IS eviduje seznam dílů, které byly použity při opravě.  
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Požadavek 4. - IS eviduje ID každé opravy 

Každému záznamu je automaticky přidělen identifikátor, tím se stává záznam 

jedinečný. 

Požadavek 5 - Evidence data každé opravy 

Datum se přiřadí automaticky k opravě. 

Požadavek 6 - IS eviduje typ auta 

Systém eviduje údaje o typu auta. 

Požadavek 7 - Evidence VIN čísla do IS 

VIN je důležitý pro přesné určení modelové řady, roku výroby a technických 

specifikací. 

Požadavek 8 - IS eviduje evidenční číslo RZ 

RZ se během existence vozidla může měnit v návaznosti na jeho majitele, ale je 

důležité pro evidenci. 

Požadavek 9 - IS zobrazí záznam všech oprav 

Záznam je zařazen do seznamu všech oprav. 

Požadavek 10 - IS dokáže uspořádat opravy  

Záznamy jsou v seznamu seřazeny vzestupně podle data. 

Požadavek 11 - IS umožňuje dělat změny pouze Vedoucímu údržby  

Vedoucí údržby je nejpovolanější osobou, protože celý proces řídí. 

Požadavek 12 - IS je zaměřen jen na evidenci jedné jediné autodopravy 

Tento systém byl vytvořen na míru. 

Požadavek 13 - IS je schopen upozornit na blížící se datum revize či kontroly 

Systém je schopen prostřednictvím okna upozornit na nutnou kontrolu. 

Požadavek 14 - IS provádí statistiku dat 

IS bude provádět statistiku dat. 

Požadavek 15 - IS umožňuje evidenci STK  

IS umožňuje záznam o platnosti STK u každého jednotlivého vozidla. 

Požadavek 16 - IS umožňuje evidenci revize tachografu 

IS umožňuje záznam o platnosti revize tachografu u každého jednotlivého 

vozidla.  
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Požadavek 17 - IS umožňuje evidenci tlakové zkoušky generátoru 

IS umožňuje záznam o platnosti tlakové zkoušky u každého jednotlivého 

vozidla. 

Požadavek 18 - IS umožňuje evidenci výměny motorového oleje 

IS umožňuje záznam o evidenci výměny motorového oleje u každého 

jednotlivého vozidla. 

Požadavek 19 - IS umožňuje evidenci spotřeby PHM 

IS umožňuje záznam o evidenci spotřeby PHM u každého jednotlivého vozidla. 

Požadavek 20 - IS umožňuje evidenci tankování PHM v souvislosti se stavem 

počítadla km 

IS umožňuje záznam o evidenci stavu počítadla km při tankování PHM 

u každého jednotlivého vozidla. 

Požadavek 21 - IS umožňuje evidenci dotankovaného množství PHM 

IS umožňuje záznam o evidenci dotankovaného množství PHM u každého 

jednotlivého vozidla. 

3.1.3. Požadavky typu omezení 

Požadavek 22 - IS bude fungovat na operačním systému Windows a to od verze XP 

a výše 

Požadavky na SW, OS WIN znamenají I splnění nároků na HW. 

Požadavek 23 - Pro práci s IS je třeba jej nejprve nainstalovat 

Systém nebude fungovat bez toho, aby byl nejdříve nainstalován. 

Požadavek 24 - Přístup je možný jen přes heslo 

Do systému se dostanou jen oprávněné osoby po zadání patřičného hesla 

při vstupu do operačního systému. 

3.1.4. Požadavky na bezpečnost dat 

Požadavek 25 - Dostupnost údajů je vždy 

Systém je nainstalován na pevném disku počítače a tím je dostupnost 

zpracovaných dat zajištěna. 

Požadavek 26 - Celý systém je pravidelně zálohován 1x denně 

Celý disk je zálohován zrcadlově na diskovou jednotku v pravidelných časech 

vždy večer, aby nedošlo k případné ztrátě dat, navíc 1x měsíčně na CD disk.  
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Požadavek 27 - IS je chráněn proti napadení z internetu pomocí antivirového 

programu 

Celý systém je chráněn antivirovým programem, který se pravidelně aktualizuje. 

tabulka 1: Tabulka požadavků s typem a prioritou 

   Požadavek Typ Priorita 

1. Každé vozidlo je v systému zaevidováno  Funkční Must 

2. 
IS umožňuje vyhledávání požadovaných oprav 

pomocí klíčového slova 
Funkční Must 

3. IS eviduje použité ND při opravě Funkční Must 

4. IS každé opravě přiřadí jedinečné ID Funkční Must 

5. Systém eviduje datum ke každé opravě Funkční Must 

6. IS bude evidovat typ auta Funkční Must 

7. Systém bude evidovat VIN kód vozidla Funkční Must 

8. IS bude evidovat SPZ vozidla Funkční Must 

9. 
IS je schopen vystavit sestavu provedených oprav 

na vozidle 
Funkční Must 

10. 
Systém umožňuje uspořádání oprav na vozidle 

podle data 
Funkční  Must 

11.  
Systém umožňuje vkládání, změnu a vymazání dat 

pouze vedoucímu údržby 
Funkční Must 

12. 
Informační systém je sestaven na míru dané 

autodopravě 
Funkční Must 

13. 
IS je schopen upozornit na blížící se datum revize 

či kontroly 
Funkční Must 

14. Systém je schopen statisticky porovnávat data Funkční Must 

15. IS eviduje platnost STK u vozidel Funkční Must 

16. Systém eviduje platnost revize tachografu u vozidel Funkční Must 

17. 
IS eviduje platnost tlakové zkoušky u generátoru 

u vozidel 
Funkční Should 

18. Systém eviduje výměnu oleje u vozidel Funkční Must 

19. IS eviduje spotřebu PHM u vozidel Funkční Must 

20. Systém eviduje stav počítadla u vozidel Funkční Must 

21. IS eviduje počet dotankovaných PHM u vozidel Funkční Must 

22. IS bude pracovat na OS Windows  XP a vyšší Nefunkční Must 

23. Pro práci s IS je třeba jej nejprve nainstalovat Nefunkční Must 

24. Přihlášení je možné jen přes heslo Nefunkční Must 

25. Dostupnost údajů je vždy Nefunkční Must 

26. Celý systém je pravidelně zálohován 1x denně Nefunkční Must 

27. 
IS je chráněn proti napadení z internetu pomocí 

antivirového programu 
Nefunkční Must 
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3.2. Návrh datového modelu 

Datový model lze chápat jako pojmový popis daného prostoru problému. Datové 

modely jsou vyjádřeny prostřednictvím entit, atributů, domén a vztahů. Entitu lze 

interpretovat jako cokoliv, o čem je potřeba uchovávat informace. Každá entita má své 

atributy, ty jsou údaji o entitě samotné. Definice domény popisuje typ dat a konečné 

vztahy lze chápat jako asociace mezi jednotlivými entitami. Model entit a vztahů byl 

poprvé zaveden panem Peterem Pin ShanChenem v roce 1976. Zároveň navrhl metodu 

k zobrazování v diagramech, které pak nazval diagramy entit a vztahů, obecně známé 

jako ER diagramy. [4] 

V ER diagramech je grafická podoba entity obdélník s názvem uvnitř, tečka  

s popisem pod entitou je atributem, kosočtverec popisuje vztah mezi entitami, ten je 

zakončen buď jednou šipkou - kardinalita hodnoty 1a nebo dvojitá šipka odpovídající 

kardinalitě N. V tabulkách se nachází jeden klíčový atribut, -značen PK, případně i cizí 

klíč, -značen FK, společný klíč je označen zkratkou SPK. ERD diagram mám rozebrán 

v následujících šesti obrázcích. U každého je poté vysvětleno, co se řešilo v dané 

úrovni. Prvním krokem bylo navržení základní tabulky vycházející z předchozí analýzy. 

V další části jsem tyto tabulky obohatil o další tabulky k docílení celistvosti systému. 

Dalším krokem bylo nutné vhodně zpracovat vzniklé vztahy M:N. Nakonec bylo 

zapotřebí doplnit veškeré atributy, nutné ke správné funkci systému. Po celou dobu 

návrhu jsem dodržoval zásady normalizace, takže návrh splňuje všechny normální 

formy a veškeré vztahy mezi jednotlivými entitami jsou aktivní v souvisejících polích 

v kaskádě a také zajišťují potřebnou referenční integritu. Diagramy ERD jsou 

zpracovány v programu MS Excel 2007. 

Při návrhu prvních entit jsem vytvořil 5 základních tabulek vyplývajících 

z analýzy. Ty tvoří hlavní jádro celého systému. Jedná se o tabulky Osoba, Oprava, 

Tankování, Vozidlo a Návěs. Mezi těmito tabulkami vznikly i vztahy M:N, které bylo 

nutno dále upravit. Tyto tabulky jsou zobrazeny na další straně (obrázek 6).  
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obrázek 6: Návrh prvních entit  
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Návrh prvních entit musel být doplněn o další entity, protože z analýzy 

vyplynula potřeba evidence dalších entit se svými atributy. Jedná se o entity Příjem 

paliva, Dodavatel, Poptávka ND a Seznam ND. Ty byly zapracovány do původního 

návrhu (obrázek 7). 

 

obrázek 7: Návrh doplněn o další entity  
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Mnou navržené vztahy mezi entitami (obrázek 7) obsahují tři vazby M:N. Přesně 

jde o vztah mezi entitami Vozidlo a Návěs, Poptávka ND a Seznam ND a pak Osoba a 

Vozidlo. M:N u vztahu Seznam ND a Poptávka jsem vyřešil prostřednictvím spojovací 

tabulky Rozpis poptávky. Tato spojovací tabulka obsahuje primární klíče z obou 

tabulek, tedy Seznamu ND i Poptávka ND, toto řešení je viditelné ve výskytovém 

diagramu (obrázek 11). Na následující straně (obrázek 9) je zobrazen vztah M:N mezi 

entitami Vozidlo a Návěs, kde jsem vložil novou entitu Kniha jízd. Ta zajišťuje 

nejenom evidenci týkající se dat o jízdách, ale také řeší vztah M:N mezi Vozidlem a 

Osobou, kde slouží jako spojovací tabulka. Na další straně (obrázek 8) je již zobrazena 

vložená entita a tím rozdělený vztah M:N na dva vztahy typu 1:N. 

 

obrázek 8: Vazba M:N 

Na výskytových diagramech (obrázek 10) je zobrazeno jakým způsobem spolu 

souvisí záznamy v tabulkách, a tím je na konkrétních příkladech demonstrována nutnost 

řešení těchto vztahů rozkladem.  
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obrázek 9: Rozložení kardinality M:N 

 

obrázek 10: Výskytový diagram - Rozklad vazby M:N  
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Po provedení normálních forem má ERD podobu viz obrázek 11. V diagramu 

neexistují žádné vztahy M:N. Všechny vztahy podléhají referenční integritě. 

Taktéž vyhovuje třem podmínkám normality (1. NF, 2. NF a 3 NF).  

 

obrázek 11: Návrh se všemi entitami  
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3.3. ERD celého systému 

Koncový ER diagram (obrázek 12) obsahuje 11 entit (Dodavatel, Příjem paliva, 

Poptávka ND, Rozpis poptávky, Osoba, Oprava, Seznam ND, Tankování, Návěs, 

Vozidlo a Kniha jízd). Tento koncový ERD slouží jako podklad k dalšímu zpracování 

úplného relačního databázového modelu. Všechny diagramy jsem vypracoval 

v programu MS Excel 2007. 

 

obrázek 12: ER diagram  
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3.4. Úplný relační databázový model 

Relace Osoba 

Relace Osoba (tabulka 2) je relací, která eviduje osoby zaměstnané ve firmě. 

Primárním klíčem je zde jedinečné číslo osoby (id_osoby), to je tvořeno prvními třemi 

písmeny z příjmení a dvoumístné číslo. Výsledný tvar odpovídá definované masce 

LLL00. Toto pole je povinné, datového typu text. Následující dvě pole evidují jméno 

(jmeno) a příjmení (prijmeni) osoby, formát je předdefinován velkými písmeny, 

kdy příjmení je stejně jako primární klíč relace povinné. Opět se jedná o datové typy 

text. Dále u osoby evidujeme funkci (funkce), tedy jeho zařazení ve firmě, ta má 

velikost 10, je možnost výběru ze dvou typů osob, tj. mechanik a řidič. Řidič má právo 

řídit vozidlo, mechanik k tomuto oprávnění má i povolení opravovat vozidla a návěsy. 

U osoby dále evidujeme číslo jeho telefonu (telefon), což je text s omezením na 

devítimístné číslo. Posledním atributem u tabulky osoba je obrázek (obrazek), který má 

datový typ Objekt Ole. Pro úplnost je potřeba doplnit, že v současné době ve firmě 

pracuje jako mechanik jediný člověk, ale systém je navrhován pro předpokládaný rozvoj 

firmy a s tím související existenci většího počtu mechaniků. Příklad záznamu tedy 

vypadá:  

KRE1; ROSTISLAV; KREJCI; mechanik; 723542588; Rastrový obrázek. 

tabulka 2: Relace Osoba 

Osoba 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_osoby Text 5 > LLL00 Povinné 

  Jmeno Text 25 > - Povinné 

 Prijmeni Text 30 > - Povinné 

 Funkce Text 10 - - Povinné 

 Telefon Text 9 - 000000000 - 

  Obrazek Objekt Ole - - - - 

Relace Vozidlo 

Relace Vozidlo (tabulka 3) je relací, která eviduje vozidla ve firmě, která slouží 

k převozu nákladu. Primárním klíčem v tomto případě je automatické celé číslo, které je 

zároveň povinné. Při vložení každého nového záznamu automaticky navýší 

 o 1 (id_vozidla). Další pole představují další důležité informace o vozidlech, typ 

vozidla (typ_vozidla), registrační značku vozidla (rz_vozidla), rok výroby vozidla  
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(rok_vyroby), VIN kód vozidla (VIN_kod_vozidla), datum konce STK (STK_do), Stav 

km při STK (stav_km_pri_STK), datum konce revize tachografu (revize_tacho_do), 

datum konce revize tlakové zkoušky nádoby (tlak_zkouska_do), stav km u kterého  

se musí nejpozději vyměnit olej (olej_vymenit_pri), stav km, kdy nejpozději vyměnit 

filtr paliva (filtr_paliva_vymenit_pri), stav km, kdy vyměnit kabinový filtr 

(filtr_kabin_vymenit_pri), stav km, kdy vyměnit nejpozději vzduchový filtr 

(filtr_vzduch_vymenit_pri), Poznámku (poznamka), zda je vozidlo schopno jízdy 

(provozuschopne) a Fotografii (obrazek). Pole Typ vozidla označuje modelový typ 

vozu, ten se vybírá ze seznamu hodnot, které jsou předem definované – Iveco 75; MAN 

18.410; MAN 18.430; MAN 18.440; MAN 18.460. RZ vozidla je registrační značkou. 

Každé vozidlo ji má jedinečnou, velikost je přesně 7 pozic, tvar masky je 0L00000 a je 

povinná. Rok výroby vozidla má velikost 4 a tvar masky odpovídá tvaru 0000 a je také 

povinné. VIN kód vozidla je jedinečným identifikačním znakem vozidla přiděleným 

výrobcem, toto pole má standardně 17 míst a tvar masky je 17 x A, je povinné. STK_do 

je datem z protokolu STK a označuje konec platnosti STK vozidla a tvar masky 

má podobu 99/99/0000, je povinné. Stav km při STK odpovídá hodnotě ujetých km 

vozidla opsaných z palubní desky, má tvar sedmimístného čísla, maska má tedy tvar 

9999999. Revize tachografu reprezentuje datum, dokdy platí revize na kontrolním 

zařízení instalovaném na snímači rychlosti, maska má tvar 99/99/0000. Tlak 

zkouška_do je tlakovou zkouškou nádoby, kterou jsou vybaveny jen některé vozy, proto 

je nepovinná a má klasickou obecnou velikost, maska má tvar 99/99/0000. Olej 

vyměnit_při odpovídá počtu ujetých km, do kterého se musí nejpozději vyměnit olejová 

náplň motoru. Ta se mění pouze po kilometrech, (přesně po 50 - ti tisících), v případě 

Longlife olejů. Vzhledem k počtu ujetých km není na časové exspirace oleje brán zřetel, 

maska je ve tvaru 9999999. Filtr_vzduch_vyměň_při je pole, které číselně označuje 

počet km, do kterého se nejpozději musí vyměnit vzduchové filtry, maska má tvar 

9999999. Pole filtr kabin vyměň při a pole filtr paliva vyměň při - jsou pole se stejnými 

vlastnostmi, pouze se jedná o filtry jiného typu. Filtry se mění po 100 000 km. Pole 

poznámka slouží ke zvláštnímu popisu vozu, datový typ je typu memo. Pole 

provozuschopné je polem, které udává schopnost vozidla nasazení do jízdy a jeho 

datový typ je Ano/ne. Obrázek slouží pak ke snadnější orientaci mechanika a je 

grafickým zobrazením vozidla. Datový typ je Objekt Ole.  
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 Všechny výše uvedená datová pole jsou zobrazena v tabulce (tabulka 3) 

a příklad záznamu tedy vypadá:  

001; MAN TGA;6T31234; 2005; TMBEFF12345678; 12/12/2012; 

12345678; 10/11/2013; 23/12/2013;12365478;12345643;  

12365476; 12365487; edice Fridge; Ano; Rastrový obrázek. 

tabulka 3: Relace Vozidlo 

Vozidlo 

Klíče Název pole 
Datový 

typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_vozidla Číslo DCČ Aut. - Povinné 

 Typ_vozidla Text 50 > - Pov.,SHodnot 

  Rz_vozidla Text 7 - OLO0000 Povinné 

  VIN_kod_vozidla Text 17 - 17xA Povinné 

 Rok_vyroby Text 4 - 0000 Povinné 

  STK_do Dač obecné - 99/99/0000 - 

  Stav_km_pri_STK Text 7 - 9999999 - 

  Revize_tacho_do Dač obecné - 99/99/0000 - 

  Tlak_zkouska_do Dač obecné - 99/99/0000 - 

  Olej_vymenit_pri Text 7 - 9999999 - 

  
Filtr_vzduch 
_vymen_pri Text 7 - 9999999 - 

  
Filtr_kabin 

_vymen_pri Text 7 - 9999999 - 

 
Filtr_paliv 

_vymen_pri Text 7 - 9999999 - 

 Poznamka Memo - - - - 

  Provozuschopne Ano/ne - - - - 

 Obrazek 
Objekt 

 Ole  - - - 

 

Relace Tankování 

Relace Tankování (tabulka 4) eviduje spotřebu paliva u jednotlivých vozidel 

používaných ve firmě. Primárním klíčem je v tomto případě automatické celé číslo, 

které je zároveň povinné. Při vložení každého nového záznamu automaticky navýší o 1 

(id_tankovani). Vzhledem ke vztahu 1:N je potřeba evidovat v této relaci cizí klíču 

vozidla (id vozidla). To má také tvar automatického celého čísla. U cizího klíče je 

použit v kartě vyhledávání (obrázek 13) v poli ovládací prvek nastaveno pole se 

seznamem, typ zdroje řádku je tabulka / dotaz, zdrojem řádku je v tomto případě dotaz 

(obrázek 14: příklad dotazu (pole z relace vozidla).  
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obrázek 13: Nastavení karty vyhledávání 

 

obrázek 14: Příklad dotazu (pole z relace Vozidla) 

Další pole představují další důležité informace o čerpání paliva, tj. stav 

kilometrů (stav_km_vozidla), počet vydaných litrů (vydej_paliva), hodnota palubní 

spotřeby (spotreba_palubni), datum tankování (datum), počet ujetých km opsaný 

z tachometru (ujete_ km). Pole stav km označuje stav počítadla km při tankování a je 

nutné k výpočtu poslední spotřeby, má 7 - mi místný tvar a masku 9999999, je povinné. 

Výdej paliva je počet vydaných litrů z nádrže Bencalor, jedná se o textový formát, 

maska má tvar 9999, je povinné. Spotřeba palubní je údaj zobrazený na palubním 

počítači ve vozidle, velikost má také 3 a maska je 999 a je povinné jej vyplnit. Datum 

reprezentuje datum tankování hmot do vozidla, maska má tvar 99/99/0000. Dále se ještě 

eviduje počet ujetých km, datový typ je Text a velikost je 4 a vyplnění je povinné, tento 

údaj se opisuje z palubního počítače. Všechny výše uvedená datová pole jsou zobrazena 

v tabulce (tabulka 4) a příklad záznamu tedy vypadá:  

1;12365478; 850; 64,1;23/12/2013; 1200; 1.  
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tabulka 4: Relace Tankování 

Tankování 

Klíče Název pole 
Datový 

 typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_tankování Číslo DCČ Aut. - Povinné 

 Stav_km_vozidla Text 7 - 9999999 Povinné 

 Vydej_paliva Text 4 - 0000 Povinné 

  Spotreba_palubni Text 3 - 00,0 Povinné 

  Datum Dač obecné - 99/99/0000 Povinné 

  Ujete_km Text 4 - 9999 Povinné 

FK Id_vozidla Číslo DCČ Aut. - Pov.,SHodnot 

 

Relace Oprava 

Relace Oprava (tabulka 5) zaznamenává údaje o opravách u jednotlivých návěsů 

a vozidel používaných ve firmě. Primárním klíčem v tomto případě je automatické celé 

číslo, které je zároveň povinné a které se při vložení každého nového záznamu 

automaticky navýší o 1 (id_opravy). V souvislosti se vztahy 1:N je potřeba evidovat 

v této relaci cizí klíč u vozidla (id_vozidla), návěsu (id_navesu) a osoby (id_osoby). 

Tyto tři mají také tvar automatického celého čísla. U cizího klíče je použit v kartě 

vyhledávání osob (obrázek 15) v poli ovládací prvek nastaveno pole se seznamem, typ 

zdroje řádku je tabulka / dotaz. Zdrojem řádku je v tomto případě seznam hodnot. 

Za každou opravu je zodpovědný pouze jeden mechanik, toto je velmi důležité pro 

možné řešení zodpovědnosti za špatně odvedenou práci. 

 

obrázek 15: Nastavení vyhledávání pro seznam hodnot  
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Další pole představují důležité informace o prováděných opravách a to jsou: 

počet hodin strávených opravou (počet_hodin), datum zahájení opravy 

(datum_zahajeni), datum skončení opravy (datum_ukonceni), klíčové slovo 

(klicove_slovo), stav opravy (dokonceno) a poznámka (poznamka). Pole počet hodin je 

polem obsahujícím informaci o době provádění opravy, datový typ je text, třímístný 

a maska je 999. Následující dvě pole, datum zahájení a datum ukončení, jsou pole 

označující začátek a konec opravy, oba jsou typu datum, masku mají 99/99/0000 a pole 

datum zahájení je povinné. Klíčové slovo je pole textové, velikost má omezeno na 

hodnotu 100 a slouží k následnému vyhledávání použitých dílů u opravy Dokončeno je 

datový typ Ano/ne a slouží k rozpoznání dokončené opravy. Poznámka slouží 

k zaznamenání zvláštních údajů a datový typ je Memo. V následující tabulce  

(tabulka 5) jsou všechny tyto atributy zobrazeny. Příklad jednoho záznamu má tvar: 

1; 12; 12/12/2011; 15/12/2011; pojistka, kolo; oprava opakovaná; 2; 3; 3. 

tabulka 5: Relace Oprava 

 

Relace Návěs 

Relace Návěs (tabulka 6) zaznamenává údaje o jednotlivých návěsech, používaných ve 

firmě. Primárním klíčem je v tomto případě automatické celé číslo. To je povinné  

a při vložení každého nového záznamu se automaticky navýší o 1 (id_navesu). Mezi 

dalších 8 evidovaných atributů patří typ návěsu (typ_navesu).  

Oprava 

Klíče Název pole 
Datový 

typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_opravy Číslo DCČ Aut. - Povinné 

 Pocet_hodin Text 3 - 999 - 

 Datum_zahajeni Dač obecné - 99/99/0000 Povinné 

 Datum_ukonceni Dač obecné - 99/99/0000 - 

 Klicove_slovo Text 100 - - - 

 Dokonceno Ano/ne - - - - 

 Poznamka Memo - - - - 

FK Id_vozidla Číslo DCČ Aut. - SeznamHodnot 

FK Id_navesu Číslo DCČ Aut. - SeznamHodnot 

FK Id_osoby Text 5 Aut. - Pov.,SHodnot 
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 Registrační značka (rz_navesu), VIN kód (VIN_kod_navesu), datum konce 

STK (STK_do), výška návěsu (vyska), poznámka (poznamka), schopnost vozidla 

absolvovat jízdu (provozuschopne) a fotka návěsu (obrazek). Typ návěsu je povinným 

polem, které má velikost 25, psáno velkými písmeny a vybírá se ze seznamu hodnot. RZ 

návěsu je povinným textem s velikostí 7, psaným velkými písmeny a maskou 0L00000. 

VIN kód návěsu je standardním17-ti místným rozpoznávacím znakem, Formát má 

podobu Text, velkým písmem, maska je 17*A. STK_do má datový typ datum a formát 

99/99/0000. Výška vozidla je text, s velikostí 2 a maskou 0,0. Poznámka má datový typ 

Memo a slouží k zaznamenání zvláštních údajů. Pole provozuschopné s datovým typem 

Ano/ne. Poslední pole obrázek je polem Objekt Ole a jedná se klasický rastrový obrázek 

určený ke snadnějšímu rozpoznávání návěsů. V následující tabulce (tabulka 6) jsou 

všechny tyto atributy zobrazeny. Příklad jednoho záznamu má tvar:  

1; plachta schwarzmuller; 5T81768; 12345678ASDS69857;  

12/06/2012; 4,2; dovoz NDR; Ano; Rastrový obrázek. 

tabulka 6: Relace Návěs 

Návěs 

Klíče Název pole 
Datový 

typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_navesu Číslo DCČ Aut. - Povinné 

  Typ_navesu Text 25 > - Pov.,SHodnot 

 Rz_navesu Text 7 > OLO0000 Povinné 

  VIN_kod_navesu Text 17 > 17xA - 

 STK_do Dač obecné - 99/99/0000 - 

  Vyska Text 2 - 0,0 - 

 Poznamka Memo - - - - 

 Provozuschopne Ano/ne - - - - 

 Obrazek Objekt Ole  - - - - 

 

Relace Kniha jízd 

Relace Kniha jízd (tabulka 7) slouží k zaznamenání všech údajů o jednotlivých jízdách 

souprav používaných ve firmě. Primárním klíčem v tomto případě je automatické celé 

číslo, je povinné a při vložení každého nového záznamu se automaticky navýší o 1 

(id_jizdy). U relace Kniha jízd je potřeba evidovat tři cizí klíče, je atribut osoby 

(id_osoba), datový typ text s velikostí 5 a pole je povinné  
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 a vybírá se ze seznamu hodnot, zbylé dva cizí klíče jsou id_vozidla a id_navesu, 

datovým typem je číslo, vybírá se ze seznamu hodnot. Zbylými atributy jsou datum 

počátku jízdy (datum_zahajeni). Datum ukončení jízdy (datum_ukonceni), místo 

počátku jízdy (místo_zahajeni) a místo ukončení jízdy (místo_ukonceni), eviduje se 

ujetá vzdálenost (vzdálenost). Datum zahájení i datum ukončení jsou datovým typem 

datum a čas, maska má podobu 99/99/0000 a v případě data zahájení je jeho vyplnění 

povinné. Místo zahájení a místo ukončení je v obou případech typu text, velikost je 20 

a v případě místa zahájení je vyplnění povinné. Atribut vzdálenost je datovým typem 

text s velikostí 4 a maska má podobu 9999. V následující tabulce (tabulka 7) jsou 

všechny tyto atributy zobrazeny. Příklad jednoho záznamu má tvar: 

10; 12/12/2011; 12/12/2011; Bohumín; Ostrava; 22; 1; 2;3. 

tabulka 7: Relace Kniha jízd 

Kniha jízd 

Klíče Název pole 
Datový 

typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_jizdy Číslo DCČ Aut. - Povinné 

  Datum_zahajeni Dač obecné - 99/99/0000 Povinné 

 Datum_ukonceni Dač obecné - 99/99/0000 - 

  Misto_zahajeni Text 20 - - Povinné 

 Misto_ukonceni Text 20 - - - 

  Vzdalenost Text 4 - 9999 - 

FK Id_osoby Text 5 Aut. - Pov.,SHodnot 

FK Id_vozidla Číslo DCČ Aut. - Pov.,SHodnot 

FK Id_navesu Číslo DCČ Aut. - Pov.,SHodnot 

 

Relace Příjem paliva 

Relace Příjem paliva (tabulka 8) slouží k zachycení všech údajů týkajících se 

příjmu paliva do nádrže, používané ve společnosti. Primárním klíčem v této relaci je 

automatické celé číslo, vyplnění povinné, a při vložení nového záznamu se automaticky 

navýší o hodnotu 1 (id_prijmu). Eviduje se zde i cizí klíč dodavatele (id_dodavatel), 

je vybírán ze seznamu hodnot a datovým typem je číslo. Dále se eviduje datum příjmu 

(datum_prijmu), množství přijatého paliva (mnozstvi) a typ paliva (typ_paliva). U data 

příjmu je datový typ datum a čas, masku má 99/99/0000 a pole je povinné. Množství má 

datový typ text, je omezen velikostí 4 a maska má tvar 9999 a je povinné.   
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Typ paliva se vybírá ze seznamu hodnot, datový typ je text a je omezen velikostí 

10, pole je povinné. Na následující stránce v  tabulce (tabulka 8) jsou všechny tyto 

záznamy zobrazeny. Příklad konkrétního záznamu pak má tvar:  

12; 12/12/2011; 2011; Nafta;3. 

tabulka 8: Relace Příjem paliva 

Příjem paliva 

Klíče Název pole 
Datový 

typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_prijmu Číslo DCČ Aut. - Povinné 

  Datum_prijmu Dač Obecné - 99/99/0000 Povinné 

 Mnozstvi Text 4 - 9999 Povinné 

  Typ_paliva Text 10 - - Pov.,SHodnot 

FK Id_dodavatel Číslo DCČ Aut. - Pov.,SHodnot 

 

Relace Dodavatel 

Relace Dodavatel (tabulka 9) slouží k zápisu všech údajů týkajících  

se dodavatelů. Primárním klíčem v této relaci je automatické celé číslo, vyplnění 

povinné, a při vložení nového záznamu se automaticky navýší o hodnotu 1 

(id_dodavatel). Dalšími evidovanými atributy je název firmy (nazev_firmy), sortiment 

(sortiment), poté údaje o adrese, ulice (ulice), číslo popisné (cislo_popisne), město 

(město), telefon (telefon), email (e-mail) a logo firmy (obrazek). Název firmy  

i sortiment jsou definovány datovým typem text, velikost je 20. Pole jsou povinné  

a v případě sortimentu vybírá data ze seznamu hodnot. Ulice má datový typ text, 

velikost je 30, u čísla popisného se používá datový typ číslo s velikostí 10. Dále je 

v evidenci město s datovým typem text a velikostí 30. Zaznamenává se rovněž telefonní 

kontakt na firmu v podobě textu s maskou 000000000 a velikostí 9. Mezi poslední 2 

atributy patří e-mail, definován jako datový typ text s velikostí 40 a Rastrový obrázek 

jako typ dat Objekt Ole. Příklad konkrétního záznamu pak má tvar:  

2; AXA autodíly; díly; Orlovská; 23; Praha; 608152352; 

axa@seznam.cz; Rastrový obrázek.  
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tabulka 9: Relace Dodavatel 

Dodavatel 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_dodavatel Číslo DCČ Aut. - Povinné 

  Nazev_firmy Text 20 - - Povinné 

 Sortiment Text 20 - - Pov.,SHodnot 

 Ulice Text 30 - - - 

 Cislo_popisne Číslo 10 - - - 

  Mesto Text 30 - - - 

 Telefon Text 9 - 000000000 - 

 E-mail Text 40 - - - 

 Obrazek Objekt Ole - - - - 

 

Relace Poptávka 

Relace Poptávka (tabulka 10) slouží k evidenci údajů týkajících se poptávaných 

dílů. Primárním klíčem v této relaci je automatické celé číslo, vyplnění povinné, a při 

vložení nového záznamu se automaticky navýší o hodnotu 1 (id_poptavky). Eviduje se 

zde i cizí klíč dodavatele (id_dodavatel) a opravy (id_opravy). Ten se vybírá ze 

seznamu hodnot a datovým typem je číslo. Dalšími evidovanými atributy jsou: datum 

zpracování poptávky (datum_zpracovani) a poznámka (poznamka). Datum zpracování 

má datový typ datum a čas s použitou maskou 99/99/0000 a je povinné. Poznámka je 

datovým typem Memo a slouží k poznamenání zvláštních údajů. Podoba konkrétního 

záznamu má poté tvar:  

3; 15/10/2011;kotouč kompletní objednávka; 23; 2. 

tabulka 10: Relace Poptávka 

  

Poptávka 

Klíče Název pole 
Datový 

typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_poptavky číslo DCČ Aut. - Povinné 

  Datum_zpracovani Dač obecné - 99/99/0000 Povinné 

 Poznamka memo - - - - 

FK Id_opravy číslo DCČ Aut. - Pov.,SHodnot 

FK Id_dodavatel číslo DCČ Aut. - Pov.,SHodnot 



Pavel Kolačanský: IS pro oddělení údržby vybrané společnosti 

 

2012      32 
 

Relace Rozpis poptávky 

Relace Rozpis poptávky (tabulka 11) zvláštní relací, která obsahuje 2 pole se 

sdruženými primárními klíči, a to poptávkou (id_poptavky) a dílu (id_dilu). Touto relací 

je zpracován vztah M:N, který vznikl mezi poptávkou a seznamem náhradních dílů, obě 

pole jsou automatickým číslem s automatickým formátem a povinností vyplnit, navíc je 

u obou polí nastaven seznam, ze kterého se přes tabulku/dotaz páruje požadovaný díl 

s poptávkou. Navíc se zde ještě eviduje pole množství dílů (množství), udávajících 

počet dílů, kterých je potřeba, jedná se o třímístný datový typ text s povinností vyplnit. 

Konkrétní záznam má poté podobu:  

10; 5; 3. 

tabulka 11: Relace Rozpis poptávky 

Rozpis Poptávky 

Klíče Název pole 
Datový 

typ Velikost Formát Maska Ostatní 

SPK Id_poptavky Číslo DCČ Aut. - Povinné 

SPK  Id_dilu Číslo DCČ Aut. - Povinné 

 Mnozstvi Text 3 - 000 Povinné 
 

Relace Seznam ND 

Relace Seznam ND (tabulka 12) slouží k evidenci dílů dostupných pro opravy 

vozidel a návěsů. Primárním klíčem v této relaci je automatické celé číslo, vyplnění je 

povinné, a při vložení nového záznamu je automaticky navýšen o hodnotu 1 (id_dilu). 

Mezi další evidované atributy patří název dílu (nazev_dilu), skupina zařazení dílu 

(skupina), výrobce daného dílu (vyrobce) a pak podrobný popis dílu (popis). Název 

dílu, skupina i výrobce jsou datovým typem text a velikost mají omezenou na 30. Popis 

je datovým typem Memo. Záznam má poté následující podobu: 

3; brzdový kotouč; brzdy; Ferodo Automotive; platné pro MAN TGA 18.410. 

tabulka 12: Relace Seznam ND 

Seznam ND 

Klíče Název pole Datový typ Velikost Formát Maska Ostatní 

PK Id_dilu Číslo DCČ Aut. - Povinné 

  Nazev_dilu Text 30 - - - 

  Skupina Text 30 - - - 

  Vyrobce Text 30 - - - 

  Popis Memo - - - - 
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Na obrázku (obrázek 16) je zobrazen úplný relační databázový model, ve kterém 

je znázorněna i parcialita vztahů. Rozlišuje se mezi povinnou a volitelnou existenci. 

Povinný vztah určuje, že pro každou instanci z první tabulky musí existovat jedna nebo 

více instancí z druhé tabulky. Volitelný vztah určuje, že pro každou instanci z první 

tabulky může existovat jedna nebo více instancí z druhé tabulky.[5]  

obrázek 16: Úplný relační databázový model  
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4. Realizace informačního systému 

V této předposlední kapitole se zabývám popisem vstupů a výstupů z databáze, 

způsobem práce s databází, vzhledy obrazovek, které usnadňují práci s daty samotnými. 

Jako vstupy do systému lze brát data, vkládána uživatelem do systému, a jako výstupy 

lze chápat samotné výstupní obrazovky či předdefinované sestavy či tisky.  

Jak jsem již v analýze a návrhu předznamenal, samotnou realizaci jsem provedl 

v databázovém programu MS Access 2007. Jedná se o program, využívající relační 

databáze. Jsou to databáze, kde je možno dohromady spojovat více souvisejících 

tabulek.  Tyto jsou propojeny dle určitých vztahů, relací a prostřednictvím referenční 

integrity zkvalitňují samotnou správu dat a informací. [6] 

4.1. Proces tvorby 

Sestavením úplného relačního modelu v závěru předcházející kapitoly jsem byl 

schopen zahájit samotný proces tvorby databáze. Tento proces jsem zahájil ručním 

vytvořením prázdné databáze, do které jsem následně přidal potřebné tabulky a ostatní 

objekty databáze, kterými jsou formuláře, dotazy, sestavy aj. 

4.1.1. Tabulky 

Základním objektem samotné databáze je tabulka (obrázek 17). Tyto tabulky 

obsahují vlastní data databáze a jsou tedy základním stavebním kamenem. Vznikly 

překlopením relací úplného relačního modelu. Veškeré mnou navržené tabulky  

jsem zpracoval v návrhovém zobrazení (obrázek 18). Každá tabulka obsahuje potřebná 

pole, která se musí u tabulky evidovat. Pro jednotlivá pole se musí nastavit datový typ, 

ten se vybírá ve sloupci datový typ a určuje, co bude dané pole obsahovat. U každé 

tabulky se musí nastavit primární klíč. Primární klíč je jedinečný identifikátor, nutný 

k jednoznačné evidenci každého záznamu v tabulce. Tímto je zajištěno, že se v tabulce 

nevyskytnou dva stejné záznamy.  

Dále bylo zapotřebí nastavit samotné vlastnosti pro daná pole, to se nastavuje 

v kartě obecné. Nastavitelné vlastnosti se samozřejmě liší podle typu, ale mnoho jich  

je společných, jedná se o velikost pole, která určuje délku řetězce, počet desetinných 
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míst, formát, který určuje, jakým způsobem se budou data zobrazovat, případně tisknout. 

Mezi další vlastnosti patří vstupní maska, která usnadňuje zadávání samotného textu. 

Zároveň je tím zajištěno, aby databáze byla chráněna proti chybám uživatele  

při zadávání či editaci dat. Vlastnost titulek slouží k pojmenování pole, výchozí hodnota 

slouží k přednastavení nejčastěji používanou hodnotou, ověřovací pravidlo slouží jako  

podmínka k zadání správného záznamu. Vlastnost typu Je nutno zadat je vlastností, která 

zajistí potřebu vyplnit pole, jinak nepůjde záznam uložit. Dále je možnost v kartě 

vyhledávání nastavit získávání hodnot do pole, to jde, buď dotazem o kterém se zmíním 

později, či výběrovým seznamem nebo seznamem polí, toto řešení výrazně usnadňuje 

uživateli zadávání dat a tím i zpříjemňuje práci s databází samotnou.  

Mezi jednotlivými záznamy v tabulce lze přecházet buď pomocí klávesnice, nebo 

prostřednictvím navigačních tlačítek v dolní části okna. Umožňuje přechod mezi 

záznamy. Vyskytuje se zde možnost přejít na následující záznam, předchozí, první 

a poslední záznam v tabulce. 

Tabulka je také jednou z možností vkládání potřebných dat. Ty lze přidat ručně 

vyplněním nebo také importem dat z jiné aplikace. Záznamy se poté dají  

i upravovat, případně odstraňovat. Tyto tabulky je samozřejmě možno graficky obohatit, 

ale efektivnějším řešením je vytvoření přehledných uživatelských formulářů. 

 

obrázek 17: Příklad záznamů v tabulce vozidlo  
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obrázek 18: Návrhové zobrazení tabulky 

4.1.2. Relace 

V této relační databázi, jak již bylo popsáno v návrhu, nezůstaly žádné vztahy více 

k více (M:N), veškeré vztahy mezi tabulkami jsou ve vztahu jedna k více (1:N). 

Toto je i patrné ze zrealizovaného relačního datového modelu (příloha 1).  

Při tvorbě relací je nutno u tabulek, na jejichž straně je část relace více evidovat i cizí klíč 

(FK) ze související tabulky.  
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4.1.3. Formuláře 

Slouží jako grafické rozhraní k práci s daty, ať již zadáváním, editaci, či rušení 

záznamů. Dá se tedy chápat jako jakási nadstavba tabulky. Ve formuláři se dají stejně 

jako u tabulky nastavit vlastnosti polí a tím zdokonalit zadávání dat. Navíc se  

u formulářů doplnily požadovaná pole, které byly zjištěny z analýzy systému. 

Prostřednictvím tlačítek umístěných na formulářích lze přecházet na jiné formuláře. 

Podoba takového formuláře je vyobrazena na obrázku (obrázek 19).  

 

obrázek 19: Příklad podoby formuláře  
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4.1.4. Dotazy 

Slouží k získání potřebných dat z databáze, zobrazují vybraná pole, kde 

výsledkem je samostatné okno s datovým listem. Navíc výsledek samotného dotazu lze 

využít pro další dotaz a tím dále řetězit. Výběr je z mnoha typů dotazů, mezi něž patří: 

výběrový dotaz, který se používá nejčastěji, výsledkem jsou většinou pole z jiných 

tabulek. Křížový dotaz, kde jsou zaznamenány závislosti jedněch údajů na druhých,  

které se používají pro následnou tvorbu grafů. Akční dotaz, které během svého průběhu 

upravují data v databázi. Odstraňovací dotaz, který provede výběr, a data obsažena  

ve výsledku budou následně z databáze odejmuta a aktualizační dotaz, který je vhodný 

zejména při hromadných změnách hodnot.[7] 

Veškeré mnou navrhnuté dotazy jsou opět zpracovány v návrhovém zobrazení, 

kde bylo zapotřebí nejprve zobrazit tabulky, s jejichž záznamy má dotaz pracovat. 

Následně jsem tyto tabulky propojil, poté vybral požadovaná pole, se kterými má dotaz 

pracovat. U dotazu se dá také nastavit, jakým způsobem se mají zobrazená data řadit, 

případně zda je chceme zobrazit.  

Na následujícím řádku v nastavení, je velmi důležitý řádek kritérium, ve kterém se 

zadávají u požadovaných polí omezující kritéria, výraz pro tento řádek vychází 

ze syntaxe jazyka SQL. Na obrázku (obrázek 20) je zobrazen příklad dotazu. 

 

obrázek 20: Příklad dotazu  
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4.1.5. Sestavy 

Tiskové sestavy slouží k možné prezentaci dat uložených v databázi, případně 

k archivaci v papírové podobě. U těchto sestav je většinou požadavek přehledného 

zobrazení požadovaných dat, navíc s nízkou náročností na použití tiskových barev, 

samozřejmě z ekonomických důvodů. Všechny mnou navržené sestavy vycházejí 

z požadavků zadavatele a slouží k následné archivaci v papírové podobě, splňují 

požadavek na nízkou ekonomickou náročnost tisku. Příklad sestavy (obrázek 21) 

zobrazuje podobu nastavených sestav v databázi. 

 

obrázek 21: Příklad tiskové sestavy 
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4.2. Popis obrazovek 

Úvodní strana 

Hlavní obrazovkou celé databáze je úvodní strana (obrázek 22), ta nabízí přístup 

do celého systému. Je vyvedena jako všechny obrazovky v systému ve firemních 

barvách. Tato obrazovka je rozdělena do 9 - ti tematických oddílů dle požadavků 

zadavatele.  

V levé části obrazovky jsou funkce spjaté s blížící se exspirací v souvislosti 

s ujetými kilometry u vozidel. Jedná se o blížící se výměny oleje, výměny palivových 

filtrů, výměny vzduchových filtrů a poslední funkcí výměny kabinových filtrů. 

V levé horní části a uprostřed se nacházejí funkce související s končící platností 

revizí a kontrol, nacházejí se zde 4 funkce a to funkce končící STK vozidel, končící STK 

návěsů, končící revize tachografů a končící revize tlakových nádob.  

Úplně vpravo a nahoře se nachází funkce související s dočerpáváním paliva, jedná 

se o 2 skupiny, skupina Tankování a skupina Příjem paliva. Skupina Tankování je 

složena ze 2 funkcí, a to registru tankování a nového tankování do vozidla. Skupina 

Příjem paliva se skládá z funkcí Nový příjem paliva a registr paliva. 

Pod těmito dvěma skupinami se nachází skupiny Poptávka a Jízdy. Poptávka 

obsahuje funkce Registr poptávky a Novou poptávku, skupina Jízdy obsahuje funkce 

Nová jízda a Knihu jízd. 

Pod těmito nejčastěji používanými funkcemi a skupinami se nachází méně 

používaná skupina Registry, ta se skládá ze 4 funkcí. Registr zaměstnanců, Registr 

vozidel, Registr návěsů a Registr dodavatelů. 

Pod skupinou Registry se nachází skupina opravy, ta je rozdělena do dvou částí a 

obsahuje celkem 4 funkce. Jedná se o funkce: Nová oprava vozidla a Opravy vozidel, 

v druhé části pak Nová oprava návěsu a Opravy návěsů. 

Poslední tematickou skupinou ve spodní části obrazovky je sedm funkcí, 

sloužících k vyhledávání. Jedná se o funkce Vyhledávání jízd s návěsem, Vyhledávání 

všech jízd, Vyhledávání nepoužitelných vozidel, Vyhledávání nepoužitelných návěsů, 
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Vyhledávání použitého ND, Vyhledávání použitého ND dle více hodnot a Vyhledávání 

vydaného paliva dle RZ. 

V pravém horním rohu je umístěna funkce Ukončení práce. Všech 32 výše 

uvedených funkcí má vlastní rozhraní a po kliknutí na příslušné tlačítko se rozhraní 

otevře. 

 

obrázek 22: Úvodní strana 

Blížící se výměny olejů 

Po stisknutí tlačítka se spustí dotaz, který vyhodnotí nutnost výměny oleje  

u vozidel na základě znalosti počtu ujetých kilometrů z posledního tankování a hodnoty,  

kdy je nejpozději výměna nutná. Tato hodnota se eviduje u každého vozidla. Veškeré 

nutné výměny se poté zobrazí v přehledné tabulce (příloha 18). Dané hodnoty se 

zobrazí, bude-li rozdíl mezi aktuální hodnotou a nutnou výměnou nižší než 5000 km. 

V případě absence žádné výměny se zobrazí prázdná tabulka. V této tabulce jsou 

umístěna tlačítka pro přecházení mezi záznamy (na začátek, předchozí, další, na konec), 

tlačítko odchodu (odchod) a tlačítko (tisk) umožňující vytisknutí této tabulky  
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(příloha 26). Pod každým tlačítkem je popisek usnadňující orientaci při práci s tlačítky 

Tyto navigační tlačítka lze chápat jako základní sadu, jsou totiž obsažena ve většině 

mnou navržených oken. 

Blížící se výměny palivových filtrů 

Toto tlačítko spouští dotaz, který kontroluje nutnost výměnu palivových filtrů na 

základě rozdílu mezi počtem ujetých km a hodnotou, kdy se mají filtry měnit, tato 

hodnota je opět evidována u každého vozidla. Výsledné zobrazení je v tabulce  

(příloha 19), tato tabulka zobrazuje všechna potřebná pole (RZ vozidla, typ vozidla, 

aktuální stav km, stav km kdy nejpozději měnit a zbývající km do výměny). Tabulka 

umožňuje přecházení mezi záznamy, odchod a také disponuje tlačítkem k provedení 

tiskové sestavy (příloha 27).  

Blížící se výměny vzduchových filtrů 

Tímto tlačítkem je spuštěn dotaz, který zpracovává nutnost výměny 

vzduchových filtrů u vozidel užívaných ve společnosti. Opět jako u předcházejících 

dvou dotazů, dotaz hlídá, aby hodnota rozdílu mezi aktuálním stavem km z tabulky 

Tankování a hodnotou, kdy nejpozději olej měnit z tabulky Vozidlo, nebyla nižší než 

5000 km, v případě nižší hodnoty je tato zobrazena v tabulce (příloha 20). Tabulka má 

tlačítka k přecházení mezi záznamy, tlačítko odchodu z formuláře a tlačítko k vytisknutí 

zobrazené sestavy Blížící se výměny vzduchových filtrů (příloha 28). 

Blížící se výměny kabinových filtrů 

Je posledním ze čtyř dotazů orientovaných na počet ujetých kilometrů, tento 

zajišťuje upozornění na blížící se exspiraci kabinových filtrů u vozidel, kdy po stisknutí 

tlačítka je spuštěn dotaz na rozdíl mezi stavy kilometrů, které jsou evidovány pro každé 

vozidlo odděleně. Výsledek tohoto dotazu je zobrazen v tabulce (příloha 21). Tabulka 

disponuje tlačítky k přechodům mezi záznamy, odchodem z formuláře, také má i vlastní 

sestavu (příloha 29)  
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Končící STK vozidel 

Je dotazem, který je spuštěn automaticky při spuštění databáze. Lze jej také 

spustit tlačítkem umístěným v sekci končící revize a kontroly. Tento dotaz slouží 

k upozornění na končící STK u jednotlivých vozidel ve firmě. Tento dotaz porovnává 

aktuální datum s datem, které je uloženo v poli Platnost_STK_do, v případě, že je tento 

rozdíl menší než 30 dní, je vozidlo zobrazeno prostřednictvím formuláře (příloha 22). 

Tento zobrazený formulář obsahuje pole, kdy končí STK, u jakého vozidla, 

jakou má vozidlo RZ, o jaký typ vozidla se jedná a také VIN kód vozidla. Tento 

formulář má v záhlaví 4 navigační tlačítka, které jsem zakomponoval do všech 

formulářů v databázi. Dalšími tlačítky je možnost přejít na formulář Končící STK 

návěsů, Úvodní list, či vytisknout data z formuláře prostřednictvím sestavy (příloha 31) 

Končící STK návěsů 

Toto tlačítko spouští dotaz, který upozorňuje na nutnost provedení STK u 

návěsu, dotaz srovnává aktuální datum s datem uvedeným v tabulce, návěs v poli 

platnost_STK_do. Návěsy s kratší platností než 30 dní jsou poté zobrazeny v přehledné 

tabulce ve formulářovém zobrazení (příloha 23).  

V tomto formuláři jsou zobrazena pole, kdy končí STK u návěsů, u kterého 

z návěsů, s jakou RZ a jakou má návěs výšku. V záhlaví tabulky je možno přecházet 

mezi jednotlivými záznamy, odejít z formuláře, otevřít úvodní stranu a samozřejmě 

je umožněn tisk prostřednictvím sestavy (příloha 31).  

Končící revize tachografů 

Funkce skryta pod tímto tlačítkem zobrazuje končící revize tachografů u vozidel 

v přehledné tabulce (příloha 24) zobrazuje vozidla, u nichž je třeba provést novou 

revizi. Srovnává aktuální datum s datem evidovaným v poli platnost revize do,  

a v případě, že je nižší než 30 dní, je tato následně zobrazena.  

Tabulka samotná zobrazuje údaje nutné k určení, o který vůz se jedná ( RZ 

vozidla, typ, VIN kód). V tabulce lze přecházet mezi jednotlivými záznamy, odchod 

a je v ní rovněž umístěno tlačítko tisku sestavy.   
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Končící revize tlakových nádob 

Posledním dotazem v sekci končící revize a kontroly je dotaz na končící revize 

tlakových nádob. Je postaven stejně jako u předcházejících tří. Porovnává tedy aktuální 

datum s datem uloženým v poli platnost_revize_tachografu_do, v případě nižší hodnoty 

než 30 dní, zobrazí záznam o vozidle v tabulce (příloha 25).  

V zobrazení formuláře jsou poté zobrazeny údaje o vozidle ( RZ, typ vozidla  

a VIN vozidla a samozřejmě datum končící platnosti) 

Nové tankování do vozidla 

Tento formulář (příloha 3) sloužící k zaznamenání nového tankování vozidla je 

jedním ze základních kamenů tohoto systému. Eviduje dočerpané palivo do vozidel, 

slouží k dalšímu dopočítávání spotřeby paliva u jednotlivých vozidel. Při vkládání 

nového záznamu je tankování přiřazeno jedinečné ID tankování, z výběrového seznamu 

je možnost vybrat vozidlo, kterému bylo palivo doplněno, z palubního počítače se opíše 

stav počítadla km, palubní spotřeba a počet ujetých km. Dále se doplní počet vydaného 

paliva, a datum doplnění paliva, toto lze zadávat maximálně 2 dny zpětně, poté již není 

zadání možné. Ve formuláři je dále umístěno pole spotřeba vypočtená, to se získává 

výpočtem z vydaného paliva k počtu ujetých kilometrů, tato vypočtená hodnota je 

sečtena se spotřebou palubní a jejich podělením dvěma se získá spotřeba průměrná. 

Toto slouží k ověření, zda řidič nemanipuluje s množstvím paliva ve voze, či nedochází 

k nějaké poruše na voze, způsobující zvýšenou spotřebu vozu. V záhlaví jsou umístěna 

tlačítka pro uložení, smazání záznamu a pro odchod z tohoto formuláře či přechod 

na Registr tankování do vozidla. 

Registr tankování do vozidla 

Registr tankování do vozidla eviduje veškerá tankování do vozidel, jehož 

součástí je předcházející formulář Nové tankování do vozidla. Tento formulář tedy 

slouží k zobrazení jednotlivých tankování do vozidel. Obsahuje stejná pole jako 

předcházející formulář, navíc v záhlaví umožňuje přechod k zadání nového tankování. 

Dále je ve formuláři umístěno tlačítko, po jehož stisknutí se vypíše dotazem veškeré 

vydané palivo pro dané vozidlo.  
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Pro úplnost je nutno dodat, že obrázek v okně je pro všechny tankování totožný 

a jedná se jen o zkrášlení daného okna. 

Nový příjem paliva 

Okno Nový příjem paliva (příloha 4) řeší evidenci příjmu paliva. Eviduje nový 

příjem paliva, který probíhá ve společnosti zhruba každých 14 dnů. Záznamy zadává 

mechanik. 

V hlavičce okna lze najít nadpis, základní lištu tlačítek. V pravé části je 

umístěno logo firmy a tlačítko registru paliva. 

Ve vlastním okně se již nachází více polí pro vyplňování údajů prostřednictvím 

formuláře. Na povinná pole upozorňuje hvězdička. Ta je navíc popsána ve spodní části 

obrazovky. Vyplnění těchto polí se řídí pravidly obsaženými v úplném relačním 

modelu. Zadávání dat je opět upraveno pro snazší zadávání dat prostřednictvím dotazů, 

seznamu hodnot a dalších omezení. Vlastní formulář obsahuje pole: ID příjmu, Datum 

příjmu, Typ paliva, Dodavatel a Obsah nádrže, které prostřednictvím výpočtů vydaného 

množství, přijatého množství a jejich vzájemného rozdílu vykazuje aktuální množství 

paliva v nádrži. Na pravé straně obrazovky se nachází obohacující funkce s grafickými 

prvky, kdy po stisknutí tlačítka se zobrazí graficky stav nádrže. Hodnoty pro tyto  

4 zobrazovací obrázky jsou následující: pokud je hodnota vyšší než 2000 litrů zobrazí se 

červená kostička, v případě vyšší hodnoty než 4000 litrů se k ní přidá kostička 

oranžová, pokud by množství paliva převýšilo 6000 litrů, doplní tyto 2 kostičky, 

kostička žlutá, a bude li v nádrži množství paliva vyšší než 8000 litrů, zobrazí  

se společně s nimi kostička barvy zelené. 

Registr příjmu paliva 

Registr příjmu paliva do vozidla eviduje veškeré příjmy paliva do Bencaloru, 

jehož součástí je i předcházející formulář Nový příjem paliva. Formulář Registr příjmu 

paliva slouží k zobrazení jednotlivých dočerpávání Bencaloru, obsahuje stejná pole jako 

předešlý formulář. V hlavičce má navíc možnost přechodu na Nový záznam. 

Pro úplnost je nutno dodat, že obrázek v okně je pro všechny příjmy paliva 

totožný a jedná se jen o zkrášlení daného okna.  
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Nová poptávka 

Formulář Nová poptávka do vozidla (příloha 5) slouží k zápisu nové poptávky, 

sloužící poté jako podklad zaslaný dodavateli ND k zjištění ceny a dostupnosti dílů.  

V hlavičce formuláře se nachází nadpis, základní lišta tlačítek. Vpravo opět logo 

firmy a tlačítko registru poptávek. 

V okně samotném se nachází pole určená pro vyplnění údajů ve formuláři. Na 

pole s povinným vyplněním upozorňuje hvězdička za popisem pole, její význam je 

popsán ve spodní části formuláře. Pravidla vyplňování jsou opět striktně daná a navíc 

omezená prostřednictvím ověřovacích a vstupních masek pro zpříjemnění práce 

zadavateli, tedy mechanikovi. Okno samotné je doplněno o podformulář Rozpis 

poptávky. Tento rozpis slouží k přidání potřebných dílů do poptávky a tím 

zkompletování nové poptávky. Formulář je obohacen jako většina zpracovaných 

formulářů o obrázek, v tomto případě se jedná o obrázek otazníku. 

Registr poptávek 

Registr poptávek eviduje veškeré poptávky náhradních dílů, jehož součástí je  

 i předcházející formulář Nová poptávka. Formulář Registr poptávek slouží k zobrazení 

jednotlivých poptávek a v obsaženém podformuláři je možno kontrolovat i samotné 

díly, obsahuje stejná pole jako předešlý formulář. V hlavičce má navíc možnost 

přechodu na Nový záznam.  

Pro úplnost je nutno dodat, že obrázek v okně je pro všechny jízdy totožný 

a jedná se jen o zkrášlení daného okna. 

Nová jízda 

Okno Nová jízda (příloha 6) doplňuje databázový systém o evidenci nové jízdy 

vozidla. Údaje zadává mechanik. 

Hlavička formuláře obsahuje nadpis a již popsanou základní sadu tlačítek. Také 

obsahuje možnost přejít na formulář Kniha jízd.  

V samotném formuláři se nachází 9 polí. Vyplňování těchto polí se řídí pravidly, 

ty diktuje úplný relační databázový model (obrázek 16), v tomto případě relace Kniha 
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jízd (tabulka 7). Pole s povinným vyplněním jsou označena hvězdičkou. Vozidla 

a návěsy se vybírají kombinací seznamu hodnot a dotazu na RZ. Tento formulář je 

navíc obohacen o dotaz kontrolující, zda daný vůz či návěs může jízdu absolvovat. 

Tento dotaz kontroluje, zda na vozidle neprobíhá nějaká oprava, která uvedla vůz mimo 

stav Provozuschopné. Tento dotaz je popsán podrobněji dále. 

Kniha jízd 

Tato Kniha jízd je registrem evidujícím všechny jízdy, které byly zapsány 

přecházejícím formulářem, ten je zároveň součástí tohoto. Formulář má tedy stejnou 

podobu jako Nová jízda. V hlavičce přibilo tlačítko Nový záznam. Kniha jízd navíc 

obsahuje tlačítko, spouštějící dotaz na jízdy daného vozu, buď prostřednictvím RZ nebo 

omezení data. O tomto dotaze se také píše v další části.  

Pro úplnost je nutno dodat, že obrázek v okně je pro všechny jízdy totožný a jedná 

se jen o zkrášlení daného okna.  

Registr zaměstnanců 

Okno Registr zaměstnanců (příloha 7) řeší důležitou součást oprav a jízd, nakolik 

registruje odpovědné osoby, které danou funkci realizují a odpovídají za ni. Zaměstnanci 

mohou dosáhnout 2 typů funkcí, funkce řidič, který smí vozidla pouze řídit a funkce 

mechanik, který může vozidlo řídit i opravovat. Za každou jízdu je odpovědný jeden 

řidič, stejně jako za každou opravu je odpovědný pouze jeden mechanik. Záznamy 

o osobách se tedy uchovávají z důvodu možného nahlédnutí. 

Hlavička okna se drží stejných zásad používaní tlačítek, obsahuje základní sadu 

pro navigaci mezi záznamy, vytvoření, uložení a smazání záznamu. V pravé horní části 

okna je umístěno logo firmy. 

Vlastní okno slouží k vytvoření či editaci záznamů o mechanicích. Pole pro 

vyplnění je 5, z kterých jsou všechny s výjimkou telefonu povinná. Povinnost vyplnění je 

znázorněna hvězdičkou, která je vysvětlena v pravém dolním rohu. Tyto pole vyplňují 

podle předem nadefinovaných pravidel úplného databázového modelu (3.4). U této 

obrazovky se jedná o relaci Osoba (tabulka 2). 

Pro úplnost je nutno dodat, že obrázek v okně je pro každou osobu jedinečný 

a slouží k snadnější identifikaci zaměstnance.  
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Registr vozidel 

Okno Registr vozidel (příloha 8) zastává důležitou roli pro správnou funkci celé 

databáze. Evidují se zde vozidla, které společnost využívá. Záznamy zde vytváří a edituje 

mechanik. Tato obrazovka tedy zajišťuje celkovou evidenci vozidel. 

V hlavičce okna je nadpis se základní sadou tlačítek. Navíc doplněno o logo 

společnosti. 

Samotné okno registru vozidel obsahuje pole, jejichž hodnota se zadává ručně 

nebo je zapotřebí vybrat ze seznamu hodnot. Povinnost vyplnit pole je označena 

hvězdičkou, s popisem v pravém dolním rohu. Vyplnění všech polí je podřízeno 

pravidlům uvedeným v úplném relačním datovém modelu (3.4). V případě registru 

vozidel se jedná o relaci Vozidlo (tabulka 3).  

Pro úplnost je nutno dodat, že tlačítko umístěné ve formuláři slouží k vyhledání 

vozidla dle RZ a možnému přechodu na záznam daného vozidla. Obrázek v okně je pro 

každý vůz jedinečný a slouží mechanikovi k snadnější identifikaci vozu. 

Registr návěsů 

Okno Registr návěsů (příloha 9) zastává důležitou roli pro správnou funkci celé 

databáze. Evidují se zde návěsy, které společnost využívá. Záznamy zde vytváří a edituje 

mechanik. Tato obrazovka tedy zajišťuje celkovou evidenci návěsů. 

V hlavičce okna je nadpis se základní sadou tlačítek. Navíc doplněno o logo 

společnosti. 

Samotné okno registru návěsů obsahuje pole, jejichž hodnota se zadává ručně 

nebo je zapotřebí vybrat ze seznamu hodnot. Povinnost vyplnit pole je označena 

hvězdičkou, s popisem v pravém dolním rohu. Vyplnění všech polí je podřízeno 

pravidlům uvedeným v úplném relačním datovém modelu (3.4). V případě registru 

návěsů se jedná o relaci Návěs (tabulka 6).  

Pro úplnost je nutno dodat, že tlačítko umístěné ve formuláři slouží k vyhledání 

návěsu dle RZ a možnému přechodu na záznam daného vozidla. Obrázek v okně je pro 

každý vůz jedinečný a slouží mechanikovi k snadnější identifikaci návěsu.  
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Registr dodavatelů 

Okno Registr dodavatelů (příloha 8) slouží k evidenci dodavatelů pro oddělení 

údržby. Dodavatel může mít sortiment palivo nebo náhradní díly. Záznamy zde vytváří a 

edituje mechanik. Tato obrazovka tedy zajišťuje celkovou evidenci dodavatelů pro 

oddělení údržby. 

V hlavičce okna je nadpis se základní sadou tlačítek. Navíc doplněno o logo 

společnosti. 

Samotné okno registru dodavatelů obsahuje pole, jejichž hodnota se zadává ručně 

nebo je zapotřebí vybrat ze seznamu hodnot. Povinnost vyplnit pole je označena 

hvězdičkou, s popisem v pravém dolním rohu. Vyplnění všech polí je podřízeno 

pravidlům uvedeným v úplném relačním datovém modelu (3.4). V případě registru 

návěsů se jedná o relaci Dodavatel (tabulka 9).  

Pro úplnost je nutno dodat, že obrázek v okně je pro každý vůz jedinečný a slouží 

mechanikovi k snadnější identifikaci dodavatele. 

Opravy vozidel 

Okno Opravy vozidel (příloha 10) řeší jeden z primárních úkolů celé práce. 

Eviduje veškeré nové i starší provedené či probíhající opravy na vozidlech elektronickou 

formou a také tyto informace archivuje. Záznamy zadává mechanik. Tato obrazovka řeší 

vytyčenou problémovou oblast Dokumentace údržby a oprav.  

V hlavičce se nachází základní sada tlačítek a také již známe logo společnosti. 

Ve vlastním okně formuláře se nacházejí pole pro vyplnění údajů o opravě samotné. Pole 

s povinným vyplněním jsou označena hvězdičkou, vysvětlivky jsou umístěny vpravo dole 

v zápatí formuláře. Vyplňování vlastních polí se řídí pravidly, která udává vlastní úplný 

relační databázový model (3.4), v tomto případě se jedná o relaci Opravy (tabulka 5).  

Zadávání dat je ošetřeno prostřednictvím seznamů hodnot a dalších omezení zajištěných 

pravidly. Formulář je rovněž obohacen o 2 tlačítka. První z nich umožňuje 

prostřednictvím dotazu nahlédnout do karty vozu. Druhý dotaz zajišťuje výpis na 

provedené opravy na vozidle. Rovněž je v tomto okně umístěno tlačítko Provozuschopné, 

které určuje, zda může být vozidlo nasazeno jízdy.  
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Nová oprava vozidla 

Okno Nová oprava vozidla je novým záznamem v Opravě vozidla. Jeho 

umístění na úvodní straně je pouze z důvodu požadavku zadavatele. Tento formulář 

obsahuje totožná pole jako Oprava vozidla. 

Opravy návěsů  

Okno Opravy návěsů (příloha 11) řeší jeden z primárních úkolů celé práce. 

Eviduje veškeré nové i starší provedené či probíhající opravy na návěsech elektronickou 

formou a také tyto informace archivuje. Záznamy zadává mechanik. Tato obrazovka řeší 

vytyčenou problémovou oblast Dokumentace údržby a oprav.  

V hlavičce se nachází základní sada tlačítek a také již známe logo společnosti. 

Ve vlastním okně formuláře se nacházejí pole pro vyplnění údajů o opravě 

samotné. Pole s povinným vyplněním jsou označena hvězdičkou, vysvětlivky jsou 

umístěny vpravo dole v zápatí formuláře. Vyplňování vlastních polí se řídí pravidly, která 

udává vlastní úplný relační databázový model (3.4), v tomto případě se jedná o relaci 

Opravy (tabulka 5).  Zadávání dat je ošetřeno prostřednictvím seznamů hodnot a dalších 

omezení zajištěných pravidly. Formulář je rovněž obohacen o 2 tlačítka. První z nich 

umožňuje prostřednictvím dotazu nahlédnout do karty návěsu. Druhý dotaz zajišťuje 

výpis na provedené opravy na návěsech. Rovněž je v tomto okně umístěno tlačítko 

Provozuschopné, které určuje, zda může být návěs nasazen do jízdy. 

Nová oprava návěsu 

Okno Nová oprava návěsu je novým záznamem v Opravě návěsu. Jeho umístění 

na úvodní straně je pouze z důvodu požadavku zadavatele. Tento formulář obsahuje 

totožná pole jako Oprava návěsu. 

Vyhledávání všech jízd s návěsem 

Dotaz slouží k vyhledávání všech jízd vozidel s návěsem. Období a vozidla, které 

uživatel zadá, mohou posloužit pro následné vytvoření statistik. Výsledkem je výpis 

všech jízd dle zadaných kritérií. Tento výsledek je realizován prostřednictvím formuláře 

(příloha 12). S těmito daty pracuje mechanik. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dialogové 

okno, do kterého se vepíše část nebo kompletní RZ pro omezení vozidel, poté se potvrdí  
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prostřednictvím tlačítka Ok. Poté se zobrazí druhé dialogové okno, které slouží 

k omezení z hlediska data. Uživatel opět může zadat, ale nemusí. V případě, že uživatel 

nezadá datum, budou vypsány jízdy pro všechna data.  

Dotaz je zapracován do formuláře, který má v záhlaví základní sadu tlačítek. 

Obsahuje také rovněž tlačítko tisku. Tisková sestava má podobu jednoduchého seznamu 

(příloha 32). 

Vyhledávání všech jízd 

Dotaz slouží k vyhledávání všech jízd. Období a vozidla, které uživatel zadá, 

mohou posloužit pro následné vytvoření potřebných statistik. Výsledkem je výpis všech 

jízd dle zadaných kritérií. Tento výsledek je realizován prostřednictvím formuláře 

(příloha 13). S těmito daty pracuje mechanik. Po stisknutí tlačítka se zobrazí dialogové 

okno, do kterého se vepíše část nebo kompletní RZ pro omezení vozidel, poté se potvrdí 

prostřednictvím tlačítka Ok. Poté se zobrazí druhé dialogové okno, které slouží 

k omezení z hlediska data. Uživatel opět může zadat, ale nemusí. V případě, že uživatel 

nezadá datum, budou vypsány jízdy pro všechna data. 

Dotaz je zapracován do formuláře, který má v záhlaví základní sadu tlačítek. 

Obsahuje také rovněž tlačítko tisku. Tisková sestava má podobu jednoduchého seznamu 

(příloha 33). 

Vyhledávání nepoužitelných vozidel 

Dotaz slouží k vyhledávání nepoužitelných vozidel. Jedná se o vozidla, která mají 

propadlé revize, či požadované kontroly nebo jsou ve fázi oprav. Tyto vozidla nemohou 

být použita v jízdách a proto je nelze zvolit. Výsledek tohoto dotazu je realizován 

prostřednictvím formuláře (příloha 14). S těmito daty opět pracuje pouze mechanik. 

Po stisknutí tlačítka se zobrazí vozidla, která nejsou ve stavu provozuschopné. 

V záhlaví formuláře se nalézá základní sada tlačítek, navíc je zde umístěno 

tlačítko exspirace STK vozidel. 

Vyhledávání nepoužitelných návěsů 

Dotaz slouží k vyhledávání nepoužitelných návěsů. Jedná se o návěsy, které mají 

propadlé kontroly nebo jsou ve fázi oprav. Tyto návěsy nemohou být použity v jízdách 

a proto je nelze zvolit. Výsledek tohoto dotazu je realizován prostřednictvím formuláře 
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(příloha 15). S těmito daty opět pracuje pouze mechanik. Po stisknutí tlačítka se zobrazí 

návěsy, které nejsou ve stavu provozuschopné. 

V záhlaví formuláře se nalézá základní sada tlačítek, navíc je zde umístěno 

tlačítko exspirace STK návěsů. 

Vyhledávání použitého ND 

Dotaz sloužící k vyhledávání použitého náhradního dílu dle klíčového slova. 

Po stisknutí tlačítka se otevře dialogové okno, do kterého se vepíše část nebo celý název 

hledaného použité náhradní dílu. Po potvrzení tlačítkem Ok se vypíše seznam obsahující 

toto klíčové slovo, seznam má podobu formuláře (příloha 16). S těmito informacemi 

pracuje mechanik.  

Vyhledávání použitého ND dle více hodnot 

Dotaz sloužící k vyhledávání použitých náhradních dílu dle klíčového slova. 

Jedná se o obdobu předcházejícího dotazu, tento je navíc vícehodnotový. Po stisknutí 

tlačítka se otevře dialogové okno, do kterého se vepíše část nebo celý název hledaného 

použité náhradní dílu. Po potvrzení tlačítkem Ok se otevře druhé dialogové okno, které se 

vyplní obdobně. Po opětovném potvrzení se vypíše seznam obsahující tyto klíčová slova, 

seznam má podobu formuláře. S těmito informacemi pracuje mechanik.  

Vyhledávání vydaného paliva dle RZ 

Posledním dotazem je dotaz k vyhledávání vydaného paliva dle RZ. Jedná se o 

dotaz, který na základě zadání RZ vypíše seznam všech tankování. Na základě tohoto 

seznamu lze případně provést různé analýzy. Výstup z dotazu má tedy podobu 

formuláře, zobrazují se požadovaná data včetně data a množství vydaného paliva.  

Po stisknutí tlačítka se zobrazí dialogové okno, do kterého se vepíše požadovaná RZ 

a dotaz poté vypíše seznam vydaného paliva na základě zadaných kritérií. 

V záhlaví je základní sada tlačítek, v tomto případě obohacena o tlačítko tiskové 

sestavy. Ta má tabulkovou podobu (příloha 34)s důrazem na nízký náklad tisku. 

Ukončení práce 

Tlačítko ukončení práce, které je umístěno v pravém horním rohu úvodní strany, 

ukončuje práci na úvodním listu a celý systém uzavírá.  
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5. Závěr 

Informatika a informační systémy jsou v dnešní uspěchané době cílem  

k zefektivnění práce s daty a informacemi pro jakýkoliv podnik. Poskytují takové 

výsledky, které zaručují vyšší úspěšnost a výkonnost firmy na trhu. V závislosti na tom,  

se vyplatí do nich investovat čas a peníze. Zodpovědný přístup a dobrá předcházející 

spolupráce ve firmě Alfréd Prus – Autodoprava zajistila možnost prakticky se realizovat 

při tvorbě nového informačního systému pro potřeby údržby této společnosti a to 

předloženou diplomovou prací s výslednou relační databází. Při tvorbě tohoto systému 

jsem poté mohl prakticky aplikovat vědomosti získané během mého studia na vysoké 

škole. 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit informační systém, pro již zmíněnou 

společnost. V práci byla zpracována kompletní analýza procesů probíhajících  

ve společnosti. Musel jsem definovat základní požadavky, s tím i související problémy 

a omezení vzniklá použitím relačních databází. Následný návrh poté přešel v realizaci 

prostřednictvím relační databáze vytvořené v programu Microsoft Access 2007. Produkt 

Access 2007 byl zvolen po konzultacích s představiteli firmy i na základě možností 

a dosavadního používání produktů společnosti Microsoft, navíc jeho ovládání je velice 

intuitivní a do budoucna je zajištěna podpora tohoto produktu. Práci jako takovou jsem 

rozdělil do 2 částí, části analytické a praktické.  

V analytické části práce jsem musel nalézt a pojmenovat všechny procesy 

probíhající na oddělení údržby, vymezit problémové oblasti a navrhnout způsoby řešení. 

Zde bylo možné využít praktické zkušenosti, získané v oboru Automotive. Analytická 

část byla zpracována pečlivě a konzultována s odborníky z oboru. 

Část praktická se poté drží zásad samotného návrhu relačních databází. Návrhová 

část měla za úkol pokrýt problémové oblasti hned v počátku tohoto návrhu. Konečný 

Entitně-relační diagram obsahuje 11 entit s přehlednou podobou tabulek a k nim 

definovaných vzájemných vztahů. Z Entitně-relačního diagramu jsem poté vydefinoval 

úplný relační databázový model se všemi potřebnými parametry. Po vytvoření tohoto 

databázového modelu jsem mohl zahájit samotnou práci v prostředí Microsoft Access 

2007. Byly vytvořené jednotlivé tabulky, k nim jsem doplnil potřebné atributy.  
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K atributům bylo třeba nastavit potřebné parametry. Rovněž jsem musel propojit 

jednotlivé tabulky, které bylo nutno naplnit potřebnými daty.  

Na tyto tabulky jsem navázal dotazy a seznamy hodnot. Z  tabulek bylo potom 

možno vytvořit potřebné formuláře, na které se navázaly další potřebné dotazy. Závěrem 

jsem systém doplnil o nutné tiskové sestavy. Celý tento praktický výstup splňuje 

požadavky uživatelů a zadavatele. Prezentovaný stav databázového systému byl 

zaměstnanci společnosti, vyhodnocen jako vyhovující, velice přehledný a uživatelsky 

nenáročný. Celý tento systém je přehledný a dává tím prostor k dalšímu rozšíření. 

Systém je v současné době implementován a podroben náročnému testování 

uživateli. Navrhované řešení splnilo očekávání zadavatele a tím může lépe podpořit 

správu procesů a toků dat na této údržbě. Navíc ve spojení s archivací historických dat 

může být silným nástrojem v konkurenčním prostředí a pomoci firmě upevnit si lepší 

pozici na trhu.   
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Úvod 

Komu je příručka určena 

Uživatelská příručka databáze autodopravy je určena především běžným uživatelům 

této aplikace. Pro účely používání aplikace, včetně formy, jakou je psána tato příručka 

předpokládáme uživatele, kteří aktivně pracují s operačním systémem MS Windows a 

jsou seznámeni se základní terminologií Windows. 

Jak pracovat s příručkou 

V této uživatelské příručce jsou uvedeny podrobné informace týkající se popisu práce s 

databází autodopravy a popis jejích funkcionalit. Při popisu ovládacích prvků jsou 

použity některé konvence – odkazy na obrázky, názvy menu, informačních a 

dialogových oken, karet, tabulek jsou tištěny kurzívou, odkazy s názvy tlačítek jsou 

zvýrazněny závorkami a tištěny kurzívou, (např. <Ano>). Pro lepší orientaci a 

přehlednost obsahuje příručka kapitolu 4 Seznam obrázků Databáze autodopravy. 

Ovládání databáze autodopravy 

Ovládání databáze se provádí z úvodní obrazovky (viz obrázek 23: úvodní obrazovka), 

která je zobrazena po spuštění databáze. Do jednotlivých částí databáze je přístup přes 

ikony v jednotlivých částech úvodní obrazovky.  
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obrázek 23: Úvodní obrazovka 

Popis jednotlivých částí databáze 

Registry 

Zaměstnanců 

Po kliknutí na tlačítko <Registr zaměstnanců> je zobrazena stránka Zaměstnanci, ve 

které je možné pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další> prohlížet záznamy jednotlivých 

zaměstnanců (viz obrázek 24: zaměstnanci). U každého zaměstnance je uvedeno jeho Id, 

Jméno, Příjmení, Funkce a Telefon. Pro provedení nějaké změny údajů u zaměstnance 

proveďte změnu v příslušném poli a klikněte na tlačítko <Uložit záznam> a tím bude 

uložena požadovaná změna údajů. Pro vymazání záznamu klikněte na tlačítko <Smazat 

záznam> a záznam bude smazán. Pro přidání nového zaměstnance klikněte na tlačítko 

<Nový záznam> a bude zobrazen prázdný záznam (viz obrázek 25: zaměstnanci – nový 

záznam), do kterého vyplníte údaje. Pole označená znakem * jsou povinná a tedy musí 

být před uložením záznamu vyplněna. Uložení provedete kliknutím na tlačítko <Uložit 

záznam> a nový záznam bude uložen. Kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na 

úvodní stránku databáze. 
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obrázek 24: Zaměstnanci 

obrázek 25: Zaměstnanci – Nový záznam 

Vozidel 

Po kliknutí na tlačítko <Registr vozidel> je zobrazena stránka Vozidla, ve které je 

možné pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další> prohlížet záznamy jednotlivých vozidel 

(viz obrázek 26: vozidla). U každého vozidla je uvedeno jeho Id, RZ vozidla, Typ 
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vozidla, VIN kód vozidla, Rok výroby, STK do, Stav km při STK, Revize tacho do, Tlak. 

Zkouška do, Olej vyměnit při, Filtr paliva vyměnit při, Filtr kabin vyměnit při, Filtr 

vzduchu vyměnit při a Poznámka. Pro provedení nějaké změny údajů u vozidla proveďte 

změnu v příslušném poli a klikněte na tlačítko <Uložit záznam> a tím bude uložena 

požadovaná změna údajů. Pro vymazání záznamu klikněte na tlačítko <Smazat 

záznam> a záznam bude smazán. Pro přidání nového vozidla klikněte na tlačítko <Nový 

záznam> a bude zobrazen prázdný záznam (viz obrázek 27: vozidla - nový záznam), do 

kterého vyplníte údaje. Pole označená znakem * jsou povinná a tedy musí být před 

uložením záznamu vyplněna. Uložení provedete kliknutím na tlačítko <Uložit záznam> 

a nový záznam bude uložen. Kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní 

stránku databáze. 

 
obrázek 26: Vozidla 
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obrázek 27: Vozidla - Nový záznam 

 

 

 

Návěsů 

Po kliknutí na tlačítko <Registr návěsů> je zobrazena stránka Návěsy, ve které je 

možné pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další> prohlížet záznamy jednotlivých návěsů 

(viz obrázek 28: návěsy). U každého návěsu je uvedeno jeho Id, RZ návěsu, Typ návěsu, 

VIN kód návěsu, STK do, Výška a Poznámka. Pro provedení nějaké změny údajů u 

návěsu proveďte změnu v příslušném poli a klikněte na tlačítko <Uložit záznam> a tím 

bude uložena požadovaná změna údajů. Pro vymazání záznamu klikněte na tlačítko 

<Smazat záznam> a záznam bude smazán. Pro přidání nového návěsu klikněte na 

tlačítko <Nový záznam> a bude zobrazen prázdný záznam (viz obrázek 29: návěsy – nový 

záznam), do kterého vyplníte údaje. Pole označená znakem * jsou povinná a tedy musí 

být před uložením záznamu vyplněna. Uložení provedete kliknutím na tlačítko <Uložit 

záznam> a nový záznam bude uložen. Kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na 

úvodní stránku databáze. 
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obrázek 28: Návěsy 

 
obrázek 29: Návěsy – Nový záznam 

Dodavatelů 

Po kliknutí na tlačítko <Registr dodavatelů> je zobrazena stránka Dodavatelé, ve které 

je možné pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další> prohlížet záznamy jednotlivých 
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dodavatelů (viz obrázek 30: dodavatelé). U každého dodavatele je uvedeno jeho Id, 

Název firmy, Sortiment, Ulice, Číslo popisné, Město, Telefon a E-mail. Pro provedení 

nějaké změny údajů u dodavatele proveďte změnu v příslušném poli a klikněte na 

tlačítko <Uložit záznam> a tím bude uložena požadovaná změna údajů. Pro vymazání 

záznamu klikněte na tlačítko <Smazat záznam> a záznam bude smazán. Pro přidání 

nového dodavatele klikněte na tlačítko <Nový záznam> a bude zobrazen prázdný 

záznam (viz obrázek 31: dodavatelé - nový záznam), do kterého vyplníte údaje. Pole 

označená znakem * jsou povinná a tedy musí být před uložením záznamu vyplněna. 

Uložení provedete kliknutím na tlačítko <Uložit záznam> a nový záznam bude uložen. 

Kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku databáze. 

 
obrázek 30: Dodavatelé 
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obrázek 31: Dodavatelé - Nový záznam 

 

Opravy 

Nová oprava vozidla 

Po kliknutí na tlačítko <Nová oprava vozidla> je zobrazena stránka Oprava vozidla 

(viz obrázek 32: nová oprava vozidl), která obsahuje pole Id, Počet hodin, Datum 

zahájení, Datum ukončení, Klíčové slovo, Zodpovědná osoba, Vozidlo, VIN kód, Typ 

vozidla, Poznámka a Provozuschopné. Novou opravu vozidla vytvoříte vyplněním 

jednotlivých polí a položky označené znakem * musí být před uložením vyplněné. 

Uložení záznamu provedete tlačítkem <Uložit záznam>. Pomocí tlačítka <Registr 

oprav vozidel> je zobrazena stránka se všemi uloženými opravami vozidel. Kliknutím 

na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku databáze. 
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obrázek 32: Nová oprava vozidla 

Opravy vozidel 

Po kliknutí na tlačítko <Opravy vozidel> je zobrazena stránka Oprava vozidla, která 

obsahuje všechny uložené opravy (viz obrázek 33: registr oprav vozidel). Mezi 

jednotlivými záznamy oprav lze listovat pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další>. 

Každý záznam opravy obsahuje pole Id, Počet hodin, Datum zahájení, Datum ukončení, 

Klíčové slovo, Zodpovědná osoba, Vozidlo, VIN kód, Typ vozidla, Poznámka a 

Provozuschopné. Změnu záznamu je možné provést upravením požadované hodnoty v 

odpovídajícím poli a kliknutím na tlačítko <Uložit záznam>, po kterém se provede 

uložení upraveného záznamu. Tlačítkem <Smazat záznam> bude aktuálně zobrazený 

záznam smazán a kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku 

databáze. 
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obrázek 33: Registr oprav vozidel 

Nová oprava návěsu 

Po kliknutí na tlačítko <Nová oprava návěsu> je zobrazena stránka Oprava návěsu (viz 

obrázek 34:nová oprava návěsu), která obsahuje pole Id, Počet hodin, Datum zahájení, 

Datum ukončení, Klíčové slovo, Zodpovědná osoba, Návěs, VIN kód, Typ návěsu, 

Poznámka a Provozuschopné. Novou opravu návěsu vytvoříte vyplněním jednotlivých 

polí a položky označené znakem * musí být před uložením vyplněné. Uložení záznamu 

provedete tlačítkem <Uložit záznam>. Pomocí tlačítka <Registr oprav návěsu> je 

zobrazena stránka se všemi uloženými opravami návěsů. Kliknutím na tlačítko 

<Odchod> se vrátíte na úvodní stránku databáze. 
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obrázek 34:Nová oprava návěsu 

Opravy návěsů 

Po kliknutí na tlačítko <Opravy návěsů> je zobrazena stránka Oprava návěsu, která 

obsahuje všechny uložené opravy (viz obrázek 35: registr oprav návěsů). Mezi 

jednotlivými záznamy oprav lze listovat pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další>. 

Každý záznam opravy obsahuje pole Id, Počet hodin, Datum zahájení, Datum ukončení, 

Klíčové slovo, Zodpovědná osoba, Vozidlo, VIN kód, Typ vozidla, Poznámka a 

Provozuschopné. Změnu záznamu je možné provést upravením požadované hodnoty v 

odpovídajícím poli a kliknutím na tlačítko <Uložit záznam>, po kterém se provede 

uložení upraveného záznamu. Tlačítkem <Smazat záznam> bude aktuálně zobrazený 

záznam smazán a kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku 

databáze. 
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obrázek 35: Registr oprav návěsů 
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Jízdy 

Nová jízda 

Po kliknutí na tlačítko <Nová jízda> je zobrazena stránka Nová jízda (viz obrázek 36: 

nová jízda), která obsahuje pole Id, Datum zahájení, Řidič, Vozidlo, Návěs, Datum 

ukončení, Místo zahájení, Místo ukončení a Vzdálenost. Novou jizdu vytvoříte 

vyplněním jednotlivých polí a položky označené znakem * musí být před uložením 

vyplněné. Uložení záznamu provedete tlačítkem <Uložit záznam>. Pomocí tlačítka 

<Registr oprav návěsu> je zobrazena stránka se všemi uloženými opravami návěsů. 

Kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku databáze. 

 
obrázek 36: Nová jízda 

Kniha jízd 

Po kliknutí na tlačítko <Kniha jízd> je zobrazena stránka Jízdy, která obsahuje všechny 

uložené jízdy (viz obrázek 37: kniha jízd). Mezi jednotlivými záznamy jízd lze listovat 

pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další>. Každý záznam opravy obsahuje pole Id, 

Datum zahájení, Řidič, Vozidlo, Návěs, Datum ukončení, Místo zahájení, Místo 

ukončení a Vzdálenost. Změnu záznamu je možné provést upravením požadované 

hodnoty v odpovídajícím poli a kliknutím na tlačítko <Uložit záznam>, po kterém se 

provede uložení upraveného záznamu. Tlačítkem <Smazat záznam> bude aktuálně 

zobrazený záznam smazán a kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní 

stránku databáze. 



 

XXXIV 
 

 
obrázek 37: Kniha jízd 

 

 

Poptávky 

Nová poptávka 

Po kliknutí na tlačítko <Nová poptávka> je zobrazena stránka Nová poptávka 

(viz obrázek 38: nová poptávka), která obsahuje pole Id, Datum zpracování, Dodavatel, 

Oprava, Poznámka a Díly. Novou poptávku vytvoříte vyplněním jednotlivých polí a 

položky označené znakem * musí být před uložením vyplněné. Uložení záznamu 

provedete tlačítkem <Uložit záznam>. Pomocí tlačítka <Registr poptávek> je 

zobrazena stránka se všemi uloženými poptávkami. Kliknutím na tlačítko <Odchod> se 

vrátíte na úvodní stránku databáze. 



 

XXXV 
 

 
obrázek 38: Nová poptávka 

Registr poptávek 

Po kliknutí na tlačítko <Registr poptávek> je zobrazena stránka Poptávka, která 

obsahuje všechny uložené poptávky (viz obrázek 39: registr poptávek). Mezi 

jednotlivými záznamy poptávek lze listovat pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další>. 

Každý záznam poptávky obsahuje pole Id, Datum zpracování, Dodavatel, Oprava, 

Poznámka a Díly. Změnu záznamu je možné provést upravením požadované hodnoty v 

odpovídajícím poli a kliknutím na tlačítko <Uložit záznam>, po kterém se provede 

uložení upraveného záznamu. Tlačítkem <Smazat záznam> bude aktuálně zobrazený 

záznam smazán a kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku 

databáze. 
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obrázek 39: Registr poptávek 

Tankování 

Nové tankování do vozidla 

Po kliknutí na tlačítko <Nové tankování do vozidla> je zobrazena stránka Nové 

tankování (viz obrázek 40: nové tankování), která obsahuje pole Id, Id_vozidla, Stav km 

vozidla, Spotřeba palubní, Výdej paliva, Datum, Ujeté km, Spotřeba vypočtená a 

Spotřeba průměrná. Nové tankování vytvoříte vyplněním jednotlivých polí a položky 

označené znakem * musí být před uložením vyplněné. Uložení záznamu provedete 

tlačítkem <Uložit záznam>. Pomocí tlačítka <Registr tankování> je zobrazena stránka 

se všemi uloženými záznamy tankování. Kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na 

úvodní stránku databáze. 



 

XXXVII 
 

 
obrázek 40: Nové tankování 

Registr tankování do vozidel 

Po kliknutí na tlačítko <Registr tankování do vozidel> je zobrazena stránka Tankování, 

která obsahuje všechny uložené tankování (viz obrázek 41: registr tankování). Mezi 

jednotlivými záznamy tankování lze listovat pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další>. 

Každý záznam tankování obsahuje pole Id, Id_vozidla, Stav km vozidla, Spotřeba 

palubní, Výdej paliva, Datum, Ujeté km, Spotřeba vypočtená a Spotřeba průměrná. 

Změnu záznamu je možné provést upravením požadované hodnoty v odpovídajícím poli 

a kliknutím na tlačítko <Uložit záznam>, po kterém se provede uložení upraveného 

záznamu. Tlačítkem <Smazat záznam> bude aktuálně zobrazený záznam smazán a 

kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku databáze. 
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obrázek 41: Registr tankování 

Příjem paliva 

Nový příjem paliva 

Po kliknutí na tlačítko <Nový příjem paliva> je zobrazena stránka Nový příjem paliva 

(viz obrázek 42: nový příjem paliva), která obsahuje pole Id, Datum příjmu, Množství, 

Typ paliva, Dodavatel a Stav nádrže. Nový příjem paliva vytvoříte vyplněním 

jednotlivých polí a položky označené znakem * musí být před uložením vyplněné. 

Uložení záznamu provedete tlačítkem <Uložit záznam>. Pomocí tlačítka <Registr 

příjmu paliva> je zobrazena stránka se všemi uloženými záznamy příjmu paliva. 

Kliknutím na tlačítko <Odchod> se vrátíte na úvodní stránku databáze. 
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obrázek 42: Nový příjem paliva 

Registr příjmu paliva 

Po kliknutí na tlačítko <Registr příjmu paliva> je zobrazena stránka Příjem paliva, 

která obsahuje všechny uložené tankování (viz obrázek 43: registr příjmu paliva). Mezi 

jednotlivými záznamy tankování lze listovat pomocí tlačítek <Předchozí> a <Další>. 

Každý záznam tankování obsahuje pole Id, Datum příjmu, Množství, Typ paliva, 

Dodavatel a Stav nádrže. Změnu záznamu je možné provést upravením požadované 

hodnoty v odpovídajícím poli a kliknutím na tlačítko <Uložit záznam>, po kterém se 

provede uložení upraveného záznamu. Tlačítkem <Zobrazit stav nádrže> je možné 

pomocí barevné stupnice zobrazit množství paliva v nádrži. Tlačítkem <Smazat 

záznam> bude aktuálně zobrazený záznam smazán a kliknutím na tlačítko <Odchod> 

se vrátíte na úvodní stránku databáze. 
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obrázek 43: Registr příjmu paliva 

Končící revize 

Tato část je zaměřena na výpisy vozidel, návěsů, tachografů a tlakových nádob, kterým 

se blíží ke konci revize. Vyhledání se provádí kliknutím na příslušné tlačítko u 

zvoleného kritéria, které zobrazí stránku s požadovaným výpisem. Na této stránce je 

možné tlačítkem <K tisku>vytisknout stránku s výpisem. 

Výměny je možné vypisovat podle následujících kritérií: 

Končící STK vozidel – Vyhledá vozidla, kterým během následujících 30-ti dní končí 

platnost STK. 

Končící STK návěsů – Vyhledá návěsy, kterým během následujících 30-ti dní končí 

platnost STK. 

Končící revize tachografů – Vyhledá tachografy, kterým během následujících 30-ti dní 

končí revize. 

Končící revize tlakových nádob – Vyhledá tlakové nádoby, kterým během 

následujících 30ti dní končí revize. 
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Blížící-se výměny 

Tato část je zaměřena na výpisy vozidel, kterým se blíží ke konci nebo už expirovala 

výměna některé části. Vyhledání se provádí kliknutím na příslušné tlačítko u zvoleného 

kritéria, které zobrazí stránku s požadovaným výpisem. Na této stránce je možné 

tlačítkem <K tisku>vytisknout stránku s výpisem. 

Výměny je možné vypisovat podle následujících kritérií: 

Blížící-se výměny olejů 

Blížící-se výměny palivových filtrů 

Blížící-se výměny vzduchových filtrů 

Blížící-se výměny kabinových filtrů 

 

Vyhledávání 

Část vyhledávání slouží k hledání záznamů podle vybraných požadavků uvedených v 

této části. Vyhledání se provádí kliknutím na příslušné tlačítko u zvoleného kritéria, 

které zobrazí stránku s požadovaným výpisem. Na této stránce je možné tlačítkem <K 

tisku>vytisknout stránku s výpisem. 

Tato část je rozdělena na vyhledávání podle následujících kritérií: 

Vyhledání všech jízd s návěsem – Vyhledá všechny jízdy, kde byl použit návěs. 

Vyhledání všech jízd – Vyhledá všechny jízdy všech vozidel nebo jízdy vybraného 

vozidla. 

Vyhledání nepoužitelných vozidel – Vyhledá vozidla, která jsou momentálně 

nepoužitelná k jízdě. 

Vyhledání nepoužitelných návěsů – Vyhledá návěsy, které jsou momentálně 

nepoužitelné k jízdě.  

Vyhledání použitého náhradního dílu – Vyhledá náhradní díl podle zadaného názvu 

Vyhledání použitého náhradního dílu dle více hodnot – Vyhledá náhradní díly podle 

zadaných názvů. 

Vyhledání vydaného paliva dle RZ – Vyhledá všechny výdeje paliva nebo výdeje pro 

vybrané vozidlo. 

 


